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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

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

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ZDRAVLJENJU 

NEPLODNOSTI IN POSTOPKIH UMETNE 

OPLODITVE Z BIOMEDICINSKO 

POMOČJO (ZZNPOB-A) 

-EPA 1318-II-hitri postopek 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKUPINA POSLANCEV 

Ljubljana, 13.10.2000 

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 in 
26/97) vlagajo podpisani poslanci 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZDRAVLJENJU NEPLODNOSTI IN POSTOPKIH 
UMETNE OPLODITVE Z BIOMEDICINSKO POMOČJO 
(Ur.l.RS, št. 70/2000) 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem po hitrem postopku. 

V skladu z drugim odstavkom 201. člena poslovnika Državnega 
zbora predlagajo, da se zakon sprejme po hitrem postopku. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije obveščajo, da bodo kot predlagatelji 
sodelovali na sejah delovnih teles Državnega zbora in na sejah 
Državnega zbora. 

S tem tekstom predloga zakona nadomeščajo tekst predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravljenju 
neplodnosti in postopkih umetne oploditve z biomedicinsko 
pomočjo - EPA 1318 - II, ki so ga vložili 11.09.2000. 

Janez KOPAČ, l.r. 
Darja LAVTIŽAR BEBLER, l.r. 

Jelko KACIN, l.r. 
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I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Ustava Republike Slovenije v 55. členu določa, da je odločanje o 
rojstvih otrok svobodno in da država zagotavlja možnosti za 
uresničevanje te svoboščine in ustvarja razmere, ki omogočajo 
staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok. Temeljna 
človekova pravica odločati o rojstvu svojih otrok pomeni, da se 
človek prostovoljno odloča o tem, ali bo imel otroke, kdaj jih bo 
imel in koliko jih bo imel. Iz te ustavne pravice izvirajo tudi pravica 
do preprečevanja zanositve, pravica do umetne prekinitve 
nosečnosti in pravica do ugotavljanja in zdravljenja zmanjšane 
plodnosti. 

Dosedanja ureditev pravice do ugotavljanja vzrokov in zdravljenja 
zmanjšane plodnosti je temeljila na zakonu o zdravstvenih ukrepih 
pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu 
otrok (Uradni list SRS, št. 11/77), ki je tej pravici posvetil 4. poglavje. 
Zakon je določal, da zdravstveni ukrepi zajemajo zdravljenje 
(strokovno svetovanje, kirurški posegi in zdravila) in umetno 
oploditev. 

Z napredkom medicine so se odprla nova pravna vprašanja, ki 
pa jih stari zakon ni reševal, zato so bili od leta 1994 na zahtevo 
razširjenega strokovnega kolegija Ginekološke klinike v Ljubljani 
ustavljeni vsi postopki zdravljenja neplodnosti z darovanimi 
spolnimi celicami (umetne oploditve), tako s semenom kot tudi 
jajčnimi celicami. Veliko parov je bilo tako prikrajšanih za zdravljenje 
in so morali poiskati pomoč v tujini. Zato je bila nuja po novem 
zakonu toliko večja. Ministrstvo za zdravstvo je z zakonom tako 
dolgo zavlačevalo, da jih je s svojim predlogom zakona prehitela 
skupina 22 - tih poslancev iz vseh parlamentarnih strank. 

Predlog zakona je bil že od vsega začetka obravnave v Državnem 
zboru predmet številnih polemik. Zapletlo pa se je predvsem okoli 
sprejema predloga člena, ki med upravičence do umetne oploditve 
uvršča le moškega in žensko v zakonski zvezi ali dalj časa 
trajajoči življenjski skupnosti. Pred tretjo obravnavo predloga 
zakona je k členu poslanska skupina LDS vložila dopolnilo, po 
katerem bi bile do postopka umetne oploditve upravičene 
vse ženske (tudi samske ženske), saj je zdravljenje neplodnosti 
vsem ženskam omogočal že dosedanji zakon iz leta 1977. Stari 
zakon je v 34. členu med upravičenke do umetne oploditve uvrščal 
vse polnoletne, razsodne in zdrave ženske v starostnem obdobju, 
ki je primerno za rojevanje. V zadnjih dvajsetih letih je bilo umetno 
oplojenih vsaj 50 samskih žensk, po podatkih Inštituta RS za 
varovanje zdravja pa je bilo v letu 1998 od 129 prijavljenih primerov 
umetno oplojenih 18 samskih žensk. Novi predlog zakona je torej 
odpravljal že pridobljene pravice žensk. 

Ko je prišlo do obravnave tega dopolnila na delovnem telesu v 
Državnem zboru, so nasprotniki uprizorili pravi pogrom zoper 
samske ženske. Seja delovnega telesa se je sprevrgla v eno 
samo poniževanje žensk, spreminjanje otrok v narodovo 
last in skrb za moralno čistost družine - vse z izgovorom 
zaščite otrokovih pravic. Postavljeno je bilo vprašanje, ali je v 
korist otroka, da se rodi samski ženski. Pri tem pa je bila celo 
namerno in zavajajoče interpretirana Konvencija ZN o otrokovih 
pravicah - dopolnilo naj bi kršilo pravico otroka, da ima oba 
starša. Konvencija Združenih narodov ne govori o tem, da se 
mora otrok roditi obema staršema, ampak govori le o odgovornosti 
staršev - enega ali obeh, da v skladu s svojimi sposobnostmi ali 
gmotnimi zmožnostmi zagotovijo življenjske razmere, potrebne 
za razvoj otroka in torej ne prepoveduje enostarševskih družin. 
Menili so, da je uporaba medicine za to, da bi samska ženska 
lahko prišla do otroka, strokovno In etično nesprejemljiva 

In tudi popolnoma nepotrebna, ker bi se s tem ustvarila 
nepopolna družina (nekvalitetna družina). Popolnih in 
nepopolnih družin ni, so pa dvostarševske, enostarševske, 
reorganizirane, razširjene družine. Uporaba pojmov popolna in 
nepopolna družina je etično nesprejemljiva, ker je diskriminatorna 
in zavajajoča. Edini kriterij, ki je relevanten za opredelitev družine, 
je obstoj starša in otroka. To kar konstituira družino kot del 
človeške skupnosti, torej ni oblika družine ali osebne okoliščine 
staršev, še najmanj pa predsodki okolice. 

Nasprotniki dopolnila niso pristali niti na izjemo, da bi bile do 
postopkov umetne oploditve upravičene invalidne ženske. 
Izjavljali so, da se jim smilijo in da z njimi sočustvujejo, a kot 
neatraktivne ženske bodo pač ostale brez otrok ali pa bodo 
morale poiskati partnerja, ki jih njihova hiba ne moti. Omenjali so, 
da gre v primeru tega zakona za rodnost slovenskih družin, ki naj 
bi imele kvalitetne otroke. Kvalitetni otroci pa so lahko le tisti, ki se 
rodijo v zakonski ali taki zunajzakonski skupnosti, ki je formalno 
izenačena z zakonsko - pomembno je le, da imajo očeta in mater. 
Spregledali so dejstvo, da v Sloveniji razpade približno tretjina 
zakonskih zvez in da so razveze povečini zelo boleče za 
odraščajoče otroke. Poleg tega pa je v Sloveniji zelo pereč prob- 
lem nasilja v družini. Če bi država tako sumničavo kot samske 
ženske obravnavala vse svoje prebivalce, bi morala podvomiti o 
sposobnosti vsakega posameznika .V Sloveniji je namreč približno 
26 % enostarševskih družin (99000 družin), od tega 90 % 
materinskih enostarševskih družin. In otroci mater samohranilk 
zaradi dejstva, da ne živijo v skupnosti z očetom, niso nič slabši 
od ostalih otrok. 

Po njihovem mnenju naj otrok ne bi bil pravica ženske oz. 
matere, ampak dar moškemu in narodu. Govorjenje o popolni 
in nepopolni družini, o kvalitetnih in nekvalitetnih otrocih, o otroku 
kot daru očetu in naciji je nevarno, saj je v svojem bistvu 
diskriminatorno, nestrpno in celo izključujoče. Te izjave so resda 
pravica posameznikov, ki verjamejo, da je tradicionalna družina 
najprimernejša skupnost za vzgojo otrok, vendar le-ti nimajo 
nobene pravice ta življenjski stil vsiljevati komurkoli ali pa ga celo 
vzpostavljati kot edini kriterij moralne primernosti. Svoboda 
odločitve za življenje v taki ali drugačni skupnosti je civilizacijsko 
vprašanje oz. vprašanje temeljnih človekovih pravic. 

Predlagatelji menimo, da je edino jamstvo, da bo imel otrok srečno 
otroštvo to, da se rodi zaželen. Prav gotovo je najbolj zaželen tisti 
otrok, ki se rodi ženski, ki je bila doslej prikrajšana za materinstvo 
zaradi neplodnosti ali telesne hibe - invalidnosti. Pa četudi ni 
posvečena z zakonsko ali zunajzakonsko skupnostjo, saj so se 
jo lahko partnerji odrekli ravno zaradi njene bolezni oz. hibe. Ali naj 
se spušča v navidezno skupnost, da bi zadovoljila neživljenske, 
restriktivne zakonske norme, ki posegajo v človekove pravice 
do svobodnega odločanja o rojstvu otrok? 

Poleg tega pa je sedaj veljavni zakon zelo restriktiven, nekatere 
določbe pa celo onemogočajo njegovo izvajanje. Med drugim 
določa, da OBMP s hkratno uporabo darovanih jajčnih celic in 
darovanih semenskih celic ni dovoljena. Ta določba onemogoča 
dostopnost do postopkov OBMP parom, kjer sta oba partnerja 
neplodna. Ne vidimo nobenega razloga, da ti pari ne bi mogli biti 
deležni zdravljenja. Zakon uvaja tudi dovoljenje Državne komisije 
za OBMP za vsak posamezni donorski postopek posebej. Takšna 
ureditev ni smiselna, saj bi to pomenilo, da bi se morala komisija 
sestati za vsak posamezni primer in ga odobriti. Najbolj sporna 
pa je določba, ki določa, da mora zdravnik, preden vnese v telo 
ženske spolne celice darovalke ali darovalca ali zgodnji zarodek, 
ki je nastal s pomočjo darovanih spolnih celic, ugotoviti, ali sta 
darovalka ali darovalec še živa. Ta določba se je izkazala za 
popolnoma neživljenjsko, saj bo v primeru darovanih spolnih celic, 
ki se bodo pridobila iz tujine, skorajda nemogoče ugotoviti, ali je 
darovalec v tistem hipu še živ. 
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2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Sprejem zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih umetne 
oploditve z biomedicinsko pomočjo je zapolnil vrzel v ureditvi 
vrste strokovnih, pravnih in etičnih vprašanj, ki jih obstoječa 
zakonodaja zaradi razvoja metod in tehnik zunajtelesne oploditve 
do sedaj ni zadovoljivo urejala. Vendar pa je zakon omejil pravico 
do postopkov OBMP samo na moškega in žensko v medsebojni 
zakonski zvezi ali v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti in 
izključil oz. odvzel pravico do zdravljenja neplodnosti in postopkov 
umetne oploditve samskim ženskam. Zakon je tako posegel v 
ustavno zagotovljeno svoboščino do svobodnega odločanja o 
rojstvu otrok; 55. člen Ustave RS namreč določa, da mora država 
zagotavljati možnosti za uresničevanje te svoboščine. Skladno z 
55. ustave členom in tudi ustavnim načelom enakosti pred 
zakonom zakon torej ne bi smel samskim ženskam kratiti pravico 
do zdravljenja neplodnosti in postopkov umetne oploditve. 

Pri sprejemanju zakona je prevladala ideološka shema, ki temelji 
na zastrahovanju in izključevanju tistih, ki niso po meri 
konservativnega modela pojmovanja družine, ženske in otroka. 
Za ta namen je bila politika preoblečena v znanost in civilizacijska 
kultura v naravo, čeprav so takšna pojmovanja popolnoma 
neznanstvena. 

Novela zakona, ki jo predlagamo, sledi načelu enake dostopnosti 
in pravic v postopkih umetne oploditve. Natančno določa kdo, 
kdaj in pod kakšnimi pogoji je upravičen do umetne oploditve. 
Menimo, da ima vsakdo pravico do zdravljenja neplodnosti ne 
glede na socialni oz. družbeni status, ki ga ima. Predlagana ureditev 
je v skladu z modernimi civilizacijskimi pridobitvami.Povečana 
neplodnost je namreč posledica našega modernega načina 
življenja, zato bi lahko umetno oploditev označili kot prepotrebno 
civilizacijsko pridobitev. Stiska ljudi, ki so neplodni, je namreč 
velika in vredna vse pozornosti, zato jim je treba pomagati. Kljub 

temu, da zdravljenje neplodnosti zadeva le malo ljudi, je še toliko 
bolj pomembno kot pokazatelj družbene skrbi za vse državljane. 

Sloveniji je doslej uspelo ohraniti razmeroma visoko raven pravic 
žensk. V zadnjih desetih letih se je vprašanje o položaju in možnosti 
žensk na vseh področjih življenja izkazalo kot pomemben sestavni 
del politike. Ne potisnimo Slovenije nazaj v srednji vek. Spomnimo 
se sedemdestih let, ko sta bili pravno izenačeni zakonska in 
zunajzakonska skupnost in devetdesetih, ko je država dopustila 
možnost kriminalizacije posilstva tudi v zakonski zvezi. V obeh 
primerih so nam pozneje sledile številne evropske države. Zato 
se Slovenija ne sme zgledovati po konzervativnih in v preteklost 
zazrtih državah, ampak mora posegati po dobrih in naprednih 
rešitvah modernih držav. Ne sme postati država, ki bo v Evropi 
prepoznavna po svojem nestrpnem odnosu do žensk, ki ne živijo 
v zakonski ali zunajzakonski skupnosti. 

Z odpravo nekaterih restriktivnih in neživljenjskih določb 
veljavnega zakona pa novela širi krog upravičencev do postopkov 
OBMP, odpravlja preobsežno administriranje in omogoča njegovo 
dosledno izvajanje. 

3. PRIMERJALNOPRAVNI PRIKAZ 

PRIMERJALNA ZAKONODAJA NEKATERIH 
EVROPSKIH IN DRUGIH DRŽAV 

V izogib obsežnemu naštevanju primerov zakonodaj s področja 
postopkov umetne oploditve (Kdo so upravičenci do postopkov 
OBMP?) smo pripravili kratek tabelaren prikaz ureditve po 
posameznih evropskih državah, Avstraliji in Izraelu. 
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UMETNA OPLODITEV 

Upravičenci za 
postopke OBMP 

Češka ni omejitev 

Francija moški in ženska v 
zakonski zvezi, 
zunajzakonski skupnosti 

Finska ni omejitev (samska 
ženska je izrecno 
omenjena) 

Nemčija moški in ženska v 
zakonski zvezi, 
zunajzakonski skupnosti 

Velika Britanija ni omejitev 

Avstrija moški in ženska v 
zakonski zvezi, 
zunajzakonski skupnosti 

Španija ni omejitev (samka 
ženska je izrecno 

omenjena) 

Švedska moški in ženska v 
zakonski zvezi, 
zunajzakonski skupnosti 

Nizozemska ni omejitev 

Danska ni omejitev (prepoved 

velja za homoseksualne 
pare) 

Italija ni omejitev 

Belgija ni omejitev 

Avstralija(Južna) ni omejitev 

Izrael ni omejitev (samska 

ženska je izrecno 
omenjena) 

4. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA PO HITREM 
POSTOPKU 

S hitrim postopkom sprejema tega zakona bi torej odpravili kršitev 
ustavnega načela o svobodnem odločanju o rojstvu otrok, 
neenakost pred zakonom ter omogočili uresničitev starševskih 
želja. Ob tem je potrebno opozoriti tudi na upadanje števila rojstev 
v Republiki Sloveniji in opazno povečanje števila primerov 
neplodnosti pri moških in ženskah. Menimo torej, da sprejem 
zakona po hitrem postopku terjajo izredne potrebe tako 
državljanov kot države . 

5. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV IN 
DRUGIH POSLEDIC 

Izvajanje zakona ne bo zahtevalo dodatnih sredstev iz proračuna 
Republike Slovenije. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z 
biomedicinsko pomočjo (Uradni list RS, št. 70/2000) se v 5. členu 
doda novi tretji odstavek, ki se glasi: 

"Do postopkov OBMP je upravičena tudi ženska, ki ne živi v 
medsebojni zakonski zvezi ali dalj časa trajajoči življenjski 
skupnosti v skladu z določbami zakona, ki ureja zakonsko zvezo 
in družinska razmerja (v nadaljnjem besedilu: samska ženska)." 

V dosedanjem tretjem odstavku se besedilo "prejšnjega odstavka" 
nadomesti z besedilom "drugega odstavka tega člena". 

2. člen 

V 8. členu se črta tretji odstavek. 

3. člen 

V 12. členu se v prvem odstavku črta besedilo "in z dovoljenjem 
Državne komisije za OBMP". 

V tretjem in četrtem odstavku se doda beseda "samska ženska" 
tako, da se glasita: 

"Preden se opravi OBMP s spolnimi celicami darovalke ali 
darovalca, se morajo zakonca ali zunajzakonska partnerja in 
samska ženska udeležiti psihološko-socialnega svetovanja po 
drugem odstavku 24. člena tega zakona. 

Zakonca ali zunajzakonska partnerja in samsko žensko se pouči 
o pravnih posledicah njihove privolitve v OBM P s spolnimi celicami 
darovalke ali darovalca in s pravnimi posledicami rojstva otroka, 
spočetega s tako OBMP." 

4. člen 

V 20. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo "Minis- 
ter lahko pred iztekom predpisane dobe razreši stare in imenuje 
nove člane komisije." 

5. člen 

V 21. členu se osma alinea spremeni tako, da se glasi: 

" - dajanje dovoljenja za izvajanje nove vrste postopkov OBMP z 
uporabo spolnih celic darovalca ali darovalke;" 

6. člen 

V prvih petih odstavkih 22. člena se doda beseda "samska 
ženska" tako, da se glasijo: 

"Postopek OBMP po 4. členu tega zakona se lahko opravi samo 
na podlagi pisne privolitve zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev 
in samske ženske. 

Preden podajo zakonca ali zunajzakonska partnerja in samska 
ženska pisno privolitev v postopek OBMP, jih mora zdravnik poučiti 
o postopku OBMP, z možnostjo za uspeh, morebitnimi posledicami 
in nevarnostmi postopka za žensko, moškega in otroka ter jim 

svetovati. Zdravnik jih obvesti, v kakšne namene se zbirajo in 
obdelujejo njihovi osebni podatki, ter jim pojasni, da se varujejo 
kot poklicna skrivnost po prvem odstavku 18. člena tega zakona. 

Po potrebi napoti zdravnik zakonca ali zunajzakonska partnerja 
in samsko žensko na psihološko-socialno svetovanje o 
nameravani OBMP. 

Zdravnik mora zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema in 
samski ženski pojasniti pravila o shranjevanju spolnih celic in 
zarodkov in jih vprašati po njihovih željah glede trajanja hrambe in 
odločanja o morebitnih neuporabljenih zarodkih. 

Zdravnik mora zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema in 
samski ženski obrazložiti druge možnosti, s katerimi je mogoče 
rešiti ali obiti njihov vzrok neplodnosti, tudi take, ki jih njegov 
center ne opravlja, in jim omeniti nemedicinske izbire, kot sta 
posvojitev ali opustitev zdravljenja.« 

7. člen 

V 24. členu se v prvem odstavku za besedo "partnerja" doda 
besedilo "in samsko žensko" , besedilo " pravnik pa ju mora 
poučiti o pravnih posledicah postopka« se nadomesti z besedilom 
» pouči pa se jih tudi o pravnih posledicah postopka«. 

V drugem odstavku se za besedo "partnerja" doda besedilo " in 
samsko žensko". 

8. člen 

V 28. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Prepovedana je OBMP s spolnimi celicami darovalca ali 
darovalke, za katera se v času vnosa darovanih spolnih celic ali 
zgodnjih zarodkov v telo ženske na podlagi znanih dejstev lahko 
sklepa, da nista več živa. « 

9. člen 

V 38. členu se v tretjem odstavku za besedo "partnerjev" doda 
besedilo "in samske ženske", beseda "jima" pa se nadomesti z 
besedo "jim". 

10. člen 

V 39. členu se v prvi alinei prvega odstavka za besedo "partnerjev" 
doda besedilo "in samske ženske", beseda "jima" pa se nadomesti 
z besedo "jim". 

11. člen 

V 39. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi: 

"Obliko, način in sredstva posredovanja podatkov v enotni regis- 
ter darovalk in darovalcev spolnih celic iz prvega odstavka 11. 
člena tega zakona določi minister, pristojen za zdravstvo, na 
podlagi mnenja Državne komisije za OBMP". 

12. člen 

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

K 1. členu 
1. člen uvaja v zakon upravičenje do postopkov OBMP s 
semenskimi celicami darovalca tudi za ženske, ki ne živijo v 
medsebojni zakonski zvezi in dalj časa trajajoči življenjski 
skupnosti. Takšne postopke za samske ženske je omogočal že 
dosedanji zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice 
do svobodnega odločanja o rojstvih otrok (Ur.l.SRS, št. 11/77 in 
42/86) in so se v praksi tudi izvajali. Spremenjena določba 5. 
člena torej ohranja že pridobljene pravice samskih žensk. 

K 2. členu 
Določba 2. člena črta tretji odstavek 8. člena zakona, ki določa, 
da OBMP s hkratno uporabo darovanih jajčnih celic in darovanih 
semenskih celic ni dovoljena. Ta določba onemogoča dostopnost 
do postopkov OBMP parom, kjer sta oba partnerja neplodna. Ni 
nobenega razloga, da ti pari ne bi mogli biti deležni postopkov 
OBMP 

K 3. členu 
Uvajanje dovoljenja Državne komisije za OBMP, ki ga določa 12. 
člen, za vsak posamezni donorski postopek posebej ni smiselno, 
saj bi to pomenilo, da bi se morala komisija sestati za vsak 
posamezni primer in ga odobriti. 

Določba 3. člena je tudi povezana s 1. členom, ki ohranja že 
pridobljene pravice samskih žensk. Pravtako pa izključuje izrecno 
omembo pravnika, ki naj bi upravičenca poučil o pravnih 
posledicah OBMP s spolnimi celicami darovalke ali darovalca. 
Vključevanje pravnika v postopke OBMP bo le-te samo še 
podražilo. V tujini seznani s pravnimi posledicami par, ki zahteva 
postopek OBMP, zdravnik in sicer tako, da jima izroči pravni 
pouk o pravnih posledicah ter ju seznani s potekom samega 
postopka. Pravnik se lahko na željo oz. s pooblastilom 
upravičencev vključi v postopek kadarkoli. 

K 4. členu 
Določba odpravlja pomanjkljivost sedanje ureditve, saj ministru 
dopušča možnost, da še pred iztekom predpisane dobe za katero 
je imenovana Državna komisija za OBMP, imenuje nove člane v 
njeni sestavi oz. jih zamenja (če ne želijo več opravljati te dolžno- 
sti, ...). 

K 5. členu 
Zaradi skokovitega napredka medicine pri ravnanju z genskim 
materialom (stalne izboljšave starih in uvajanje novih tehnik 
umetne oploditve), je potrebno predpisati dodatno raven zaščite 
pred morebitnimi zlorabami. Zato določba 5. člena določa, da 
mora za izvajanje nove vrste postopkov OBMP z uporabo spolnih 
celic darovalca ali darovalke po najnovejših medicinskih dognanjih 
dati dovoljenje Državna komisija za OBMP. 

K 6. členu 
Določba 6. člena je povezana s 1. členom tega zakona, ki omogoča 
dostopnost do postopkov OBMP s semenskimi celicami darovalca 
tudi za ženske, ki ne živijo v medsebojni zakonski zvezi in dalj 
časa trajajoči življenjski skupnosti in je redakcijske narave. 

K 7. členu 
Določba 7. člena je povezana s 1. členom tega zakona, ki omogoča 
dostopnost do postopkov OBMP s semenskimi celicami darovalca 
tudi za ženske, ki ne živijo v medsebojni zakonski zvezi in dalj 
časa trajajoči življenjski skupnosti in 3. členom, ki izključuje izrecno 
omembo pravnika, ki naj bi upravičence seznanil s pravnimi 
posledicami in je redakcijske narave. 

K 8. členu 
Določba 8. člena spreminja tretji odstavek 28. člena zakona, ki 
določa, da mora zdravnik, preden vnese v telo ženske spolne 
celice darovalke ali darovalca ali zgodnji zarodek, ki je nastal s 
pomočjo darovanih spolnih celic, ugotoviti, ali sta darovalka ali 
darovalec še živa. Ta določba se je izkazala za popolnoma 
neživljenjsko, saj bo v primeru darovanih spolnih celic, ki se bodo 
pridobila iz tujine, skorajda nemogoče ugotoviti, ali je darovalec 
še živ. Zato določba ne zahteva natančne poizvedbe o obstoju 
darovalca, le-ta se ugotavlja na podlagi znanih dejstev. 

K 9. členu 
Določba 9. člena je povezana s 1. členom tega zakona, ki omogoča 
dostopnost do postopkov OBMP s semenskimi celicami darovalca 
tudi za ženske, ki ne živijo v medsebojni zakonski zvezi in dalj 
časa trajajoči življenjski skupnosti in je redakcijske narave. 

K 10. členu 
Določba 10. člena je povezana s 1. členom tega zakona, ki 
omogoča dostopnost do postopkov OBMP s semenskimi celicami 
darovalca tudi za ženske, ki ne živijo v medsebojni zakonski 
zvezi in dalj časa trajajoči življenjski skupnosti in je redakcijske 
narave. 

K 11. členu 
11. člen določa obliko, način in sredstva posredovanja podatkov 
v enotni register darovalk in darovalcev spolnih celic iz pn/ega 
odstavka 11. člena tega zakona - le to določi minister, pristojen 
za zdravstvo, na podlagi mnenja Državne komisije za OBMP. 

K 12. členu 
Člen določa vacatio legis. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

5. člen 

Postopki OBMP se smejo opravljati le z namenom, da pride 
dorojstva otroka. 

Do postopkov OBMP sta upravičena moški in ženska, ki živita v 
medsebojni zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti, in ki glede 
na izkušnje medicinske znanosti ne moreta pričakovati, da bi 
dosegla zanositev s spolnim odnosom, in jima ni mogoče pomagati 
z drugimi postopki zdravljenja neplodnosti. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sta zakonca ali 
zunajzakonska partnerja upravičena do OBMP tudi v primerih, 
kadar se s temi postopki lahko prepreči, da se na otroka prenese 
huda dedna bolezen. 

Medsebojna zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost mora 
obstajati v času vnosa spolnih celic ali zgodnjih zarodkov v telo 
ženske. 

8. člen 

Za postopke OBMP se praviloma uporabijo spolne celice ženske 
in moškega, ki sta v medsebojni zakonski zvezi ali sta 
zunajzakonska partnerja. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko za postopke 
OBMP uporabijo jajčne celice darovalke ali semenske celice 
darovalca, kadar po izkušnjah biomedicinske znanosti ni možnosti, 
da bo prišlo do nosečnosti z uporabo spolnih celic zakoncev ali 
zunajzakonskih partnerjev, ali če so bili neuspešni drugi postopki 
OBMP iz tega zakona, ali če je to potrebno za preprečitev prenosa 
hude dedne bolezni na otroka. 

OBMP s hkratno uporabo darovanih jajčnih celic in darovanih 
semenskih celic ni dovoljena. 

12. člen 

Vsak postopek OBMP s spolnimi celicami darovalke ali darovalca 
se opravi na predlog zdravnika ■ specialista ginekologije in 
porodništva (v nadaljnjem besedilu: zdravnik) po pridobitvi soglasja 
strokovnega posvetovalnega telesa centra za OBMP in z 
dovoljenjem Državne komisije za OBMP. 

Strokovno posvetovalno telo iz prejšnjega odstavka sestavljajo 
zdravnik, strokovnjak s področja embriologije, socialni delavec in 
diplomirani univerzitetni pravnik (v nadaljnjem besedilu: pravnik), 
ki jih imenuje direktor centra za OBMP. 

Preden se opravi OBMP s spolnimi celicami darovalke ali 
darovalca, se morata zakonca ali zunajzakonska partnerja 
udeležiti psihološko-socialnega svetovanja po drugem odstavku 
24. člena tega zakona. 

Zakonca ali zunajzakonska partnerja je treba poučiti o pravnih 
posledicah njune privolitve v OBMP s spolnimi celicami darovalke 
ali darovalca in s pravnimi posledicami rojstva otroka, spočetega 
s tako OBMP. O teh pravnih posledicah ju mora poučiti pravnik. 

20. člen 

Državno komisijo za OBMP sestavljajo: 

- en predstavnik ministrstva, pristojnega za zdravstvo, 

- en strokovnjak za medicinsko etiko, 

- en strokovnjak za OBMP iz vsakega centra, 

- en strokovnjak s področja prava, 

- en strokovnjak s področja psiholoških ali socioloških ved, 

- en predstavnik Urada varuha človekovih pravic, 

- en predstavnik upravičencev do postopkov OBMP. 

Člane Državne komisije za OBMP in predsednika komisije izmed 
članov komisije imenuje za dobo petih let minister, pristojen za 
zdravstvo. Pravico predlagati strokovnjake iz prejšnjega odstavka 
imajo ustrezne fakultete - članice univerze. 

Državna komisija za OBMP odloča z večino glasov vseh članov. 

21. člen 

Naloge Državne komisije za OBMP so predvsem: 

- dajanje mnenja ministru, pristojnemu za zdravstvo, o tem, ali 
zdravstveni zavod izpolnjuje pogoje za opravljanje postopkov 
OBMP po prvem odstavku 16. člena tega zakona oziroma ali so 
podani razlogi za preklic dovoljenja za opravljanje postopkov 
OBMP po tretjem odstavku 16. člena tega zakona; 

- dajanje mnenja ministru, pristojnemu za zdravstvo, o tem, ali 
lahko določeni center opravlja OBMP s spolnimi celicami darovalca 
ali darovalke po prvem odstavku 11. člena tega zakona; 

- dajanje dovoljenja za raziskovalno delo po tretjem odstavku 38. 
člena tega zakona; 

- obravnavanje poročil centrov po prvem odstavku 40. člena tega 
zakona in seznanjanje ministra, pristojnega za zdravstvo, z 
ugotovitvami iz poročil; 

- dajanje mnenj o osnutkih predpisov, ki se izdajajo na podlagi 
tega zakona; 

- strokovno etično nadzorovanje dela centrov in svetovanje 
centrom; 

- predlaganje strokovnih pravil za delo na področju OBMP ministru, 
pristojnemu za zdravstvo, in njihovega sprotnega usklajevanja z 
razvojem medicinske znanosti; 

- dajanje dovoljenja za izvajanje vsakega postopka OBMP z 
uporabo spolnih celic darovalca ali darovalke; 

- spremljanje napredka biomedicinske znanosti na področju 
reproduktivne medicine in po potrebi predlaganje sprememb in 
dopolnitev veljavne zakonodaje pristojnemu ministru; 

- odločanje o pritožbah zoper odločitve strokovnih posvetovalnih 
teles centrov za OBMP. 
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22. člen 38. člen 

Postopek OBMP po 4. členu tega zakona se lahko opravi samo 
na podlagi pisne privolitve zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev. 

Preden podata zakonca ali zunajzakonska partnerja pisno 
privolitev v postopek OBMP, ju mora zdravnik poučiti o postopku 
OBMP, z možnostjo za uspeh, morebitnimi posledicami in 
nevarnostmi postopka za žensko, moškega in otroka ter jima 
svetovati. Zdravnik ju obvesti, v kakšne namene se zbirajo in 
obdelujejo njuni osebni podatki, ter jima pojasni, da se varujejo kot 
poklicna skrivnost po prvem odstavku 18. člena tega zakona. 

Po potrebi napoti zdravnik zakonca ali zunajzakonska partnerja 
na psihološko-socialno svetovanje o nameravani OBMP. 

Zdravnik mora zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema 
pojasniti pravila o shranjevanju spolnih celic in zarodkov in ju 
vprašati po njunih željah glede trajanja hrambe in odločanja o 
morebitnih neuporabljenih zarodkih. 

Zdravnik mora zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema 
obrazložiti druge možnosti, s katerimi je mogoče rešiti ali obiti 
njun vzrok neplodnosti, tudi take, ki jih njegov center ne opravlja, 
in jima omeniti nemedicinske izbire, kot sta posvojitev ali opustitev 
zdravljenja. 

Pisna privolitev se izda za vsak postopek OBMP posebej. 

Minister, pristojen za zdravstvo, izda predpise o obrazcu izjave o 
privolitvi. Obrazec za izjavo o privolitvi v OBMP mora za primer, 
ko se v postopku OBMP uporabijo darovane spolne celice, 
vsebovati tudi navedbo pravnih posledic takega postopka. 

24. člen 

Pred postopkom OBMP z darovanimi spolnimi celicami mora 
zdravnik, ki je odgovoren za izvedbo postopka, poučiti zakonca 
ali zunajzakonska partnerja o poteku postopka, pravnik pa ju 
mora poučiti o pravnih posledicah postopka. 

Zdravnik, ki vodi OBMP, mora zakonca ali zunajzakonska 
partnerja pred začetkom postopka napotiti na psihološko-socialno 
svetovanje. 

28. člen 

Darovalke in darovalce spolnih celic in njihove spolne celice je 
treba pred darovanjem pregledati v skladu s strokovnimi pravili 
za delo na področju OBMP. 

Spolne celice darovalke ali darovalca se lahko uporabijo samo 
takrat, kadar se v skladu z dosežki biomedicinske znanosti in po 
izkušnjah lahko presodi, da so primerne za oploditev in da njihova 
uporaba ne more povzročiti nevarnosti za zdravje ženske ali 
otroka. 

Prepovedana je OBMP s spolnimi celicami darovalca ali darovalke, 
ki v času vnosa darovanih spolnih celic ali zgodnjih zarodkov v 
telo ženske nista več živa. Preden zdravnik vnese v telo ženske 
spolne celice darovalke ali darovalca ali zgodnji zarodek, ki je 
nastal s pomočjo darovanih spolnih celic, mora ugotoviti, ali sta 
darovalka ali darovalec še živa. 

Znanstvenoraziskovalno delo na spolnih celicah in zgodnjih 
zarodkih, pridobljenih za namen izvajanja OBMP, je dovoljeno 
izključno v namene varovanja in izboljšanja človekovega zdravja. 

Na zgodnjih zarodkih so dovoljene raziskave samo tedaj, ko jih s 
primerljivo učinkovitostjo ni mogoče opraviti na živalskih zarodkih 
ali na druge načine. 

Zgodnji zarodki se lahko raziskujejo samo s pisnim privoljenjem 
zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev, ki se jima pomaga s 
postopkom OBMP, z dovoljenjem Državne komisije za OBMP ter 
odobritvijo in pod nadzorom Medicinsko-etične komisije. 

Na podlagi dovoljenj iz prejšnjega odstavka je dovoljeno 
raziskovanje zgodnjih zarodkov, ki po dognanjih in izkušnjah 
biomedicinske znanosti niso primerni za vnos v telo ženske ali 
shranjevanje, ter tistih shranjenih zarodkov, ki bi jih sicer morali 
pustiti umreti po tretjem odstavku 35. člena tega zakona. 

Pri raziskovanju zgodnjih zarodkov je potrebno upoštevati 
sodobna dognanja medicinske znanosti, izkušnje in uveljavljeno 
prakso v svetu ter pravila obče medicinske etike. 

Odobritev in nadzor komisij iz tretjega odstavka tega člena sta 
potrebna tudi pri uvajanju in uporabi vseh novih metod OBMP, 
dokler zanje velja, da so v poskusni fazi. 

39. člen 

Centri morajo o postopkih OBMP voditi evidenco o: 

- osebnih podatkih zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev, ki se 
jima pomaga s postopki OBMP, 

- vrsti postopka OBMP, 

- podatkih, pridobljenih iz enotnega registra darovalcev ali darovalk 
spolnih celic, če so bile le-te uporabljene, 

- podatkih o poučitvi, svetovanju in o pisni privolitvi ali privolitvi za 
določeni postopek OBMP po 22. členu tega zakona, 

- podatkih o poteku in trajanju postopka ter o pomembnejših 
okoliščinah v zvezi z nosečnostjo, porodom, zdravjem in razvojem 
otroka. 

V enotni register darovalk in darovalcev mora pooblaščeni center 
vpisati: 

- osebne in zdravstvene podatke o darovalki ali darovalcu in 
zdravstvene podatke o njenih oziroma njegovih starših; 

- dan, mesec in leto, ko so bile spolne celice darovane, shranjene 
in uporabljene; 

- rezultate pregledov darovalca ali darovalke in preiskav njenih 
oziroma njegovih spolnih celic; 

- podatke o rojstvu otroka, spočetega z OBMP s spolnimi celicami 
darovalke ali darovalca. 

Podatke iz evidenc mora center hraniti toliko časa, kot je primerno 
po pravilih medicinske znanosti in izkušnje, največ pa 50 let. 
Podatki so poklicna skrivnost. 
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Predlog zakona o 

ZDRAVSTVENEM VARSTVU RASTLIN 

(ZZVR-1) 

- EPA 1336 - II - hitri postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 325-10/2000-1 
Ljubljana, 05.10.2000 

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

- PREDLOGA ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU 
RASTLIN, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o zdravstvenem 
varstvu rastlin obravnava po hitrem postopku, ker gre za 
izredne potrebe države. 

S predlogom zakona o zdravstvenem varstvu rastlin - hitri 
postopek bo urejeno zdravstveno varsto rastlin; ukrepi in 
obveznosti v zvezi s preprečevanjem vnosa, pojava in širjenja 
ter zatiranjem škodljivih organizmov na rastlinah, rastlinskih 
proizvodih in nadzorovanih predmetih; biotično varstvo rastlin; 
pridobivanje, izmenjavo podatkov in informacijski sistem; 
pristojbine, stroške in odškodnine; javne službe s področja 

zdravstvenega varstva rastlin; organi za izvedbo zakona in 
inšpekcijsko nadzorstvo. 

Predlog zakona o zdravstvenem varstvu rastlin se usklajuje z 
evropsko zakonodajo na način, da se vzpostavi sistem, ki bo 
omogočal ustrezno varovanje zdravja rastlin na skupnem trgu, 
tudi po ukinitvi notranjih meja ter hkrati z implementacijo enakih 
standardov zdravstvenega varstva rastlin, zmanjševal ovire 
v mednarodni trgovini na minimalno raven. 

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

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

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

- Mojca GEČ-ZVRŽINA, državna podsekretarka v Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Vlasta KNAPIČ, svetovalka ministra za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 

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

1. OCENA STANJA 

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

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

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

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

Pristojni organ za izvajanje zakona je ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu MKGP). Za 
upravne, zakonodajne in mednarodne zadeve je odgovoren 
Sektor za varstvo rastlin na MKGP (upravni del). Za inšpekcijski 
nadzor nad izvajanjem zakona je pristojna fitosanitarna inšpekcija 
na Inšpektoratu Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu IRSKGLR), ki je organ v 
sestavi MKGP (inšpekcijski del). Za izvajanje strokovnih in 
raziskovalnih nalog s področja so pooblaščene različne inštitucije 
(strokovni del). 

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

Dejavnosti sedanje službe za varstvo rastlin izvajajo Sektor za 
varstvo rastlin na MKGP, fitosanitarna inšpekcija v IRSKGLR in 
večje število pooblaščenih inštitucij. Hierarhična struktura 
delovanja službe za varstvo rastlin ni v skladu z določbami 
pravnega reda EU, ker med obstoječimi organi in inštitucijami 
znotraj službe ni nobene neposredne povezave. Vodja sektorja 
za varstvo rastlin na MKGP je za svoje delo neposredno 
odgovoren državnemu sekretarju in ministru, vodja fitosanitarne 
inšpekcije pa je neposredno odgovoren glavnemu inšpektorju 
IRSKGLR in ministru. Na ta način med vodjem sektorja za varstvo 
rastlin in vodjem fitosanitarne inšpekcije ni neposredne povezave 
in ni vzpostavljena hierarhija vodenja in odločanja, saj sta na 
istem nivoju. Tudi na področju finančne porabe imata vsak svojo 
proračunsko postavko. Strokovni del zdravstvenega varstva 
rastlin se izvaja na javnih zavodih in inštitutih. Odgovornost za 
izvajanje strokovnih nalog pa je še vedno na MKGP. 

MKGP nima svojega lastnega laboratorija za dejavnosti 
zdravstvenega varstva rastlin, kot je to urejeno v državah EU in 
drugih evropskih državah, tudi v najmanjših (Ciper, Malta). V 
Sloveniji opravlja laboratorijsko diagnostiko po pooblastilu večje 
število laboratorijev. Za diagnostiko na področju nematologije, 
bakteriologije in virologije je potrebna zelo sofisticirana in draga 
oprema ter strokovno visoko usposobljen kader, zato je smiselno 
in racionalno, da se to združuje na enem mestu. Tovrstno 
organiziranost laboratorijev so priporočali tuji strokovnjaki, s 
katerimi je MKGP sodelovalo v okviru Phare programov. Med 
pristojnim organom za zdravstveno varstvo rastlin v državi in 
laboratoriji mora biti vzpostavljena jasna hierarhija odgovornosti 
in nadzora. Zaradi omejenega števila strokovnjakov in opreme je 
smiselno v okviru že obstoječih inštitucij opraviti reorganizacijo in 
zagotoviti primerno organiziranost laboratorijev, ki je primerljiva 
organiziranosti v EU. Zaradi narave dela je smiselno pridružiti tudi 
naloge semenarstva, ki se v veliki meri nanašajo na zdravstveno 
stanje rastlin. 

2. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Z izdajo novega zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (v 
nadaljnjem besedilu ZZVR) bodo odpravljene pomanjkljivosti, 
zagotovljena bo usklajenost s pravnim redom EU na področju 
zdravstvenega varstva rastlin in omogočena organizacija državne 
službe za varstvo rastlin na način, ki je primerljiv z ureditvijo v 
drugih državah članicah EU. 

Na podlagi ZZVR se bo ustanovila Uprava Republike Slovenije 
za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu Uprava) 
kot organ v sestavi MKGP. Uprava bo pristojni organ za 
zdravstveno varstvo rastlin v državi in poročanje ter stike z EU 
Komisijo. Z ustanovitvijo Uprave bo zagotovljena hierarhija vodenja 
in odločanja ter odgovornosti na področju zdravstvenega varstva 
rastlin v državi. Uprava bo predvsem oblikovala in skrbela za 
izvajanje politike zdravstvenega varstva rastlin; izvajala stalni 
nadzor škodljivih organizmov na podlagi inšpekcijskih pregledov, 
monitoringov, sistematičnih raziskav in drugih postopkov; 
spremljala, analizirala in ocenjevala zdravstveno stanje rastlin v 
državi z namenom ugotovitev pojava in širjenja škodljivih 
organizmov v državi in tujini; opravljala inšpekcijske preglede ob 
uvozu, izvozu, tranzitu in v državi; izvajala fitosanitarne ukrepe 
za preprečevanje, zatiranje in izkoreninjenje škodljivih organizmov; 
zagotavljala strokovno usposabljanje in obveščala javnost o 
zadevah s tega področja ter sodelovala z drugimi organi v držgvi 
in tujini. 

Na podlagi ZZVR bo mogoče v okviru Kmetijskega inštituta 
Slovenije oblikovati Center za varstvo rastlin in semenarstvo kot 
samostojno organizacijsko enoto. Center bo na podlagi javnega 
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pooblastila za Upravo opravljal predvsem naloge diagnostike in 
analize nevarnosti škodljivih organizmov, raziskave in druge 
naloge ter zastopal Upravo v delovnih telesih EU in Evropske 
organizacije za varstvo rastlin. 

ZZVR pomeni uskladitev s pravnim redom EU zlasti glede 
seznamov škodljivih organizmov, rastlin in rastlinskih proizvodov, 
glede sistema registracije pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov 
in distributerjev določenih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov, 
glede sistema izdaje rastlinskih potnih listov, glede uveljavitve 
koncepta varovanih območij ter glede določitve posebnih ukrepov 
v zvezi z določenimi škodljivimi organizmi. 

3. CILJI IN NAČELA 

Cilj ZZVR je sistemska ureditev zdravstvenega varstva rastlin v 
Republiki Sloveniji, ki je primerljiva na mednarodnem nivoju ter 
omogoča usklajeno in učipkovito izvajanje nalog in obveznosti. 

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

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

Zakon temelji na načelih: 
vzpostavitve sistema, ki bo omogočal ustrezno varovanje 
zdravja rastlin v Sloveniji, tudi po ukinitvi nadzora na mejah z 
državami članicami; 
zagotovitve ustreznega varovanja zdravja rastlin tudi v drugih 
državah članicah z uskladitvijo in izvajanjem postopkov in 
zahtev, ki veljajo na skupnem trgu; 
sodelovanja med državami s ciljem medsebojne izmenjave 
podatkov in vzpostavljanja skupnih baz podatkov, ki se 
nanašajo na zdravstveno varstvo rastlin. 

4. PRAVNI RED EU 

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

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

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

3. Council Directive 74/647/EEC of 9 December 1974 on con- 
trol of carnation leaf-rollers 
(OJL352 28.12.1974 p.41) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Commission Directive 94/3/EC of 21 January 1994 estab- 
lishing a procedure for the notification of interception of a 
consignment or a harmful organism from third countries and 
presenting an imminent phytosanitary danger 
(OJ L 032 05.02.1994 p.37) 
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14. Commission Directive 95/44/EC of 26 July 1995 establishing 
the conditions under which certain harmful organisms, plants, 
plant products and other objects listed in Annexes I to V to 
Council Directive 77/93/EEC may be introduced intoormoved 
within the Community or certain protected zones thereof, for 
trial or scientific purposes and for work on varietal selections 
(OJ L 184 03.08.1995 p.34) 
Amended by 397L0046 (OJ L 204 31.07.1997 p.43) 

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

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

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

5. PREGLED PRAVNEGA REDA V DRŽAVAH 
ČLANICAH EU 

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

Za zagotavljanje in izvajanje zdravstvenega varstva rastlin so 
pristojne državne službe za varstvo rastlin, ki so organizirane v 
skladu z določili Direktive 2000/29 (nadomestila je direktivo 77/93 
in 48 dopolnil) in mednarodne konvencije za varstvo rastlin, ki jo 
je ratificirala tudi Slovenija (Uradni list RS, št.84/00). Na njuni 
podlagi sta se izoblikovala dva načina organiziranosti. Za prvi 
način je značilno, da imajo države ustanovljene organe za 
zdravstveno varstvo rastlin le na državni ravni. To so ponavadi 
organi v sestavi ministrstev za kmetijstvo. (Nizozemska, Francija, 
Danska, Velika Britanija). Pri drugem načinu, kjer gre zlasti za 
države s federalno ureditvijo, imajo le-te tudi na nivoju zveznih 
držav ali pokrajin ustanovljene organe za zdravstveno varstvo 
rastlin, ki jih na državni ravni koordinirajo ministrstva za kmetijstvo 
(Avstrija, Nemčija, Italija, Portugalska). Ne glede na način 
organiziranosti je vsem skupna enotna struktura glede hierarhije 
vodenja in odgovornosti ter samostojnosti In neodvisnosti 
odločanja. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV 

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

Financiranje delovanja javne službe je že sedaj opredeljeno v 

proračunu, na podlagi ZZVR bodo natančneje urejene predvsem 
obveznosti, oblike izvajanja, nadzor in pogoji izvajanja, zato se 
sredstva za delovanje javnih služb zaradi uveljavitve ZZVR 
predvidoma ne bodo povečala. 

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

6.1 Predvidene spremembe izdatkov za prihodnja 
tri leta 

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

Za oblikovanje Centra za varstvo rastlin in semenarstvo so 
predvidena dodatna proračunska sredstva za zagotovitev 
ustreznih delovnih pogojev in opreme za opravljanje specialističnih 
laboratorijskih preiskav in nuđenja strokovne podpore Upravi pri 
zagotavljanju zdravstvenega varstva rastlin v državi. Izvajanje 
nalog se že sedaj financira iz proračuna, zato se zaradi sprejetja 
zakona sredstva ne bodo povečala, pač pa bo z reorganizacijo 
omogočena učinkovitejša raba že razpoložljivih sredstev. 

V sklopu zagotavljanja učinkovitega zdravstvenega varstva rastlin 
je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za pomoč pri eradikaciji 
škodljivih organizmov in za povračilo povzročene škode. 

Tudi za vzpostavitev, vodenje in povezovanje registrov, evidenc 
in drugih zbirk podatkov na podlagi predloga ZZVR bodo potrebna 
dodatna finančna sredstva. 

Tabela: Ocena izdatkov proračuna za delovanje pristojnega organa: 

Leto Uprava Center Odškodnine Zbirke 
podatkov, 
registri 

Skupaj 

2001 133.300.000,00 100.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 263.300.000,00 

2002 86.500.000,00 125.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00 246.500.000,00 

12003 84.500.000,00 125.000.000,00 40.000.000,00 5.000.000,00 254.500.000,00 
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6.2 Predvidene spremembe prihodkov proračuna 

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

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

Obseg inšpekcijskih pregledov na podlagi tega zakona bo 
predvidoma ostal v sedanjih okvirih. 

Tabela: Ocena prihodkov državnega proračuna: 

Leto Vpis v register Izdaja dovoljenj Tečaji Skupaj 
2001 850.000,00 - 1.500.000,00 2.350.000,00 
2002 1.000.000,00 900.000,00 1.500.000,00 3.400.000,00 
2003 100.000,00 225.000,00 300.000,00 625.000,00 ' i 

ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU 
RASTLIN' 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina) 

Ta zakon ureja zdravstveno varstvo rastlin; določa ukrepe in 
obveznosti v zvezi s preprečevanjem vnosa, pojava in širjenja 
ter zatiranjem škodljivih organizmov na rastlinah, rastlinskih 
proizvodih in nadzorovanih predmetih; ureja biotično varstvo rastlin; 
določa pridobivanje, izmenjavo podatkov in informacijski sistem; 
predpisuje stroške in odškodnine; ureja javne službe s področja 
zdravstvenega varstva rastlin; določa organe za izvedbo zakona 
in inšpekcijsko nadzorstvo. 

Določbe tega zakona, ki urejajo preprečevanje vnosa, pojava in 
širjenja ter zatiranje škodljivih organizmov, veljajo tudi za les, če je 
le-ta v celoti ali delno ohranil svojo naravno okroglo površino, z 
lubjem ali brez njega, ali če gre za sekance, iveri, žagovino, lesne 
odpadke ali ostanke in če se uporabi pri prevozu kakršnih koli 
predmetov v obliki pregradnega materiala, podpornega lesa ali 
palet, v primeru, da pomeni nevarnost za zdravje rastlin. 

2. člen 
(namen) 

Zdravstveno varstvo rastlin je namenjeno: 

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

3. člen 
(pomen izrazov) 

Izrazi uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 

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

* Ta zakon ureja zadeve v skladu z Direktivo 2000/29/EC, ki pomeni 
Direktivo Evropskega sveta z dne 08. maja 2000, o ukrepih za zaščito pred 
vnašanjem organizmov, ki so škodljivi za rastline in rastlinske izdelke, v 
Evropsko Unijo in za preprečevanje njihovega širjenja v Uniji 
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2. Imetniki rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov (v nadaljnjem besedilu imetniki) so fizične in pravne 
osebe, ki so lastniki le-teh oziroma se ukvarjajo z zdravstvenim 
varstvom, uporabo, pridelavo, gospodarjenjem, prevozom ali 
prodajo le-teh. 

3. Rastline so 

a) žive rastline; 
b) živi deli rastlin vključno s semenom; 

Za žive dele rastlin se štejejo tudi: 
plodovi v botaničnem smislu razen tistih, ki so konzervirani 
z globokim zamrzovanjem, 
vrtnine, razen tiste, ki je konzervirana z globokim 
zamrzovanjem, 
gomolji, čebulice, korenike in drugi podzemni organi za 
razmnoževanje, 
rezano cvetje, 
veje z listi ali iglicami, 
posekana drevesa z listi ali iglicami, 
tkivne kulture. 

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

4. Rastlinski proizvodi so proizvodi rastlinskega izvora, 
nepredelani ali obdelani s preprostimi postopki in niso rastline iz 
prejšnje točke tega člena. 

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

6. Rastline za saditev so: 

rastline, ki so že posajene in bodo ostale posajene ali bodo 
presajene, 
rastline, ki še niso posajene, a so namenjene saditvi. 

7. Pošiljka je količina rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov, ki se prevažajo iz ene države v drugo državo in jo 
spremlja eno samo fitosanitarno spričevalo. 

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

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

10. Država porekla pomeni državo, v kateri so bile pridelane 
rastline, iz katerih so narejeni rastlinski proizvodi. 

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

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

13. Fitosanitarni predpis pomeni ta zakon in vse predpise, izdane 
na njegovi podlagi, ter mednarodne pogodbe s področja 
zdravstvenega varstva rastlin, ki obvezujejo Republiko Slovenijo 

14. Premeščanje je vsako premikanje rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov na ozemlju Republike 
Slovenije, razen skladiščenja. 

15. Uvoz je vsak vnos rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov na carinsko območje Republike 
Slovenije, ne glede na to, kakšna raba ali uporaba je bila v skladu 
s carinskimi predpisi dovoljena za rastline, rastlinske proizvode 
in nadzorovane predmete, razen vnosa zaradi tranzita. 

16. Izvoz je vsak iznos rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov s carinskega območje Republike 
Slovenije in zajema tudi ponovni izvoz ter začasni izvoz. 

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

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

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

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

21. Avtohtona vrsta organizma je tista živalska vrsta, ki je v 
določenem ekosistemu naravno navzoča. 

22. Tujerodna vrsta organizma je tista živalska vrsta, ki jo naseli 
človek in pred naselitvijo ni bila navzoča na ozemlju Slovenije. 

23. Ekosistem je funkcionalna celota življenskega prostora 
(biotop) in življenjske združbe (biocenoza), katerega sestavine 
so v dinamičnem ravnovesju. 

24. Doselitev je vnos avtohtonih vrst organizmov v ekosistem. 

25. Naselitev je vnos tujerodnih vrst organizmov v ekosistem. 

II. ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN 

4. člen 
(izvajalci zdravstvenega varstva rastlin) 

Zdravstveno varstvo rastlin je dolžnost Republike Slovenije, njenih 
organov, izvajalcev javnih služb na področju zdravstvenega 
varstva rastlin in imetnikov. 

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

javnih služb) 

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

6. člen 
(pravice in obveznosti imetnikov) 

Imetniki imajo pravico do zdravstvenega varstva rastlin. 

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

O vseh novih ali nepričakovanih pojavih škodljivih organizmov 
morajo imetniki nemudoma obvestiti Upravo oziroma 
fitosanitarnega inšpektorja. Izvajati morajo ukrepe za 
preprečevanje oziroma zatiranje škodljivih organizmov, ki jih določi 
Uprava. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka morajo imetniki, ki so 
lastniki ali drugi uporabniki gozdov o vseh novih ali nepričakovanih 
pojavih škodljivih organizmov nemudoma obvestiti javno 
gozdarsko službo, ki o tem obvesti Upravo. 

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

III. PREPREČEVANJE VNOSA IN 
ŠIRJENJA TER ZATIRANJE 
ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV 

1. SKUPNE DOLOČBE 

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

7. člen 
(seznami škodljivih organizmov) 

Škodljivi organizmi, zaradi katerih se izvaja stalni in sistematični 
nadzor ter ukrepi po tem zakonu, se glede na nevarnost za 
zdravje in obstoj posameznih vrst rastlin ter glede na nevarnost 
povzročitve velike ekonomske škode, razvrstijo v sezname. 

Vrste škodljivih organizmov, ki se štejejo za posebej nevarne 
rastlinam in rastlinskim proizvodom, so razvrščene v naslednje 
sezname: 

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

2. seznam IB in seznam IIB, ki se nanašata na varovano 
območje. 

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

8. člen 
(seznami rastlin, rastlinskih proizvodov in 

nadzorovanih predmetov) 

Vrste rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, 
s katerimi se lahko prenašajo škodljivi organizmi iz prvega 
odstavka prejšnjega člena in pomenijo nevarnost za zdravstveno 
varstvo rastlin, so razvrščene v naslednje sezname: 

1. seznam IMA, ki se nanaša na prepoved vnosa; 
2. seznam IIIB, ki se nanaša na prepoved vnosa v varovano 

območje; 
3. seznam IVA, ki se nanaša na posebne fitosanitarne zahteve; 
4. seznam IVB, ki se nanaša na posebne fitosanitarne zahteve 

za varovano območje; 
5. seznam VA, ki se nanaša na rastlinski potni list; 
6. seznam VB, ki se nanaša na fitosanitarno spričevalo. 

Sezname iz tega člena predpiše minister. 

9. člen 
(pojav škodljivega organizma) 

Če se pojavi škodljivi organizem s seznamov IA, IIA, IB ali IIB ali 
se pojavijo simptomi na rastlini, rastlinskih proizvodih ali 
nadzorovanih predmetih, na podlagi katerih se sumi na okužbo s 
škodljivim organizmom s seznamov IA, IIA, IB ali IIB, mora imetnik 
o tem takoj na predpisan način obvestiti fitosanitarnega inšpektorja 
oziroma Upravo. 

Imetnik mora zavarovati rastline, rastlinske proizvode in 
nadzorovane predmete ter preprečiti stik z drugimi rastlinami, 
rastlinskimi proizvodi in nadzorovanimi predmeti. 

Način obveščanja iz prvega odstavka predpiše minister. 

10. člen 
(ugotovitev škodljivega organizma) 

Pristojni inšpektor, ki posumi na okužbo s škodljivim organizmom 
s seznamov IA, IIA, IB in IIB, odredi ukrepe v skladu s tem zakonom. 

Laboratorij, ki opravlja diagnostične preiskave, mora zagotoviti 
tak način ravnanja z vzorcem rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov, da ni nevarnosti za širjenje škodljivih 
organizmov in za kvarjenje vzorca ter, da se sum na okužbo s 
škodljivim organizmom potrdi ali ovrže oziroma ugotovi vzrok 
okužbe. 

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

Podrobnejšo vsebino, obliko in način vodenja evidenc iz prejšnjega 
odstavka predpiše minister. 
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Uprava mora o pojavu in nevarnosti škodljivega organizma 
obvestiti organizacije, službe in imetnike rastlin, ki izkažejo pravni 
interes ter jih seznanjati z najpomembnejšimi ukrepi, s katerimi 
lahko preprečujejo okužbo s škodljivimi organizmi. 

Minister izda predpis iz prejšnjega odstavka. 

11. člen 
(objavljanje podatkov o škodljivih organizmih) 

Podatke o pojavu na novo odkritega škodljivega organizma v 
Republiki Sloveniji se lahko daje ali objavlja na predpisan način. 

Na državni in na mednarodni ravni je prepovedano dajati ali 
objavljati podatke o pojavu na novo odkritega škodljivega 
organizma v Republiki Sloveniji, brez odobritve Uprave. 

Minister izda predpis iz prvega odstavka tega člena. 

12.člen 
(okužena in ogrožena območja) 

Ko se ugotovi škodljivi organizem in dokler traja nevarnost zaradi 
njegove navzočnosti, se glede na vrsto škodljivega organizma 
določi meje okuženega in ogroženega območja, odredi predpisane 
ukrepe ter obvešča na predpisan način. 

Eno ali več ogroženih oziroma okuženih območij, kjer so rastline 
izpostavljene posebnemu tveganju zaradi določenih škodljivih 
organizmov, minister lahko določi kot posebej nadzorovano 
območje. 

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

13. člen 
(varovana območja) 

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

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

Na območju, kjer eden ali več škodljivih organizmov iz seznamov 
predpisanih po tem zakonu ni endemičen ali ustaljen, kljub ugodnim 
razmeram za naselitev, in je bilo na predpisan način priznano kot 
varovano območje, mora Uprava na predpisan način izvajati 
oziroma zagotoviti izvajanje rednih in sistematičnih raziskav o 
navzočnosti organizmov, glede katerih je bilo varovano območje 
priznano. Na varovanem območju, v katerem obstaja nevarnost, 
da se bodo določeni škodljivi organizmi ob ugodnih ekoloških 
pogojih naselili na določenih rastlinah in če ti organizmi niso 
endemični ali ustaljeni, izvajanje sistematičnih raziskav ni obvezno. 

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

B) Prepovedi in omejitve 

14. člen 
(prepoved vnosa in širjenja škodljivih organizmov) 

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

Na varovanem območju sta prepovedana tudi vnos in širjenje 
škodljivih organizmov s seznama IB in seznama IIB. 

Za vnos iz prvega in drugega odstavka se šteje vsako namereno 
ali nenamereno prinašanje škodljivih organizmov na ozemlje 
Republike Slovenije ali v varovano območje. 

15. člen 
(prepoved uvoza in premeščanja rastlin, rastlinskih 

proizvodov in nadzorovanih predmetov) 

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

Na varovana območja je prepovedan tudi uvoz rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama IIIB. 

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

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

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

16. člen 
(raziskovalno delo in žlahtnjenje) 

Ne glede na določbe 14. in 15. člena tega zakona lahko Uprava v 
skladu s predpisanimi pogoji dovoli vnos škodljivih organizmov s 
seznamov IA, IIA, IB ali IIB ter uvoz in premeščanje rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznamov 
IIIA, IIIB, IVA ali IVB, če se jih uporabi za poskusne, raziskovalne 
namene ali za delo pri žlahtnjenju rastlin. 

Pogoje za vnos škodljivih organizmov ter uvoz in premeščanje 
rastlin rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov iz 
prejšnjega odstavka tega člena, predpiše minister. 

17. člen 
(posebnosti) 

Če ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov lahko Uprava v 
skladu s predpisanimi pogoji v posameznih primerih dovoli: 

- uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, 
ki se gojijo ali uporabljajo v neposredni bližini državne meje, če so 
le-ti namenjeni uporabi v Republiki Sloveniji v neposredni bližini 
državne meje; 
- uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov 
v primeru blage okužbe s škodljivimi organizmi. 

23. oktober2000 19 poročevalec, št. 91 



Podrobnejše pogoje za uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov iz prejšnjega odstavka predpiše minis- 
ter. 

18. člen 
(izjeme) 

Določbe 14. in 15. člena tega zakona se ne uporabljajo : 
- za pošiljke, ki so v tranzitu preko ozemlja Republike Slovenije; 
- za majhne količine rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov, vključno z živili ali krmo, če le-te uporabi lastnik ali 
prejemnik za neindustrijske ali nekomercialne namene ali za 
uživanje med prevozom. 

Za majhne količine se šteje: sadje in sveže vrtnine, razen 
krompirja, rezano cvetje oziroma šopki, seme, razen semenskega 
krompirja v izvirnem pakiranju, ki je namenjeno izključno za 
samooskrbo končnemu potrošniku, v količinah, ki jih predpiše 
minister. 

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

nadzorovanih predmetov 

19. člen 
(register) 

Vpis v register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in 
distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov (v nadaljnjem besedilu register) je obvezen za: 

pridelovalce, predelovalce in distributerje rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama VA; 
uvoznike rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov s seznama VB; 
pridelovalce določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov, ki niso navedeni na seznamu VA 
ter zbirni in distribucijski centri le-teh na območju pridelave; 
druge fizične in pravne osebe, ki pridobijo dovoljenje za izdajo 
rastlinskih potnih listov. 

Register vzpostavi in vodi Uprava. 

20. člen 
(vpis v register) 

Zavezanci iz 19. člena tega zakona se lahko vpišejo v register, 
če zagotovijo odgovorno osebo s strokovnimi izkušnjami pri 
pridelavi in zdravstvenem varstvu rastlin (v nadaljnjem besedilu: 
odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin). 

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

Vloga mora vsebovati zlasti: 

identifikacijske podatke vlagatelja: firma oziroma ime in priimek 
ter sedež oziroma naslov s hišno številko; odgovorna oseba; 
davčna številka; enotna matična številka občana oziroma 
matična številka poslovnega subjekta oziroma KMG-MID 
številka kmetijskega gospodarstva, pravna organizacijska 
oblika; vrste dejavnosti; 
identifikacijske podatke odgovorne osebe za zdravstveno 
varstvo rastlin vlagatelja: ime in priimek oziroma firmo ter 
sedež firme oziroma naslov s hišno številko. 

Obrazec in podrobnejšo vsebino vloge iz tega člena predpiše 
minister. 

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

21. člen 
(vodenje registra) 

Za zavezance, ki so vpisani v register, se na enoten način vodijo 
zlasti naslednji podatki: 

neponovljiva registrska številka subjekta; 
firma oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov s 
hišno številko; 
odgovorna oseba pravne osebe; 
pravno organizacijska oblika; 
davčna številka; 
enotna matična številka občana oziroma matična številka 
poslovnega subjekta; 
KMG-MID številka kmetijskega gospodarstva; 
vrsta dejavnosti; 

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

Register se vodi v računalniški obliki. 

Podrobnejše podatke in način vodenja registra predpiše minister. 

22. člen 
(obveznosti zavezancev iz registra) 

Zavezanci za vpis v register morajo zlasti: 
voditi natančne podatke o pridelavi, predelavi in prometu 
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki 
jih kupujejo za skladiščenje ali sajenje na posestvu, jih 
pridelujejo ali jih odpošiljajo drugam in te listine hraniti najmanj 
eno leto; 
voditi in sproti dopolnjevati načrt mest, kjer se rastline, 
rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti gojijo, pridelujejo, 
skladiščijo, shranjujejo ali uporabljajo; 

- opravljati redne vizualne zdravstvene preglede rastlin na 
predpisan način; 
omogočiti dostop za opravljanje pregledov rastlin, prostorov 
in listin ter jemanje vzorcev; 
nemudoma obvestiti Upravo o vseh nenavadnih pojavih in 
izbruhih škodljivih organizmov, simptomih ali drugih 
posebnostih na rastlinah ter o pridelavi in pojavu prepovedanih 
rastlinskih vrst; 

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

- vsako leto do predpisanega roka prijaviti pristojnemu 
inšpektorju obseg in mesto pridelave oziroma predelave rastlin 
in rastlinskih proizvodov; 
sodelovati z Upravo za zagotavljanje zdravstvenega varstva 
rastlin. 

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

23. člen 
(izjeme) 

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

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

2. Uvoz, izvoz in tranzit pošiljk 

A) Uvoz 

24. člen 
(vstopno mesto) 

Pošiljke, s katerimi se lahko prenašajo škodljivi organizmi, se 
lahko uvažajo le čez določena vstopna mesta. Vstopna mesta 
morajo za izvajanje inšpekcijskega pregleda po tem zakonu 
izpolnjevati predpisane pogoje. 

Minister objavi seznam vstopnih mest in predpiše pogoje za 
izvajanje inšpekcijskega pregleda. 

25. člen 
(uvoz) 

Pošiljke s seznama VB, ki se uvažajo v državo, mora spremljati 
izvirno fitosanitarno spričevalo države porekla. 

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

Ob uvozu v državo morajo biti pošiljke iz prvega odstavka tega 
člena, njihova embalaža, lahko pa tudi vozila, s katerimi se 
prevažajo, inšpekcijsko pregledane. 

Z inšpekcijskim pregledom se zlasti ugotavlja, če pošiljke: 
spremlja fitosanitarno spričevalo; 

- niso okužene s škodljivimi organizmi s seznama IA in 
seznama HA; 
ne vsebujejo rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov s seznama IIIA; 
izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve s seznama IVA. 

Minister predpiše način inšpekcijskega pregleda iz prejšnjega 
odstavka. 

Ne glede na določbe tega člena se lahko inšpekcijski pregled 
opravi tudi pri drugih pošiljkah rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov, če sumi, da obstaja nevarnost za 
zdravstveno varstvo rastlin v državi. 

26. člen 
(uvoz v varovano območje) 

Za uvoz pošiljk s seznama VB v varovana območja, veljajo poleg 
pogojev, določenih v 25. členu tega zakona, še naslednji pogoji: 

da niso okužene s škodljivimi organizmi s seznama IB in 
seznama IIB; 
da ne vsebujejo rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov s seznama HIB; 
da izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve s seznama 

IVB. 

27. člen 
(raziskovalno in razvojno delo in žlahtnenje) 

Ne glede na določbe 25. in 26. člena tega zakona se lahko pošiljke 
s seznama VB, ki so namenjene uporabi za poskusne, 
raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin, 
uvaža brez fitosanitarnega spričevala in brez inšpekcijskega 
pregleda, če izpolnjujejo predpisane pogoje iz prvega odstavka 
16. člena tega zakona. 

28. člen 
(posebnosti) 

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

29. člen 
(izjeme) 

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

30. člen 
(dolžnosti uvoznikov in carinskih delavcev) 

Uvozniki, prevozniki oziroma osebe, ki blago vnašajo v državo, 
morajo o prispetju pošiljk iz prvega odstavka 25. člena tega 
zakona, ki se uvažajo v državo, obvestiti fitosanitarnega 
inšpektorja. 

Carinski delavci ne smejo začeti s postopkom, dokler fitosanitarni 
inšpektor ne opravi inšpekcijskega pregleda pošiljke iz prvega 
odstavka tega člena in dovoli uvoz v državo z zaznamkom UVOZ 
DOVOLJEN. 

V primeru pošiljk, ki se uvažajo, morajo uvozniki izvajati ukrepe, 
ki jih odredi fitosanitarni inšpektor. 

Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, ki jih 
posamezniki prinesejo v Republiko Slovenijo brez fitosanitarnega 
spričevala ali so na seznamu IIIA ali HIB, razen majhnih količin iz 
18. člena tega zakona, carinski delavci zavrnejo ali prevzamejo 
zaradi predaje fitosanitarnemu inšpektorju, ki rastline, rastlinske 
proizvode in druge nadzorovane predmete, na predpisan način 
uniči. 
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Podrobnejše pogoje in način uničenja rastlin, rastlinskih proizvodov 
in nadzorovanih predmetov predpiše minister. 

31. člen 
(postopek ob uvozu) 

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

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

Če se pošiljka uvaža v kontejnerjih čez vstopno mesto, na katerem 
ni mogoče odpiranje, fitosanitarni inšpektor pregleda listine in 
preveri istovetnost pošiljke. Če ugotovi, da so spremne listine in 
istovetnost pošiljke ustrezni, dovoli prevoz kontejnerja pod 
carinskim nadzorom do kontejnerskega terminala, kjer se opravi 
zdravstveni pregled. 

32. člen 
(potrditev ali zavrnitev uvoza) 

Če so izpolnjeni pogoji iz 25. oziroma 26. člena zakona, fitosanitarni 
inšpektor po opravljenem pregledu potrdi spremne listine in s tem 
dovoli uvoz pošiljke. Hkrati z vstopnim datumom in žigom 
fitosanitarne inšpekcije, potrdi tudi fitosanitarno spričevalo ali 
fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz. 

Če pogoji oziroma eden od pogojev iz 25. oziroma 26. člena 
zakona niso izpolnjeni, fitosanitarni inšpektor ne dovoli uvoza 
pošiljke in odredi enega ali več ukrepov iz tega zakona. V tem 
primeru fitosanitarni inšpektor razločno označi prednjo stran 
fitosanitamega spričevala ali fitosanitarnega spričevala za ponovni 
izvoz z rdečim trikotnim žigom, s čimer spričevali postaneta 
neveljavni. 

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

Minister predpiše velikost žiga in podatke v njem. 

33. člen 
(druge pošiljke ob uvozu) 

V primeru uvoza pošiljke, ki sodeč po spremnih listinah ne vsebuje 
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s 
seznama VB, lahko fitosanitarni inšpektor opravi inšpekcijski 
pregled, če obstaja utemeljen sum glede istovetnosti pošiljke 
oziroma, če obstaja nevarnost širjenja škodljivih organizmov. 

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

B) Izvoz 

34. člen 
(postopek ob izvozu) 

Če za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete, ki 
se izvažajo in so po poreklu iz Slovenije, država, v katero se 
izvaža, zahteva fitosanitarno spričevalo, fitosanitarni inšpektor 
pred izdajo fitosanitarnega spričevala opravi inšpekcijski pregled 
pošiljke na mestu nakladanja, da zagotovi izpolnjevanje 
predpisanih fitosanitamih zahtev države, v katero se izvaža. 

Če za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete, ki 
se izvažajo in po poreklu niso iz Slovenije, ampak so se v Sloveniji 
skladiščile, ponovno pakirale ali razdeljevale, država, v katero se 
izvaža, zahteva fitosanitarno spričevalo, fitosanitarni inšpektor 
pred izdajo fitosanitarnega spričevala za ponovni izvoz opravi 
inšpekcijski pregled rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov, da zagotovi izpolnjevanje predpisanih fitosanitamih 
zahtev države uvoznice. 

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

Minister predpiše obliko in vsebino fitosanitarnega spričevala ali 
fitosanitarnega spričevala za ponovni izvoz. 

35. člen 
(dolžnosti izvoznikov) 

Vlogo za izdajo fitosanitarnega spričevala vloži izvoznik pri 
fitosanitarnem inšpektorju na način in v roku, ki ga predpiše mi- 
nister. 

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

- podatke o pošiljki. 

Podrobnejšo vsebino vloge iz prejšnjega odstavka predpiše min- 
ister. 

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

C) Tranzit 

36. člen 
(tranzit pošiljk) 

Določbe 25. člena tega zakona se ne uporabljajo v primeru tranzita 
pošiljk preko ozemlja Republike Slovenije. 

Pošiljka v tranzitu mora biti pakirana tako, da ni nevarnosti za 
širjenje škodljivih organizmov in ne sme biti razdeljena, združena 
z drugimi pošiljkami ali prepakirana na carinskem območju 
Republike Slovenije. 
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Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se lahko v 
primerih, ki jih prepiše minister, opravi inšpekcijski pregled pošiljk 
in odredi ukrepe, če obstaja utemeljen sum na nevarnost vnosa 
in širjenja škodljivih organizmov. 

3. Premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov 

37. člen 
(premeščanje) 

Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti s seznama 
VA, se lahko premeščajo le, če je na njih ali na njihovi embalaži 
nameščen rastlinski potni list, ki je veljaven za namembno območje 
ali je kot spremna listina priložen prevoznemu sredstvu. 

38. člen 
(premeščanje v varovano območje) 

Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti s seznama 
VA se lahko premeščajo v varovano območje le, če je na njih ali 
na njihovi embalaži nameščen rastlinski potni list, ki je veljaven za 
varovano območje ali je kot spremna listina priložen prevoznemu 
sredstvu. 

Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za premeščanje 
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov skozi 
varovana območja ali iz varovanih območij. 

39. člen 
(izjeme) 

Brez rastlinskega potnega lista se lahko premeščajo: 

- majhne količine rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov s seznama VA v skladu z 18. členom zakona; 

-količine rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov 
s seznama VA, ki jih premeščajo majhni pridelovalci oziroma 
predelovalci, za katere ni obvezen vpis v register v skladu s 23. 
členom tega zakona. 

40. člen 
(pridelava, predelava, uporaba) 

Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti s seznama 
VA, ki jih pridelujejo, predelujejo ali uporabljajo pravne in fizične 
osebe, vpisane v register, kot tudi rastni substrat, ki se pri tem 
uporablja, morajo biti inšpekcijsko pregledani, da se zagotovi zlasti, 
da: 
- niso okužene s škodljivimi organizmi s seznama IA in 

seznama IIA; 
izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve s seznama IVA. 

Za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete iz 
prvega odstavka tega člena, ki so namenjeni nadaljnjemu 
premeščanju v varovano območje, veljajo poleg pogojev iz 
prejšnjega odstavka, še naslednji pogoji: 

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

Inšpekcijski pregledi, s katerimi se ugotavljajo pogoji iz prvega in 

drugega odstavka, se opravljajo redno, najmanj v predpisanih 
časovnih obdobjih oziroma najmanj enkrat letno in vsaj vizualno. 

Ne glede na določbe 37. člena zakona in prejšnjega odstavka se 
za zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin lahko izvajajo 
inšpekcijski pregledi naključno in ne glede na poreklo rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, kadarkoli in 
povsod tam, kjer se le-ti premeščajo, pridelujejo, predelujejo, 
skladiščijo ali na prodajnih mestih, kot tudi v prostorih kupcev. 

Če se med inšpekcijskimi pregledi ugotovi, da rastline, rastlinski 
proizvodi in nadzorovani predmeti pomenijo nevarnost za širjenje 
škodljivih organizmov oziroma da niso izpolnjeni predpisani pogoji 
za premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov, se lahko odredi ukrepe v skladu s tem zakonom. 

41. člen 
(rastlinski potni list) 

Rastlinski potni list se izda za rastline, rastlinske proizvode ali 
druge nadzorovane predmete s seznama VA. 

Pridelovalci, predelovalci, uvozniki in distributerji rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov iz prve, druge in četrte 
alinee prvega odstavka 19. člena tega zakona, ki so vpisani v 
register, lahko izdajajo rastlinske potne liste ali nadomestne 
rastlinske potne liste, če imajo dovoljenje Uprave in če so izpolnjeni 
pogoji iz 40. člena tega zakona. 

42. člen 
(dovoljenje za izdajo rastlinskih potnih listov) 

Vlogo za pridobitev dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov 
morajo zavezanci iz prve, druge in četrte alinee prvega odstavka 
19. člena tega zakona vložiti pri Upravi na predpisanem obrazcu. 

Vloga mora vsebovati poleg podatkov iz 20. člena še zlasti podatke 
o vrsti pridelave, predelave, prodaje oziroma uvoza rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, dokazilo o 
strokovni usposobljenosti odgovorne osebe in zapisnik pristojnega 
inšpektorja o izpolnjevanju pogojev iz 22. člena tega zakona. Šteje 
se, da je oseba strokovno usposobljena, če ima potrdilo o 
temeljnem znanju o škodljivih organizmih, njihovem obvladovanju 
in predpisih o zdravstvenem varstvu rastlin, pridobljeno na tečajih, 
za katere Uprava potrdi program in izvajalca. 

Obrazec in podrobnejšo vsebino vloge ter obrazec potrdila o 
strokovni usposobljenosti iz tega člena predpiše minister. 

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

Če pravna ali fizična oseba preneha izpolnjevati predpisane pogoje 
za izdajanje rastlinskih potnih listov, se dovoljenje razveljavi. 

43. člen 
(vrste rastlinskih potnih listov) t 

Vrste rastlinskih potnih listov so: 
- rastlinski potni list; 
- nadomestni rastlinski potni list (z jasno oznako RP); 

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

Minister predpiše obliko in vsebino rastlinskih potnih listov. 
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44. člen 
(izdaja rastlinskih potnih listov za neokužene rastline, 

rastlinske proizvode in nadzorovane predmete) 

Če se z inšpekcijskim pregledom ugotovi, da je del rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki jih pridelujejo, 
predelujejo ali uporabljajo registrirani pridelovalci oziroma 
predelovalci ali so kakor koli drugače navzoči v njihovih prostorih, 
kot tudi rastni substrat, ki se tam uporablja, okužen s škodljivimi 
organizmi s seznamov IA, IB, HA ali IIB, se lahko dovoli izdaja 
rastlinskega potnega lista za preostale rastline, rastlinske 
proizvode in nadzorovane predmete, če ni suma da so le-ti 
okuženi in če ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov. 

45. člen 
(nadomestni rastlinski potni list) 

Če se pošiljka razdeli ali sestavi iz več različnih posamičnih pošiljk, 
ki jih že spremlja rastlinski potni list ali če se spremeni zdravstveno 
stanje rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, 
se mora izdati nadomestni rastlinski potni list. 

46. člen 
(zamenjava fitosanitarnega spričevala z rastlinskim 

potnim listom) 

Po opravljenem inšpekcijskem pregledu pošiljk, ki se uvažajo in 
jih mora spremljati fitosanitarno spričevalo ter so navedene s 
seznamu VA, fitosanitarni inšpektor dovoli premeščanje uvožene 
pošiljke v notranjost države s fitosanitarnim spričevalom, na 
katerem je navedeno, da nadomešča rastlinski potni list. Če se 
pošiljka s seznama VA kasneje razdeli ali sestavi iz več drugih 
različnih, posamičnih pošiljk ali če se spremeni zdravstveno stanje 
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, se mora 
izdati rastlinski potni list. 

47. člen 
(obveznosti pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov 

in distributerjev pri izdaji rastlinskih potnih listov) 

Pridelovalci, predelovalci, uvozniki in distributerji rastlin iz prve in 
druge alinee prvega odstavka 19. člena tega zakona so dolžni 
tudi: 

prijaviti Upravi v predpisanem roku vse spremembe glede 
pogojev za izdajo rastlinskih potnih listov; 

- v predpisanem roku prijaviti pristojnemu inšpektorju podatke 
o letni pridelavi, predelavi in prometu po vrstah rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov; 
poskrbeti za izdajo rastlinskih potnih listov v skladu s tem 
zakonom; 
obveščati pristojnega inšpektorja v predpisanih rokih o 
nameravanem premeščanju rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov v varovano območje; 
izpolnjevati rastlinske potne liste v skladu s predpisano vsebino 
in oznakami; 
hraniti listine in voditi evidenco glede izdaje vseh vrst rastlinskih 
potnih listov v skladu s predpisanim rokom; 
poskrbeti za namestitev rastlinskih potnih listov na način, ki 
onemogoča ponovno uporabo rastlinskih potnih listov. 

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

48. člen 
(obveznosti kupcev rastlin, rastlinskih proizvodov in 

nadzorovanih predmetov) 

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

Rok hrambe iz prejšnjega odstavka predpiše minister. 

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

IV. BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN 

49. člen 
(biotično varstvo rastlin) 

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

50. člen 
(doselitev avtohtonih vrst organizmov) 

Doselitev avtohtonih vrst organizmov za namen biotičnega 
varstva rastlin za opravljanje kmetijske dejavnosti v zavarovanih 
prostorih in na prostem, je dovoljena samo na podlagi dovoljenja 
predstojnika Uprave, ki ga izda v soglasju z ministrom, pristojnim 
za okolje in prostor, če so izpolnjeni predpisani pogoji in če so 
navedeni v seznamu. 

Za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka je treba pri Upravi 
vložiti zahtevek in predložiti zlasti naslednje listine, z naslednjimi 
podatki: 

o vrsti in načinu uporabe glede na ciljni škodljivi organizem; 
o oceni nevarnosti za neciljne organizme; 
da je organizem namenjen uporabi za biotično varstvo; 
da so izpolnjeni drugi predpisani pogoji za uporabo. 

Pogoje za doselitev in seznam dovoljenih avtohtonih vrst 
organizmov iz prejšnjega odstavka tega člena predpiše minister 
v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje in prostor. 

51. člen 
(naselitev tujerodnih vrst organizmov) 

Naselitev tujerodnih vrst organizmov za namen biotičnega varstva 
rastlin za opravljanje kmetijske dejavnosti v zavarovanih prostorih, 
je dovoljena samo na podlagi dovoljenja predstojnika Uprave, ki 
ga izda v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje in prostor, če 
so izpolnjeni predpisani pogoji in če so navedeni v seznamu. 

Naselitev tujerodnih vrst organizmov za namen biotičnega varstva 
rastlin za opravljanje kmetijske dejavnosti na prostem ni dovoljeno, 
razen za raziskovalne ali razvojne namene. Dovoljenje izda 
predstojnik Uprave v soglasju z ministrom za okolje in prostor, če 
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raziskovalne ali razvojne organizacije izpolnjujejo predpisane 
pogoje. 

Za izdajo dovoljenja iz prvega in drugega odstavka je treba pri 
Upravi vložiti zahtevek in predložiti zlasti naslednje listine, z 
naslednjimi podatki: 

o vrsti in načinu uporabe glede na ciljni škodljivi organizem; 
- o oceni nevarnosti za neciljne organizme; 

da je organizem dovoljeno uporabljati vsaj v treh evropskih 
državah; 
da je organizem namenjen uporabi za biotično varstvo v 
zavarovanih prostorih oziroma na prostem; 
da so izpolnjeni drugi predpisani pogoji za uporabo. 

Pogoje za naselitev v zavarovanih prostorih in na prostem ter 
seznam dovoljenih tujerodnih vrst organizmov iz prvega in drugega 
odstavka tega člena ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
raziskovalne organizacije, predpiše minister v soglasju z 
ministrom, pristojnim za okolje in prostor. 

V. PRIDOBIVANJE, UPORABA TER IZMENJAVA 
PODATKOV IN INFORMACIJ 

52. člen 
(pridobivanje in uporaba podatkov) 

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

registra prostorskih enot; 
- davčnega registra (davčna številka); 

centralnega registra prebivalstva (ime in priimek, enotna 
matična številka občana, prebivališče); 
popisne baze prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in 
kmetijskih gospodarstev, 
zemljiškega katastra (parcelna številka, meja parcele, 
površina, lastnik, upravljalec, najemnik); 

- zemljiške knjige (lastninska in zakupna pravica na 
posameznih parcelah); 
poslovnega registra Slovenije; 

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

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

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

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

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

Način povezovanja z drugimi zbirkami podatkov in način 
pridobivanja podatkov iz drugih zbirk podatkov predpiše minister 
v soglasju z ministrom pristojnim za posamezno zbirko podatkov. 

53. člen 
(posredovanje podatkov) 

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

Upravljalci zbirk podatkov, kart in digitalnih ortofoto načrtov iz 
prejšnjega člena, posredujejo Upravi podatke brezplačno, 
zaračunavajo pa lahko neposredne materialne stroške za 
potrebne dodatne izvode oziroma obdelave. 

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

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

54. člen 
(informacijski sistem) 

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

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

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

55. člen 
(mednarodna izmenjava podatkov In informacij) 

Na mednarodni ravni Uprava izmenjuje zlasti naslednje podatke 
in informacije: 

o pristojnem uradnem organu; 
o seznamu vstopnih mest, skozi katera se lahko uvažajo 
pošiljke rastlin v Slovenijo; 
o seznamih škodljivih organizmov, ki so predmet nadzora; 
o navzočnosti ali pojavu škodljivih organizmov iz seznamov 
predpisanih po tem zakonu, na delu svojega ozemlja, kjer 
njihova navzočnost prej ni bila znana ter o uvedenih ukrepih; 
o pojavu, izbruhu ali širjenju škodljivih organizmov, ki 
predstavljajo potencialno nevarnost; 

- o vsakem pojavu škodljivega organizma v varovanem 
območju, glede katerega je bilo varovano območje priznano; 
o ugotovitvah sistematičnih raziskav v varovanem območju; 
o predpisih, ki so bili izdani na podlagi tega zakona; 
o primerih, ko so bile pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov zadržani zaradi neizpolnjevanja 
fitosanitarnih zahtev; 
druge podatke in informacije s področja tega zakona, na 
zahtevo mednarodnih organov in organizacij. 

Podatki in informacije se posredujejo v skladu z mednarodnimi 
konvencijami in sporazumi, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. 
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VI. FINANCIRANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 
RASTLIN 

IX. JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN 

56. člen 
( Sklad za financiranje zdravstvenega varstva rastlin) 

Sredstva zbrana po tem zakonu so prihodek Sklada za razvoj 
kmetijstva in se namenjajo za financiranje določenih obveznih 
dejavnosti zdravstvenega varstva rastlin in javne službe 
zdravstvenega varstva rastlin. S temi sredstvi upravlja ministrstvo, 
pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo. Financiranje nalog se 
zagotavlja iz proračunskih sredstev, zagotovljenih za tekoče leto, 
iz stroškov po tem zakonu in iz prejemkov od upravljanja s prostimi 
denarnimi sredstvi. 

VII. STROŠKI 

57. člen 
(stroški) 

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

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

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

Stroške inšpekcijskih pregledov, v višini, ki jo predpiše minister, 
nosi imetnik. 

VIII. ODŠKODNINE 

58. člen 
(odškodnina) 

Če fitosanitarni inšpektor v skladu s tem zakonom odredi uničenje 
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ima 
imetnik le-teh pravico do odškodnine, če: 
- je takoj obvestil o pojavu ali sumu na škodljivi organizem s 

seznama IA, IB, HA ali IIB, 
je izvršil vse predpisane in odrejene ukrepe za zdravstveno 
varstvo rastlin, 
je zaradi ukrepov ogroženo preživljanje imetnika, ki se ukvarja 
s pridelavo oziroma predelavo rastlin, rastlinskih proizvodov 
in nadzorovanih predmetov. 

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

Višino, način in postopek ugotavljanja odškodnine, predpiše Vlada. 

59. člen 
(opredelitev) 

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

Za javne službe na področju zdravstvenega varstva rastlin se 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske javne službe, 
v kolikor ta ali drug poseben zakon ne določa drugače. 

Način izvajanja javne službe na področju zdravstvenega varstva 
rastlin predpiše vlada v skladu s tem zakonom in zakonom, ki 
ureja gospodarske javne službe. 

60. člen 
(obveznosti javne službe) 

Obveznosti javne službe na področju zdravstvenega varstva 
rastlin so: 

trajno in nepretrgano opravljanje dejavnosti in izvajanje storitev; 
omogočanje storitev za vsako fizično ali pravno osebo, ki se 
ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, dejavnostjo varstva rastlin 
oziroma izkaže pravni interes; 
izvajanje storitev po določenem programu; 
izvajanje storitev po določeni ceni. 

Zakon lahko določi tudi druge obveznosti javne službe. 

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

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

61. člen 
(oblike izvajanja javne službe na področju 

zdravstvenega varstva rastlin) 

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

Republika Slovenija lahko ustanovi javni zavod za opravljanje 
specializiranih in posebnih strokovnih storitev v okviru javne 
službe na področju zdravstvenega varstva rastlin. 
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62. člen 
(financiranje javne službe) 

Javna služba na področju zdravstvenega varstva rastlin se 
financira iz: 

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

Republika Slovenija financira ali sofinancira posamezne storitve 
javne službe v zdravstvenem varstvu rastlin v skladu s sprejetim 
programom te javne službe. 

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

63. člen 
(cene storitev javne službe) 

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

Minister predpiše cene storitev javne službe na področju 
zdravstvenega varstva rastlin in določi delež, ki ga plača 
uporabnik, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance. 

64. člen 
(program javne službe) 

Minister z odredbo o programu posamezne javne službe določi 
zlasti: 
- vrsta in obseg storitev javne službe; 

način in dinamika izvajanja storitev javne službe, skladno s 
predpisi, koncesijskimi akti in koncesijskimi pogodbami; 
obseg in način financiranja oziroma sofinanciranja posameznih 
storitev javne službe. 

65. člen 
(nadzor nad izvajanjem javne službe) 

Strokovni nadzor in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem javne 
službe opravlja Uprava. 

66. člen 
(pogoji za opravljanje javne službe) 

Minister predpiše za javno službo na področju zdravstvenega 
varstva rastlin pogoje glede prostorov, opremljenosti in kadrov, ki 
jih mora izpolnjevati izvajalec te javne službe. 

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

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

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

68. člen 
(področji javne službe) 

Področji javne službe zdravstvenega varstva rastlin sta: 
naloge na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih 
organizmov; 
strokovne naloge v zdravstvenem varstvu rastlin. 

69. člen 
(naloge na področju opazovanja in napovedovanja 

škodljivih organizmov) 

Naloge na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih 
organizmov so ziasti: 
1. spremljanje in opazovanje razvoja škodljivih organizmov, ki 

so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih ter 
določanje optimalnih rokov za njihovo zatiranje; 

2. evidentiranje izbruhov in povečane populacije škodljivih 
organizmov (epifitocije); 

3. napovedovanje razvoja in povečanega pojava škodljivih 
organizmov iz prejšnje točke, na podlagi ustreznih podatkov; 

4. zagotavljanje meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za 
namene opazovanja in napovedovanja pojava škodljivih 
organizmov; 

5. opravljanje osnovne terenske in laboratorijske diagnostike 
škodljivih organizmov; 

6. opozarjanje in preprečevanje širjenja škodljivih organizmov s 
svetovanjem in navodili za uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev ter z obveščanjem javnosti in ustreznih služb; 

7. izobraževanje imetnikov v zvezi z izvajanjem dejavnosti 
zdravstvenega varstva rastlin. 

70. člen 
(strokovne naloge v varstvu rastlin) 

Strokovne naloge na področju zdravstvenega varstva rastlin so 
zlasti: 
1. izvajanje specializiranih laboratorijskih preiskav rastlin, 

rastlinskih proizvodov, zemlje in drugih premetov zaradi 
diagnostike škodljivih organizmov, zlasti iz seznamov 
predpisanih po tem zakonu in dajanje strokovnih mnenj v 
zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin; 

2. razvijanje in uvajanje novih laboratorijskih metod za 
diagnosticiranje škodljivih organizmov; 

3. preverjanje rezultatov laboratorijskih preiskav z izvajanjem 
primerjalnih testov ter usklajevanje metodoloških postopkov; 

4. izvajanje tečajev za odgovorne osebe zavezancev iz registra 
po tem zakonu; 

5. sodelovanje pri uvajanju in razvijanju informacijskega sistema; 
6. izvajanje dezinsekcije in dezinfekcije ter deratizacije; 
7. izvajanje raziskovalne dejavnosti; 
8. sodelovanje pri pripravi predpisov s področja zdravstvenega 

varstva rastlin; 
9. opravljanje drugih nalog za zagotavljanje zdravstvenega 

varstva rastlin. 
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71. člen 
(javna gozdarska služba) 

Ne glede na določbe tega poglavja, naloge na področju opazovanja 
in napovedovanja škodljivih organizmov ter strokovne naloge 
zdravstvenega varstva rastlin na področju gozdarstva opravljajo 
izvajalci javne gozdarske službe v skladu s predpisi, ki urejajo 
varstvo gozdov. 

X. JAVNA POOBLASTILA 

72.člen 
(javna pooblastila) 

Za opravljanje nalog iz 2., 3., 4.,5.,6., 9., 10.,13.,18., 19. in 21. 
točke 81. člena tega zakona, lahko Uprava dodeli organizacijam 
ali posameznikom javno pooblastilo. 

Naloge iz prejšnjega odstavka lahko opravljajo organizacije ali 
posamezniki, ki so strokovno usposobljeni. 

Pogoje glede strokovne usposobljenosti predpiše minister. 

Uprava dodeli javna pooblastila za opravljanje nalog iz prvega 
odstavka tega člena na podlagi javnega razpisa. 

Uprava odloči o izbiri izvajalca z odločbo v upravnem postopku. 
V odločbi morajo biti navedeni tudi strokovni delavci, ki bodo 
dodeljeno dejavnost izvajali. Medsebojna razmerja se podrobneje 
uredijo s pogodbo. 

V pogodbi se določi zlasti: 
izvajalca in strokovne osebe, ki bodo dejavnosti izvajale; 

- dejavnost na področju zdravstvenega varstva rastlin, ki jo 
opravlja izvajalec; 
način in pogoje za opravljanje s pogodbo določene dejavnosti; 
pravice, obveznosti in odgovornosti nosilca in izvajalca; 

- delovni čas in poslovni čas oziroma način zagotavljanja 
dejavnosti; 
vir financiranja; 
nadzor nad izvajanjem dejavnosti; 
prenehanje pooblastila nosilcu in izvajalcu; 
rok za odpoved pooblastila. 

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

XI. CENTER ZA VARSTVO RASTLIN IN 
SEMENARSTVO 

73. člen 
(center za varstvo rastlin semenarstvo) 

Center za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu 
Center) se ustanovi kot samostojna posebna organizacijska 
enota v okviru Kmetijskega Inštituta Slovenije. 

Center mora izpolnjevati predpisane pogoje glede prostorov, 
opreme in kadrov. 

Vodjo Centra imenuje in razrešuje pristojni organ Kmetijskega 
Inštituta Slovenije po predhodnem soglasju predstojnika Uprave. 

Center mora sredstva za izvajanje svojih dejavnosti voditi ločeno 
na posebnem podračunu Kmetijskega Inštituta Slovenije. 

Center mora v pravnem prometu uporabljati žig okrogle oblike, iz 
katerega je jasno razvidna njegova istovetnost. 

Center lahko izvaja naloge iz 69. in 70. člena tega zakona in na 
podlagi javnega pooblastila tudi naloge iz prvega odstavka 72. 
člena tega zakona. 

Podrobnejše pogoje iz drugega, tretjega, četrtega in petega 
odstavka predpiše minister. 

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

INTERESU 

74. člen 
(javni interes) 

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

Društvo deluje v javnem interesu: 
1. če aktivno deluje na področju zdravstvenega varstva rastlin, 
2. če ima dejavnosti, ki so v javnem interesu opredeljene v 

temeljnem aktu, 
3. če organizira izobraževanja o zdravstvenem varstvu rastlin, 
4. če je za obdobje dveh let izkazana pretežna poraba sredstev 

društva za namene javnega interesa, 
5. če opravlja to dejavnost najmanj 2 leti. 

75. člen 
(status društva) 

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

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

Društvu, ki ne izpolnjuje več pogojev iz 74. člena, se odvzame 
status društva, ki deluje v javnem interesu, z odločbo ministra. 

76. člen 
(objava) 

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

XIII. STROKOVNI SVET ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO 
RASTLIN 

77. člen 
(Strokovni svet za zdravstveno varstvo rastlin) 

Minister ustanovi svet za zdravstveno varstvo rastlin kot strokovno 
posvetovalno telo Uprave, ki ga sestavljajo strokovnjaki s področja 
zdravstvenega varstva rastlin v kmetijstvu, gozdarstvu, znanosti 
in izobraževanju. Njegove naloge so zlasti, da: 
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- svetuje pri uvedbi ukrepov za preprečevanje vnosa, širjenja 
in zatiranje škodljivih organizmov; 
predlaga znanstvene in izobraževalne dejavnosti s področja 
zdravstvenega varstva rastlin; 

- spremlja sistemska in razvojna vprašanja s področja 
zdravstvenega varstva rastlin in predlaga prednostne naloge; 
predlaga prioritetne ocene nevarnosti škodljivih organizmov; 
predlaga razvojne načrte v zdravstvenem varstvu rastlin; 
sodeluje pri izdelavi podlag za pripravo zakonodaje. 

Za posamezna strokovna področja lahko minister imenuje 
strokovne skupine. 

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

XIV. PRISTOJNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV 

1.Minister 

78. člen 
(ukrepi ministra) 

Minister za izvajanje tega zakona lahko odredi naslednje ukrepe; 
odredi na določenem območju prepoved gojenja posameznih 
vrst, sort ali klonov rastlin; 
omeji ali prepove trgovanje s posameznimi vrstami rastlin; 

- odredi obvezno sodelovanje imetnikov pri zatiranju škodljivih 
organizmov ter uporabo njihove opreme za ta namen; 
odreja vse druge ukrepe potrebne za izvajanje tega zakona. 

2. Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo 

79. člen 
(Uprava) 

Uprava je osrednji odgovorni organ oblasti za zdravstveno varstvo 
rastlin v Republiki Sloveniji, za koordinacijo na področju 
zdravstvenega varstva rastlin in poročanje Evropski Komisiji 

Upravne naloge in fitosanitarno inšpekcijsko nadzorstvo in z njimi 
povezane strokovne naloge opravlja Uprava. 

V Upravi je organizirana posebna organizacijska enota 
fitosanitarne inšpekcije z notranjimi organizacijskimi enotami. 

Financiranje delovanja Uprave se zagotovi iz proračuna Republike 
Slovenije. 

Delavci Uprave morajo poleg splošnih pogojev za delo v državni 
upravi izpolnjevati tudi posebne pogoje po tem zakonu. 

80. člen 
(ukrepi predstojnika Uprave) 

Zaradi preprečevanja vnašanja in širjenja škodljivih organizmov 
iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji lahko 
predstojnik Uprave: 

- odredi, da je določen del Republike Slovenije pod posebnim 
nadzorom; 
omeji ali prepove uvoz v državo ali tranzit posameznih vrst 
rastlin čez ozemlje Republike Slovenije. 

81. člen 
(pooblastila in naloge Uprave) 

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

1. oblikovanje in izvajanje politike zdravstvenega varstva rastlin; 
2. priprava predpisov in opravljanje drugih upravnih nalog s 

področja zdravstvenega varstva rastlin in skrb za njihovo 
izvajanje; 

3. izvajanje stalnega in sistematičnega nadzora škodljivih 
organizmov kot uradnega postopka zbiranja in shranjevanja 
podatkov o navzočnosti škodljivih organizmov ali njihovi 
odsotnosti na podlagi inšpekcijskih pregledov, spremljanj, 
sistematičnih raziskav ali drugih postopkov; 

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

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

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

7. vzpostavitev in vodenje registra, evidenc in seznamov; 
8. sprejemanje programov v zvezi z ukrepi za preprečevanje 

vnosa in širjenja škodljivih organizmov ter skrb za izvajanje 
programov; 

9. zagotavljanje fitosanitarnih ukrepov za preprečevanje, 
zatiranje in izkoreninjanje škodljivih organizmov; 

10. priprava in izdajanje rastlinskih potnih listov; 
11. strokovni nadzor nad izvajanjem nalog javnih služb; 
12. poročanje o pojavih, izbruhih in širjenju škodljivih organizmov 

v državi in tujini; 
13. priprava poročil, analiz, informacij in drugih gradiv za organe 

in mednarodne organizacije, ki jim je RS dolžna poročati v 
skladu s predpisi in na podlagi mednarodnih pogodb; 

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

15. sodelovanje pri pripravi mednarodnih sporazumov, kijih sklepa 
vlada na področju zdravstvenega varstva rastlin in skrb za 
njihovo izvajanje; 

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

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

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

19. zagotovitev strokovnega usposabljanja delavcev Uprave; 
20. sodelovanje z drugimi organi in organizacijami v državi in 

tujini na delovnem področju; 
21. zastopanje RS v mednarodnih organih in organizacijah na 

področju zdravstvenega varstva rastlin; 
22. opravljanje drugih nalog. 

3. Inšpekcijsko nadzorstvo 

82. člen 
(inšpekcijsko nadzorstvo) 

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

Ukrepe iz tega zakona odredi fitosanitarni ali gozdarski inšpektor 
z odločbo izdano v upravnem postopku. Pritožba zoper odločbo 
ne zadrži izvršitve. 
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83. člen 
(fitosanitarna inšpekcija) 

Fitosanitarna inšpekcija zagotavlja enotno izvajanje politike in 
ukrepov na področju zdravstvenega varstva rastlin v okviru 
priročnika za inšpektorje, sodeluje pri pripravi predpisov s svojega 
delovnega področja ter opravlja druge zadeve, določene z 
zakonom ali z drugim predpisom. 

Fitosanitarna inšpekcija pri svojem delu sodeluje z drugimi 
inšpekcijami, zavodi in drugimi organizacijami in s strokovnjaki 
za kmetijstvo in gozdarstvo. 

84. člen 
(naloge in pooblastila fitosanitarnega inšpektorja) 

Poleg pooblastil po drugih predpisih lahko fitosanitarni inšpektor 
po tem zakonu in predpisih izdanih na njegovi podlagi: 

dostopa do rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih 
predmetov na katerikoli stopnji v pridelavi ali predelavi ali na 
trgu pri pravnih in fizičnih osebah, ki se ukvarjajo s pridelavo, 
predelavo ali prodajo le-teh; 
opravlja inšpekcijske preglede rastlin, rastlinskih proizvodov 
in nadzorovanih predmetov, s katerimi se lahko prenašajo 
škodljivi organizmi, pred uvozom iz tretjih držav, pred 
premeščanjem v notranjosti in na mestu pridelave, predelave 
in uporabe; 
pregleduje listine pravnih in fizičnih oseb v zvezi z 
zdravstvenim varstvom rastlin; 
jemlje vzorce rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih 
predmetov brez nadomestila njihove vrednosti zaradi 
opravljanja laboratorijskih analiz; 
preverja, če so pridelovalci, predelovalci, uvozniki in 
distributerji predpisanih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov 
vpisani v register; 
preverja, če so izpolnjeni pogoji za izdajo rastlinskih potnih 
listov; 
preverja izpolnjevanje dolžnosti zavezancev iz registra v 
skladu s tem zakonom; 
preverja ali izvajalci javnih služb, pravne in fizične osebe, ki 
jim je bilo dano pooblastilo po tem zakonu, izpolnjujejo 
predpisane pogoje; 
opravlja nadzor nad izdajo rastlinskih potnih listov; 

- izdaja fitosanitarna spričevala za izvoz in fitosanitarna 
spričevala za ponovni izvoz ; 
vpogleda registre in evidence, ki jih potrebuje pri izvajanju 
nadzora; 

- opravlja nadzor nad vnosom v državo in uporabo organizmov 
za biotično varstvo rastlin; 
izvaja druge naloge. 

85. člen 
(naloge in pooblastila gozdarskega inšpektorja) 

Gozdarski inšpektor po tem zakonu in predpisih izdanih na njegovi 
podlagi lahko: 

- opravlja inšpekcijske preglede rastlin za saditev, ki se uporabljajo 
v gozdarstvu, s katerimi se lahko prenašajo škodljivi organizmi, 
pred premeščanjem v državi in na mestu pridelave ter uporabe; 

- opravlja nadzor nad izdajo rastlinskih potnih listov za rastline za 
saditev, ki se uporabljajo v gozdarstvu; 

- preverja, če so izpolnjeni pogoji za izdajo rastlinskih potnih listov 
za rastline za saditev, ki se uporabljajo v gozdarstvu; 

- preverja izpolnjevanje dolžnosti pridelovalcev rastlin za saditev, 
ki se uporabljajo v gozdarstvu iz registra v skladu s tem zakonom; 

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

86. člen 
(ukrepi fitosanitarnega inšpektorja) 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora fitosanitarni inšpektor po 
tem zakonu in predpisih izdanih na njegovi podlagi lahko: 

- prepove vnos in širjenje škodljivih organizmov s seznamov 
predpisanih po tem zakonu in drugih škodljivih organizmov, ki 
lahko ogrožajo zdravstveno varstvo rastlin v državi; 

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

- odredi ustrezno tretiranje pošiljk pri uvozu v državo in izvozu ter 
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, če 
ugotovi, da so okužene s škodljivimi organizmi; 

- odredi odstranitev samo okuženih delov pošiljke, če ni nevarnosti 
za širjenje škodljivih organizmov; 

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

- odredi zavrnitev pošiljke pri uvozu v državo, če niso izpolnjeni 
pogoji v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi, na njegovi 
podlagi; 

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

- odredi uničenje pošiljk pri uvozu v državo ter rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov, če obstaja nevarnost 
širjenja škodljivih organizmov oziroma če niso izpolnjeni pogoji po 
tem zakonu; 

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

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

- predlaga Upravi, da v primeru večkratnih kršitev razveljavi 
dovoljenje za izdajo rastlinskih potnih listov; 

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

- prepove vnos v državo in uporabo organizmov za biotično 
varstvo rastlin, če niso izpolnjeni pogoji po tem zakonu; 

- odredi ukrepe, da se nepravilnosti in pomanjkljivosti po tem 
zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi odpravijo v roku, 
ki ga določi; 

- odredi druge potrebne ukrepe in opravi dejanja za preprečevanje 
vnosa, pojava, širjenja in za zatiranje škodljivih organizmov, za 
katera je pooblaščen z zakonom, drugim predpisom ali aktom; 
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- izreče denarno (mandatno) kazen na kraju samem v primerih, 
ki jih določa ta zakon, predlaga uvedbo postopka zaradi prekrška 
oziroma prijavi kaznivo dejanje 

- nadzira izvajanje ukrepov po tem zakonu. 

87. člen 
(ukrepi gozdarskega inšpektorja) 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora gozdarski inšpektor po 
tem zakonu in predpisih izdanih na njegovi podlagi lahko: 

- prepove premeščanje rastlin za saditev, ki se uporabljajo v 
gozdarstvu, ki ne izpolnjujejo pogojev v skladu s tem zakonom; 

- odredi ustrezno tretiranje rastlin za saditev, ki se uporabljajo v 
gozdarstvu, če ugotovi, da so okužene s škodljivimi organizmi ; 

- začasno prepove dejavnosti pridelovalca rastlin za saditev, ki 
se uporabljajo v gozdarstvu, v celoti ali deloma in izdajo rastlinskih 
potnih listov, dokler se ne ugotovi, da je nevarnost za širjenje 
škodljivih organizmov odpravljena; 

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

- predlaga Upravi, da v primeru večkratnih kršitev razveljavi 
dovoljenje za izdajo rastlinskih potnih listov; 

- odredi druge potrebne ukrepe in opravi dejanja za preprečevanje 
pojava, širjenja in za zatiranje škodljivih organizmov, za katera je 
pooblaščen z zakonom, drugim predpisom ali aktom; 

88. člen 
(pogoji za imenovanje) 

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

Gozdarski inšpektor mora imeti za opravljanje inšpekcijskega 
nadzora po tem zakonu opravljen strokovni izpit s področja 
zdravstvenega varstva rastlin. 

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

89. člen 
(značka in izkaznica fitosanitarnega inšpektorja) 

Fitosanitarni inšpektor mora imeti izkaznico in na vidnem mestu 
pripeto značko, s katero se Izkazuje. Nošenje službenih znakov 
je v času opravljanja službe obvezno. 

Minister predpiše obliko in vsebino značke in izkaznice 
fitosanitarnega inšpektorja. 

XV. KAZENSKE DOLOČBE 

90. člen 
(prekrški) 

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

če ne zavaruje in prepreči stika z drugimi rastlinami, 
rastlinskimi proizvodi in nadzorovanimi predmeti (drugi 
odstavek 9. člena), 
če daje in objavlja podatke v nasprotju z določbami prvega 
odstavka 11. člena, 
če daje in objavlja podatke o pojavu na novo odkritega 
škodljivega organizma v Republiki Sloveniji brez odobritve 
Uprave (drugi odstavek 11. člena), 
če vnaša in širi škodljive organizme v nasprotju s 14. členom, 
če vnaša rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane 
predmete v nasprotju s 15. členom, 
če se v nasprotju s prvim odstavkom 19. člena ne vpiše v 
register, 
če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 22. člena, 
če ne vnaša pošiljk rastlin čez določena vstopna mesta (prvi 
odstavek 24. člena), 
če uvaža pošiljke s seznama VB brez fitosanitarnega 
spričevala (prvi ali drugi odstavek 25. člena), 
če uvaža pošiljke s seznama VB, ki niso inšpekcijsko 
pregledani (tretji odstavek 25. člena), 

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

- če ne zagotovi inšpekcijskega pregleda, rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov (prvi, drugi, tretji, četrti 
odstavek 40. člen), 
če izda rastlinski potni list v nasprotju s 44. členom, 
če ravna v nasprotju s 45. členom, 
če ravna v nasprotju s 46. členom, 

- če ravna v nasprotju s 47. členom, 
če doseli avtohtone vrste organizmov brez dovoljenja (prvi 
odstavek 50. člena), 
če naseli tujerodne organizme v nasprotju s prvim ali drugim 
odstavkom 51. člena, 

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

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

Z denarno kaznijo od 25.000 tolarjev do 250.000 tolarjev se za 
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi fizična oseba. 

91 .člena 
(mandatne kazni) 

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

če ne ravna v skladu z drugim, tretjim in četrtim odstavkom 
6. člena 
če takoj na predpisan način ne obvesti fitosanitarnega 
inšpektorja oziroma Uprave (prvi odstavek 9. člena), 
če ne izvaja ukrepov, ki jih odredi fitosanitarni inšpektor (tretji 
odstavek 30. člena, drugi odstavek 35. člena), 
če premešča rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane 
predmete v nasprotju s 37. členom ali prvim odstavkom 38. 
člena, 

• če izdaja rastlinske potne liste brez dovoljenja (drugi odstavek 
41. člena), 
če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 48. člena, 

Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju 
samem, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje 
posameznik, ki stori dejanje v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti. 
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Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju 
samem, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje 
tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

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

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

92. člen 
(izvajanje nalog) 

Do ustanovitve Uprave opravlja naloge po tem zakonu ministrstvo, 
pristojno za kmetijstvo. 

93. člen 
(uvoz) 

Do datuma pristopa Republike Slovenije v Evropsko Unijo se 
šteje za uvoz v Republiko Slovenijo uvoz iz vseh držav, po datumu 
vstopa pa iz vseh držav, ki niso države članice Evropske Unije. 

94. člen 
(obveščanje) 

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

95. člen 
(vpis v register) 

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

96. člen 
(izdaja rastlinskih potnih listov) 

Določila tega zakona, ki se nanašajo na izdajo rastlinskih potnih 
listov, se začnejo uporabljati po preteku dveh let od uveljavitve 
tega zakona. 

97. člen 
(Urad Republike Slovenije za varstvo in 

registracijo sort rastlin) 

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

98. člen 
(Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, 

gozdarstvo, lovstvo in ribištvo) 

Po preteku treh mesecev od uveljavitve zakona preneha delovati 
fitosanitarna inšpekcija v Inšpektoratu Republike Slovenije za 
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, ki je organ v sestavi 
ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Njihove naloge, 
pristojnosti, delavce, arhive in premoženje prevzame Uprava. 

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

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

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

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

Pravilnik o zdravstveni kontroli pošiljk rastlin pri trgovanju 
čez državno mejo in na notranjem tržišču (Uradni list RS, št. 
38/96), 
Odredba o pogojih za tranzit pošiljk krompirja, ki se prekladajo 
v Luki Koper (Uradni list RS, št. 32/00), 
Odredba o ukrepih za omejevanje in preprečevanje širjenja 
rizomanije, ki jo povzroča virus Beet necrotic yellow vein 
furovirus, Ul. RS, št. 86/00 
Odredba o ukrepih za preprečevanje širjenja in za zatiranje 
šarke, ki jo povzroča virus Plum pox potyvirus (Uradni list 
RS, št. 32/00 in 39/00), 
Odredba o izvajanju sistematičnega nadzora in ukrepov za 
preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjeve obročkaste 
gnilobe, ki jo povzroča bakterija Clavibacter michiganensis 
(Smith,) Daviš et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et 
Kotthoffj Daviš et al. (Uradni list RS, št. 54/99), 
Odredba o izvajanju sistematičnega nadzora in ukrepov za 
preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjeve rjave gnilobe, 
ki jo povzroča bakterija (Ratstonia solanacearum /Smith/ 
Yabuuchi et al.) (Uradni list RS, št. 85/99), 
Odredba o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje 
krompirjevega raka (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pere.) 
in krompirjevih ogorčic (Globodera rostehensis VVoll. in 
Globodera pallida Stone ) (Uradni list RS, št. 51/98), 
Odredba o pogojih za uvoz krompirja, da se prepreči 
nevarnost vnosa povzročitelja rjave gnilobe (Ftalstonia/ Pseu- 
domonas/solanacearum/Smith/Yabuuchi et al.) (Uradni list RS, 
št. 76/97 in 96/99), 
Odredba o določitvi mejnih prehodov, preko katerih se lahko 
uvažajo, izvažajo oziroma prevažajo v tranzitu pošiljke rastlin, 
za katere je obvezen zdravstveni pregled (Uradni list RS, št. 
92/99), 
Odločba o pooblastitvi organizacij za spremljanje 
zdravstvenega stanja sadilnega materiala večletnih rastlin iz 
uvoza (Uradni list RS, št. 39/93), 
Pravilnik o obrazcu izkaznice, znaku in znački mejnega 
fitosanitarnega inšpektorja (Uradni list RS, št. 47/93), 
Navodilo o objavljanju podatkov o pojavu in razširjenosti na 
novo odkritih karantenskih rastlinskih bolezni in škodljivcev 
(Uradni list SFRJ, št. 40/91), 
Odredba o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje 
bakterijskega hruševega ožiga (Uradni list SFRJ, št. 13/91), 
Pravilnik o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in 
objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih 
rastlin (Uradni list SFRJ, št. 52/86 in 3/87), 
Odločba o pooblastitvi določenih strokovnih organizacij 
združenega dela za opravljanje obveznih zdravstvenih 
pregledov kmetijskih posevkov za pridelovanje semena, 
objektov za pridelovanje gozdnega semena in objektov za 
pridelovanje sadilnega materiala (Uradni list SRS, št. 10/78), 
Odločba o pooblastitvi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo 
Žalec za nadzor škodljivih organizmov na hmelju, Ul. RS, št. 
86/00 
Odredba o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati strokovne 
organizacije združenega dela za opravljanje obveznih 
zdravstvenih pregledov kmetijskih posevkov za pridelovanje 
semena, objektov za pridelovanje gozdnega semena in 
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objektov za pridelovanje sadilnega materiala (Uradni list SRS, 
št. 4/78), 
Pravilnik o načinu uničevanja rastlin, za katere je odrejeno, 
da se uničijo (Uradni list SFRJ, št. 4/78), 
Pravilnik o načinu pošiljanja poročil in podatkov o pojavih 
rastlinskih bolezni in škodljivcev ter o ukrepih za 
preprečevanje njihovega širjenja in njihovo zatiranje (Uradni 
list SFRJ, št.61/77), 
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati karantenski objekti 
za preverjanje zdravstvenega stanja rastlin (Uradni list SFRJ, 
št. 53/77), 
Odredba o pogojih za promet s kostanjevim rakom okuženih 
plodov in lesa pravega kostanja (Uradni list SFRJ, št. 40/77), 

101. člen 
(predpisi, ki se prenehajo uporabljati oziroma 

prenehajo veljati) 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
- določbe I, II., III., IV., VII. poglavja ter določbe VIII., IX., X., XI., 

XII. in XIII. poglavja zakona o zdravstvenem varstvu rastlin 
(Uradni list RS, št. 82/94), v točkah, ki se nanašajo na 

zdravstveno varstvo rastlin, razen določb, ki se nanašajo na 
izdajo spričeval o zdravstvenem stanju rastlin na notranjem 
tržišču, in veljajo še dve leti po uveljavitvi tega zakona, 
tarifna številka 52 iz IX.poglavja Taksne tarife Zakona o 
upravnih taksah (Uradni list RS, Št. 8/00 in 81/00). 

Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati: 
Odredba o območjih, ki so okužena s karantenskimi boleznimi 
in škodljivci (Uradni list SFRJ, št. 67/78), 
Odlok o zatiranju prosene (koruzne) vešče na območju SR 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 20/78, 
Odlok o obveznem uničevanju češminovega grma ter divjega 
oziroma podivjanega hmelja (Uradni list SRS, št. 20/78), 
Uredba o območjih, na katerih je dovoljeno gojiti ribez in zeleni 
bor (Uradni list SRS, št. 4/78). 

102. člen 
(uveljavitev zakona) 

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

t 
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OBRAZLOŽITEV PO ČLENIH 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

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

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

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

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

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

ZZVR ureja zdravstveno varstvo rastlin; določa ukrepe in 
obveznosti v zvezi s preprečevanjem vnosa, pojava in širjenja 
ter zatiranjem škodljivih organizmov na rastlinah, rastlinskih 
proizvodih in nadzorovanih predmetih; ureja biotično varstvo rastlin; 
določa pridobivanje, izmenjavo podatkov in informacijski sistem; 
predpisuje pristojbine, stroške in odškodnine; ureja javne službe 
s področja zdravstvenega varstva rastlin; določa organe za 
izvedbo zakona in inšpekcijsko nadzorstvo. 

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

II. ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN 

ZZVR ustanavlja Upravo Republike Slovenije za varstvo rastlin 
in semenarstvo (v nadaljevanju: Uprava) kot osrednji odgovorni 
organ oblasti za zdravstveno varstvo rastlin v Republiki Sloveniji, 
ki bo opravljala upravne naloge, inšpekcijsko nadzorstvo in z 
njimi povezane strokovne naloge na področju zdravstvenega 
varstva rastlin. Uprava bo koordinator izvajanja nalog s področja 
zdravstvenega varstva rastlin v kmetijstvu in gozdarstvu in bo 
predstavljala državno službo za varstvo rastlin na mednarodnem 
nivoju. 

Zdravstveno varstvo rastlin je pravica ali dolžnost Republike 
Slovenije, njenih organov, javnih služb in imetnikov rastlin. 

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

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

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

III PREPREČEVANJE VNOSA IN ŠIRJENJA TER 
ZATIRANJE ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV 

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

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

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

ZZVR določa vrsto seznamov glede na območje, kamor se rastline 
oziroma rastlinski proizvodi vnašajo, vsebino seznamov pa bo 
določil podzakonski predpis, ki bo urejal ukrepe pri vnosu in 
premeščanju rastlin in rastlinskih proizvodov ter o nadzoru nad 
rastlinskimi škodljivimi organizmi. 

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

B) Prepovedi in omejitve 

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

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

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

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

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

Vlogo za vpis v register morajo zavezanci vložiti pri Upravi na 
predpisan način. S podzakonskim predpisom, ki bo urejal vpis v 
register, bodo določeni predvsem obrazec in podrobnejša vsebina 
vloge za vpis v register, način prijave sprememb in način dajanja 
podatkov ter zahtevane listine. Vpis v register ni potreben za 
majhne pridelovalce oziroma predelovalce, če je njihova celotna 

pridelava oziroma predelava in prodaja rastlin in rastlinskih 
proizvodov namenjena za končno uporabo fizičnih oseb na 
lokalnem trgu, ki se poklicno ne ukvarjajo s pridelavo oziroma 
predelavo rastlin in rastlinskih proizvodov. 

2. Uvoz, izvoz in tranzit pošiljk 

ZZVR določa, da mora vse pošiljke ki se uvažajo, izvažajo ali so 
v tranzitu, spremljati fitosanitarno spričevalo. 

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

A) Uvoz 

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

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

B) Izvoz 

Fitosanitarno spričevalo se izda za pošiljke rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki se izvažajo in za 
katere ga država uvoznica zahteva. S spričevalom fitosanitarni 
inšpektor potrdi, da pošiljka ustreza zahtevam zdravstvenega 
varstva rastlin namembne države. 

Z izdajo fitosanitarnega spričevala, ki spremlja pošiljko, inšpektor 
poda uradno izjavo, da rastline, rastlinski proizvodi ali drugI 
nadzorovani predmeti ustrezajo fitosanitarnim zahtevam države 
uvoznice. Ko se izda fitosanitarno spričevalo, ki spremlja rastline, 
rastlinski proizvod ali nadzorovane predmete, se štejejo za 
izpolnjene tudi določbe zakona, ki predpisujejo pregled 
zdravstvenega stanja za določeno vrsto rastlin, rastlinskih 
proizvodov ali drugih nadzorovanih predmetov in sistem stalnega 
nadzora. 

C) Tranzit 

Pošiljke rastlin, ki se prevažajo v tranzitu preko ozemlja Republike 
Slovenije, na mejnem prehodu ni treba prijaviti fitosanitarnemu 
inšpektorju. Po tem zakonu so to tiste vrste pošiljk, ki so pakirane 
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tako, da ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov, ki so 
lahko prisotni v pošiljki in se na njenem ozemlju niso razdeljevale, 
prepakiraie ali združevale z drugimi pošiljkami. Če kateri od teh 
pogojev ni izpolnjen, mora fitosanitarni inšpektor opraviti 
inšpekcijski pregled po določbah tega zakona. 

3. Premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov in 
drugih nadzorovanih predmetov 

Da bi zagotovili zdravstveno varstvo rastlin, ZZVR vzpostavlja 
sistem uradnih pregledov rastlin in rastlinskih proizvodov v 
prometu in ga opredeljuje kot premeščanje . 

Kot najbolj primerno mesto za izvajanje pregledov zdravstvenega 
stanja rastlin je določeno mesto pridelave. Za zagotavljanje 
učinkovitosti sistema zdravstvenih pregledov rastlin, morajo biti 
vsi pridelovalci rastlin s seznama V uradno registrirani. 

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

Sistemu izdaje rastlinskih potnih listov delno ustreza veljavni 
sistem izdajanja spričeval o zdravstvenem stanju rastlin na 
notranjem tržišču, ki ga izda fitosanitarni inšpektor v kraju 
nakladanja in spremlja pošiljko rastlin, ki se prevaža v notranjosti 
države iz enega območja v drugo. Bistvena novost, ki jo uvaja 
ZZVR je, da je za izdajanje rastlinskih potnih listov lahko pooblaščen 
registrirani pridelovalec oziroma uvoznik rastlinskega blaga, 
kateremu odgovorna oseba za varstvo rastlin redno opravlja 
zdravstvene preglede rastlin, skrbi za službo in vodenje evidenc, 
hranjenje dokumentacije in zagotavlja, da rastline, pridelane na 
mestu pridelave, ustrezajo določbam tega zakona. 

Če pridelovalec nima ustrezno usposobljene odgovorne osebe, 
lahko za to sklene pogodbeno razmerje s pravno ali fizično 
osebo, ki je vpisana v register in izpolnjuje pogoje za odgovorno 
osebo. Fitosanitarni inšpektor redno nadzoruje mesto pridelave 
in izdajanje rastlinskih potnih listov, najmanj enkrat letno opravi 
inšpekcijski pregled, seveda pa ima pravico izvajati naključne 
inšpekcijske preglede, preverjati mesto pridelave in 
dokumentacijo, če presodi, da je to potrebno. Predvsem pri 
pregledu pošiljk rastlin in rastlinskih proizvodov, ki se uvažajo in 
jih spremlja fitosanitarno spričevalo, ima fitosanitarni inšpektor 
tudi pravico izdati rastlinski potni list za premeščanje znotraj 
države, ki nadomesti fitosanitarno spričevalo. Fitosanitarni 
inšpektor pa lahko dovoli premeščanje do mesta namembnosti 
tudi s fitosanitarnim spričevalom in izdajo rastlinskega potnega 
lista dovoli pred nadaljnjo distribucijo uvozniku. 

IV. BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN 

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

ZZVR ne obravnava drugih tehnik zatiranja škodljivih organizmov, 
katere včasih obravnavamo kot biotično varstvo npr. odporne 
gostiteljske rastline, kemične snovi, ki spreminjajo vedenjske 

vzorce, genetsko modificirani organizmi, toksične snovi 
mikroorganizmov in drugi biotični proizvodi. Natančneje bodo 
odgovornosti v procesu vnosa in sprostitve organizmov za 
biotično zatiranje pri doseljavanju avtohtonih živalskih vrst in 
naseljevanju tujerodnih vrst organizmov iz živalskega sveta, 
predvsem žuželk, predpisane v podzakonskem aktu.Uprava na 
podlagi tega zakona in v soglasju z ministrstvom, pristojnim za 
okolje, vodi upravne postopke za izdajo dovoljenja za vnos in 
sproščanje zadevnih organizmov, na podlagi predpisanih listin 
presoja glede vnosa in sproščanja ter o tem vodi evidenco. 

V. PRIDOBIVANJE, UPORABA TER IZMENJAVA 
PODATKOV IN INFORMACIJ 

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

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

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

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

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

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

poročevalec, št. 91 36 23. oktober2000 



VI. FINANCIRANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 
RASTLIN 

Proračunska sredstva in sredstva zbrana po tem zakonu se 
namensko zbirajo v Skladu za razvoj kmetijstva, (ki je proračunski 
sklad) za zagotavljanje financiranja obveznih dejavnosti 
zdravstvenega varstva rastlin in javne službe zdravstvenega 
varstva rastlin. Tako se zagotavlja zlasti financiranje odpravljanja 
posledic nenadnih pojavov okužb rastlin, ki zahtevajo takojšnje 
ukrepanje. 

S sredstvi zbranimi v Skladu za razvoj kmetijstva za namen 
zagotavljanja zdravstvenega varstva rastlin, upravlja ministrstvo 
za kmetijstvo in gozdarstvo. 

VII. STROŠKI 

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

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

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

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

VIII. ODŠKODNINE 

ZZVR določa možnost izplačila odškodnine imetniku, zaradi 
delovanja škodljivega organizma, kadar so izpolnjeni predpisani 
pogoji in kadar pridelovalec ali predelovalec izpolni obveznosti iz 
ZZVR glede pregledovanja in sporočanja pojava ter če je zaradi 
ukrepov zdravstvenega varstva rastlin ogroženo preživljanje 
imetnika, ki se ukvarja s pidelavo, predelavo rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov. 

IX. JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN 

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

V okviru javne službe se izvajajo naloge, ki služijo kot strokovna 
podpora Upravi pri zagotavljanju zdravstvenega varstva rastlin v 
državi. To so zlasti naloge s področja opazovanja in 
napovedovanja škodljivih organizmov kot je zbiranje 
meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov, izvajanje laboratorijskih 
preiskav rastlin zaradi diagnostike škodljivih organizmov, dajanje 
strokovnih mnenj, priprava analiz in ocen o nevarnosti škodljivih 

organizmov, izvajanje dezinfekcije in dezinsekcije, izvajanje 
strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, uvajanje in 
razvijanje informacijskega sistema ter opravljanje raziskovalne 
dejavnosti s področja zdravstvenega varstva rastlin. 

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

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

X. JAVNA POOBLASTILA 

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

XI. CENTER ZA VARSTVO RASTLIN IN 
SEMENARSTVO 

Na Kmetijskem Inštitutu Slovenije, ki je javni raziskovalni zavod, 
se reorganizirata oddelek za varstvo rastlin in oddelek za 
semenarstvo v Center za varstvo rastlin in semenarstvo, ki je 
samostojna posebna organizacijska enota v okviru Kmetijskega 
Inštituta Slovenije. Določeni so pogoji za imenovanje in 
razreševanje vodje Centra, vodenje finančnih sredstev in izvajanje 
dejavnosti. To je praktična rešitev združitve obstoječih zmogljivosti 
in vzpostavitve sistema odgovornosti in nadzora. 

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

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

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

XIV. PRISTOJNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV 

1.Minister 

Pooblastila ministra, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo so 
navedena v 78. členu ZZVR. 

2. Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo 

Zakon določa Upravo Republike Slovenije kot osrednji odgovorni 
organ, ki vodi in koordinira naloge, povezane z zdravstvenim 
varstvom rastlin, med organi Republike Slovenije, javnimi službami, 
imetniki rastlin in vsemi, ki jih zadeva varstvo rastlin ter ki zastopa 
Republiko Slovenijo v mednarodnih delovnih telesih in 
organizacijah na področju zdravstvenega varstva rastlin. 

Tako je z zakonom pod enim organom urejeno: izdajanje spričeval 
za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in dmgih nadzorovanih 
predmetov; stalni nadzor rastočih rastlin, vključno z obdelanimi 
površinami (med drugim sem spadajo polja, nasadi, drevesnice, 
vrtovi, rastlinjaki in laboratoriji), kot tudi v skladiščih ali med 
prevozom, predvsem s ciljem poročati o pojavu, izbruhu in širjenju 
škodljivih organizmov ter obvladovati te škodljive organizme; 
inšpekcijski pregled pošiljk rastlin in rastlinskih proizvodov v 
mednarodnem prometu, zlasti da bi preprečevali vnos oziroma 
širjenje škodljivih organizmov; dezinsekcijo ali dezinfekcijo pošiljk 
rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov 
v mednarodnem prometu, da se izpolnijo fitosanitame zahteve; 
varovanje ogroženih območij ter določanje, ohranjanje in stalni * 
nadzor območij, na katerih ni škodljivih organizmov, in območij z 
majhno razširjenostjo škodljivih organizmov; izvajanje analiz 
nevarnosti škodljivih organizmov; zagotavljanje, da se po 
fitosanitarnem potrjevanju pošiljk pred izvozom z ustreznimi 
postopki ohrani njihova fitosanitama neoporečenost glede sestave, 
zamenjave in ponovne naselitve škodljivih organizmov ter 
usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih. 

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

3. Inšpekcijsko nadzorstvo 

Po 82. členu tega zakona inšpekcijski nadzor nad izvajanjem 
tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, opravljajo 
fitosanitarni inšpektorji in gozdarski inšpektorji, vsak v skladu s 
svojimi pooblastili, določenimi v 84. in 85. členu zakona. Pritožba 
zoper odločbo fitosanitarnega in gozdarskega inšpektorja ne 

zadrži izvršitve odločbe. Za delo inšpektorja na področju 
zdravstvenega varstva rastlin je tako določilo nujno potrebno, saj 
bi se sicer npr. škodljivi organizmi, za uničenje katerih je inšpektor 
izdal odločbo, med potekom pritožbenega postopka nemoteno 
širili in povzročali nepopravljivo gospodarsko škodo. 

V 88. členu so določeni pogoji za imenovanje inšpektorja. 
Inšpektorji, ki bodo nadzirali izvajanje tega zakona, bodo morali 
poleg splošnih pogojev za imenovanje po zakonu o upravi ter po 
zakonu o gozdovih, izpolnjevati tudi pogoje po tem zakonu. 
Predvsem bodo morali opraviti strokovni izpit s področja 
zdravstvenega varstva rastlin. S tem bodo pridobili posebno 
strokovno znanje, ki je potrebno za opravljanje nadzora nad 
izvajanjem tega zakona. To znanje je še zlasti pomembno pri 
opravljanju nadzora na meji, da se čim manj ovira normalen pretok 
blaga. Zato morajo biti inšpektorji usposobljeni, da na kraju samem 
določijo vsaj tiste škodljive organizme, katerih znake ali same 
škodljive organizme je mogoče videti s pripomočki in opremo, ki 
jo imajo na razpolago. 

Fitosanitarni inšpektorji morajo v službenem času pri opravljanju 
inšpekcijskega dela obvezno nositi na vidnem mestu pripeto 
značko. Nošenje tega službenega znaka je obvezno zato, ker se 
gibajo tudi na obmejnem območju. 

XV. KAZENSKE DOLOČBE 

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

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

V tem poglavju je določeno, da je do ustanovitve Uprave Republike 
Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo (Uprava), pristojni 
organ za zdravstveno varstvo rastlin po tem zakonu Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Naloge Uprave 
po tem zakonu do ustanovitve Uprave opravljajo Sektor za 
varstvo rastlin na MKGP in Sektor za fitosanitarno inšpekcijo na 
Inšpektoratu Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo, ki je organ v sestavi MKGP. Tri mesece po 
uveljavitvi ZZVR preneha z delovanjem fitosanitama inšpekcija, 
ki preide v Upravo. 

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

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

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

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

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

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKE SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta: 

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

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

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

/ 

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

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3. skladnost predloga s predpisi ES 

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

2000/29/EC 

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

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

Council Directive 69/466/EEC of 8 December 1969 on control of 
San Jos6 Scale 
(OJ L 323 24.12.1969 p.5) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Še nismo člani EU. 

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

2003 
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5. Ali so zaoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Da. 

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

Sprejem je predviden do konca leta 2000. 

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

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin je preveden v angleški 
jezik. 

7) Sodelovanle neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

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

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

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

k 
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Predlog 

NACIONALNEGA KULTURNEGA 

PROGRAMA (NPK) 

- EPA 1337 - II - prva obravnava 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 650-05/2000-01 
Ljubljana, 05.10.2000 

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

- PREDLOGA NACIONALNEGA KULTURNEGA PRO- 
GRAMA, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 166. in 168. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

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

- mag. Rudi ŠELIGO, minister za kulturo, 
- Ivan PAL, državni sekretar v Ministrstvu za kulturo, 
- Silvester GABERŠČEK, državni sekretar v Ministrstvu za 

kulturo, 
- Zoran PISTOTNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za 

kulturo. 

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

1. Pravna podlaga 

Pravna podlaga za sprejem nacionalnega kulturnega programa 
je 7.člen Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju 
kulture (UL RS št.75/94), ki pravi, da sprejme ta akt, ki določa 
temelje kulturne politike obseg dejavnosti na področju kulture, ki 
se financira iz državnega proračuna, državni zbor na predlog 
vlade. 

2. Ocena stanja in razlogi za sprejem 
nacionalnega kulturnega programa 

Leta 1994 je bil sprejet Zakon o uresničevanju javnega interesa 
na področju kulture, ki je med drugim uzakonil tudi nov model 
uresničevanja javnega interesa za kulturo tako, da je določil 
pristojnosti na področju oblikovanja in sprejemanja kulturno 
političnih odločitev, nosilce teh pristojnosti, njihovo vlogo in položaj, 
način sodelovanja stroke in mehanizme, po katerih naj bi se te 
odločitve sprejemale. Vsa vsebinska vprašanja je prepustil 
nacionalnemu kulturnemu programu. 

Leta 1996 se je Slovenija vključila v program Sveta Evrope, 
imenovan pregled nacionalnih kulturnih politik. Ugotovitve 
nacionalnega poročila in poročila mednarodne skupine 
strokovnjakov so bile obravnavane v Odboru za kulturo Sveta 
Evrope novembra leta 1996. Na tej osnovi je bila oktobra 1997 
organizirana v Cankarjevem domu nacionalna razpravo o 
slovenski kulturni politiki z udeležbo slovenskih in mednarodnih 
strokovnjakov ter približno 250 udeležencev iz Slovenije in gostje 
iz 15 evropskih držav. Na tej osnovi je izšel zbornik, ki je povzemal 
uvodne referate domačih in tujih strokovnjakov in vse razprave 
udeležencev skupaj z uvodno analizo, ki je poskušala na sintetičen 
način povzeti stališča in ugotovitve iz simpozija. Naslednje leto je 
Ministrstvo za kulturo organiziralo 13 področnih razprav, na katerih 
so bile splošne ugotovitve obravnavane v luči posebnosti 
posameznih področij kulture od gledališča, glasbe, založništva, 
muzealstva, spomeniškega varstva, knjižničarstva  Rezultat 
vsega tega je bilo obsežno gradivo, katerega namen je bil na 
najbolj demokratičen način z udeležbo vseh treh ključnih 
dejavnikov političnih odločevalcev, kulturne administracije in 
strokovne javnosti opisati obstoječe stanje, prepoznati ključne 
probleme in poiskati možne rešitve ter s tem zagotoviti široko 
zastavljeno osnovo za pripravo nacionalnega kulturnega 
programa. 
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3. Načela in cilji nacionalnega 
kulturnega programa 

Načela nacionalnega kulturnega programa so: 

a) pravica do kulture 
b) kultura kot ustvarjalna, dinamična in združevalna energija v 

družbi 
c) varovanje in aktualizacija kulturne dediščine 
d) slovenski jezik 
e) izmenjava kulturnih dobrin 
f) dinamična uravnoteženost med tradicijo in moderno 
g) kulturno izobraževanje 
h) enakomerna razvejanost kulture po Sloveniji 
i) skupen slovenski kulturni prostor 
j) institucije in »projekti« oziroma položaji zavodov 
k) svobodni trg in družba v tranziciji 
I) kultura in mediji 
m) ljubiteljstvo 
n) okolje kot kulturna vrednota. 

Cilji nacionalnega kulturnega programa so: 

o) sistemska ureditev 
p) statusna preobrazba javnih zavodov 
q) spremljanje stanja in nadzor 
r) subvencioniranje programov in projektov 
s) izboljšanje pogojev za ustvarjalnost 
t) finančne osnove 
u) vlaganje v javno infrastrukturo 
v) status svobodnih ustvarjalcev 
w) večja dostopnost kulture 
x) krepitev nacionalnih kulturnih institucij 
y) razvijanje informacijske infrastrukture 
z) vrednotenje kulturne politike. 

4. Poglavitne rešitve 

Predlog nacionalnega kulturnega programa je usmerjen v štiri 
temeljna področja sodobne kulturne politike: 
a. razvoju kulturne identitete 
b. podporo ustvarjalnosti 
c. širjenju dostopnosti do kulture 
d. varstvu kulturne dediščine. 

Nacionalni kulturni program načrtuje kulturno politiko za razvoj 
slovenske kulture oziroma kulture v Sloveniji, s čimer se razume 
ustvarjanje nove kulture in ohranjanje pretekle, tj. kulturne tradicije 
v Sloveniji. V ta namen si NKP zastavlja cilje, ki jih je mogoče 
dosegati na podlagi ustvarjalnega potenciala slovenske kulture 
oziroma njenih ustvarjalcev ter gmotnega temelja slovenske 
družbe. Pri tem izhaja iz zgodovinskega pomena kulture za 
nastanek slovenske države in za duhovni in materialni napredek 
slovenskega naroda. 

5. Finančne in druge posledice 

Predloženi nacionalni kulturni program v poglavitnih razsežnostih 
ne presega dosedanjega deleža proračuna, ki je namenjen kulturi. 
Zaradi razvojnih razsežnosti, ki se naslanjajo na uvedbo agencije 
Primož Trubar, sklada za knjigo in glasbeno informacijskega cen- 
tra, ter zaradi razvojnih vzpodbud za slovensko ustvarjalnost, 
ocenjujemo, da bo treba v državnem proračunu dodatno zagotoviti 
po 1,5 milijarde SIT v vsakem od naslednjih treh let (skupaj 4,5 
milijarde SIT). 

6. Primerjalna ureditev 

Ker postaja kultura od sedemdesetih let naprej vse bolj pomemben 
dejavnik trajnostnega razvoja tako z vidika generiranja novih idej 
in konceptov kot tudi odpiranja novih delovnih mest in blaženja 
socialnih pritiskov, postaja tudi kulturna politika predmet bolj 
sistematičnega pristopa javnih oblasti.Te imajo povsod v glavnem 
tri ključne funkcije; regulatorno funkcijo, organiziranje preskrbe z 
kulturnimi dobrinami in storitvami prek svojih institucij in financiranje 
oziroma subvencioniranje kulturnih aktivnosti ostalih izvajalcev. 

Padec berlinskega zidu, bankrot blaginjskega modela države, 
preživetost kakršnegakoli paternalizma, brezizhodnost 
potrošništva povsod po Evropi kličejo po novi kulturni paradigmi. 
Del te paradigme je tudi ponoven premislek o javni odgovornosti 
do kulture, ki zahteva novo formatiranje kulturne politike. Zato je 
predvsem Nizozemska razvila leta nov kulturno političen model, 
ki temelji na večji avtonomiji kulturnih izvajalcev in na odstranitvi 
javnih oblasti iz neposrednega vpliva na upravljanje kulturnih 
institucij, kar je na drugi strani zahtevalo, da te oblasti svoje cilje, 
v katere so pripravljene vlagati javna sredstva, javno in na splošni 
ravni opredelijo z nacionalnimi dokumenti. V ta namen nizozemsko 
ministrstvo vsake štiri leta objavi načela in cilje svoje kulturne 
politike, na osnovi katerih predlagajo kulturne organizacije svoje 
programe, ministrstvo pa nato na tej osnovi predlaga nacionalni 
kulturni program za naslednja štiri leta. Na strateški ravni 
sprejemajo podobne, čeprav manj podrobne in časovno bolj odprte 
dokumente, pač glede na potrebe, ki jih narekuje ocena stanja, 
tudi druge države EU, od Švedske do Francije in Velike Britanije. 
Vendar pa se v zadnjih letih povečuje interes za strateško 
načrtovanje kulturne politike tudi v ostalih državah EU, predvsem 
v tistih, ki so sodelovale v devetdesetih letih v že omenjenem 
programu Sveta Evrope na temo evalvacije nacionalnih kulturnih 
politik. 

7. Skladnost zakona z evropskimi 
predpisi in mednarodnimi pogodbami 

Nacionalni kulturni program ne posega neposredno v vprašanja, 
ki so urejena z direktivami EU, kolikor pa se nanje posredno 
nanaša pa z njimi ni v nasprotju (npr. glede prostega pretoka 
kapitala, blaga in ljudi, subvencioniranja kulturnega blaga in storitev. 
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PREDLOG NACIONALNEGA 
KULTURNEGA PROGRAMA 

Nacionalni kulturni program načrtuje razvoj slovenske kulture 
oziroma kulture v Sloveniji, s čimer razumemo ustvarjanje nove 
kulture in ohranjanje pretekle, tj. kulturne tradicije v Sloveniji. V ta 
namen si nacionalni kulturni program zastavlja cilje, ki jih je mogoče 
dosegati na podlagi ustvarjalnega potenciala slovenske kulture 
oziroma njenih ustvarjalcev ter gmotnega temelja slovenske 
družbe. 

I. SLOVENSKA KULTURA 

Kultura ima na Slovenskem izjemen pomen: skozi vso zgodovino 
ji pripada zelo pomembna vloga, saj se je od vsega začetka 
identiteta slovenskega naroda v odsotnosti politične moči, lastne 
države in svobode potrjevala prav skozi kulturo; iz nje so se 
Slovenci oblikovali kot nacija. Njen nastanek in razvoj zato nista 
samo seštevek umetniških dosežkov in organizacijskih oblik, 
pač pa pomenita dolgotrajni proces boja za nacionalno 
emancipacijo in pravico do svobodnega izražanja. 

Kultura ima v slovenskem prostoru dvojno funkcijo: ustvarjala je 
samosvojost in odpornost znotraj tujih gospodarskih in političnih 
sistemov, hkrati pa bila trdna podlaga za duhovni in materialni 
napredek Slovencev ter omogočala nastajanje visokih 
umetnostnih form. Natis prve slovenske knjige leta 1550 in zatem 
drugih slovenskih del v času reformacije postane izhodišče za 
preoblikovanje slovenskega ljudstva v narod, dokler se ta z 
državno osamosvojitvijo ne povzdigne v moderno nacijo. Z 
razsvetljenstvom in idejami francoske revolucije nastane v 
območju kulture svobodnjaško ozračje, ki se izrazi v gledališču 
in literaturi; v pomladi narodov je pesništvo tisto, ki omogoča 
družbeno in politično emancipacijo slovenskega naroda in hkrati 
ustvarja zahtevne estetske oblike, se bojuje zoper cenzuro in 
postavi temelje za nastanek moderne slovenske nacije. Razcvet 
vseh kulturnih oblik v drugi polovici 19. stoletja ustvari široko 
kulturno gibanje, ki ni več monolitno, ampak podčrtava tudi notranje 
razlike. Na teh temeljih Slovenci dočakajo začetek 20. stoletja kot 
moderna narodna skupnost, čeprav nimajo svoje države niti svoje 
politične avtonomije. Literatura je v stiku z evropskimi tokovi, 
nastaja moderno slikarstvo, bogato je glasbeno življenje. Na 
začetku stoletja ima Slovenija enega najvišjih odstotkov 
pismenosti, razvejen je vzgojnoizobraževalni sistem, razvito 
institucionalno kulturno življenje. Tradicionalna področja, kot so 
založništvo, gledališče in različne oblike glasbene dejavnosti so 
se v tem stoletju razvile do ravni, ki je povsem primerljiva z 
evropskimi standardi tudi v večjih in bogatejših okoljih. Slovenska 
likovna umetnost je ob slovenski književnosti največ prispevala k 
ugledu, ponosu In samozavesti naše kulture in umetnosti doma in 
v svetu. 

Čeprav se je slovenska kultura morala razvijati znotraj drugih 
držav, katerih politike so ji bile pogosto celo sovražne, je postala 
in ostala eno temeljnih gibal slovenskega zgodovinskega razvoja 
in mesto svobodnega izražanja človeške kreativne različnosti. V 
času totalitarnega političnega sistema je prav kulturna formacija 
ohranjala prostor svobode - literarne revije, pisateljska združenja 
in posamezna literarna dela so odločilno pripomogla k temu, da 
sta se v Sloveniji vzpostavili demokratična družba in samostojna 
država. Kultura je bila v vsej slovenski zgodovini prav tisto, kar si 
sodobni teoretiki pod tem pojmom predstavljajo: dinamična, 
izzivalna in neodvisna sila v družbi. Seveda pa je tudi dejstvo, da 
takšna ni mogla vedno biti, saj so vanjo tako rekoč v vsakem 
obdobju posegale sile, ki so jo marginalizirale, njene predstavnike 

onemogočale in celo preganjale. Zavedajoč se opisanega poteka 
slovenske kulture in v skrbi za svobodo duha je nastal tudi ta 
kulturni program z vizijo njenega razvoja v prihodnosti. 

Slovenska kultura je bila poleg tega ves čas, vse do danes, 
osrednje območje, v katerem se ohranja, oblikuje in razvija 
slovenski jezik, glavni razločevalni znak Slovencev kot 
posebnega naroda, različnega od sosednjih, ob tem pa odločilno 
prispeva h kultiviranju posameznikov in njihovih odnosov v 
skupnosti, tj. k omikanju in vzgajanju k boljšemu na vseh 
vrednostnih ravneh, predvsem na spoznavni, etični, estetski. 

Tako so v slovensko kulturo že vgrajene vse tiste prvine, ki jih 
poudarjajo vse moderne evropske kulturne politike: svoboda 
izražanja in ustvarjanja, kulturni pluralizem, razvit sistem varovanja 
lastne identitete in kulturne dediščine. Na tej stopnji razvitosti se 
slovenska kultura danes samozavestno odpira v prihodnost in v 
na novo nastajajočem skupnem evropskem prostoru vidi možnost 
in izziv za lastno ustvarjalnost ter varovanje svojih posebnosti. 

Spričo takšne narave kulture je ena glavnih nalog nacionalne 
kulturne politike na eni strani odprtost do novih pobud in 
omogočanje sodobne ustvarjalnosti ob upoštevanju najvišjih 
evropskih standardov, na drugi pa ohranjanje, oživljanje in 
aktualizacija kulturne dediščine, saj smo iz nje izšli kot narod in 
nacija. Pospeševati mora nepristranski in uravnotežen soobstoj 
različnih oblik, stilov in miselnih tokov znotraj sodobne kulturne 
produkcije. Vendar pa kulture ni mogoče usmerjati, določati ali 
nadzirati; država z nacionalnim kulturnim programom opredeljuje 
javni interes na področju kulture, pri čemer se distancira od njenih 
idejnih in estetskih sestavin, kulturnih procesov in umetniških 
stvaritev. Prek državnega financiranja jo le selektivno podpira, 
predvsem pa vpliva na distribucijo tako selekcioniranih del. 

Opredeljevanje in selekcija pa seveda ne moreta biti v rokah 
države, ampak pristojne kulturne, strokovne in kritične javnosti, 
tj. civilne družbe, ki se vzpostavlja neodvisno od strank in vladnih 
struktur. 

Tako kultura je in mora ostati vrednostno središče slovenske 
narodne in nacionalne skupnosti, identifikacijska in konstitutivna 
točka, ob kateri se zbira vse, kar v najširšem duhovnem in 
materialnem smislu počnemo, vemo o samem sebi ali mislimo, da 
vemo, torej kot prostor samozavedanja, samoizražanja, kritičnega 
mišljenja, tudi seveda kritične avtorefleksije, še zlasti pa vizij in 
načrtovanja prihodnosti. 

Ob vsem tem pa se je kulturna politika dolžna s posebno 
pozornostjo in trajno skrbjo posvečati tistemu bistvenemu 
elementu naše kulturne identitete, ki je hkrati temelj naše nacionalne 
identitete. To je slovenski jezik. Ne samo zato, ker se slovenski 
kulturni prostor ne prekriva s slovenskimi državnimi mejami in 
ker so slovenske manjšine v sosednjih državah izpostavljene 
močni eroziji - ampak tudi ker postaja slovenščina v procesih 
globalizacije sama po sebi celo v Republiki Sloveniji pogosto 
postavljena pod vprašaj, pač kot negospodarno, če ne kar 
odvečno sredstvo komunikacije. Skrb za jezik mora zato ostati 
ena temeljnih prednostnih nalog nacionalne kulturne politike. Tudi 
zato je nujno razširiti javni interes za kulturo čez državne meje do 
robov slovenskega etničnega prostora. 

Izhajajoč iz tega na kratko očrtanega zgodovinskega, sodobnega 
In v prihodnost odprtega položaja slovenske kulture, upoštevaje 
temelje nacionalne kulturne politike in izzive evropskega 
združevanja, je nastal nacionalni kulturni program (v nadaljevanju 
NKP), ki ga vodijo načela in cilji. 
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II. NAČELA 

1. Pravica do kulture 

S kulturo v njenih različnih oblikah se danes ukvarja vedno več 
ljudi, bodisi kot njeni ustvarjalci ali zainteresirani sprejemniki. To je 
njihova tudi ustavno zajamčena pravica, ki jo nacionalna kulturna 
politika mora udejanjati. Ta pravica sega širše in predstavlja 
državno jamstvo posamezniku, da se lahko svobodno in 
neovirano ukvarja s kulturno ustvarjalnostjo, prav tako pa tudi, 
da ima svoboden dostop do njene ponudbe. Pravica do kulture 
sodi v sklop človekovih pravic in ob povedanem zajema tudi 
pravico do lastne identitete, do lastnega jezika, izobraževanja. 
Posebej mora biti priznana tudi manjšinam, priseljencem in 
marginalnim skupinam, ki jim je država dolžna omogočiti kulturno 
udejstvovanje in povezovanje, po potrebi tudi v njihovem lastnem 
jeziku. Na tej točki se to načelo združuje z načelom multikulturnosti 
in interkulturnosti, značilnostma, ki vse bolj zajemata Evropo, v 
njej sprejeta pravica do kulture pa samoumevno pomeni strpnost 
in sprejemanje drugačnih kulturnih tradicij in identitet. Kulturna 
politika je zato pravico do kulture dolžna varovati in ohranjati. 

2. Kultura kot ustvarjalna, dinamična in združevalna 
energija v družbi 

Kultura ne more biti od družbe ločeno področje, na katerem delujejo 
umetniki, različni strokovnjaki ali ljubitelji. Povezana mora biti z 
vsemi družbenimi segmenti, celotno družbeno življenje naj 
napolnjuje s svojimi estetskimi, etičnimi in ustvarjalno izzivalnimi 
prvinami ter vsebinami. Premagati je treba utilitarne poglede na 
kulturo in umetniško ustvarjanje in si prizadevati za to, da bo v 
slovenski družbi prevladalo spoznanje, da je vsaka ustvarjalnost, 
tudi če je videti na prvi pogled nekoristna, sama po sebi vrednota. 
Po svojih posameznih dosežkih in kot celota je kultura gibalo 
človekovega duhovnega razvoja; umetniški dosežki, mišljenje in 
pesništvo sami po sebi ustvarjajo tisti smisel človekovega življenja, 
ki mu ga dajeta lepota in iskalstvo. Kultura je v odprti družbi njena 
združevalna energija, razpira prostor imaginacije in inovacije, 
spodbuja posameznikovo kreativnost in sprošča svobodno 
družbeno dinamiko. Da bi lahko to nalogo opravila, potrebuje 
stabilno financiranje in popolno svobodo za ustvarjalce. Kulture ni 
mogoče zapreti v inštitucije, zato morajo biti najnujnejši 
inštitucionalni okviri zgolj prostor, ki omogoča njeno smiselno 
organizacijo, hkrati pa morajo biti tako gibljivi, da bo vsebina, se 
pravi ustvarjalnost, določala značaj inštitucij samih. V tem smislu 
tudi pričujoči NKP ni nekaj dokončnega, ampak je odprt 
spremembam, ki jih bo sprožalo ustvarjalno kulturno življenje. 

3. Pluralizem, svoboda izražanja in enake možnosti za 
ustvarjanje 

Eden bistvenih temeljev nacionalnega kulturnega programa je 
načelo kulturnega pluralizma.To načelo pomeni, da mora biti država 
ne samo nepristranska oziroma nevtralna do duhovnih in 
ideoloških tokov, formalnoestetskih in slogovnih usmeritev, ki se 
uveljavljajo v slovenski kulturi, ampak da mora prek svojih ustanov 
in mehanizmov, ki so odvisni od državnega financiranja, 
pospeševati mnogovrstnost in razvejenost kulturne ustvarjalnosti. 
Omogočiti mora tradicionalne in avantgardno-eksperimentalne 
tokove znotraj slovenske kulture, tako njene vrhunske in elitne 
kot popularne in množične oblike. Vsega tega pa ni mogoče 
dosegati na podlagi vrednostnega relativizma, ampak samo po 
jasnih merilih za kvaliteto, ki se oblikujejo znotraj civilne družbe in 

jih lahko preveri strokovna javnost. Med temi merili je 
najpomembnejša zahteva po duhovni in estetski teži kulturnih 
del, njihovi socialno-moralni učinkovitosti in oblikovni dognanosti. 
Tej zahtevi se enakovredno pridružujejo splošno priznani 
vrednostni strandardi izvirnosti in inovativnosti, kot so se uveljavili 
v evropski kulturi zadnjih dvesto let. 

4. Varovanje in aktualizacija kulturne dediščine 

V širšem pomenu varstvo kulturne dediščine obsega 
prepoznavanje, ohranjanje in razvijanje kulturnih vsebin, ki 
sodobnega človeka povezujejo z opredmeteno in duhovno 
dediščino. Široko razumljena dediščina je na eni strani pomemben 
dejavnik družbenega povezovanja in razpoznavno znamenje 
nacionalne, regionalne in lokalne pripadnosti. Prispeva k 
razumevanju zgodovinske razsežnosti človekovega okolja in k 
njegovemu kakovostnemu preoblikovanju. Na drugi strani je s 
svojo zakladnico človekovih skušenj in idej, bodisi v muzejskih ali 
arhitekturnih objektih nenehna navdihovalka sodobnikom pri 
njihovem duhovnem, umetniškem iskanju in eksistencialnem 
samoutemeljevanju. Zavedajoč se izjemnega pomena tega 
segmenta kulture bo nacionalna kulturna politika kulturni dediščini 
namenjala vso pozornost tako glede varstva kot aktualizacije, v 
skladu z že uveljavljenimi standardi v EU. Omogočiti je treba, da 
bo slovenska kulturna zapuščina na voljo vsem, ki v njej lahko 
odkrijejo še danes žive spodbude. Še več, iskati je treba zmeraj 
nove možnosti, da se pomembni ustvarjalni dosežki aktualizirajo 
in popularizirajo. 

5. Slovenski jezik 

Slovenskemu jeziku kot bistvenemu elementu slovenske identitete 
se je kulturna politika dolžna posvečati s posebno pozornostjo in 
trajno skrbjo. Slovenščina ni samo sredstvo za vsakodnevno 
sporazumevanje, izražanje duhovnih in umetniških sporočil, 
ampak tudi zakladnica kulture in eden glavnih simbolov nacije in 
države, zato mora skrb zanjo potekati na vseh ravneh, ne le v 
šolstvu in javnem komuniciranju, delovnih in tehnoloških procesih, 
v tehniki in znanstveni terminologiji. Nekatera teh ravni so že 
regulirana z ustreznimi predpisi, nacionalna kulturna politika pa 
se bo zlasti posvečala utrditvi in uveljavitvi položaja slovenščine 
kot uradnega jezika v Sloveniji, na obeh območjih pa, kjer živita 
avtohtoni narodnostni manjšini, tudi madžarskega in italijanskega 
jezika. Dosledno bo spoštovala zakonske norme, ki predpisujejo 
rabo slovenskega jezika v slovenski državi. 

6. Izmenjava kulturnih dobrin 

Ena izmed nevarnosti za slovenski kulturni prostor je težnja, ki je 
značilna za majhna okolja: zapiranje vase in s tem povezano 
samozadovoljstvo. Zato je kar največja odprtost v svet odločilnega 
pomena za življenje slovenske kulture. Mednarodna izmenjava, v 
kateri se preverja slovenska kultura, mora zato biti pomemben 
sestavni del celovite kulturne kot tudi zunanje politike Republike 
Slovenije. 

Pomembno načelo naše kulturne in zunanje politike mora biti v 
usmerjenosti predvsem v evropske kulturne izmenjave. Pri tem 
je treba upoštevati politiko ravnotežja med različnimi evropskimi 
kulturnimi središči, zmeraj pa tako, da kultura v Sloveniji ne postane 
samo podružnica tujih kulturnih centrov, ampak da svoje kulturne 
dosežke enakopravno posreduje tudi tujini. 
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7. Dinamična uravnoteženost med tradicijo in 
moderno 

Evropsko, tudi slovensko kulturno ustvarjanje se je vselej upiralo 
poenotenju; ideološkemu, nazorskemu, celo nacionalnemu. Zato 
bo morala sodobna kulturna politika pozorno spremljati izzive, 
kakršne prinaša globalizacija, da prav ta neizogibni proces ne bi 
začel brisati razlik in da se ne bi spremenil v nov monolit. Ob kar 
največji odprtosti pretoku idej, za katero si NKP prizadeva, se ne 
sme zgoditi, da bi slovenska ali katerakoli evropska nacionalna 
kultura izgubila svoj obraz. Brez upoštevanja tradicije, v katero je 
vgrajen silovit napor celih generacij ustvarjalcev, ni mogoče graditi 
sodobnosti in prihodnosti. Zato bo treba posebno skrb nameniti 
zaščiti in varovanju kulturne dediščine, tako materialne kot 
duhovne, ki nam jo je zapustil slovenski kulturni razvoj. Kulturni 
program pa naj zaradi spoštovanja in aktualiziranja tradicije v 
ničemer ne omejuje novih umetniških tokov, bodisi da se gibljejo v 
okviru že znanega, bodisi da iščejo povsem nove poti in izrazne 
možnosti. Spodbujati je treba umetniški razcvet na področjih, ki 
jih prinašajo iskanja na polju novih medijev, tudi če ta iskanja še 
niso preverjena in celo takrat, kadar izrecno polemizirajo s tradicijo. 
Pri tem spodbujanju pa je treba ohraniti razumevanje razlik med 
estetskimi vrednostmi in kičem, med odličnostjo in populizmom, 
med umetnostjo in domačo ter globalno zabavno industrijo, pa 
četudi je v.nastopajočih umetniških oblikah te ločnice včasih težko 
določati. Kulturna politika naj v širokem razponu omogoča nova 
umetniška iskanja, ki bodo te razlike sama in sproti definirala. 
Definirala jih bodo tudi v živem dialogu s tradicionalno umetnostjo 
in njenimi kriteriji.Takšen dialog in dinamična uravnoteženost bosta 
mogoča, če bosta tradicija in moderna hkrati navzoči v živem in 
vsestranskem kulturnem življenju moderne družbe. 

8. Kulturno izobraževanje 

NKP razume kulturo tudi kot dejavnik pri kultiviranju posameznikov 
in humanizaciji družbe in tako posega že na področje šole kot 
posredovalke omike in znanja. Zavzema se za večji poudarek na 
kreativnih umetnostnih predmetih in od šole terja, da posveti vso 
pozornost umetnostni ustvarjalnosti. Poleg tega je potrebno 
temeljito poznavanje svetovne in domače kulture. Izoblikovan čut 
za nacionalno identiteto omogoča odprto Interakcijo z drugimi. 
Večji poudarek na umetnostnih predmetih je obenem nova 
civilizacijska zahteva, po kateri učitelj ni le posredovalec znanj, 
ampak vse bolj tudi tisti, ki v mladih oblikuje čut za etično, estetsko, 
duhovno. V zvezi s kulturnim izobraževanjem sprejemamo načelo 
evropske kulturne politike, da samo izobražen narod lahko ustvarja 
in uživa kulturo. 

Poseben vidik kulturnega izobraževanja predstavlja permanentno 
oziroma dopolnilno izobraževanje ustvarjalcev in kulturnih 
delavcev - prvim ga kulturna politika mora omogočati z različnimi 
oblikami delovnih in drugih štipendij, drugim zlasti zavodi, kjer so 
zaposleni; izobraževanje pa zadeva tudi ljubitelje, ki jim želje po 
njem kulturna politika prav tako mora omogočiti. Potrebno je 
podpirati raziskave na področju kulture, kulturnih procesov in 
kulturnih politik. 

9. Enakomerna razvejenost kulture po Sloveniji 

Eden najvažnejših postulatov NKP je ustrezna razporejenost 
kulturnih žarišč po vsem slovenskem ozemlju. S kulturno 
ustvarjalnostjo, rezvejeno po vseh slovenskih pokrajinah, bo 
mogoče v procesih globalizacije, zlasti pa v prostoru EU, ohranjati 
slovensko identiteto in naše posebnosti. Hkrati bo taka razvejenost 
omogočala enakopravnejši dostop vseh državljanov do kulturnih 
dobrin. Nacionalna kulturna politika bo zato za nastajajoče ali že 
delujoče kulturne centre določila merila za svojo finančno udeležbo 
pri uresničevanju njihovih programov. Vendar se ob tem ne bo 

smela odpovedati lastnim projektom, namenjenih bogatitvi ali 
sproščanju ustvarjalnih potencialov po pokrajinah. V zvezi s tem 
je treba opozoriti na skoncentriranost slovenske kulture, ki gravitira 
k osrednjemu delu Slovenije; upoštevajoč to dejstvo mora NKP 
težiti za tem, da se bodo kulturne značilnosti vseh slovenskih 
pokrajin vključevale v podobo slovenske kulturne identitete. 

10. Skupni slovenski prostor 

Iz zgodovinskih, političnih in gospodarskih razlogov vsi Slovenci 
danes ne živijo v državi Sloveniji, ampak tudi v tako imenovanem 
zamejstvu in zdomstvu. Zaradi tega je nastala in je še danes 
aktualna ideja o slovenskem skupnem kulturnem prostoru, ki 
vključuje tako imenovano matično Slovenijo, zamejstvo in 
zdomstvo. Vsa tri ustvarjalna območja skupaj tvorijo tisto, kar 
imenujemo skupni slovenski kulturni prostor. Kot je bilo ugotovljeno 
že v 1. poglavju NKP (str. 4), mora javni interes na področju 
kulture posegati v vse tri dele oziroma do robov slovenskega 
etničnega kulturnega prostora. NKP si bo prizadeval za enotni 
informacijski in kulturni prostor, ki bo omogočal obstoj in ustvarjalno 
rast posameznikov in ustanov, prav tako pa tudi, da bodo kulturne 
dobrine in ustvarjalnost dostopne Slovencem v zamejstvu in 
zdomstvu. Potrebno je tudi integrirati kulturne in umetniške 
dosežke Slovencev iz zamejstva in vsega sveta v osrednjo 
slovensko kulturo. V združeni Evropi, kjer ne bo več tradicionalnih 
meja, bo integracija te vrste posebej pomembna in lažje 
uresničljiva. 

11. Inštitucije in projekti oziroma položaji zavodov 

Vloga kulturnih inštitucij ali zavodov je v sleherni kulturi izjemna, 
se pa v sodobnem svetu hitro spreminja; potrebe po njihovi ponudbi 
so različne in inštitucije se, da bi ostale žive, prilagajajo izzivom 
časa. To še posebej velja za Slovenijo, kjer je tržno gospodarstvo 
šele pred leti postalo vodilni sistem in je zato treba funkcije 
posameznih zavodov postaviti v nov odnos do države; nekaterim 
bo država zagotavljala sredstva za izvajanje programov v celoti, 
ker izvajajo naloge po zakonu, drugim kombinirano, tretjim pa po 
projektih. Kulturna politika bo težila k temu, da ustanove ne 
okostenijo, zato bo uvajala tekmovalnost in preverjala njihovo 
kakovost ter ustvarjalnost delovnih rezultatov po strokovnih 
merilih. To pomeni preverjanje skladnosti uresničenega programa 
s prijavljenim, kakovost izvedbe programa in smotrno uporabo 
sredstev. Ustanovam je treba omogočiti dolgoročno načrtovanje 
in jim za to zagotoviti tudi stabilno financiranje. 

12. Svobodni trg in družba v tranziciji 

Kultura ni blago kot vsako drugo, je izrek, ki ga dobro pozna 
kulturna politika EU in pomeni, da ima kulturni izdelek specifično 
vrednost, a je potreben tudi posebne zaščite. Oboje postaja vse 
bolj aktualno, odkar stopa v tržno igro internet in se ne "ozira" na 
narodne in druge meje. Tu bo Slovenija morala sodelovati pri 
pogajanjih v okviru ali povezavi z EU ali drugimi skupnostmi držav, 
doma pa prav tako sprejeti in izvajati zakonska določila o 
intelektualni lastnini in trgovini s kulturnimi storitvami in kulturnimi 
dobrinami, zavedajoč se pravila: komercialna politika je 
internacionalna, kulturna pa nacionalna. 

Sicer pa je svobodni trg v našem prostoru zajel skoraj že vse 
segmente menjave, tj. ponudbe in povpraševanja v kulturi, vse 
bolj pa zajema tudi pretok ljudi; pri teh procesih bo slovenska 
kulturna politika zaščitila slovensko ustvarjalnost in ustvarjalce in 
izoblikovala kriterije za podeljevanje statusa tujim ustvarjalcem v 
Sloveniji. Na domačem trgu je treba doseči, da se 
subvencioniranim ustanovam ne bo treba odvračati od trga. 
Država bo stimulirala tudi ustanove s programi, ki bodo na trgu 
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uspešni, ne da bi pri tem zniževale raven svoje ustvarjalnosti. 
Sprejemanje tujih dobrin bo podprla z ukrepi, ki so v skladu z 
načeli NKP. Poseben problem je vpliv sodobne ameriške kulture 
na slovenski kulturni trg. Visoka ameriška kultura (literatura, 
gledališče, ples, glasba, film, zmerom bolj tudi filozofija, humanistika 
in družboslovje) že nekaj let močno vpliva na razvoj slovenske 
kulture in njen delež se je bistveno povečal v uvozu tuje kulture 
na slovenski trg. To je v skladu s splošnim odpiranjem slovenske 
kulture navzven, a ostajati mora v okvirih, ki jih določa potreba po 
uravnoteženi navzočnosti tujih kultur v Sloveniji. Drugačen prob- 
lem se odpira s prodorom ameriške množične kulture, zlasti v 
življenjski svet mlajše populacije, s ponudbo, ki ostaja na ravni 
"estetske" in socialno efektne zabave, zato ne učinkuje v smislu 
kultiviranja, ampak služi poenotenju vzorcev socialnega 
obnašanja, čustvovanja in druženja na ravni, ki je za kulturno 
identiteto indiferentna ali celo problematična. Kulturna politika ne 
more omejevati te ponudbe, razen z določanjem denarnih kvot, ki 
naj bi jih imeli na voljo po kulturnih hišah, lahko pa prek svojih 
programov izobraževanja, ustanov in dotacij nevtralizira te učinke. 

13. Kultura in mediji 

V sodobnem svetu so čedalje bolj kulturno vprašanje tudi mediji. 
Med drugim zlasti zato, ker so še posebej pomembni v kulturah z 
manjšim številom prebivalstva, saj kot nosilci kulturnih sporočil 
učinkujejo izobraževalno in kulturno (in)formativno ter sploh 
socialno integrativno. Nacionalna kulturna politika bo zanje vse 
bolj zainteresirana, saj so ob drugem sami mesto ustvarjalnih idej 
in neredko kreacije same, njihov pomen pri vrednotenju tekoče 
kulturne ponudbe oziroma ustvarjalnosti pa nima nadomestila. 
Upoštevajoč dejstvo, da je danes TV največje gledališče, NKP 
vztraja, da javni zavod RTV Slovenija spoštuje programske deleže 
v svoji shemi (kot jih predvideva tudi vladni predlog Zakona o 
medijih), in sicer: evropska avdiovizualna dela morajo zaobsegati 
večinski delež v letnem oddajnem času televizijskih programov; 
slovenska avdiovizualna dela pa morajo zaobsegati najmanj 25 
odstotkov letnega oddajnega časa TV programov. Programski 
deleži lokalnih in komercialnih programov morajo biti nižji, vendar: 
izdajatelj vsakega televizijskega programa si mora prizadevati 
za to, da bodo slovenska avdiovizualna dela obsegala pomemben 
delež letnega oddajnega časa. Kulturna politika mora zagotoviti 
finančne vire za (nizkoproračunske) televizijske novele - posebno 
po slovenskih literarnih predlogah. 

Sicer je ob periodiki treba podpirati kulturne rubrike v tisku, posebej 
pa se močneje zavzeti za soustvarjanje kulturnih oddaj na 
nacionalni TV. Vsekakor ni mogoče biti ravnodušen tudi do drugih 
(zasebnih, komercialnih ipd.) TV postaj, ki večidel ne pripravljajo 
oddaj s kulturnimi vsebinami ali pa se zadovoljijo s predvajanjem 
tujih komercialnih filmov in neredko z dolgočasnimi ali 
nekakovostnimi reklamnimi spoti. Spodbujati bo treba oblikovanje 
zahtevnejše kulturne javnosti, ki si želi celovitih informacij, a tudi 
pluralno valorizacijo dosežkov slovenskih pa tudi tujih ustvarjalcev: 
analize, kritike, članki... prvenstveno o slovenski ustvarjalnosti 
se morajo prebiti v ospredje občil, seveda najprej v prid domačega 
prizorišča in recipienta, a tudi tujega zanimanja za slovensko 
kulturo; le-to niti ni majhno, a mu ni zadosti ustreženo. Manjkajo 
tudi prikazi raznovrstnosti kulturnih tokov, ob njih pa pretok 
evropskih idej, duh tekmovalnosti in kritika - kritika, ki je danes 
sicer evropski problem. Mediji na Slovenskem bi morali v novih 
časih, ki se kljub vsemu umirjajo, postati razgibana žarišča 
kulturnih debat, novih idej in umetnosti. 

Posebej je treba omeniti Sklad za pluralizacijo medijev, kot ga 
predvideva vladni predlog Zakona o medijih. Ta Sklad je namenjen 

tudi bogatenju kulturnih programov tako v elektronskih kot tudi 
tiskanih medijih. 

14. Ljubiteljstvo 

Na mnogih področjih se profesionalizam in amaterizem 
dopolnjujeta. Ljubitelji so svojevrstna kohezivna moč v svojem 
okolju in marsikje glavni dejavniki pri širjenju kulturnega 
izobraževanja in vzgoje, omogočajo delovanje mladim, še ne 
uveljavljenim. Vloga ljubiteljstva je danes predvsem v tem, da se 
posameznik s tovrstno aktivnostjo izmakne naraščajoči odtujitvi 
in pasivizaciji, ki jo povzročajo elektronski mediji. Slovenija ima 
bogato tradicijo na tem področju in kulturna društva tudi danes 
množično članstvo. Kulturna politika bo podpirala njihovo 
poustvarjalnost na področjih "klasičnih" dejavnosti (pevski zbori, 
orkestri, folklora), kjer se vrhunski amaterizem približuje poklicnim 
ansamblom, pa tudi ustvarjalnost, ki pogosto pomeni prve korake 
mladih avtorjev in skupin v poklicno umetniško delovanje ter daje 
možnosti za eksperimentiranje, zlasti v gledališču, lutkarstvu, 
sodobnem plesu itd. 

15. Okolje kot kulturna vrednota 

Prostor, v katerem živimo, določa način našega življenja, mišljenja 
in ustvarjanja. Zato se mora kulturna politika zavzemati za 
ohranjanje naravnega okolja, še posebej za urbano podobo naselij. 
Slovensko izročilo, ki je razvilo skladnost med naravnim in 
poselitvnim okoljem, je treba upoštevati in hkrati primerno 
nadgrajevati. Zato se bo kulturna politika zavzemala za gradnjo, 
ki bo v skladu z videzom krajine in njeno zgodovinsko ter duhovno 
podobo. Naše okolje ni za nacionalno in kulturno identiteto manj 
pomembno kot jezik, v katerem govorimo. Izoblikovano okolje, v 
katerem živimo, je materinščina našega bivanja. 

III. CILJI KULTURNE POLITIKE 

Država posega na področje kulture v okviru svojih pristojnosti in 
možnosti s pravnimi, finančnimi, organizacijskimi, informacijskimi 
in kadrovskimi instrumenti, z namenom spodbujati kulturno 
ustvarjalnost in poustvarjalnost ter odpirati možnosti ter dajati 
priložnost za delo in življenje v kulturi in s kulturo. Pri tem izhaja iz 
dejstva, da imajo pravico ustvarjanja, varstva in uživanja kulturnih 
vrednot vsi slovenski in tuji državljani, ki prebivajo v Sloveniji, in 
javnost nasploh. 

1. Sistemska ureditev 

Nacionalna mreža kulturnih inštitucij se deli na nacionalne, 
pokrajinske in lokalne. Nacionalne so tiste, ki jih ustanovi država 
z namenom, da delujejo kot profesionalna središča in žarišča po 
kriterijih kakovosti, kadrovskih in tehnoloških zmogljivosti znotraj 
najbolj pomembnih umetnosti oziroma kulturnih dejavnosti: 
gledališče, glasba, vizualne umetnosti, knjižničarstvo. Hkrati 
praviloma opravljajo tudi vlogo pokrajinskih središč kulturnih 
dejavnosti. Kulturne inštitucije, vpisane v nacionalno mrežo, imajo 
prednosti: 
- pri financiranju programov in večletnih projektov; 
• pri sredstvih za splošne materialne stroške za obratovanje 

institucij oz. pri neprogramskih stalnih stroških; 
- pri financiranju naložb in investicijskega vzdrževanja; 
- pri sofinanciranju zahtevnejših projektov mednarodnega 

sodelovanja; 
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2. Statusna preobrazba javnih zavodov 

MK (Ministrstvo za kulturo) bo dopuščalo in spodbujalo statusno 
preobrazbo javnih zavodov v ustanove. S tem se bo povečevala 
notranja avtonomija kulturnih inštitucij. V okviru sistemskih 
možnosti in glede na kulturnopolitično presojo pomembnosti bo 
država lahko soustanoviteljica kulturnih ustanov ter njihova 
sofinancerka iz proračunskih sredstev. 

3. Spremljanje stanja, nadzor 

MK bo spremljalo stanje na svojem področju. Vodilo bo jasne 
evidence in vzpostavljalo enotno metodologijo ter sistem 
spremljanja kazalcev kulturnega življenja in razvoja. Okrepilo bo 
spremljanje uresničevanja svojih kulturnopolitičnih ukrepov in 
ocenjevanje njihove učinkovitosti ter uspešnosti. 

Neposredno bo zagotavljalo izvajanje državne javne službe na 
področju kulture tako, da bo samo ali skupaj z lokalnimi skupnostmi 
ustanavljalo javne zavode in podeljevalo koncesije drugim pravnim 
osebam, zlasti ustanovam in društvom, za opravljanje javne 
služnosti. Zlasti to velja za spomeniško varstvo z uveljavljanjem 
za vse lastnike spomenikov obveznih spomeniškovarstvenih 
smernic in režimov, v arhivarstvu, v splošnoizobraževalnem 
knjižničarstvu ter v osrednjih umetniških ustanovah. 

Kulturniška zbornica Slovenije, ki naj bi aktivno spremljala in 
ocenjevala stanje na področju kulture, dajala mnenja, pobude in 
predloge, se ni uveljavila niti med kulturniki niti v odnosu do države. 
Zato ta nacionalni program predvideva njeno ukinitev. 

4. Subvencioniranje programov in projektov 

MK bo s subvencijami pomagalo razvijati in omogočati delovanje 
javne infrastrukture na področju kulture in neposredno podpiralo 
umetniško ter drugo kulturno dejavnost slovenskih ustvarjalcev 
in poustvarjalcev ter Slovencev po svetu, pravnih oseb, ki so 
ustanovljene v RS, ter drugih pravnih in fizičnih oseb, katerih 
dejavnosti so pomembne za kulturo v Sloveniji. 

Pridobitev državne podpore ni samodejna pravica, temveč 
možnost v okviru kriterijev, določenih z NKP, razpoložljivimi 
proračunskimi sredstvi in na osnovi veljavne procedure odločanja. 
Ministrstva in drugi državni organi, ki namenjajo kulturi sredstva 
iz državnega proračuna, prav tako pa tudi organi lokalnih 
skupnosti za sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti, imajo 
znotraj obstoječih in javno objavljenih predpisov pravico do 
končnega odločanja o prejemnikih sredstev in obveznost do 
nadzora nad namenskostjo in gospodarnostjo njihove porabe. 

5. Ustanovitev agencije z imenom Primož Trubar 

Mednarodno sodelovanje in izmenjavo umetniških dosežkov, ki 
sta doslej potekali na podlagi parcialnih pobud ustanov, 
posameznikov, diplomatskih predstavnikov in ministrstev za 
kulturo in zunanje zadeve, je treba organizacijsko poenotiti in 
profesionalizirati. Po zgledu in v skladu z Izkušnjami takšnih 
ustanov, kot sta British Council in Goethejev inštitut, predvideva 
NKP ustanovitev agencije z imenom Primož Trubar. Ta agencija 
bo združila vse obstoječe asociacije in pobude, ki se ukvarjajo z 
mednarodno izmenjavo na kulturnem področju in jih financira 
država, pritegnila bo tudi zasebne pobude. Izvedenci za 
posamezna področja - literaturo, uprizoritvene umetnosti, film, 
vizualne umetnosti in glasbo - bodo pripravili vsebinski, Ministrstvo 
za kulturo pa organizacijski in finančni okvir njenega dela. Agencija 
Primož Trubar bo skrbela za promocijo slovenske kulture v tujini 
tako, da bo pri tem upoštevala visoke evropske estetske kriterije, 

sprejemala bo pobude in omogočala njihovo realizacijo, hkrati pa 
bo sama skrbela za plasma slovenske umetnosti, bodisi 
neposredno bodisi s pomočjo mednarodnih izmenjav in bilateralnih 
sporazumov. Organizirala bo informacijski sistem, ki bo tujim 
ustanovam in posameznikom nudil karseda izčrpne informacije o 
slovenski ustvarjalnosti. Organizirala bo informacijske sestanke 
in primerjalne posvete o razmerjih in možnostih sodelovanja med 
slovensko in drugimi evropskimi kulturami. Spodbujala bo 
raziskave o zgodovinskih in današnjih kulturnih stikih med 
Slovenijo in drugimi državami. Štipendirala bo strokovnjake, 
predvsem iz evropskih držav, ki se želijo ukvarjati s slovensko 
umetnostjo. Sorodne evropske ustanove v drugih državah bo 
obveščala o dosežkih slovenske umetnosti in jih spodbujala h 
kvalitetni izmenjavi. S posebnimi publikacijami in neposrednimi 
stiki bo skušala evropske založbe, gledališča, muzeje, galerije, 
koncertne agencije in podobne ustanove spodbuditi k zanimanju 
za slovensko kulturo in umetnost. Agencija Primož Trubar bo za 
tiste projekte gostovanj iz tujine, pri katerih bodo udeležena 
finančna sredstva slovenske države, s pomočjo izvedencev za 
posamezne stroke, skrbela za ustrezne kakovostne kriterije. 

6. Izboljšanje pogojev 

MK bo izboljševalo pogoje za umetniško in drugo kulturno 
ustvarjalnost s sistemskimi ukrepi in spodbujanjem tekmovalnosti, 
preglednosti in odgovornosti. Pri tem bo upoštevalo zlasti naslednje 
vrste programskih ciljev: 
- raven kakovosti; 
- odnos do slovenskih del in novitet; 
- kulturno vzgojo; 
- gostovanja in sprejemanje gostovanj; 
• povezovanje in sodelovanje z drugimi inštitucijami. 

7. Finančne osnove 

Kulturna politika bo poskrbela za večletno programsko financiranje 
kulturnih inštitucij, pri čemer bo financiranje moralo temeljiti na 
preteklih rezultatih in konkretnih načrtih za prihodnost, sicer pa 
bo nasploh izboljševala pogoje za umetniško in drugo kulturno 
ustvarjalnost. Objavljeni bodo razpisi, na podlagi katerih se bodo 
kulturni izvajalci lahko odzivali s predlogi, v katerih bo navedeno, 
kaj želijo doseči vsaj v triletnem obdobju, dodajo pa tudi finančni 
načrt, ki naj bi omogočil realizacijo cilja. Dialog med državo in 
izvajalci predloženih programov o obsegu in strukturi dejavnosti 
ter potrebnih sredstvih državne subvencije se konča s podpisom 
večletne pogodbe. Kulturna politika se sicer umika od svoje presoje 
oziroma vrednotenja umetniških stvaritev ali kulturnih dosežkov, 
toda preveritvi izvedenega programa se ne bo odpovedala; 
zahtevala bo odgovornost zanj, kakovost ustvarjenega dela pa 
bo eden izmed kriterijev za nadaljnje financiranje kulturne 
dejavnosti. 

Država danes podpira še zelo velik del kulture. Ta del je treba 
postopoma zmanjševati, da se tolikšna odvisnost od nje nazadnje 
ne bi sprevrgla v podržavljanje kulture. Zato je treba uveljavljati 
večjo distribucijo pristojnosti z opredeljeno vlogo javnih skladov, 
lokalnih skupnosti, strokovnih inštitucij in civilne družbe. Okrepiti 
je treba vlogo trga, spodbujati konkurenčnost zavodov, z davčno 
politiko pa tudi sponzorstvo oziroma mecenat ali vlaganja v 
zasebno infrastrukturo. Davčna politika mora opogumljati vlaganja 
v kulturo. Sicer pa bo kulturna politika z dodatnimi sredstvi 
zagotavljala, da bodo na področjih, ki še ne dosegajo Unescovih 
standardov, te standarde dosegli. 

MK bo zaradi planiranja in ocenjevanja stroškov preverjalo in 
dopolnjevalo normative in standarde dejavnosti ter zahtevalo 
približevanje izvajalcev stvarnemu stroškovnemu računovodstvu. 
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Izpolnjevanje pogodbeno določenih obveznosti, zlasti z vidika 
doseganja programskih ciljev, se bo sistematično spremljalo, 
analiziralo in ocenjevalo. Ocene bodo vplivale na odločanje o 
državnem subvencioniranju kulturne institucije v naslednjem 
srednjeročnem obdobju. MK in organi lokalnih skupnosti bodo 
odločali o financiranju kulturnih dejavnosti na podlagi meril in presoje 
umetniškega in kulturnega dela, ki jih bodo podajala in se po njih 
ravnala avtonomna strokovna telesa in kulturne institucije. 

8. Vlaganje v javno infrastrukturo 

V javno infrastrukturo na področju kulture spadajo stavbe in 
tehnična oprema v državni, občinski ter v zasebni lasti, če in ko 
jim je pogodbeno priznan status javnega interesa za kulturo. 
Statusa zasebnim lastnikom država in občine ne morejo vsiliti, 
ampak se jim ga prizna pogodbeno na podlagi vzajemnega 
interesa. Uvrstitev zasebne zgradbe ali opreme v kulturno javno 
infrastrukturo daje lastnikom praviloma ugodnosti s strani države, 
hkrati pa jim postavlja obveznosti in zamejitve, ki varujejo interes 
kulturnih izvajalcev in uživalcev v tej infrastrukturi; 

- pripoznavanje javnega interesa opravlja vladni resor, pristojen 
za kulturo. MK bo skladno z vsakokratnim večletnim načrtom 
naložb in naložbenega vzdrževanja, predvsem v sodelovanju z 
občinami in zasebnimi pravnimi in fizičnimi osebami, povečevalo 
in pomagalo vzdrževati materialno javno infrastrukturo v kulturi; 

- kulturni ustvarjalci bodo lahko konkurirali za pridobitev pravice 
upravljanja in uporabe te infrastrukture praviloma brezplačno, s 
pogojem, da pokrivajo stroške obratovanja in investicijskega 
vzdrževanja; 

- omejitev uporabe javnih sredstev za plačilo dela: plačilo dela 
kulturnih izvajalcev iz javnih sredstev je omejeno na tarife, ki 
veljajo za zaposlene v javnem sektorju. Hkrati pa kulturni izvajalci 
razpolagajo z lastnim dohodkom za motiviranje zaposlenih in 
razširjanje kulturnih vrednot doma in po svetu ter za uspešno 
trženje. Izvajalci morajo voditi knjigovodstvo, iz katerega sta 
razvidna pridobivanje in poraba sredstev iz državnega in občinskih 
proračunov ter drugih virov prihodka. 

9. Status svobodnih ustvarjalcev 

Status svobodnih kulturnih ustvarjalcev se lahko podeli 
ustvarjalcem, poustvarjalcem in drugim delavcem v kulturi, katerih 
poklicne specialnosti so nujne za kulturno ustvarjanje; 

- kriteriji za pridobitev statusa se prilagodijo obnovljenemu razvidu 
kulturnih dejavnosti in statistični klasifikaciji kulturnih poklicev ter 
bolj uravnotežijo med različnimi kulturnimi področji; 

- cenzus za pridobitev pravice do državnega plačevanja 
osnovnega socialnega varstva svobodnih kulturnih ustvarjalcev 
in delavcev se zviša, omogoči pa osnovno varstvo predvsem 
tistim, ki delujejo na tržno šibkih področjih, in mladim, ki se šele 
uveljavljajo; 

- MK s spodbujanjem odkupa del in z dodeljevanjem delovnih 
štipendij za projektirana dela v trajanju do leta dni nadomešča 
potrebo po neposrednem plačevanju osnovnega socialnega 
varstva. , 

10. Večja dostopnost do kulture 

MK se bo zavzemalo za: 

- širjenje materialne infrastrukture v kulturi, skladno z načeloma 
policentrizma in ekonomičnosti, tako da bodo občine, četudi 
majhne, dosledno upoštevale svoje obveznosti za obstoj, 
delovanje kulturno pomembne infrastrukture, dejavnosti ter s tem 
mreže kulturnih institucij; 

- razvijanje informacijske infrastrukture za obveščanje o kulturnih 
dogodkih in priložnostih; 

- vezanje državnih subvencij na zniževanje cen kulturnih storitev 
in izdelkov; 

- spodbujanje vseh kulturnih ustanov k odpiranju v lokalno okolje 
in k uvajanju za občinstvo privlačnih oblik, vključno z 
gospodarskimi učinki; 

- spodbujanje profesionalnih in amaterskih kulturnih institucij 
oziroma ansamblov k povečevanju števila gostovanj; 

- spodbujanje kulturnih izvajalcev k sodelovanju pri kulturni vzgoji 
z osnovnimi, srednjimi in visokimi šolami; 

- povečanje poudarka aktivni mladinski udeležbi v kulturi; 

- podpiranje etničnega, kulturnega in civilnega kulturnega 
pluralizma. 

11. Krepitev nacionalnih kulturnih institucij 

Kulturna politika bo zagotovila, da bodo obstoječe nacionalne 
kulturne inštitucije po svoji kakovosti in organiziranosti dosegle 
primerne mednarodne standarde. Hkrati si bo prizadevala, da 
bodo pokrajinske kulturne ustanove prerasle v kulturna središča 
nacionalnega pomena, za kar so potrebni naslednji posegi: 

- uvedba programskega večletnega financiranja s poudarkom na 
kakovosti in dostopnosti ustvarjanja; 

- povečanje notranje umetniško-programske in poslovodstvene 
avtonomije inštitucij; 

- pomoč pri organizacijski in kadrovski konsolidaciji inštitucij; 

- spodbujanje inštitucij k sodelovanju z drugimi v slovenskem in 
mednarodnem prostoru; 

- priključevanje področno ali območno kulturno pomembnih 
manjših inštitucij osrednjim v obliki izpostav nacionalnih kulturnih 
inštitucij po Sloveniji; 

- postopno izboljšanje materialnotehničnih pogojev za delovanje 
nacionalnih kulturnih inštitucij; 

- ureditev ustanoviteljskih in lastniških razmerij med MK in občinami 
v primeru inštitucij, ki se jih po kulturnem pomenu lahko prišteva 
k nacionalnim; 

- razglasitev mreže nacionalnih kulturnih inštitucij, s periodičnim 
preverjanjem ustreznosti kriterijem in s prednostnim 
zagotavljanjem racionalnega obsega potrebnih sredstev takim 
inštitucijam. 
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12. Pospeševanje kulturnega razvoja italijanske in 
madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti 

Pri ustavno priznanih manjšinskih skupnostih izhajamo iz 64. in 
65. člena Ustave RS in Zakona o narodnih skupnostih. Razmerje 
med MK in osrednjima organizacijama narodnih skupnosti je 
urejeno s posebnim sporazumom o medsebojnih razmerjih. MK 
uporablja za romsko skupnost podoben pristop kot za italijansko 
in madžarsko narodno skupnost in pri tem upošteva specifične 
okoliščine, v katerih ta skupnost živi. V Ustavi RS niso navedene 
majhne avtohtone manjšinske skupnosti in tudi ne t.i. novodobne 
manjšine, katerih glavnino sestavljajo pripadniki narodov nekdanje 
Jugoslavije, ki so pridobili slovensko državljanjstvo, ohranili pa 
svojo izvorno etnično pripadnost. Kot ustavno podlago za 
varovanje njihovih kulturnih pravic MK uporablja 61. člen Ustave 
RS. 

MK sprejema kulturno raznolikost na ozemlju Slovenije kot 
bogastvo različnosti, ki omogoča ustvarjalno prepletanje kulturnih 
vzorcev. V svoji politiki do etničnih skupin upošteva skladno s 8. 
členom Ustave RS splošne vrednote in smernice, vsebovane v 
mednarodnih dokumentih o človekovih pravicah, ki predstavljajo 
splošni normativni okvir za varovanje kulturnih pravic manjšin. 

MK je ustanovilo oddelek za kulturno dejavnost italijanske in 
madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih 
manjšinskih skupnosti in priseljencev, ki je oblikoval horizontalne 
strategije za posamezne tipe manjšinskih skupnosti z namenom, 
da bi se MK s svojimi ukrepi in programi čimbolj približalo potrebam 
in problematiki kulturnega delovanja manjšin ter z njimi ustvarjalo 
pogoje za razvoj manjšinskih kultur. Izoblikovana sta bila dva 
programa, ki naj bi omogočila celovito varstvo manjšinskih 
kulturnih pravic. To sta: posebni in integracijski program. Prvi je 
namenjen posebni zaščiti manjšinskih pravic in upošteva 
specifične okoliščine, v katerih posamezne manjšinske skupnosti 
živijo. S tem programom se izvaja t.i. pozitivni koncept 
manjšinskega varstva (aktivna vloga države pri varovanju 
kulturnih pravic), drugi pa je integracijski, ki omogoča kakovostno 
integracijo pripadnikov etničnih manjšin v kulturno delovanje v 
RS po enakih kriterijih, kot veljajo za pripadnike večinskega naroda. 
Oddelek je vzpostavil tudi zelo razvejano komunikacijsko omrežje 
z različnimi institucijami s tega področja v Sloveniji in v tujini z 
namenom, da bi s primernim upravljanjem z informacijami 
pripravljal kar najboljše strokovne podlage za odločanje na tem 
področju. Pomemben element v tem komunikacijskem omrežju 
predstavljajo neposredni stiki oddelka MK s predlagatelji programov 
(z organizacijami manjšinskih skupnosti in z manjšinskimi umetniki) 
skladno z načeli humane uprave in njene naravnanosti k 
uporabnikom upravnih storitev. 

Financiranje programov manjšinskih etničnih skupnosti poteka 
na podlagi javnega razpisa MK in posebnih meril, ki opredeljujejo 
prednosti pri financiranju in postopke za pripravo programov. 
Merila so manjšinskim skupnostim poslana vnaprej, za njihovo 
razlago pa je organizirana strokovna pomoč oddelka MK. Vsako 
leto se dopolnjujejo na podlagi analize o uresničevanju financiranih 
programov. Longitudinalno se spremlja tudi strukturni delež 
sredstev, namenjen financiranju posebnega manjšinskega 
programa, ki v zadnjih treh letih znaša okoli 0,64 odstotka sredstev 
v proračunu MK. 

Prednostna področja za financiranje ustavno priznanih 
manjšinskih skupnosti: 

- ohranjanje kulturne dediščine (v sodelovanju z nacionalnimi 
institucijami na področju varstva kulturne dediščine); 

- ustanavljanje lastnih kulturnih organizacij za ohranjanje in razvoj 
kulturnih/etničnih značilnosti manjšinske skupnosti; 

- založništvo; 

- stiki z matičnim narodom na področju kulture. 

Ukrepi za varstvo kulturne dediščine sodijo v pristojnost Uprave 
za kulturno dediščino in so naravnani v smer varovanja kulturne 
dediščine na način, ki je zapisan v Konvenciji o varstvu svetovne 
kulturne in naravne dediščine (1972). Poškodovanje ali izguba 
kateregakoli primerka kulturne dediščine (torej tudi kulturne 
dediščine manjšinske etnične skupnosti) pomeni siromašenje 
svetovne dediščine in še posebno kulturne dediščine narodnostno 
mešanega območja, zato si tudi kulturna dediščina etničnih manjšin 
zasluži profesionalno skrb. Znotraj inštitucij za varstvo kulturne 
dediščine v RS je zato kadrovsko, programsko in tudi sicer 
posebna pozornost posvečena kulturni in naravni dediščini 
narodnih skupnosti. 

13. Razvijanje informacijske infrastrukture 

MK bo zaradi analitskih potreb kulturne politike in informiranosti 
ljudi ter organizacij za sodelovanje v kulturi razvijalo informacijsko 
infrastrukturo, pri čemer načrtuje: 

- razvoj državnega statističnega spremljanja kulture skladno s 
smernicami EU; 

- spodbujanje kulturnih inštitucij, da z uporabo sodobnih 
informacijskih tehnologij povečajo obveščenost odjemalcev in 
sodelujočih o kulturni ponudbi in projektih; 

- spodbujanje vključevanja slovenskih kulturnih institucij v 
mednarodne podatkovne zbirke in komunkacijska omrežja na 
področju kulture; 

- pospeševanje informacijsko razvidnega delovanja MK in občin 
na področju kulture. 

14. Vrednotenje kulturne politike 

MK bo zagotavljalo sistematično in trajno vrednotenje kulturne 
politike, tako da bo: 

- naročalo raziskave in študije s tega področja; 

- razvijalo strokovne službe za analizo dogajanj v kulturi ter za 
pripravo kulturne politike in sistema, za analizo kulturnega 
dogajanja kulture z vidika gospodarskih učinkov; 

- redno seznanjalo javnost in organe državne oblasti o 
evalvacijskih ugotovitvah ter organiziralo javne razprave o teh 
vprašanjih. Posebno pozornost bo posvečalo merjenju učinkov 
razporejanja javnih sredstev za kulturo in učinkov, ki so rezultat 
sistemskih sprememb na področju kulture. 
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IV. PODROČJA KULTURNE POLITIKE 

1. KNJIGA, KNJIŽEVNOST, ZALOŽNIŠTVO, 
KNJIŽNIČARSTVO 

V dobi računalnikov in televizije je treba ponovno določiti in uveljaviti 
pomen knjige in branja. Pri tem se je sicer mogoče še naprej 
sklicevati na dejstvo, da je bila knjiga tvorno navzoča ob samih 
začetkih slovenske nacije in kulture in da je odločilno vplivala na 
naš celotni razvoj, vendar pa to ne more biti več edini in odločilni 
kriterij za pospeševanje književnosti, založništva in knjižničarstva. 
Mednarodne raziskave so pokazale, da novi mediji ne morejo 
zamenjati učinkov branja pri osebnostni rasti, razvoju mišljenja in 
ustvarjalnosti posameznika. Fascinacija nad podobami se 
spreminja v njihovo tiranijo, nove tehnologije izničujejo predstavne 
in domišljijske razsežnosti, ki jih omogoča samo in edino branje. 
Slovenci beremo malo, po raziskavah aktivne pismenosti odraslih 
smo v Evropi skoraj na dnu. Zato je nujno treba uporabiti vse 
razpoložljive instrumente kulturne politike, da bo knjiga spet 
pridobila eno središčnih mest v družbi in postala eden izmed 
temeljev človeškega stvariteljskega razvoja in nacionalne kulturne 
identitete. Knjigi je treba posvetiti kvalitetnejšo in obsežnejšo 
medijsko pozornost. Treba je doseči, da bodo knjige cenejše in na 
voljo najširšemu krogu bralcev. Pri tem je treba misliti na 
funkcionalno celoto, od nastajanja knjige, kar pomeni podporo 
ustvarjalcem, prek založniškega načrtovanja, se pravi podpore 
kvalitetnim besedilom, do enostavne razpoložljivosti in dostopnosti 
do knjige v knjigarnah, knjižnicah in knjižnih klubih. 

Sklad za knjigo 

Ustanovi naj se Sklad za knjigo, ki bo pospeševal razvoj izvirne 
slovenske književnosti in humanistike, skrbel za celoten proces 
od nastajanja knjige do njene promocije in distribucije. Sklad za 
knjigo naj prevzame tiste naloge na tem področju, ki jih je doslej s 
pomočjo ekspertnih skupin opravljalo Ministrstvo za kulturo, se 
pravi, da naj bo pristojen za vse oblike subvencioniranja knjig, 
knjižnih programov in partitur izvirnih slovenskih glasbenih del. 
Obenem pa naj svoje delo razširi na nova področja in izdela 
ustrezna merila: štipendiranje avtorjev za posamične ustvarjalne 
projekte, spodbujanje raziskav o slovenski književnosti, širjenje 
bralne kulture, pomoč za izdajanje slovenske književnosti v tujih 
jezikih. Sklad za knjigo naj skrbi za dostojne avtorske honorarje 
in ustvari instumente, s katerimi bo založbe zavezoval, da jih 
bodo avtorjem redno in v pogodbenih rokih izplačevale. Poleg 
posamičnih naslovov in avtorjev naj Sklad za knjigo podpira 
kulturne revije, vključno z mladinskimi, z izrazitim profilom, 
upoštevaje njih kakovost in načelo stilskega ter mišljenjskega 
pluralizma. Sklad za knjigo naj s pomočjo podpore založnikom 
skrbi za to, da bodo knjige na trgu cenejše in lažje dostopne. 
Organizira naj širjenje kvalitetne knjigarniške mreže. Skrbi naj za 
to, da bodo slovenske knjižnice založene s knjigami domačih 
avtorjev in kvalitetnimi prevodi. Njegova posebna naloga naj bo 
tudi pomoč avtorjem, knjigam in kulturnim glasilom v zamejstvu. 
Sklad za knjigo naj podpira knjižne klube in društva, ki širijo 
zanimanje za knjigo in spodbujajo interes za branje in ustvarjalnost. 

Sklad za knjigo izoblikuje načrt za ustanovitev Muzeja slovenske 
književnosti, ki bo skrbel za varovanje in proučevanje slovenske 
književne dediščine. 

Založništvo 

Ker se slovensko založništvo giblje v razmerah svobodnega 
tržnega gospodarstva, mu ni mogoče v ničemer določati 
programskega okvira. Zaželeno pa bi bilo ohranjati čimbolj 

razvejeno stanje in ga s podporo specializiranim knjižnim 
programom tudi širiti. V času vsakršnih tranzicijskih prevzemov 
in koncentracije kapitala, ki po dosedanjih izkušnjah praviloma 
najprej ukinja kvalitetne programe z domačo in prevodno literaturo 
in publicistiko, pa si je treba prizadevati, da ne bo prišlo do 
monopolnih založb ali celo monopola ene same založbe. Država 
naj preko Ministrstva za kulturo in Sklada za knjigo sofinancira 
izvirno domačo ustvarjalnost. Takšne ukrepe poznajo v vseh 
evropskih državah, majhnost slovenskega knjižnega trga pa 
narekuje še posebno intenzivnost tovrstnih posegov. Hkrati naj 
skrbi za podporo tistim prevodom iz klasične in sodobne 
književnosti in publicistike, ki jih slovenska kultura za svoj razvoj 
potrebuje, ne dosegajo pa komercialnega učinka. 

Sklad za knjigo bo s pomočjo eskpertnih skupin razdelil vsako 
leto subvencije za najmanj 300 izvirnih slovenskih del in 50 
prevodov. Dolgoročno bo Sklad za knjigo subvencioniral tiste 
knjižne zbirke posameznih založb, ki redno izhajajo in so njihovi 
kvalitetni programi slovenskih in prevedenih del pomembni za 
slovensko kulturo. 

S pomočjo razpisa bodo sofinancirani projekti založb, ki bodo 
pripravljene ponatiskovati domača in tuja dela, ki so na trgu pošla, 
a so neizogibno potrebna za splošno znanje vsakič novih generacij 
bralcev. 

Knjižničarstvo 

Začetki javnih knjižnic (ki jih ustanovi in financira država oziroma 
lokalna skupnost) segajo na Slovenskem v čas jožefinskih re- 
form, ko so bile v procesu sekularizacije in reorganizacije javnega 
šolstva pri tedanjih ustanovah visokega šolstva ustanovljene javne 
knjižnice. Te so bile sicer v prvi vrsti namenjene zadovoljevanju 
potreb študijskega procesa, vendar so bile odprte tudi vsej 
zainteresirani javnosti. V toku dvestoletnega razvoja so se javne 
knjižnice razvile v najbolj demokratične kulturne ustanove, 
dostopne vsem državljanom Slovenije. 

Knjižnično dejavnost v knjižničnem informacijskem sistemu 
opravljajo danes na področju kulture nacionalna knjižnica, 
splošnoizobraževalne ter specialne knjižnice. Njihove temeljne 
naloge: 

• zagotavljanje splošne dostopnosti publikacij in informacij: 

eden temeljnih pogojev za razvoj demokratične družbe je dostop 
državljanov do publikacij in informacij. Pri tem je glavni cilj knjižnic, 
da omogočajo vsakemu posamezniku in skupini posameznikov 
dostopnost do knjižničnega gradiva in informacij, s katerimi bodo 
lahko uspešno reševali probleme oziroma zadovoljevali svoje 
potrebe po kulturi, raziskovanju, izobraževanju in sprostitvi, pri 
čemer namenjajo posebno pozornost državljanom in skupinam 
državljanov s posebnimi potrebami. Poleg nacionalne knjižnice 
(Narodna in univerzitetna knjižnica) izvajajo to nalogo predvsem 
splošnoizobraževalne knjižnice, vse knjižnice pa so dolžne 
državljane tudi usposabljati za samostojno uporabo njihovih virov. 

- varovanje, hranjenje in zagotavljanje dostopa do nacionalne 
knjižnične kulturne dediščine: pisna in druga knjižnična kulturna 
dediščina, ki jo slovenske knjižnice sistematično zbirajo, 
obdelujejo, hranijo, varujejo, restavrirajo in predstavljajo, je 
shranjena predvsem v zbirkah nacionalne knjižnice, 
domoznanskih zbirkah splošnoizobraževalnih knjižnic ter v 
zbirkah specialnih knjižnic. Nacionalno kulturno dediščino knjižnic 
preteklih dob dopolnjujejo sodobne publikacije, ki jih knjižnice 
sistematično zbirajo in jih kot dokaz slovenske kulturne 
ustvarjalnosti hranijo za prihodnje rodove. 
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- zagotavljanje bibliografske kontrole slovenskih publikacij: 
nacionalna knjižnica je nacionalni bibliografski center, ki zagotavlja 
uporabnikom doma in v tujini dostopnost do informacij o 
knjižničnem gradivu, saj vključuje podatke o gradivu v bibliografske 
zbirke. Njena temeljna naloga je sistematična bibliografska kontrola 
vseh slovenskih publikacij, na osnovi česar izdeluje in objavlja 
tekočo in retrospektivno slovensko bibliografijo. Informacije o 
slovenskih publikacijah so prek domačih in tujih katalogov 
dostopne svetovni javnosti. Nacionalna knjižnica vzdržuje 
nacionalni center in agencije za mednarodni sistem številčenja 
publikacij za boljšo mednarodno izmenjavo podatkov o publikacijah 
in s tem aktivno sodeluje v slovenski založniški dejavnosti. 

- podpora strokovnemu delu javnih zavodov in drugih organizacij 
s področja kulture: specialne knjižnice, ki delujejo v okviru javnih 
zavodov s področja kulture, zagotavljajo osnovo za strokovno 
delo zavodov in hranijo nacionalno pomembne knjižnične zbirke. 

Kulturna politika podpira predvsem : 

- javno in brezplačno dostopnost knjižničnega gradiva v javnih 
zavodih ter v vseh drugih javnih in zasebnih organizacijah, ki jih 
programsko ali v okviru projektov financira MK; 

-sprejem ustrezne zakonodaje in strokovnih standardov, ki bodo 
omogočali izvajanje temeljnih nalog. V prvi vrsti so to: 

-zakon o knjižničarstvu kot panožni zakon, ki bo omogočal 
usklajen razvoj knjižničarstva in knjižnic ne glede na področje 
njihovega delovanja (nacionalna, visokošolske, 
splošnoizobraževalne, specialne, šolske knjižnice); 

-zakon o obveznem izvodu publikacij, na podlagi katerega se 
izvaja bibliografska kontrola in je uveljavljen mehanizem za gradnjo 
celotne zbirke vseh slovenskih publikacij kot narodne kulturne 
dediščine; 

-strokovni standardi in normativi za splošnoizobraževalne in 
specialne knjižnice; 

-spremljanje in prilagajanje zakonodaje z drugih področij, tako da 
bo knjižnicam omogočeno izvajanje temeljnih nalog. 

Kulturna politika zagotavlja podporo javnim zavodom in 
dejavnostim, ki so temelj slovenskega knjižničnega 
informacijskega sistema. V ta sklop sodi: 

-sanacija nacionalne knjižnice (Narodne in univerzitetne knjižnice), 
ki je nosilka razvoja knjižničnega informacijskega sistema Slovenije 
(razvoj katerega spremlja, strokovno analizira in usmerja), nosilka 
in izvajalka bibliografske kontrole publikacij ter zbiranja, varovanja 
in hranjenja knjižnične kulturne dediščine, v prvi vrsti z 
zagotavljanjem ustreznih prostorskih, kadrovskih in finančnih 
pogojev, da se bo lahko razvila v nacionalno inštitucijo, ki jo 
Slovenija kot samostojna država potrebuje; 

-mednarodno povezovanje in sodelovanje knjižnic, predvsem 
povezovanje nacionalne knjižnice z drugimi evropskimi 
nacionalnimi knjižnicami, kot to predvideva Evropska unija; 

-usklajen razvoj dejavnosti splošnoizobraževalnih knjižnic na 
celotnem območju države, predvsem dejavnosti osrednjih 
območnih splošnoizobraževalnih knjižnic, nosilk knjižnične 
dejavnosti v pokrajinah, s posebno podporo izpopolnjevanju 
kadrovskih in prostorskih pogojv; 

-vzdrževanje sistema vzajemne katalogizacije publikacij v 
slovenskih knjižnicah vključno z omogočanjem razvoja ustreznih 
sistemov za specialne in druge manjše knjižnice; 

-podpora bibliotekarskemu strokovnemu združenju in 
izobraževanju slovenskih knjižničarjev. 

Kulturna politika podpira tudi razvoj sistemov, ki omogočajo 
integrirano obdelavo gradiva, ki ga hranijo knjižnice, arhivi, galerije 
in muzeji, s čimer bo omogočen popis premične kulturne dediščine 
in celostno zajemanje informacij o konkretni problematiki iz vseh 
razpoložljivih virov. 

Knjigarne 

Modernizirati, tj. evropeizirati je treba knjigarniško mrežo, zlasti 
zunaj Ljubljane, v večjih mestih in po pokrajinah in za tako 
modernizacijo izdelati načrt konkretnih ukrepov. Vsaka knjigarna 
naj bo prostor kulture in znanja, postane naj vsebinska in estetska 
izkaznica kulturne ravni v vsakem slovenskem mestu. 

Mestne občine morajo poskrbeti za kriterije, po katerih bodo 
knjigarne lahko pridobile položaj kulturnega prostora in v skladu s 
tem med drugim tudi nižjo tarifo za vzdrževanje prostorov.V 
urbanističnih planih za nove soseske je treba določiti lokale za 
knjigarne. 

2. GLASBENO PODROČJE 

Glasbena kultura je pri Slovencih neločljivo povezana s postopnim 
samozavedanjem kot samostojnega zgodovinskega subjekta ob 
germanskih in romanskih sosedih. Poznamo vse oblike 
zahodnoevropskih glasbenih praks od simfonične, operne, 
cerkvene... ljudske do jazza, popa in drugih, sicer pa sodobna 
kulturna politika razmerja do različnih glasb ne utemeljuje na 
hierarhičnem vrednotenju: visoka - nizka, marveč po pobudah 
za nastanek določene glasbe in njeni družbeni vlogi. Vzpostavljenih 
je dvoje glasbenih območij, ki se med seboj ne ovirata, terjata pa 
ločeno pozornost - to sta umetnostna, višje strukturirana glasba, 
kot samouresničitev avtorja, avtonomna, je predmet muzikoloških 
ter filozofsko estetskih razprav; ter zunajumetnostna, nižje 
strukturirana, katere nastanek spodbujajo zunajglasbene namere 
in potrebe: politične, zabavne, protestniške, reklamne, plesne 
ipd., je predmet predvsem socioloških razprav in je v glavnem 
tržno naravnana. 

Zaradi te bogate glasbene dediščine naj bo cilj kulturne politike: 

- utrjevati zavest o slovenski vztrajno glasbeno razvojni smeri in 
ne krčiti ali zoževati doseženega in že obstoječega; 

- povečevati glasbeno kritičnost; 

- doseči, da glasba postane del pozitivnega življenjskega 
razpoloženja (za kar so že dani pogoji, saj se v Sloveniji z glasbo 
poklicno ukvarja veliko glasbenikov, še več jih deluje v ljubiteljskih 
skupinah). 

Profesionalizem 

Druga značilnost, znana tudi drugod, je dvojnost med 
profesionalizmom in ljubiteljstvom. Profesionalne inštitucije so 
visokoorganizirane enote in kot take merilo stabilnosti in kakovosti 
glasbene kulture. Pri njihovem delu je kulturna poltitika dolžna: 

- poskrbeti za zadosten delež slovenske glasbene ustvarjalnosti 
v repertoarju, še posebej pri gostovanjih v tujini; 

- v soglasju z vodstvi podpirati ustanavljanje internih glasbenih 
skupin (komornih, komorne opere, operete, eksperimentalnih...); 
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- težiti k ustanovitvi "Mladinske slovenske filharmonije", ki po 
zgledu podobnih po svetu deluje občasno, svoje delo pa sklene z 
gostovanji; 

- ustanoviti osrednjo ustanovo za zbiranje informacij o aktualnih 
glasbenih dogodkih (posamičnih festivalov in koncertnih ciklov), 
za njihovo usklajevanje, za učinkovito in smotrno organizacijo 
mednarodnih izmenjav iz domene Agencije Primož Trubar in za 
zbiranje ter obdelavo drugih informacij o slovenski ustvarjalnosti 
in poustvarjalnosti. 

Amaterizem 

Delovanje ljubiteljskih skupin naj kulturna politika še naprej podpira: 

- s spodbujanjem tekmovanj in srečanj; 

- s sodelovanjem v mednarodnih organizacijah (npr. Europa 
cantat); 

- s podporo delu Glasbene mladine Slovenije (Jeunesse 
musicale); 

- s posebno skrbjo tiste skupine, ki so ljubiteljske le po statusu, 
po kakovosti pa dosegajo profesionalno raven; 

■ pri delovanju zabavnoglasbenih skupin skrbi za to, da se 
sorazmerno omejen slovenski koncertni prostor ne prenasiti s 
tujimi, pogosto manj kakovostnimi skupinami. 

Mednarodne izmenjave 

Ugled kulturno žive in tvorne nacije je v svetu mogoče doseči le s 
predstavitvami najbolj kakovostnega. Gostovanja na tujem morajo 
zato biti utemeljena, ne naključna. Kulturna politika bo pri tem 
izmenjavo le koordinirala in usmerjala tiste, ki naj afirmirajo 
Slovenijo na najvišji kulturni ravni. Pri tem bo strogo upoštevala 
istovrstnost in primerljivo kakovost izmenjujočih skupin ali 
posameznikov. Se pravi, izmenjava gostovanja 
visokoorganiziranih institucij (operno-baletni ansambli...) bo 
mogoča samo z istovrstnimi iz tujine: podobno za gostovanja 
eksperimentalnih skupin; baleta, zborov, pihalnih orkestrov, folk- 
lore, komorno glasbenih skupin, solistov, jazza, ročka, popa. 

O mednarodnih izmenjavah, ki jih financira država, odloča skupina 
kulturnih delavcev v sodelovanju z agencijo Primož Trubar, ki jo 
predvideva NKP. Sicer pa je za življenje s svetom potrebna 
vključitev v široko mednarodno kulturno omrežje, in sicer: 

- prek slovenskih kulturnih predstavništev, poslaništev in 
konzulatov; 

- s pritegnitvijo Slovencev po svetu; 

- z aktivno vključitvijo v vse pomembne mednarodne glasbene 
organizacije in združenja; 

- z načrtnim sodelovanjem na izbranih mednarodnih prireditvah 
ter z izmenjavo strokovnjakov, pedagogov in organizatorjev; 

- z izmenjavo prek inozemskih kulturnih centrov, ki delujejo v 
Sloveniji, in s postopno ter premišljeno postavitvijo slovenskih po 
svetu, seveda najprej v državah, kjer živijo slovenske manjšine; 

- s posredovanjem muzikalij, plošč, prospektov, knjig, video in 
drugih izdelkov današnje kulturne industrije prek sodobne 
informacijske tehnologije. 

Glasbena ustvarjalnost in poustvarjalnost 

MK bo spodbujalo in podpiralo ustvarjalnost: 

- s subvencijami in delovnimi štipendijami za ustvarjanje novih del 
oziroma projektov; 

- z naročili prek glasbenih ustanov, poustvarjalnih skupin, 
posameznikov in društev. Z razpisom ali neposredno lahko delo 
pri umetniku naroči tudi MK; 

- z nagrajevanjem uspelih stvaritev in poustvaritev; 

- s promoviranjem slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti po 
svetu; 

- z razstavami muzikalij, knjig in plošč na mednarodnih prireditvah, 
kjer je to običajno; 

- s štipendiranejm nadarjenih mladih iz zamejstva pri glasbenem 
študiju na matičnih ustanovah; 

- z obnavljanjem spomina na pomembne slovenske ustvarjalce 
in poustvarjalce z izvedbami njihovih del oziroma uvrščanjem 
posnetkov med tonske zapise. 

Glasbeno založništvo 

Tiskanje, izdajanje in prodaja muzikalij, partitur, plošč, knjig, revij, 
videokaset... je treba posodobiti in dvigniti na mednarodno raven: 

- muzikalije morajo biti dostopne po vseh pokrajinskih središčih, 
v večjih knjigarnah morajo glasbene oddelke voditi visoko 
izobraženi strokovnjaki; 

- v povezavi z univerzo je treba poskrbeti za zadostno število 
muzikologov-publicistov, ki bodo v tiskanih in elektronskih medijih 
strokovno in kritično spremljali glasbeno dogajanje doma in po 
svetu; 

- zaradi pritiska večjih in bogatejših velja posvetiti pozornost 
produkciji kaset in plošč ter vzdrževanju ravnovesja med 
komercialno glasbeno produkcijo in manj komercialno umetnostno 
glasbo; 

- podpirati izvedbo tonskih zapisov del slovenskih skladateljev in 
poustvarjalnih umetnikov. 

Glasba in mediji 

»Mediamorfoza« - preobrazba javnega, tudi kulturnega življenja 
po medijih - je med ustvarjalce in poslušalce vpeljala nov člen: 
glasbeno industrijo. V tako nastali verigi mora kulturna politika 
krotiti tržno enosmernost. Ker sta radio in TV najmočnejša medija, 
mora med zakonom o medijih in nacionalnim kulturnim programom 
obstajati visoka stopnja soglasja, in sicer: 

- po vladnem predlogu zakona o medijih najmanj 30 odstotkov 
dnevnega oddajnega časa vsakega radijskega programa mora 
obsegati vsebine lastne produkcije, najmanj deset odstotkov 
dnevnega oddajnega časa pa mora obsegati glasbo slovenskih 
avtorjev; 

- podpira naj se tiste umetniške dosežke, ki odražajo kulturno 
posebnost Slovencev, a se hkrati enakovredno vključujejo v 
evropski in svetovni glasbeni kulturni etos; 
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- radijski program Ars mora ohraniti jasno razvidno umetniško 
programsko podobo, njegova slišnost pa seči v vse kraje Slovenije 
in v zamejstvo; 

- pri uvozu TV-glasbenih oddaj imajo prednost oddaje, ki spodbujajo 
aktivno miselno-čustveno sodelovanje in niso izdelki samo 
zabavne industrije; 

- doseči visoko stopnjo povezanosti in sodelovanje med 
elektronskimi mediji, filmom in produkcijo plošč in kaset. 

Glasba v različnih centrih za kulturo 

Centri za kulturo mladih (npr. Pionirski dom) se, kar zadeva glasbo, 
nadgradijo z enako kakovostnimi centri za srednješolsko mladino; 

- poveča se skrb za glasbenokulturno dejavnost starejših v okviru 
"univerze za tretje življenjsko obdobje; 

- glasbena ponudba v ljudskih knjižnicah (plošče, knjige, 
videokasete) naj se slogovno uravnoteži; 

- ustanovi naj se Slovenski glasbeni muzej, ki bo skrbel za kulturno 
dediščino, zapuščine pomembnih glasbenih umetnikov, različno 
dokumentacijo, rojstne hiše in druga obeležja. Omogoči naj se 
preselitev mednarodne glasbene knjižnice (B.I.M.C.) v Slovenijo. 

3. UPRIZORITVENE UMETNOSTI 

Pojem uprizoritvene umetnosti obsega naslednje zvrsti gledališča 
v širokem smislu besede: dramsko gledališče, glasbeno gledališče 
(opera), lutkovno gledališče, plesno gledališče (balet, sodobni 
ples in druge plesne zvrsti), eksperimentalno oz. raziskovalno 
gledališče ter vse mejne oblike gledaliških praks, ki se prekrivajo 
z ostalimi področji ustvarjanja (avdiovizualne umetnosti, nove 
informacijske tehnologije, ambientalne postavitve, performans...). 

Cilji 

Ohranitev obstoječe mreže gledališč in zagotovitev namembnosti 
infrastrukture: 

- nova gradnja nacionalnega (državnega) gledališča v Ljubljani (s 
tehnološko vrhunsko opremljenimi prizorišči); 

- nova gradnja gledališke akademije - AGRFTV; 

- izgradnja večfunkcionalnega produkcijskega in distribucijskega 
centra za neinštitucionalne organizacije, skupine in posameznike; 

- dokončanje naložbe v SNG Maribor, izgradnja Lutkovnega 
gledališča v Mariboru; 

- rekonstrukcija in posodobitev ljubljanske Opere; 

-spodbujanje in podpora pobud za vzpostavitev, revitalizacijo in 
delovanje gledaliških žarišč na Ptuju, na avstrijskem Koroškem v 
Celovcu, na Tržaškem in Goriškem (Trst, Gorica), v mejnih 
pokrajinah (Obala: Koper, Piran), Prekmurje (Murska Sobota, 
Lendava), Dolenjska (Novo mesto); 

- tehnološka in prostorska posodobitev obstoječih dvoran; 

- država prevzame soustanoviteljstvo SNG Maribor. 

Ostali cilji in ukrepi; 

- ustanovitev Slovenskega gledališkega inštituta v povezavi s 
Slovenskim gledališkim muzejem in centrom za teatrologijo na 
AGRFTV; 

- zagotovitev enakopravnega dostopa vseh izvajalcev do javnih 
sredstev; 

- spodbujanje znanstvenega raziskovanja in založništva na 
področju uprizoritvenih umetnosti; 

- spodbujanje izobraževalnih projektov (štipendiranje, 
specializacije, delavnice, udeležbe, zasebne šole); 

- spodbujanje delovanja Slovenskega gledališkega muzeja; 

- spodbujanje delovanja zasebnih gledališč in delovanja drugih 
nevladnih organizacij; 

- podpiranje profiliranih, kakovostnih slovenskih in mednarodnih 
festivalov ter prireditev; 

- ohranjanje in razvijanje obstoječe ljubiteljske mreže; 

- ohranitev državnega instrumenta socialne podpore za svobodne 
ustvarjalce; 

- spodbujanje ustvarjalnih dognanj, ki jih prinašajo nove 
informacijske tehnologije; 

4. VIZUALNE UMETNOSTI 

Čeprav je imela likovna umetnost v slovenski splošni in kulturni 
zgodovini zelo pomembno vlogo, je njen položaj v samostojni 
državi zelo nedorečen, v mnogih primerih celo tako zelo, da 
bistveno krni mednarodno sprejeta načela o ohranjanju premične 
dediščine, njene strokovne obdelave in predstavitve. V družbi, ki 
hlastajoče razvija preproste oblike tržnega gospodarstva, pa so 
neopredeljeni tudi osnovni pogoji umetniškega ustvarjanja, kot so 
državna podpora, mecenstvo, naročila, umetniški trg, status 
umetnikov itn. 

Zato NKP predvideva ustanovitev Muzeja slovenske umetnosti, 
ki ga zahtevajo dosedanje drobljenje moči na področju likovne 
premične dediščine, okostenela periodizacija (Narodna galerija 
kot muzej do konca 19. stoletja, Moderna galerija pa od začetkov 
20. stoletja naprej), ki se logično pomika navzgor, in preživeta 
delitev na tradicionalne izrazne medije. Muzej slovenske umetnosti 
bo kot ekonomska in pravna enota združeval področja in izbirke, 
za katera danes skrbijo Narodna galerija, Moderna galerija, 
Mednarodni grafični likovni center, Arhitekturni muzej in galerija v 
Kostanjevici in bo tako rekoč posvečal enotno strokovno skrb 
vsem področjem likovne umetnosti od njenih, začetkov do danes: 
slikarstvu, kiparstvu, grafiki, risbi, oblikovanju, fotografiji, arhitekturi, 
videu, medmrežnemu ustvarjanju in vsem drugim dejavnostim, ki 
se razvijajo in se bodo razvijale na robu teh dejavnosti in v 
navezavi nanje. Ker bo večji del dejavnosti Muzeja izpolnjeval 
obveznosti, določene z zakonom o kulturni dediščini, bo tako za 
financiranje kot nadzor njegovega dela skrbela Uprava za 
dediščino pri MK. Vsa druga dejavnost bo načrtovana in financirana 
programsko pogodbeno, za njeno načrtovanje in izpeljavo pa 
bodo odgovorni vodje posameznih enot, ki jih bo imenoval minis- 
ter na podlagi predloženih programov. 
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Naloge novega Muzeja slovenske umetnosti: 

- ustanovitev oddelka za raziskovanje položaja slovenske 
umetnosti v družbi; 

- postavitev novega muzeja moderne umetnosti, ki naj bo 
zasnovan kot kvalitetna nova arhitektura; 

- matična skrb za koordinacijo dela v galerijski mreži tako za 
letne kot za večletne akcije; 

- strokovna pomoč vsem likovnim ustanovam, ki jih deloma ali v 
celoti plačujejo državni in občinski proračuni po vsej Sloveniji in 
zamejstvu, vključno z visokošolskimi institucijami in manjšimi 
galerijami z zaključenimi monografskimi zbirkami; 

- načrtovana in čim bolj recipročna mednarodna izmenjava in 
promocija starejše in sodobne slovenske ustvarjalnosti v tujini; 

- usklajena gostovanja starejše slovenske in sodobne tuje 
umetnosti v Sloveniji; 

- skrb za poenoteno in smiselno mednarodno zbirko starejše in 
novejše umetnosti; 

- strokovna obravnava vseh muzejskih in galerijskih eksponatov 
in njihova predstavitev v katalogih; 

- ugotavljanje belih lis na področju muzejske in galerijske 
prezentacije slovenske umetnosti in njihova sistematična 
dolgoročna zapolnitev; 

- spodbujanje strokovnih analiz in interpretacij slovenske 
umetnosti, njenih problemskih in monografskih obdelav; 

• skrb za poenoteno dokumentacijo, ki bo prek spleta dostopna 
vsakomur; 

- strokovno utemeljena zasnova in dinamično spreminjanje stalnih 
zbirk; 

- pozornost do možnih donatorjev in spodbujanje donacij tudi z 
državnim priznanjem davčnih in drugih olajšav oziroma priznanj; 

- zagotovitev prostorov za osebne zbirke in zapuščine 
najpomembnejših slovenskih umetnikov; 

-izdelava osnovnih meril za vrednotenje posameznih akcij, ki 
bodo v pomoč MK pri programskem financiranju; 

- skrb za strokovne in vodstvene kadre v galerijskem sektorju; 

• pedagoško in andragoško vzgajanje občinstva; 

• odkupi za stalne zbirke, ki ne bodo naključni, ampak rezultat 
strokovnih analiz; 

- pridobitev ateljejev za mlade umetnike; 

- pridobitev ateljejev in delovnih štipendij za bivanje in ustvarjanje 
slovenskih umetnikov v tujini; 

- pomoč pri preverjanju statusa svobodnih umetnikov; 

- skrb za kakovostno podobo urbanih in ruralnih okolij; 

- skrb za podobo slovenskega oblikovanja; 

- zagotavljanje strokovnih opor za kvalitetne arhitekture in opreme 
novogradenj, namenjenih kulturi in omogočanju deležev za likovno 
umetnost v njih; 

- zagotavljanje strokovnih opor za likovno opremo prostorov 
diplomatsko konzularnih predstavništev RS in prostorov državnih 
organov; 

- redefiniranje vloge in pomena grafičnega bienala in bienala 
industrijskega oblikovanja, trienalne prireditve U3 in drugih 
prireditev, ki jim bo Muzej priznal status nacionalne pomembnosti. 

Področje arhitekture 

Pomemben vidik likovne kulture zajema skrb za podobo urbanega 
in ruralnega življenjskega okolja. Arhitektura kot kultura naj bo 
vodilo, s katerim se arhitekturo umešča v enega integralnih delov 
narodove vizualne kulture in presega elementarno razumevanje 
v smislu preproste, poenostavljene tehnike gradnje. Izkušnje iz 
okolij, v katerih je arhitektura enakovreden segment vizualne 
kulture, kažejo, da so uspešne zasnove in realizacije novogradenj 
ali prenov lahko učinkovit člen v obujanju in nadgrajevanju javnega 
interesa za kulturo. 

Novo stanje naj upošteva predvsem naslednje vidike: 

- vzpostavitev ustreznih mehanizmov za doseganje vrhunskih 
stvaritev na področju novogradenj in prenov, predvsem tistih, ki 
so namenjene kulturi. V ta namen je potrebno primerno uzakoniti 
institut natečaja v različnih oblikah in na vseh ravneh, zagotavljati 
kakovostne in funkcionalno smiselne lokacije, uvajati režime 
varovanja stavbne dediščine, ki stimulirajo avtorske rešitve in jih 
vnaprej ne izključujejo, zagotoviti primerno in primerljivo ceno 
projektiranja vrhunskih del; 

- skrb za kakovostno podobo urbanih in ruralnih ambientov, ki naj 
se manifestira v vzpodbujanju priprave ustreznih planskih 
dokumentov, kakovostni kadrovski zasedbi služb, ki pripravljajo 
te dokumente, preseganju apriornih konfliktov med različnimi 
strokami, ustreznem strokovnem preverjanju in ocenjevanju 
doseženega in predvidenega, pripravi strateških dokumentov od 
ravni prestolnice, do ravni zaključenih ruralno-krajinskih okolij; 

- vzgojno-svetovalno-projektivne službe, katerih namen je 
preseganje razpršenosti odločanja in s tem povezane dvomljive 
kakovosti rešitev v posameznih upravnih enotah ob ustrezni 
pokrajinski razporeditvi taka služba zagotavlja primemo kvaliteto 
posegov v prostor in omogoča dostopnost vseh slojev prebivalstva 
do kakovostnih arhitekturnih rešitev pri posegih v prostor 
(novogradnje, prenove). 

Področje oblikovanja 

Področje oblikovanja predstavlja v primerjavi z ostalimi segmenti 
likovne umetnosti relativno mlado ustvarjalno prakso. Hkrati pa 
pomen oblikovanja, tako grafičnega kot industrijskega, v današnji 
družbi hitro narašča. Upoštevaje tradicijo in kakovost slovenskega 
oblikovanja lahko opazimo predvsem velika razkoraka med 
oblikovno podobo države oziroma njenih simbolov ter siceršnjo 
kakovostjo vidnih sporočil na strani grafičnega oblikovanja ter 
neuskaljena in nezainteresirana pola oblikovalcev in 
gospodarstvenikov na področju industrijskega oblikovanja. Temeljni 
cilji na področju oblikovanja so: 

- ustvariti kakovostno in prepoznavno vizualno podobo državnih 
simbolov in državne uprave, ta podoba naj odraža duha mlade in 
sodobne države; 

- ohranjati doseženo raven oblikovalskega dela na področju 
založništva, gledališkega plakata...; 
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- vspodbujanje kreativnega sodelovanja med gospodarstvom in 
industrijskimi oblikovalci; 

- na novo ovrednotiti in prilagoditi vsebinska izhodišča 
tradicionalnih prireditev tipa Bienale industrijskega oblikovanja. 

5. KINEMATOGRAFIJA IN DRUGA AVDIOVIZUALNA 
KULTURA 

Država bo zagotavljala pogoje za filmsko proizvodnjo v letnem 
obsegu 5 do 8 igranih celovečernih filmov, vsaj 20 kratkih igranih, 
animiranih in študentskih filmov, vsaj 5 kratkih dokumentarnih 
filmov in 1 celovečerni dokumentarni film, pri čemer bodo imele 
prednost težnje po umetniškosti in komunikativnosti filma. Vsaj 20 
odstotkov sredstev, namenjenih produkciji, bo namenila proizvodnji 
otroških in mladinskih filmov za občinstvo do 16 let. Zagotavljala 
bo tudi: 

- izgradnjo kinematografske infrastrukture in njeno standardno 
tehnološke opremljenost, pri čemer bodo imeli prednost ključni 
izvajalci nacionalnega filmskega programa, ki jih je ustanovila 
država (Filmski sklad RS, Filmski studio Viba filma, Slovenska 
Kinoteka, Arhiv RS - Filmski arhiv, Cankarjev dom); 

- dostopnost slovenskega filma doma z aktivnim zagotavljanjem 
dodatnih možnosti za njegovo kontinuirano prisotnost in 
prikazovanje v javnih kinematografih (sofinanciranje ter posredno 
spodbujanje distribucije in prikazovanja filmskih in drugih 
slovenskih avdiovizualnih del s kulturno vsebino); 

- pogoje za pogostejše predvajanje evropskih in drugih umetniških 
filmov v slovenski kinematografski mreži; 

- v luči vključevanja Slovenije v evropske povezave se bo 
zavzemala za vključevanje slovenskih kinematografskih 
subjektov v ustrezne mednarodne organizacije in za njihovo 
udeleženost raznovrstnih podporah razvoju nacionalnih 
kinematografij, ki jo le-te omogočajo, hkrati pa tudi za to, da bo v 
proizvodnji slovenskega filma ohranjen njegov "lokalni", tj. domač 
siže, izražen po evropskih kakovostnih standardih; pri tem bo še 
posebno skrb namenjala rabi slovenskega jezika v avdiovizulani 
kulturi (o zaščiti slovenskega jezika in slovenske kulture v filmski 
proizvodnji govori vladni predlog zakona o Filmskem skladu RS - 
javnem skladu). 

Filmski sklad RS - javni sklad 

Z zakonom predvideni interni akti javnega sklada bodo določili 
postopke, kriterije, deleže in status predlagateljev posameznih 
projektov - izvajalcev nacionalnega programa na področju 
kinematografije: 

- s sprejemom ustreznih predpisov in posledično internih aktov 
javnega sklada bo njegov položaj urejen tako, da bo lahko s 
suvereno sprejetimi, na strokovni avtonomiji temelječimi 
odločitvami ter z odgovornim izvajanjem sprejete kulturne politike 
na tem področju neposredno finančno in s posrednimi ukrepi 
podpiral projekte in programe na vseh področjih kinematografije 
in v vseh fazah njihove realizacije; 

- notranje organizacijsko bo preoblikovan tako, da bo za 
sofinanciranje kinematografske dejavnosti razpolagal z 
namenskimi sredstvi iz državnega proračuna, s sredstvi, zbranimi 
v uzakonjenem odstotku od prihodkov slovenskih distributerjev 
in prikazovalcev ter od prispevka RTV Slovenije, zbranega na 
podlagi zakona, ki ureja delovanje Radiotelevizije Slovenija, s 
sredstvi, pridobljenimi iz naslova sodelovanja z mednarodnimi 
ustanovami in organizacijami, ter z lastnimi prihodki, pridobljenimi 
s trženjem proizvedenih filmov; 

- javni sklad bo s splošnimi pogoji poslovanja določil pravila in 
pogoje za sodelovanje pri sofinanciranju koprodukcij s tujimi 
producenti. 

Podpora izvajanju dejavnosti javnih zavodov in drugih 
organizacij s področja kinematografije (producenti, 
prikazovalci, distributerji, izdajatelji, ostali subjekti) 

Država bo z ukrepi kulturne politike in zagotavljanjem zadostnega 
deleža proračunskih sredstev poskrbela za izboljšanje tehnično 
materialnih zmogljivosti filmske proizvodnje, ki bodo namenjene 
pod ugodnimi pogoji realizaciji filmskih in drugih avdiovizualnih 
projektov, izbranih na podlagi predpisanih postopkov in 
subvencioniranih s strani javnega sklada; 

- s posebnim aktom bo omogočila učinkovitejšo načrtovanje 
izvedbe filmske produkcije in postprodukcije, še posebej na relaciji 
Filmski sklada RS - producenti izbranih filmskih projektov - Filmski 
studio Viba filma; 

- spodbudila bo postopke iskanja najprimernejšega ponudnika 
postprodukcijskih (laboratorijskih) storitev v tujini ter v nadaljevanju 
sklenitev sporazuma o sodelovanju z njim za potrebe producentov 
filmskih projektov nacionalnega pomena in Arhiva RS; 

- spodbujala bo razvoj reproduktivne kinematografije ter za to 
preverila možnosti oblikovanja dodatnih namenskih virov; 

- periodično bo preverjala ustreznost vzpostavljenega modela 
državnega zagotavljanja produkcijsko-tehnično-organizacijske 
infrastrukture ter presojala primernosti tega modela v primerjavi 
z drugimi možnimi oblikami (zmogljivosti v zasebni lasti, koncesije, 
najem tujih tehničnih zmogljivosti ipd.) primerjalno po kriterijih 
ekonomičnosti poslovanja in racionalnosti (u)porabe proračunskih 
sredstev oziroma državnega premoženja; 

- vztrajala bo pri proučitvi ustreznosti notranje organizacije, 
kadrovske zasedbe in vrednotenje delovnih mest v javnih zavodih 
in skladih na področju kinematografije, da bi bilo mogoče čim prej 
premostiti akuten primanjkljaj tehnično izvedbenih in drugih 
specializiranih kadrov; 

- poskrbela bo za dokončanje dogovorov med lokalno in državno 
ravnijo o zagotovitvi mreže dvoran za prikazovanje zahtevnejših 
oziroma nekomercialnih filmskih programov. 

Varovanje, hranjenje in zagotavljanje dostopa do 
nacionalne filmske kulturne dediščine (Slovenska 
kinoteka, Arhiv RS) 

Država bo v skrbi za ohranjanje, razvoj in razširjanje kulturne 
identitete posebej financirala zbiranje, hranjenje, obnavljanje, 
proučevanje in dokumentiranje ter popularizacijo nacionalne 
avdiovizualne dediščine, Slovenske kinoteke, Arhiva RS - 
filmskega arhiva. 

Izobraževanje 

Država si bo prizadevala, da bodo s pomočjo medpodročnega 
dogovarjanja na ravni pristojnih vladnih resorjev zagotovljeni pogoji 
za šolanje ustreznih poklicev doma in v tujini. V ta namen bo 
podpirala uresničitev zamisli o širitvi obstoječih študijskih 
programov z zgolj študija režije tudi na druge filmske avtorske 
poklice; 
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- omogočila bo pristojnim strokovnim subjektom (Filmski sklad 
RS, strokovna društva oziroma združenja, RTV Slovenija, 
AGRFTV) pripravo projekta za izobraževanje deficitarnih tehničnih 
in izvedbenih filmskih poklicev. 

6. KULTURNA DEDIŠČINA, MUZEJSTVO, ARHIVI 

Spričo velikega pomena se bo nacionalna kulturna politika varstvu 
kulturne dediščine posvečala s posebno pozornostjo in 
zasledovala naslednje splošne in politične cilje: 

- omogočati državljanom, da bodo dediščino razumeli, v njej uživali 
in sodelovali v njenem aktivnem varstvu; 

- razvijati in krepiti identifikacijsko in socialnokohezijsko vlogo 
dediščine na lokalni, regionalni, nacionalni in splošno civilizacijski 
ravni, kar pomeni z ohranjanjem dediščine manjšin oziroma 
"drugih" - tudi bogatenje kulturne različnosti; 

- razvijala in spodbujala bo tradicionalna in sodobna znanja, ki 
bodo ljudem zagotavljala tvoren odnos do dediščine, da bo zaživela 
v njihovi zavesti tudi kot element njihove kulturne identitete, 
obenem pa sestavljala gospodarsko tkivo in del njihovega 
življenjskega okolja; 

- poskrbela bo, da se bo dolžnost varstva smiselno razporedila 
na vse državne resorje, ustrezen del nalog pa prevzele tudi 
lokalne skupnosti; 

- v državnem zboru skušala doseči, da le-ta sprejme strateški 
dokument, v katerem bodo začrtana glavna problemska področja 
in izvajalci za reševanje osrednjih problemov. 

Področja in usmeritve 

- Sedanjo verigo javnih zavodov, tj. regionalne zavode za varstvo 
dediščine, muzeje in galerije, ki hranijo premično dediščino, bo na 
podlagi novega zakona treba reorganizirati in ustanoviti Javni 
zavod RS za varstvo kulturne dediščine; 

- doseči je treba boljše sodelovanje med subjekti varovanja 
dediščine, se pravi, omogočiti horizontalne povezave med njimi 
in vertikalne med njimi ter Ministrstvom za kulturo. V ta namen je 
treba ustanoviti medresorski odbor za celovito varstvo dediščine, 
organizirati oblike rednega posvetovanja in sodelovanja med 
državnimi organi in lokalnimi skupnostmi; 

- ob nadaljevanju spopolnjevanja zbirnega registra je treba 
zagotoviti kakovostno dokumentiranje in inventarizacijo dediščine 
(podrobnejši inventarji za posamezne zvrsti dediščine, 
inventarizacija podprta s standardizacijo terminologije itd.); 

• določitev spomenikov državnega in lokalnega pomena. Za že 
razglašene spomenike to nalogo opraviti v dveh letih; 

- državni muzeji morajo poskrbeti za enotno inventarizacijo 
premične dediščine v muzejih in na terenu; 

- posebna naloga v zvezi s premično dediščino je dopolnitev 
zbirnega registra s podatki o mejah dediščinskih enot in območij 
ter prehod na GIS podatkovno osnovo; 

- zagotoviti varstvo spomenikov in dediščine v prostoru, zlasti 
tisto, ki ne bo zavarovana kot spomenik, za kar bo treba še 
urediti ustrezno zakonodajo ter poskrbeti, da se varstvo vključi 
tudi v programe lokalnih skupnosti; 

- poskrbeti, da ne bo prišlo do škodljivih posegov v dediščino, 
zagotoviti učinkovit nadzor in omogočiti, da bodo dela izvajali 
usposobljeni izvajalci; 

- varstva morajo biti deležne nove oz. zapostavljene zvrsti 
dediščine, kot so naselbinska, zgodovinska, tehniška; dediščina 
20. stol., kulturna krajina, oblike tradicionalne obrti, veščin, znanj 
in socialnih praks; 

- vzpostaviti je treba varstvo območij dediščine, varstvo pa biti 
prilagojeno različnim zvrstem in razvojnim problemom za različna 
območja (v odprti krajini, manjših naseljih, mestih); 

- posebno pozornost posvetiti projektom za ponovno 
usposodobitev in uporabo stavbne dediščine, ki je prazna in 
propada oz. so v njej neprimerne dejavnosti. 

Financiranje vzdrževanja in obnove 

- Sistem javnega financiranja varstva je treba še urediti. Državne 
subvencije za obnovo, prezentacijo in upravljanje spomenikov je 
treba urediti na podlagi pravilnika z doslednim obavljanjem javnih 
razpisov in nadzorom namenske porabe sredstev. Državne 
subvencije je treba omejiti na celovite projekte obnove. Projekti 
upravljanja morajo postati sestavni del projektov za obnovo; 

- zaradi zavarovanja nacionalnega interesa je treba zagotoviti 
primerna sredstva iz proračuna države in proračunov lokalnih 
skupnosti, ki bodo dobile pravico do nakupa kulturnih spomenikov, 
ki so naprodaj. Določiti tudi sprotno preverjanje učinkov financiranja. 
Prednost pri dodelitvi denarja naj imajo projekti, katerih učinek bo 
po izvedbi večplasten; 

- za vzdrževanje, obnovo in upravljanje spomenikov v državni 
lasti je treba ustanoviti nepremičninski sklad, ki bo gospodaril s 
tem delom dediščine; 

- pri financiranju varstva bo treba iskati sponzoriranje in 
mecenstvo, ki pa morata biti deležna davčnih in drugih olajšav; 

- v zvezi vodenjem in izvajanjem posegov in za druga dela v 
zvezi z dediščino naj se (na podlagi novega zakona) uveljavi 
specializirano podjetništvo na podlagi licenc - da bi se tako 
vzpostavila mreža dobrih podjetnikov in posameznikov, ki bodo 
lahko konkurenčni tudi v okviru evropskega trga. 

Šolanje kadrov za potrebe varstva dediščine 

šolanje je treba na novo uvesti na ravni poklicnih šol, ga izboljšati 
na srednjih in visokih šolah ter univerzah, zagotoviti pa tudi 
nenehno izpopolnjevanje kadrov. Zagotoviti možnost za šolanje v 
tujini (manjkajoči profili). Organizirati tudi usposabljanje izvajalcev 
- obrtnikov in drugih, ki delajo na področju varstva dediščine. 

Zavest o pomenu dediščine 

Kulturna politika bo spodbujala nastajanje društev, fundacij in drugih 
združenj, ki lahko tvorno sodelujejo pri varstvu dediščine in 
kreiranju njene politike. Povezovati se je treba tudi z združenji 
urbanistov, arhitektov, gradbenikov in drugih, ki lahko sodobno 
sooblikujejo prostor in prilagajajo naselbinske in stavbne dediščine 
ter krajine. Zavest o pomenu dediščine razvijati v najširši javnosti, 
vsebine tega področja pa utrjevati tudi v zavesti mladih - ob kar 
največ predmetih v šoli. 
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Raziskovalna dejavnost 

Problematike varstva kulturne dediščine se je mogoče strokovno, 
poglobljeno lotiti le na podlagi raziskav zgoraj omenjenih in drugih 
vprašanj in segmentov tega področja. V ta namen in pa v želji, da 
bi bilo moč bolje usmerjati vso politiko varstva, je treba izoblikovati 
raziskovalne programe in projekte, izmed katerih so najvažnejši: 

- inventarizacija dediščine: standardi za različne oblike 
dokumentiranja, glosarij in tezavri, načrtno topografiranje vsega 
dediščinskega sklada idr.; 

- spremljanje ogroženosti dediščine; 

- nove metode restavriranja, obnove in oživljanja dediščine; 

- novi modeli financiranja in ekonomika varstva dediščine; 

- upravljanje s kulturno dediščino v luči sprememb lastništva, 
uvajanja svobodnega trga in prilagajanja EU; 

- zavarovanje nacionalnega interesa s posrednim in neposrednim 
reguliranjem trga s premično in nepremično dediščino; 

- vključevanje v evropske in svetovne programe raziskav 
dediščine. 

Muzejska dejavnost 

Javno službo na področju premične kulturne dediščine izvajajo 
državni muzeji skupaj s pokrajinskimi, medobčinskimi, mestnimi 
in posebnimi muzeji. 

Država zagotavlja delovanje državnih muzejev in javne službe 
na področju varovanje premične kulturne dediščine. Z Uredbo o 
vzpostavitvi muzejske mreže država zagotavlja javno službo in 
varstvo premične kulturne dediščine na območju Republike 
Slovenije. 

Država je dolžna v okviru javne službe na področju varovanja 
premične kulturne dediščine omogočiti tudi varovanje kulturne 
dediščine Slovencev v zamejstvu in zdomstvu. 

Za izvajanje nacionalnih projektov na področju varovanja premične 
kulturne dediščine država zagotavlja sredstva na podlagi javnega 
razpisa, ki so lahko eno ali več letni. 

Za kvalitetno zagotavljanje varovanja premične dediščine država 
prednostno zagotovi dokončanje in izgradnjo infrastrukture za 
državne muzeje in sodeluje pri financiranju infrastrukture 
pokrajinskih in posebnih muzejev. 

Na podlagi dosedanjih analiz in ugotavljanja potreb in primerljivo z 
evropsko prakso morajo imeti mestni in medobčinski muzeji 
zaposlene vsaj 3 strokovne delavce (kustos) oziroma z redno 
zaposlenimi pokrivati vsa strokovna področja, za katera so 
ustanovljeni. 

Pokrajinski muzeji morajo s strokovnimi kadri zagotoviti pokrivanje 
vseh temeljnih muzejskih strokovnih področij (do 10 strokovnih 
delavcev - kustosov). V krajih, kjer imata sedež dva pokrajinska 
muzeja hkrati, se ti inštituciji v doglednem času združita zaradi 
skladnejšega in smotrnejšega opravljanja muzejske dejavnosti. 

Državni muzeji za opravljanje javne službe in matičnih nalog ter 
za vodenje registra premične dediščine zaposlujejo 10-15 
strokovnih delavcev (kustosov). 

Med prednostne naloge državnih muzejev sodi skrb za: 
- poenotenje muzejskih inventarjev; 
- inventarizacijo dediščine v lasti Rimskokatoliške in drugih cerkva; 
- spodbujanje inventarizacije dediščine v zasebni lasti; 
- dokumentiranje trgovine z dediščino; 
- prav tako so državni muzeji dolžni poskrbeti za celovito In 
verodostojno predstavitev narodove zgodovine; npr. peticija iz 
koprskega, ki š skoraj dva tisoč podpisi zahteva, da se izsledki 
razstave Temna stran meseca vključijo v stalno postavitev Muzeja 
novejše zgodovine v Ljubljani. Prav tako je dolžnost nacionalk, da 
pokrijejo vsa področja, ki so za narodovo zgodovino pomembna 
in tako zapolnijo vrzeli, kot je npr. na področju glasbe, kjer nihče 
sistematično ne zbira pomembnega gradiva slovenskih 
skladateljev. 

Zaradi ogroženosti in hitrega izginjanja ljudske stavne dediščine 
mora država zagotoviti uresničevanje projekta Muzejev na 
prostem v Rogatcu, Račjem dvoru, Brdu, Sečovljah in Pleterjih. V 
okviru varovanja premične in nepremične dediščine imajo 
spominske hiše pomembnih Slovencev status nacionalnega 
pomena. 

Arhivi 

Na področju varstva arhivske kulturne dediščine bo država 
zagotovila arhivom podporo za dosledno izvajanje določil 
obstoječe in že prenovljene zakonodaje-Zakona o arhivskem 
gradivu in arhivih (Uradni list RS, št.20/97, popravek 32/97) in 
šestih arhivskih podzakonskih aktov (Uradni list RS, št.59/99) in 
povsem zagotovila ustrezne pogoje za hranjenje arhivskega 
gradiva. Srednjeročno kulturna politika od arhivske stroke 
pričakuje, da bodo arhivi razvili sposobnost za hranjenje 
arhivskega gradiva na magnetnih in optičnih nosilcih zapisov, da 
izostrijo presojo o tem, kaj spada med arhivsko gradivo in da v 
skladu s predpisi omogočijo dostop in uporabo arhivskega gradiva. 
MK bo tudi podprlo strokovno prvenstvo Arhiva RS in zavezalo 
regionalne državne arhive k tesnejšemu sodelovanju z njim, v 
kolikor ne bo v doglednem času prišlo do spremembe Zakona o 
arhivskem gradivu in arhivih, ki bo arhivsko službo poenotil v 
enoviti upravni organizaciji z območnimi notranjimi organizacijskimi 
enotami v Ljubljani, Mariboru, na Ptuju, Celju, Novi Gorici in Kopru. 

S tem bo organizacija državne arhivske službe RS primerljiva s 
članicami EU in drugimi državami po svetu. Slovenija je trenutno 
edina država na svetu, kjer imajo državni arhivi različen status in 
organizacijo. 

Nacionalna kulturna politika si bo tudi prizadevala, da se vse 
arhivsko gradivo, ki je bilo odtujeno med drugo svetovno vojno ali 
po njej ali ji kako drugače pripada po mednarodnih pogodbah, 
vrne iz tujine v pristojne arhive (Italija, ZRJ, Avstrija). Državni 
arhivi pa bodo prioritetno evidentirali arhivske vire za zgodovino 
Slovencev in Slovenije v tujih arhivih, predvsem v ZRJ, Italiji, 
Avstriji, Madžarski, Vatikanu, Češki, Rusiji, Hrvaški, Nemčiji, 
Franciji, Veliki Britaniji, Kanadi in ZDA). 

7. LJUBITELJSTVO 

Sklad za ljubiteljsko kulturo bo v sodelovanju z društvi ob pomoči 
države še naprej organizacijsko pomagal ljubiteljskim društvom 
in njihovim zvezam, skupinam ter posameznikom pri pripravljanju 
in izvajanju programov, na podlagi razpisov pa sofinanciral tiste 
programe, ki presegajo lokalni značaj. Pač pa je od lokalnih oblasti 
pričakovati, da jim bodo ob polnem upoštevanju njihove avtonomije 
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povečevale denarno pomoč. Posebno pozornost bo glede na 
svoje značilnosti - dejavnosti, ki segajo vse do subkulture - 
uživala mladinska kultura, pri čemer se ukvarjanje z njenimi projekti 
prenese na obstoječi Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
ki v tem smislu posluje v tesni navezi na civilne subjekte v mladinski 
kulturi in na vladne resorje za šolstvo, delo, mladino in kulturo. 

V. POSODOBITEV KULTURNE POLITIKE 

Spremembe po letu 1989 kličejo povsod po Evropi po novi kulturni 
paradigmi. Del te paradigme je tudi ponoven premislek o javni 
odgovornosti do kulture, ki zahteva novo formatiranje kulturne 
politike. Akterji, ki določajo ta format, so ostali isti (javne oblasti, 
trg in civilna družba), spremeniti pa se mora njihova vloga in 
položaj ter medsebojna razmerja. Sedaj, ko je tudi v Sloveniji že 
približno jasno, kaj pomeni preobrazba v zahodni demokratični 
model, so nastale razmere, ko je mogoče tudi z večjo zanesljivostjo 
in jasneje postavljenimi cilji posodobiti tudi slovensko kulturno 
politiko. Pri tem mora biti posebej izpostavljeno dejstvo, da 
posodobljanja kulturne politike v nobeni državi demokratičnega 
tipa ni spremljalo zmanjšanje sredstev za kulturo, ampak praviloma 
pridobitev novih virov financiranja (taki viri so bili npr. nacionalna 
loterija v Veliki Britaniji, namenski davki v Franciji, zvečanje 
državnega proračuna na Nizozemskem). 

Točke posodobitve so naslednje: javni sektor v kulturi, udeležba 
civilne družbe, sistem financiranja, spremljanje in evalvacija. 

Načela, na katerih temelji posodobitev kulturne politike: 

- načelo decentralizacije, in to tako teritorialne, to je v odnosu do 
lokalnih oblasti, kot tudi funkcionalne, to je v odnosu do civilne 
družbe; 

- načelo delitve kulturne politike od organiziranja kulturne preskrbe, 
ko se država osredotoči na cilje, ki jih želi z javnimi sredstvi 
doseči, medtem ko organizacijo in upravljanje kulturnih inštitucij, 
ki so namenjene doseganju teh ciljev, prepusti drugim; 

- načelo holističnega pristopa, ko mora postati skrb za kulturo 
dimenzija vseh vladnih resorjev in se odraziti v intenzivnem 
medresorskem povezovanju. 

Kultura ni nujno zadeva javnih zavodov, je pa nujno javna zadeva. 

V ureditvi javnih zavodov je treba vzpostaviti transparentna 
medsebojna razmerja in odgovornosti med ustanoviteljem in 
zavodom. 

Za tiste kulturne dejavnosti, ki so visoko normirane in je njihov 
obseg mogoče načrtovati, mora še naprej v celoti odgovarjati 
država oziroma javne oblasti in jih zato organizirati v lastni režiji 
oziroma prenesti s koncesijo na samostojne izvajalce. Zaradi te 
odgovornosti mora država vzpostaviti upravni in z njim povezan 
strokovni nadzor nad izvajanjem teh dejavnosti ne glede na obliko 
(javni zavodi ali koncesija) in v tem smislu tudi preoblikovati sedanje 
svete v javnih zavodih v nadzorne svete. 

V skladu s tem ciljem je treba ustrezno dograditi zakonodajo. 

Za vse ostale kulturne dejavnosti, ki temeljijo na ustvarjalnosti in 
njenem posredovanju, pa je potrebno sprožiti obraten proces, to 
je na njihove izvajalce prenesti tveganje, ki ga povzroča njihovo 
samostojno delovanje. 

Vlogo neposrednega državnega nadzora nad delovanjem je treba 
nadomestiti z interesi za to delovanje z vidika ciljev kulturnega 
razvoja, ki si jih je postavila nacionalna kulturna politika. Ti interesi 
se določijo pogodbeno v obliki pričakovanih rezultatov in načina, 
kako se bo merilo njihovo uresničevanje. Rigidno regulacijo javnega 

sektorja mora nadomestiti pogodbena svoboda. Ker pa je ta 
pogodbena svoboda v javnem sektorju omejena z javnim pravom 
(državni uslužbenci, javne finance...), je potrebna preobrazba 
sedanjih javnih zavodov v ustanove (primer Nizozemske), 
društva (primer Nemčije) in zasebne zavode (unikatna rešitev, ki 
jo pozna samo Slovenija). 

Vendar pa more steči ta postopek preobrazbe le tako, da bo 
upošteval specifične razmere posameznih zavodov. Ob tem je 
treba upoštevati naslednje: administracija se je doslej morala 
pretežno posvečati nenehnemu spreminjanju pravil, ki jih določajo 
javni finančni predpisi. Zaradi tega dejstva se MK za kulturo z 
upravo in arhivom ni moglo posvečati oblikovanju, vodenju in 
nadziranju uresničevanja nacionalnih kulturnih programov oziroma 
sprejete kulturne politike. 

Prek zagotavljanja usposabljanja doma in v svetu je potrebno v 
čim krajšem času poskrbeti za visoko profesionalno raven tako 
v kulturnih organizacijah kot v državni upravi in uveljaviti sistem 
nagrajevanja, ki bo pritegnil najboljše. 

Vzporedno z gornjimi procesi mora potekati tudi proces teritorialne 
decentralizacije, to je vrnitev pristojnosti občinam, ki so kulturna 
središča. Pri tem je treba izhajati iz načela, da občine, ki so kulturna 
središča, zagotavljajo kulturne potrebe tudi sosednjih občin in 
njihovih občanov in temu ustrezno uveljaviti: 

- neposredno sodelovanje države in lokalnih oblasti glede inštitucij, 
ki so nacionalnega pomena; 

- sofinanciranje inštitucij, ki presegajo lokalni pomen; 

- načelo povezljivosti, ki zagotavlja lokalnim skupnostim nova 
sredstva za nove pristojnosti; 

- sistem financiranja občin, ki bo spodbujal kulturni razvoj. 

Treba je obnoviti dvom o tem: 

- da bi lahko birokrat bolje določil kulturne potrebe kot ljudje, ki se 
jih te potrebe tičejo. Ali imajo ljudje zares želje, ki so njim neznane, 
ki pa jih državno plačani uslužbenec nekako lahko registrira. 

- da je javna administracija bolj primerna za organizacijo kulturne 
preskrbe, ki se financira iz javnih sredstev, torej za ustanavljanje 
in upravljanje kulturnih inštitucij, kot bi bila to sposobna civilna 
družba. 

Odgovori, ki jih je v zvezi s tem uzakonil Zakon o uresničevanju 
javnega interesa na področju kulture, niso dali želenih rezultatov, 
kar sledi iz naslednjih dejstev: 

- Svet za kulturo pri Vladi RS se je s težavo konstituiral, člani niso 
razčistili, ali predstavljajo tiste, ki so jih predlagali, ali delujejo kot 
avtonomni strokovnjaki, prvi predsednik je protestno odstopil 
zaradi pomanjkanja strokovnih osnov za resno delo, seje so bile 
redke in praviloma niso obravnavale najpomembnejših zadev na 
področju kulture, kot je bil npr. dvakratni poskus prenosa 
financiranja javnih zavodov na občine, udeležba je bila na meji 
sklepčnosti...; 

- predstavniki strokovne javnosti v svetih javnih zavodov niso 
mogli spremeniti prakse, da so ti sveti, če so sploh imenovani in 
če se sploh sestajajo, kaj več kot le formalni potrjevalci zaključnega 
računa in sprejemanja letnega programa; 

- kulturniška zbornica Slovenije, ki naj bi aktivno spremljala in 
ocenjevala stanje na področju kulture, dajala mnenja, pobude In 
predloge, se ni uveljavila niti med kulturnimi delavci niti v odnosu 
do države, zato NKP predvideva njeno ukinitev. 
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Uveljavile pa so se področne strokovne komisije, ki so svetovale 
ministru glede distribucije sredstev za kulturo in postopoma začele 
oblikovati tudi kulturno politiko na posameznih področjih. 

Ker brez udeležbe civilne družbe ni sodobne kulturne politike, je 
treba še naprej iskati rešitve, ki se glede na izkušnje kažejo v 
naslednji smeri: 

- svet za kulturo mora ohraniti velike pristojnosti, ki jih ima, mora 
pa biti organiziran tako, da jih bo lahko izvajal. Problem članstva 
se lahko vsaj delno reši s tem, da predsedniki področnih strokovnih 
komisij postanejo člani sveta po položaju, drugo polovico članov 
pa imenuje civilna družba; 

- glede na doslej ugotovljena vprašanja in probleme se kaže kot 
smotrno zastaviti tudi vprašanje preoblikovanja svetov javnih 
zavodov v nadzorne svete, kot jih poznajo gospodarske družbe. 

Administrativno financiranje javnih zavodov je potrebno 
nadomestiti s financiranjem na podlagi sprejetega programa dela, 
ki določa cilje in obseg dejavnosti ter s tem povezane kadrovske 
potrebe. Pri vseh ostalih izvajalcih, katerih dejavnost je mogoče 
po pomenu in načinu izvajanja primerjati z javnimi zavodi, se 
namesto dosedanjega projektnega financiranja prav tako uvede 
programsko financiranje, s to razliko, da se medsebojna razmerja 
določijo pogodbeno. Ker inštitucije, pa naj bodo javne ali zasebne, 
potrebujejo stabilne pogoje dela, mora biti tovrstno financiranje 
vezano na več let. Medtem ko je podlaga za to financiranje pri 
javnih zavodih javna služba, so pri drugih doseženi rezultati in 
razvojni načrti z vidika postavljenih nacionalnih kulturnih ciljev. 
Sprotno prilagajanje programa dela oziroma pogodbe novim 
okoliščinam je mogoče urediti prek aneksov. 

Prav obratno od programskega financiranja, ki mora segati vsaj 
nekaj let v prihodnost in biti zato vnaprej in pravočasno zastavljeno 
ter zahteva visoko profesionalizacijo dela in institucionalno 
organiziranost, velja za projektno financiranje, da mora biti odzivno 

in čim bolj enostavno. Namenjeno je namreč posameznim 
projektom, neinštitucionalnim pobudam, ljubiteljskim aktivnostim 
in eksperimentom. 

Glede na to, da se bo moralo Ministrstvo posvetiti programskemu 
financiranju, je treba projektno financiranje prenesti na obstoječe 
sklade. 

Spremljanje in vrednotenje 

Brez spremljanja stanja, identificiranja problemov in vrednotenja 
učinkov kulturne politike ni mogoče govoriti o njeni učinkovitosti 
ali uspešnosti. Za verodostojnost je treba ob tesnem sodelovanju 
med državo in strokovno javnostjo uveljaviti model vrednotenja 
kulturne politike s tem, da: 

- organizira izvajanje te naloge; 

- vzpostavi baze podatkov, ki bodo omogočale sistematično 
časovno spremljanje dejanskega stanja; 

- določi vrednostne kriterije; 

- organizira povezavo z drugimi resorji z vidika vpliva njihove 
politike na kulturni razvoj; 

- vspostavi sistem za spremljanje kulturne politike na območju 
cele države; 

- zagotovi odprto debato glede izvajanja NKP s strokovnjaki, 
strokovnimi in znanstvenimi institucijami, Univerzo, kulturno sfero 
in civilno družbo. 

VI. STRUKTURNI KAZALCI 

TABELA 1: DELEŽ SREDSTEV MIN. ZA KULTURO V DRŽAVNEM 

PRORAČUNU RS 

Odhodki drž. 
proračuna v mio SIT 

Odhodki Min. za 
kulturo v mio SIT Delež MK v % 

1992 217.410 5.375 2,47 
1993 319.320 7.376 2,31 
1994 409.326 10.097 2,47 
1995 500.333 12.526 2,5 
1996 594.464 14.331 2,41 
1997 737.902 16.545 2,24 
1998 848.856 17.931 2,11 
1999 962.700 19.803 2,06 

2000* 1.059.708 21.637 2,04 
* Podatki se nanašajo na sprejeti proračun. 

VIR. RS Ministrstvo za finance, Bilten javnih financ; 

NKP predvideva v letu 2001 povečanje deleža sredstev MK v 
državnem proračunu za 0,14 odstotnih točk, kar pomeni, da bo 
znašal delež v državnem proračunu 2,46 odstotkov. Pri tem je 

upoštevano tudi povečanje sredstev zaradi ponovnega prenosa 
financiranja občinskih kulturnih javnih zavodov na državo. 
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OPOMBE: 

1) V posameznih letih je Ministrstvo za kulturo prevzemalo nove 
obveznosti oziroma je prišlo do nekaterih sprememb financiranja: 

1994 - prevzem financiranja dejavnosti NUK-a; 

1996 - prevzem obveznosti financiranja novo ustanovljenega 
Sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti; 

1999 - prevzem obveznosti po Zakonu o zagotavljanju sredstev 
za nekatere nujne programe RS v kulturi (Kulturni tolar); 

1999 - v skladu s 27.členom Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o financiranju občin se je s 1.1.1999 financiranje občinskih 
javnih zavodov preneslo na občine ustanoviteljice; 

2000 - v skladu s 30.členom ZIPRS 2000 so sredstva za delovanje 
občinskih javnih zavodov s področja kulture zagotavljale občine 
ustanoviteljice, soustanoviteljice oziroma pravne naslednice javnih 
zavodov. Po razveljavitvi 30.člena se je obveznost financiranja 
občinskih javnih zavodov s 1.7.2000 prenesla zopet na državo, 
za kar bo Ministrstvu za kulturo zagotovljenih dodatnih 1,2 milijarde 
SIT. 

TABELA 2: DELEŽ SREDSTEV MIN. ZA KULTURO V BRUTO 

DOMAČEM PROIZVODU 

Bruto dom. proizvod 
v mio SIT 

Sredstva Min. za 
kulturo v mio SIT v% 

1992 1.017.965 5.375 0,53 
1993 1.435.095 7.376 0,51 
1994 1.852.997 10.097 0,54 
1995 2.221.459 12.526 0,56 
1996 2.552.668 14.331 0,56 
1997 2.906.687 16.545 0,57 
1998 3.253.751 17.931 0,55 
1999 3.637.437* 19.803 0,54 
2000 4.048.470* 21.637 0.53 

ocena 

VIRI: 
- Proračun Republike Slovenije za leto 2000 
- Zaključni računi o izvršitvi proračuna Republike Slovenije 
- RS Ministrstvo za finance: Bilten javnih financ 

DELEŽ JAVNIH SREDSTEV ZA KULTURO V BRUTO DOMAČEM 

PROIZVODU V LETU 1999 V SIT 

Državni proračun 19.802.515.000 
Proračuni občin 13.514.879.000 
SKUPAJ 33.317.394.000 oz.0,82% bruto dom.proizvoda 

NKP predvideva povečanje deleža javnih sredstev za kulturo v bruto domačem proizvodu z 
0,82 odstotka v letu 1999 na 0,86 odstotka v letu 2001. 
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TABELA 3: PREGLED REALIZACIJE DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA 

KULTURO PO KLJUČNIH PROGRAMSKIH SKLOPIH OZIROMA 

DEJAVNOSTIH V LETU 1999 (V TISOČ SIT) 

PROGRAM' PROJEKTI SKUPAJ % 

01 GLEDALIŠKA DEJAVNOST 1.787.877 162.474 1.950.351 9,85 
02 GLASBENA DEJAVNOST 3.395.166 130.627 3.525.793 17,80 
03 LIKOVNA DEJAVNOST 560.441 163.090 723.531 3,65 
04 ZALOŽNIŠTVO 31.786 792.408 824.194 4,16 
05 KNJIŽNIČARSTVO 675.688 591.590 1.267.278 6,40 
06 FILMSKA DEJAVNOST 271.367 521.297 792.664 4,00 
07 LJUBITELJSKA DEJAVNOST . 567.555 0 567.555 2,87 
08 VARSTVO PREMIČNE KULT. DED. 2.380.588 282.283 2.662.871 13,45 
09 VARSTVO NEPREMIČNE KULT. DED. 1.234.579 1.712.953 2.947.532 14,88 
10 NARODNOSTI V RS 15.429 111.321 126.750 0,64 
11 SLOVENCI ZUNAJ RS 0 137.756 137.756 0,70 
12 MEDNARODNO SODELOVANJE 0 566.968 566.968 2,86 
13 SAM. USTV. NA PODR. KULTURE 0 498.533 498.533 2,52 
14 ŠTIPENDIJE 0 95.811 95.811 0,48 
15 INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE 0 2.545.725 2.545.725 12,86 
16 OSTALO** 0 166.226 166.226 0,84 
17 UPRAVNI ORGAN MK 402.979 0 402.979 2,03 

SKUPAJ 11.323.455 8.479.062 19.802.517 100,00 

* Financiranje kulturnih progiamov javnih zavodov, društev in Sklada RS za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti 

** Ostalo: Raziskovalne naloge, Prešernov sklad, Nepredviđene akcije 
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TABELA 4: PREGLED STRUKTURE DRŽAVNEGA PRORAČUNA 

ZA KULTURO PO KLJUČNIH PROGRAMSKIH SKLOPIH OUIROMA 

DEJAVNOSTIH V OBDOBJU 1991 - 1999 

1.1991 1.1392 1.1993 I.19S4 L1996 1.1996 1.1997 t.1998 I.19994 NKP' 
% % % % % % % V. % % 

01 GLEDALIŠKA DEJAVNOST 15,14 16.54 16,40 15,84 16,66 15,71 15,27 15,68 9.85 10,00 
02 GLASBENA DEJAVNOST 18.97 21.23 21,16 18.09 18,45 18,71 18,11 18,10 17,80 19,00 
03 LIKOVNA DEJAVNOST 4,46 4.54 4,62 4.99 4.78 4,58 4,41 4,49 3,65 4,00 
04 založništvo 4,97 3,74 4,09 3,80 4,08 3,87 3.64 3,54 4,16 7,00 
05 KNJIŽNIČARSTVO' 4,49 3.32 3.14 6,05 6,18 6.63 6.42 6,15 6,40 6.00 
06 FILMSKA DEJAVNOST 3,11 2.32 2,27 3,90 3,40 3,31 3,63 3,66 4,00 3,00 
07 LJUBITELJSKA DEJAVNOST2 0,53 0,49 0,51 0,50 0,43 2,98 2,84 2,92 2,87 3,00 
08 VARSTVO PREMIČNE KULT. DED 19,62 21.71 21,07 19,22 19,56 19,19 19,07 19,17 13 45 14,00 
09 VARSTVO NEPREMIČNE KULT. DED 12,14 12,19 10,99 12,34 9,73 9,70 9,58 10,02 14,88 13,00 
10 NARODNOSTI V RS 0,46 0.29 0,63 0,53 0,55 0,52 0,56 0,66 0,64 0,50 
11 SLOVENCI ZUNAJ RS 0,55 0,36 0,61 0,60 0,65 0,61 0,69 0,74 0,70 1,00 
12 MEDNAROONO SODELOVANJE 2,67 1.74 1,95 1,90 2,34 2.37 3.71 2,80 2,86 3,00 
13 SAM. USTV. NA POOR. KULTURE 2,83 2,31 3,39 2,77 2.39 2,00 2.26 2,27 252 2,50 
14 ŠTIPENDIJE 0,72 0,62 0,52 0,49 0,46 0,45 0,47 0,48 0,48 1,00 
16 INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE' 7,97 6,71 6,06 6.52 7.34 6,38 6,58 6,35 12,86 10,00 
16 OSTALO 0,57 0.83 1.12 1,27 1.40 1,20 0,88 1,04 0,84 1,00 
17 UPRAVNI ORGAN MK 0,80 1,06 1.47 1.19 160 1.79 1,89 1,94 2,03 2,00 

SKUPAJ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Opombe: 
1) Leta 1994 smo prevzeli v financiranje NUK 
2) Leta 1996 smo v skladu s sprejetim zakonom začeli financirati dejavnosti 

Sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti 
3) Prevzem obveznosti po Zakonu o kulturnem tolaiju 
4) V letu 1999 je bilo financiranje občinskih javnih zavodov preneseno na občine 

ustanoviteljice 

5) Ocena predvidene strukture delitve v skladu z načeli in cilji NKP 
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VII. MREŽA IZVAJALCEV KULTURNIH 
PROGRAMOV (JAVNIH ZAVODOV IN 
DRUGIH), NA PODLAGI VLADNEGA 

PREDLOGA SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV ZAKONA O 
URESNIČEVANJU JAVNEGA 
INTERESA NA PODROČJU KULTURE 

Nacionalni kulturni program zagovarja prehodnost med 
kategorijami mreže izvajalcev kulturnih programov v skladu z 
izpolnjevanjem kriterijev posameznih kategorij. 

Mreža bo zajemala tudi nove pravne subjekte, katerih ustanovitev 
(na podlagi ustreznih veljavnih zakonov, kot je Zakon o javnih 
zavodih, Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju 
kulture, Zakon o ustanovah, Zakon o javnih skladih...) predvideva 
ta nacionalni kulturni program, t.j. agencijo z imenom Primož Trubar, 
Slovenski glasbeni muzej, Muzej slovenske umetnosti, Sklad za 
knjigo in osrednje glasbene informacijsko - organizacijske 
ustanove. 

1. JAVNI ZAVODI, KI JIH USTANOVI DRŽAVA 

Javnim zavodom, ki jih ustanovi država, bo le-ta zagotavljala 
sredstva za izvajanje javne službe oziroma kulturnih programov- 
razen deleža, ki ga zagotovi javni zavod iz lastnih in drugih virov. 
Prav tako bo država zagotavljala sredstva za pokrivanje stalnih 
neprogramskih stroškov in za zagotavljanje prostorskih pogojev. 
Pri tem bo obseg dejavnosti in višino sredstev določil program 
dela, ki ga sprejema svet zavoda, ustanovitelj pa z njim soglaša. 

Sedežna občina sklene z javnim zavodom, ki ga je ustanovila 
država, pogodbo, s katero opredeli svoj interes za delovanje 
javnega zavoda in z njim povezana sredstva. 

Mrežo javnih zavodov, ki jih ustanovi država, sestavljajo: 

Glasbene dejavnosti 
Slovenska filharmonija 

Uprlzorltvene umetnosti 
SNG Drama Ljubljana 
Opera in balet Ljubljana 

Vizualne umetnosti 
Narodna galerija Ljubljana 
Moderna galerija Ljubljana 

Kinematografija 
Slovenska kinoteka 
Filmski studio Viba film 

Knjižničarstvo 
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani 

Muzejska dejavnosti 
Narodni muzej Ljubljana 
Slovenski etnografski muzej 
Muzej novejše zgodovine Ljubljana 
Prirodoslovni muzej Slovenije Ljubljana 
Tehniški muzej Slovenije Ljubljana 
Slovenski gledališki muzej Ljubljana 

Varstvo kulturne dediščine 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije z enotami: 
Restavratorski center Slovenije 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Ljubljana 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Celje 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Kranj 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Maribor 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Novo mesto 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Piran 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica 

Opomba: V sklopu enot zavodov za kulturno dediščino deluje tudi 
skladno s prehodnimi določbami oddelek varstva za naravno 
dediščino do ustanovitve Javnega zavoda za varstvo naravne 
dediščine pri MOP. 

Arhivska dejavnost 
S predvideno spremembo Zakona o arhivskem gradivu in arhivih 
se bo arhivska dejavnost izvajala v okviru enovite upravne 
organizacije: 

Arhiv RS z organizacijskimi enotami v Celju, Ljubljani, Mariboru, 
Novi Gorici, na Ptuju in Kopru. 

Varovanje kulturnih vrednot narave 
Arboretum Volčji potok 

2. JAVNI ZAVODI, KI JIH USTANOVI DRŽAVA SKUPAJ 
Z OBČINO, KJER IMA TAK ZAVOD SVOJ SEDEŽ 

Javnim zavodom, ki jih ustanovi država skupaj z občino, v kateri 
ima tak javni zavod svoj sedež (sedežna občina), bo država 
zagotavljala sredstva za izvajanje kulturnih programov razen 
deleža, ki ga zagotovi javni zavod iz lastnih in drugih virov. Sedežna 
občina bo zagotavljala prostorske pogoje in stalne neprogramske 
stroške za delo zavoda. 

Obseg dejavnosti in višino sredstev bo določil program dela, ki 
ga sprejema svet zavoda ob soglasju države in sedežne občine. 

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

Država soustanovi javni zavod skupaj s sedežno občino, če je 
delovanje takega javnega zavoda nacionalnega pomena, kar se 
ugotavlja na podlagi naslednjih kriterijev: 

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

Mrežo javnih zavodov, ki jih ustanovita država in sedežna občina, 
sestavljajo: ^ 

Uprlzorltvene umetnosti 

SNG Maribor (s festivalom Borštnikovo srečanje) 
Primorsko dramsko gledališče Nova Gorica 
Lutkovno gledališče Ljubljana 
Slovensko mladinsko gledališče 
Obalne galerije Piran 
Umetnostna galerija Maribor 

Posredniška dejavnost 
Cankarjev dom 
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3. JAVNI ZAVODI, KATERIH DELOVANJE 
ZAGOTAVLJA USKLAJEN RAZVOJ SLOVENIJE IN 
PRESEGA LOKALNI POMEN 

Javnim zavodom, katerih delovanje zagotavlja usklajen razvoj 
Slovenije in presega lokalni pomen, bo država zagotavljala 
sredstva za izvajanje kulturnih programov, razen deleža, ki ga 
zagotovi javni zavod iz lastnih in drugih virov, v višini 50 odstotkov 
vrednosti kulturnega programa s pogojem, da bo sedežna občina 
zagotovila preostala sredstva za kulturni program, prostorske 
pogoje in stalne neprogramske stroške. Državna sredstva bodo 
zagotovljena, če bo javni zavod izpolnjeval naslednje pogoje: 
- kontinuirano kakovostno delovanje v zadnjih treh letih; 
- strokovno usposobljenost; 
^.dostopnost kulturnih programov javnosti v zadnjem triletnem 
obdobju; 
- usklajenost ustanovitvenega in ostalih internih aktov z veljavnimi 
predpisi. 
Obseg dejavnosti in višina sredstev bosta določena s pogodbo 
med ministrstvom, pristojnim za kulturo, pristojnim organom občine 
in javnim zavodom na podlagi javnega razpisa ministrstva, 
pristojnega za kulturo. 
Mrežo javnih zavodov, katerih delovanje zagotavlja usklajen razvoj 
Slovenije in presega lokalni pomen, sestavljajo: 

Uprizoritvene umetnosti 
Slovensko ljudsko gledališče Celje (s festivalom Dnevi komedije) 
Mestno gledališče Ljubljana (z zbirko Knjižnica MGL) 
Lutkovno gledališče Maribor (s festivalom Poletni lutkovni pristan) 
Prešernovo gledališče Kranj (s festivalom Teden slovenske drame) 
Gledališče Ptuj (s Festivalom monodrame) 
(poklicno gledališče Koper - v ustanavljanju) 

Vizualne umetnosti 
Mednarodni grafični likovni center 
Mestna galerija Ljubljana 
Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina - Pilonova 
galerija Ajdovščina 
Galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec 
Galerija Murska Sobota 
Zavod za kulturne prireditve Celje - Likovni salon Galerija sodobne 
umetnosti Celje 
Jakopičeva galerija 

Posredniška dejavnost 
Narodni dom Maribor (s festivalom Lent) 
Festival Ljubljana (z Mednarodnim poletnim festivalom) 
Mladinski kulturni center Maribor (s Festivalom računalniških 
umetnosti) 
Zavod za kulturo madžarske narodne skupnosti 

4. MUZEJI 

Ne glede na sistem (so)financiranja javnih zavodov pod točkami 
1, 2 in 3, bo država zagotavljala sredstva za izvajanje javne 
službe na področju varstva premične kulturne dediščine v skladu 
z zakonom, ki ureja varstvo te dediščine. 
Pri tem bo delež iz prejšnjega odstavka za pokrajinske in posebne 
muzeje 50 odstotkov, za ostale pa 20 odstotkov s pogojem, da 
preostala sredstva zagotovi(jo) lokalna(e) skupnost(i) oziroma 
muzej iz drugih virov, če njegov ustanovitelj muzeja ni lokalna 
skupnost. 

Vsebino in obseg javne službe bo podrobneje določila uredba, ki 
jo bo sprejela vlada v skladu z zakonom, ki ureja varstvo premične 
kulturne dediščine. 
Posemeznim muzejem bo država zagotovila sredstva in določila 
njihovo višino s koncesijsko pogodbo na podlagi akta o koncesiji. 

Mrežo muzejev bodo sestavljali pokrajinski muzeji: 
- Pokrajinski muzej Celje 
- Goriški muzej Nova Gorica 
- Pokrajinski muzej Koper 
- Gorenjski muzej Kranj 
- Pokrajinski muzej Maribor 
- Pokrajinski muzej Murska Sobota 
- Dolenjski muzej Novo mesto 
- Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec 
- Mestni muzej Ljubljana 

Poleg navedenih muzejev opravljajo javno službo kot pokrajinski 
muzeji za področje likovne umetnosti še: 
- Umetnostna galerija Maribor v obsegu kot Pokrajinski muzej 
Maribor 
- Galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec v obsegu kot 
Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec 
- Galerija Murska Sobota v obsegu kot Muzej Murska Sobota 
- Obalne galerije Piran v obsegu kot Pokrajinski muzej Koper 
- Mestna galerija Ljubljana v obsegu kot Mestni muzej Ljubljana 
- Galerija Božidar Jakac Kostanjevica v obsegu kot Dolenjski 
muzej Novo mesto in Posavski muzej Brežice 

Medobčinski In mestni muze|l, ki v času izida te uredbe 
izpolnjujejo pogoje in izvajajo javno službo za posamezna 
strokovna področja v sodelovanju s pristojnimi državnimi in 
pokrajinskimi muzeji, so: 
- Posavski muzej Brežice 
- Belokranjski muzej Metlika 
- Pokrajinski muzej Ptuj 
- Zasavski muzej Trbovlje 
- Mestni muzej Idrija Muzej za idrijsko in cerkljansko 
- Pokrajinski muzej Kočevje 
- Notranjskim muzejem Postojna 
- Muzej Jesenice 
- Kulturni center Kamnik - muzej 
- Loški muzej Škofja Loka 
- Kulturni center Ivana Napotnlka - Muzej Velenje 
- Koroški muzej Ravne na Koroškem 
- Muzeji radovljiške občine 
- Tolminski muzej 
- Pilonova galerija Ajdovščina 
- Javni zavod Mlklova hiša 

Posebni muzeji, ki v času izida te uredbe opravljajo javno službo 
za področje, za katerega so ustanovljeni, so: 
- Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, ki strokovno sodeluje 
s Pokrajinskim muzejem Koper in pristojnimi državnimi muzeji za 
področje pomorske zgodovine, solinarstva, ribištva ter obmorske 
in podmorske arheologije na območju Republike Slovenije; 
- Arhitekturni muzej Ljubljana, ki strokovno sodeluje z Javnim 
zavodom Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine in 
državnimi muzeji ter izvaja javno službo na območju Republike 
Slovenije za področje arhitekture, urbanizma, industrijskega 
grafičnega in unikatnega oblikovanja ter fotografije; 
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- Muze) novejše zgodovine Celje, ki strokovno sodeluje s 
pristojnimi državnimi muzeji in opravlja javno službo na območju 
občin kot Pokrajinski muzej Celje za področje zgodovine od 
začetka 20. stoletja dalje; 
- Muzej narodne osvoboditve Maribor, ki strokovno sodeluje s 
pristojnimi državnimi muzeji in opravlja javno službo na območju 
občin kot Pokrajinski muzej za področje zgodovine od začetka 
20. stoletja dalje; 
- Mednarodni grafični likovni center Ljubljana strokovno 
sodeluje s pristojnimi državnimi muzeji in izvaja javno službo na 
območju Republike Slovenije za področje grafične umetnosti od 
začetka 20. stoletja dalje; 

Dodatek k muzejski mreži 
Kot posebni muzej opravlja javna službo na področju premične 
sakralne dediščine v R Sloveniji Slovenski verski muzej v Stični, 
ki je v času izida te uredbe v ustanavljanju. 
Kot državni muzej opravlja javno službo na področju premične 
dediščine športa Športni muzej, ki je v času izida te uredbe v 
ustanavljanju. 

5. DRUGE PRAVNE OSEBE, KI SO USTANOVLJENE 
IN DELUJEJO KOT NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE 
IN KI S SVOJIMI PROGRAMI TRAJNEJE 
ZADOVOLJUJEJO KULTURNE POTREBE NA SVOJEM 
PODROČJU (RAZEN KNJIŽNIC, KATERIH 
FINANCIRANJE UREJA POSEBEN ZAKON) 

Drugim pravnim osebam, ki so ustanovljene in delujejo kot 
nepridobitne organizacije, bo država zagotovila določen delež 
sredstev za izvajanje kulturnih programov. Ta delež bo: 
- primerljiv z deleži, kot jih država zagotavlja tistim javnim zavodom, 
ki jih država ustanovi skupaj s sedežno občino, če izpolnjujejo 
pogoje, ki so določeni za te javne zavode, pri čemer morajo biti 
preostala sredstva zagotovljena iz proračunov lokalnih skupnosti, 
lastnih ali drugih virov; 
- obseg dejavnosti in višina sredstev bosta določena s pogodbo 
med ministrstvom, pristojnim za kulturo, in pravno osebo na 
podlagi javnega razpisa ministrstva, pristojnega za kulturo. 

Mrežo takih pravnih oseb sestavljajo subjekti, kot so npr. 
Slovensko stalno gledališče Trst, Gledališče Glej, Plesni teater 
Ljubljana, Bunker (s skupino Betontanc in festivalom Mladi levi), 
Zavod En-Knap (s Šolo za sodobni ples), Zavod Projekt Atol, KID 
Kibla (Mariborski center za nove medije), Ljudmila (Ljubljanski 
digitalni in medijski laboratorij), Galerija Kapelca, Zavod Virtualna 
baza Intima, Kabinet Noordung, Zavod Museum (z Mrežo za 
mobilnost teatra), KUD Konj, Zavod E.P.I. Center, Zavod Maska 
(z revijo Maska), Društvo za sodobni ples Slovenije, Galerija 
SKUC, ZDSLU (z galerijo),Zavod DESSA (z revijo AB), Glasbena 
mladina Slovenije, Društvo slovenskih skladateljev, Carmina 
Slovenica, Ljubljanski madrigalisti, Komorni zbor Ave, Mešani 
pevski zbor Obala Koper, APZ Tone Tomšič, MePZ Consortium 
musicum, AFS France Marolt, Društvo slovenskih pisateljev (z 
Vilenico), Društvo Slovenska matica, Zveza bibliotekarskih 
društev, ŠOU - Študentska založba, Društvo Apokalipsa, 
Literarno umetniško društvo Literatura, Studia humanitatis, 
Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Društvo Emzin, 
Slovensko slavistično društvo (z revijo Jezik in slovstvo), Zavod 
Radio Študent, Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev, Društvo 
Primorski poletni festival, Festival Mesto žensk, Društvo B-51 (s 
festivalom Ex Ponto), Zavod Exodos (s festivalom Exodos), 
Mladinski kulturni center Koper, Društvo ljubiteljev stare glasbe 
Radovljica (s festivalom Radovljica), Zavod Ars Ramovš (s 
festivalom Brežice), Zavod Druga godba (festival Druga godba), 
Prosvetno društvo Soča (festival Kogojevi dnevi), Društvo za 
oživljanje starega mestnega jedra (projekt Imago Slovenije), galerija 

Likovnih samorastnikov Trebnje itd. 

Ta del mreže bo zelo fleksibilen in odprt za nove subjekte, če 
bodo izpolnjevali pogoje oziroma bodo iz nje izključeni subjekti, ki 
pogojev ne bodo več izpolnjevali. 

Drugo skupino pravnih oseb tega poglavja sestavljajo tiste, katerim 
bo država zagotovila delež sredstev za izvajanje kulturnega 
programa, ki bo: 
-primerljiv z deleži, kot jih država zagotavlja tistim javnim zavodom, 
katerih delovanje zagotavlja usklajen razvoj Slovenije in presega 
lokalni pomen, če izpolnjujejo pogoje, ki so določeni za te javne 
zavode, pri čemer morajo biti preostala sredstva zagotovljena iz 
proračunov lokalnih skupnosti, lastnih ali drugih virov. 
Obseg dejavnosti in višina sredstev bosta določena s pogodbo 
med ministrstvom, pristojnim za kulturo, in pravno osebo na 
podlagi javnega razpisa ministrstva, pristojnega za kulturo. 

Mrežo takih pravnih oseb sestavljajo subjekti, kot so npr. KUD 
France Prešeren (s festivalom Trnfest), Društvo Gledališče Ane 
Monro, Zavod Koreodrama, Zavod Vitkar, Zavod OPSI, Zavod 
Lutkovno gledališče Papilu, Zavod Institut Egon March, Forum 
Ljubljana, Društvo Gledališče čez cesto, KUD Nor Kranj, Zavod 
ZANK, Društvo lutkovnih ustvarjalcev, Zavod Miniteater, Zavod 
Tetaer Gromki, KUD Mreža (Galerija Alcatraz), Društvo primorskih 
likovnih umetnikov (Galerija Insula), Slovensko muzikološko 
društvo, Društvo Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije, 
Društvo glasbenih umetnikov Slovenije, Društvo baletnih 
umetnikov Slovenije,,ZKD Gornja Radgona (festival Meja na reki), 
Društvo Lutkovno gledališče Kranj (Kisel festival), Društvo 
Slovenski center PEN (Mednarodno srečanje), Beneško 
gledališče (Čedad), slovenske gledališke skupine zunaj državnih 
meja itd. 

Ta del mreže bo zelo fleksibilen in odprt za nove subjekte, če 
bodo izpolnjevali pogoje oziroma bodo iz nje izključeni subjekti, ki 
pogojev ne bodo več izpolnjevali. 

Dodatno pojasnilo 

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture 
(Ur.l.RS št.75/94) v 7.členu določa, da se z nacionalnim kulturnim 
programom določijo temelji kulturne politike v državi ter obseg 
dejavnosti na področju kulture, ki se (so)financira iz državnega 
proračuna (in iz drugih javnih ter zasebnih sredstev). Sestavine 
tega strateškega dokumenta so določene v 8.členu predmetnega 
zakona. Posledično je izvajanje vrste bistvenih ukrepov kulturne 
politike odvisno prav od njegovega sprejetja. Prav zaradi njegove 
dolgotrajne priprave pa je v minulih letih prihajalo na področju 
kulture do vrste zagat ali celo anomalij oziroma neizvajanja z 
omenjenim predpisom uzakonjenih določb. Najbolj izstopajoč 
primer težav, ki jih je povzročila odsotnost NKP, so neurejena 
razmerja med državo in lokalnimi skupnostmi pri zagotavljanju 
pogojev za delovanje javnih zavodov na področju kulture. Te 
težave so kulminirale v dve sporih pred Ustavnim sodiščem 
Republike Slovenije, pri čemer je bilo zanj ravnanje države sporno 
ravno zato, ker ni imelo podlage v NKP. S predlaganim besedilom 
NKP namerava Vlada Republike Slovenije v povezavi z rešitvami, 
ki jih že vsebujejo sprejeti predpisi za področje arhivistike in varstva 
kulturne dediščine ter tistimi, ki jih je že predlagala v sprejem 
Državnemu zboru Republike Slovenije (Zakon o knjižničarstvu, 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju 
javnega interesa na področju kulture, Zakon o medijih, Zakon o 
Filmskem skladu Republike Slovenije - javnem skladu, Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija) 
vzpostaviti trdno pravno in razvojno podlago za dolgoročno 
izvajanje kulturne politike v Republiki Sloveniji. 
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KAZALO 

I. SLOVENSKA KULTURA 

II. NAČELA 
1. Pravica do kulture 
2. Kultura kot ustvarjalna, dinamična in združevalna energija 

v družbi 
3. Pluralizem, svoboda izražanja in enake možnosti za 

ustvarjanje 
4. Varovanje in aktualizacija kulturne dediščine 
5. Slovenski jezik 
6. Izmenjava kulturnih dobrin 
7. Dinamična uravnoteženost med tradicijo in moderno 
8. Kulturno izobraževanje 
9. Enakomerna razvejenost kulture po Sloveniji 
10. Skupni slovenski prostor 
11. Inštitucije in projekti oziroma položaji zavodov 
12. Svobodni trg in družba v tranziciji 
13. Kultura in mediji 
14. Ljubiteljstvo 
15. Okolje kot kulturna vrednota 

III. CILJI KULTURNE POLITIKE 
1. Sistemska ureditev 
2. Statusna preobrazba javnih zavodov 
3. Spremljanje stanja, nadzor 
4. Subvencioniranje programov in projektov 
5. Ustanovitev agencije z imenom Primož Trubar 
6. Izboljšanje pogojev 
7. Finančne osnove 
8. Vlaganje v javno infrastrukturo 
9. Status svobodnih ustvarjalcev 
10. Večja dostopnost do kulture 
11. Krepitev nacionalnih kulturnih inštitucij 
12. Pospeševanje kulturnega razvoja italijanske in madžar- 

ske narodne skupnosti ter romske skupnosti 

13. Razvijanje informacijske infrastrukture 
14. Vrednotenje kulturne politike 

IV. PODROČJA KULTURNE POLITIKE 
1. KNJIGA, KNJIŽEVNOST, ZALOŽNIŠTVO, KNJIŽNI- 

ČARSTVO 
2 GLASBENO PODROČJE 
3. UPRIZORITVENE UMETNOSTI 
4. VIZUALNE UMETNOSTI 
5. KINEMATOGRAFIJA IN DRUGA AVDIOVIZUALNA 

KULTURA 
6. KULTURNA DEDIŠČINA, MUZEJSTVO, ARHIVI 
7. LJUBITELJSTVO 

V. POSODOBITEV KULTURNE POLITIKE 

VI. STRUKTURNI KAZALCI 

VII. MREŽA IZVAJALCEV KULTURNIH PROGRAMOV (JAVNIH 
ZAVODOV IN DRUGIH), NA PODLAGI VLADNEGA PRE- 
DLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA O URESNIČE- 
VANJU JAVNEGA INTERESA NA PODROČJU KULTURE 

1. JAVNI ZAVODI, KI JIH USTANOVI DRŽAVA 
2 JAVNI ZAVODI, KI JIH USTANOVI DRŽAVA SKUPAJ Z 

OBČINO, KJER IMA TAK ZAVOD SVOJ SEDEŽ 
3. JAVNI ZAVODI, KATERIH DELOVANJE ZAGOTAVLJA 

USKLAJEN RAZVOJ SLOVENIJE IN PRESEGA LO- 
KALNI POMEN 

4. MUZEJI 
5. DRUGE PRAVNE OSEBE, KI SO USTANOVLJENE IN 

DELUJEJO KOT NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE IN 
KI S SVOJIMI PROGRAMI TRAJNEJE ZADOVO- 
LJUJEJO KULTURNE POTREBE NA SVOJEM PODRO- 
ČJU (RAZEN KNJIŽNIC, KATERIH FINANCIRANJE 
UREJA POSEBEN ZAKON) 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1.)NgsiQv predloga akta: 

PREDLOG NACIONALNEGA KULTURNEGA PROGRAMA. 

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

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

Predpis se ne harmonizira. 

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

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3.) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

/ 

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

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

/ 

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

/ 

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

/ 

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

/ 

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

/ 

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

/ 

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

Miran Zupan, l.r. mag. Rudi Šeligo, l.r. 
Državni podsekretar Minister 
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Priglasitev sopredlagateljstva 

K PREDLOGU ZAKONA 0 VERSKIH 

SKUPNOSTIH 

- EPA 1643- 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Slovenske nacionalne stranke 

Zmago Jelinčič 

Ljubljana, 10. oktobra 2000 

V dogovoru z Rafaelom Kužnikom želi podpisani poslanec 

postati sopredlagatelj Zakona o verskih skupnosti (EPA 1643- 
' II), ki je bil v parlamentarno proceduro vložen 1.10.1996. 

Zmago Jelinčič, l.r. 

Rafael Kužnik, l.r. 
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Priglasitev sopredlagateljstva 

K PREDLOGU ZAKONA 0 DIVJADI IN 

LOVSTVU 

- EPA 41 - II 

REPUBLIKA SLOVENIJA Podpisani poslanec Janko Veber, priglaša svoje 
DRŽAVNI ZBOR sopredlagateljstvo k Predlogu zakona o divjadi In lovstvu, 

EPA 41-11, redni postopek. 
Poslanska skupina 
Združene liste Socialnih demokratov Zakon je dne 24.2.1997 vložil v zakonodajno proceduro 

poslanec Zoran Lešnik. V dogovoru z njim priglaša svoje 
Janko VEBER, sopredlagateljstvo. 
poslanec 

Janko VEBER, l.r. 
Ljubljana, 10. oktober 2000 

Op. Predlog zakona je objavljen v Poročevalcu št. 3/97 
ZADEVA: Priglasitev sopredlagateljstva 
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Priglasitev sopredlagateljstva 

K PREDLOGU ZAKONA 0 VRAČANJU 

VLAGANJ LUKALNIH SKUPNUSII IN 

POSAMEZNIH INVESTITORJEV V 

JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKU 

OMREŽJE (ZVLSTU) 

- EPA 989 - II 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

mag. Janez Kopač, 
poslanec Državnega zbora 

LJUBLJANA, 16. 10. 2000 

Podpisani poslanec obvešča, da se na podlagi 174. člena 

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije kot 
sopredlagatelj pridružuje Romanu Jakiču, ki jedne 16.11.1999 
Državnemu zboru predložil predlog zakona o vračanju vlaganj 
lokalnih skupnosti in posameznih investitorjev v javno 
telekomunikacijsko omrežje - EPA 989 - II. 

mag. Janez Kopač, l.r. 
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Priglasitev sopredlagateljstva 

K PREDLOGU ZAKONA 0 DOPOLNITVI 

STANOVANJSKEGA ZAKONA (SZE) 

-EPA 1031 -II 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

mag. Janez Kopač, 
poslanec Državnega zbora 

LJUBLJANA, 16. 10. 2000 

Podpisani poslanec obvešča, da se na podlagi 174. člena 

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije kot 
sopredlagatelj pridružuje Romanu Jakiču, ki je dne 23.12.1999 
Državnemu zboru predložil predlog zakona o dopolnitvi 
stanovanjskega zakona - 1031 - II. 

mag. Janez Kopač, l.r. 
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NAROČILNICA 

| Ime in priimek:   | 

i Naslov:  i 

■ Telefon: Poštna številka:  . 

Podjetje:  I 

I Davčna številka:  

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

i Datum:   

■ Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
I ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I Cena izvoda Poročevalca je 420 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece, 
i 1 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 420 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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