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LOGl zakonov 

■ EPa°^-al^ona 0 spremembah in dopolnitvah zakona o ohranjanju narave (ZON-B) - nujni postopek M'158 - m 

- EPA0?^0"3 0 sPremembah in dopolnitvah zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-A) - nujni postopek 

- nu^ Za^°na o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-A) 
p Postopek-EPA 1160-III 

skladn^ Za^ona 0 spremembah in dopolnitvah zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju 
_ p 

0stl (ZTZPUS-A) - nujni postopek - EPA 1161 - III 

■ EPa^ g^°na 0 sPrerr|embah in dopolnitvah zakona o plačilnem prometu (ZPIaP-B) - nujni postopek 
» Umik 

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih (ZMed-A) - EPA 573 - III 
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re9>ona^ Slujp'ne Poslancev, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o spodbujanju skladnega 
. ne9a razvoja (ZSRR-1) - prva obravnava - EPA 1152 - III 

Zaščite ? pine Poslancev, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o o pogojnem dostopu do nih elektronskih storitev (ZPDZES) - prva obravnava - EPA 1127 - III 

^hteva sk 
Zak0ria P'ne Poslancev, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 99 

. ^ 0 sP'ošnem upravnem postopku (ZUP-C) - prva obravnava - EPA 1151 - III 

inve^j'aS-'<up'ne Poslancev, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o spodbujanju tujih neposrednih 99 CIJ in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP) - prva obravnava -1153 - III 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo urad'10 

pisno informacijo posameznim naročnikom- 

Uredništvo Poročeva'ca 



pred| °9 zakona o 

SPREMEMBAH in dopolnitvah zakona 

0 OHRANJANJU NARAVE (ZON-B) 

'"ulni postopek-epa 1158-lil 

REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVA' 
Številka- 20°3-2511-0073 
Mublian^ °°/2002-2 'na, 26.02.2004 

đo|oćila bes^6 S'0Veni'e 'e na 63' redni sei' dne 26.2.2004 

DOpoiLOGA ZAK0NA 0 SPREMEMBAH IN °LNITVAH ZAKONA O OHRANJANJU NARAVE, 

Državne^''3 V obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika 9a zbora Republike Slovenije do nujnem postopku. 

RePubl kePUblike ®'oven'ie predlaga Državnemu zboru 
d°Polnit e. veniie. da predlog zakona o spremembah in 
P°st0pkuk 2al<ona 0 ohranjanju narave obravnava po nujnem ki ure: . ' er določbe veljavnega zakona o ohranjanju narave, 
na obm°x"reso'0 sPreiemljivosti planov in posegov v naravo 
Ur®dbovi ^ature 2000, ta pa bodo določena s posebno 
Prssoi <:kiade p,ePublike Slovenije, ne omogočajo izvajanje teh 
Direktiv adno z zahtevami Direktive o habitatih 92/43/EEC in 
Slovenj6 ° 79/409/EEC na dan pristopa Republike 
sPrerfie

18fk EvroPski uniii- Zaradi tega je treba te določbe 
Zakonup'.pred 1- majem 2004 na način, kot je predlagane v ri ,em ne gre za novo ureditev, temveč za prilagoditev 

že veljavne ureditve spremenjenemu pravnemu stanju v času 
od uveljavitev naslovnega zakona dalje ter upoštevanje 
dodatnih pojasnil in usmeritev s strani pristojnih organov 
Evropske unije. Poleg tega je treba z ustrezno dopolnitvijo 
zakona vzpostaviti pravno podlago za izpeljavo postopka 
notifikacije potencialnih Natura območij in zagotavljanje varstva 
teh območij do njihove potrditve s strani pristojnih organov EU, 
kar je obveznost Republike Slovenije, ki jo mora izpolniti z 
dnem vstopa v Evropsko unijo. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike Slovenije 
in njegovih delovnih teles sodelovali: 

mag. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo, 
mag. Radovan Tavzes, državni sekretar v Ministrstvu za 
okolje, prostor in energijo, 
Mladen Berginc, sekretar v Ministrstvu za okolje, prostor 
in energijo, 
mag. Jelka Kremesec Jevšenak, sekretarka v Ministrstvu 
za okolje, prostor in energijo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

dopoPlKlog zakona o spremembah in mTVAH ZAKONA O OHRANJANJU NARAVE 

UVOD 

1" Oc na stanja in razlogi za sprejem zakona 

prava Evropske uniie 
fakono Qk 
'1119/02 njanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 - popr 
ra*novrst'V nadaljevanju: ZON) je določil ukrepe ohranjanja biotske 

0s,i in sistem varstva naravnih vrednot, z namenom 

prispevati k ohranjanju narave. ZON je vzpostavil sistem 
ohranjanja narave, s katerim se na zakonskem nivoju vključujejo 
v slovenski pravni red tisti predpisi Evropske unije (v nadaljevanju: 
EU), ki urejajo varstvo prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, 
njihovih habitatov in habitatnih tipov. 

Ti predpisi so: 
Direktiva Evropske skupnosti za ohranitev ptičev - Council 
Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds (v 
nadaljevanju: Direktiva o pticah) 
Direktiva Evropske skupnosti za ohranitev naravnih habitatov 
ter prostoživeče favne in flore - Council Directive 92/43/EEC 
on the conservation of natural habitats and of wiid fauna and 
flora (v nadaljevanju: Direktiva o habitatih) 
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Direktiva Evropske skupnosti o trgovini s kožami mladih 
tjulnov in izdelki iz njih - Council directive 83/129/EEC con- 
cerning the importation into Member States ofskins of certain 
seal pups and products derivated therefrom 
Direktiva Evropske skupnosti o negi živali v živalskih vrtovih 
- Council Directive 99/22/EC relating to the keeping of wild 
animais in zoos. 
Uredba Sveta ES št. 338/97 o zaščiti prostoživečih rastlinskih 
in živalskih vrst z ureditvijo trgovine na tem področju - Coun- 
cil regulation EC No 338/97 on the protection of species of 
wild fauna and flora by regulation trade therein (v nadaljevanju: 
Cites uredba) 
Uredba o prepovedi uporabe posebne vrste pasti - Council 
Regulation (EEC) No 3254/91, prohibiting the use of leghold 
traps 
Uredba o pravilih ravnanja pri uvozu izdelkov iz kitov - Coun- 
cil Regulation EEC 348/81 on common rules for imports of 
vvhales or other cetacean products 

V postopku implementacije zgoraj navedenih predpisov v slovenski 
pravni red je bilo ob pripravi podzakonskih aktov ugotovljeno, da 
so nekatere zahteve citiranih predpisov EU, ki se sicer na ozemlju 
EU uporabljajo neposredno take narave, da zahtevajo dodatno 
zakonsko ureditev zaradi posebnih zahtev v zvezi z veljavnostjo 
oziroma spremembo odločb, izdanih v upravnem postopku (Cites 
uredba). 

Nekatere odločitve Evropskega sodišča v posameznih primerih, 
ki so se nanašali zlasti na presoje sprejemljivosti vplivov planov 
ali posegov v naravo na posebna varstvena območja in Evropsko 
ekološko omrežje, imenovano Natura 2000, ki jih zahteva 6. člen 
Direktive o habitatih, kakor tudi podrobnejša navodila oziroma 
priporočila Evropske komisije v zvezi s temi presojami in njihovo 
izvedbo kažejo na to, da je treba dodelati tiste določbe ZON, ki se 
nanašajo na izvedbo teh presoj. Razlog za nujno spremembo teh 
določb je tudi spremenjena zakonodaja na področju urejanja 
prostora (Zakon o urejanju prostora, Uradni list RS, št. 110/02, 8/ 
03-popr. in 58/03-ZZK-1; v nadaljevanju: ZUreP) in graditve 
objektov (Zakon o graditvi objektov, Uradni list RS, št. 110/02; v 
nadaljevanju: ZGO). Še posebej pa narekuje nujno spremembo 
zadevnih določb ZON sprejem Direktive 2001/42/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov 
nekaterih načrtov in programov na okolje. Ta direktiva ureja 
postopek celovite presoje vplivov na okolje, ki se uporablja kot 
mehanizem za ugotavljanje in presojo morebitnih škodljivih vplivov 
planov na Evropsko ekološko omrežje. S tem je povezano tudi 
dejstvo, da je v zakonodajnem postopku predlog zakona o varstvu 
okolja, s katerim se bodo določbe zadevne direktive prenesle v 
slovenski pravni red. Z novim zakonom o varstvu okolja bo urejen 
tudi postopek presoje vplivov na okolje, ki je eden od mehanizmov, 
ki se uporablja za presojo vplivov morebitnih škodljivih posegov v 
naravo na Evropsko ekološko omrežje. 

1.2. Spremembe drugih zgkpnpv 

Novi zakon o divjadi in lovstvu je posegel v veljavni ZON z ureditvijo 
različnih vrst škod, ki jih lahko povzroči divjad, odgovornosti za 
povzročene škode po sesalcih in ptičih, ki so zavarovani, skladno 
z določil ZON in ureditvijo načina za uveljavljanje odškodnin za 
nekatere vrste škod. Poleg tega je tudi določil, da Zavod za 
gozdove Slovenije ugotavlja škodo, povzročeno po zavarovanih 
vrstah živali. Zaradi tega je treba ustrezno spremeniti tiste določbe 
ZON, ki se nanašajo na uveljavljanje odškodnin. 

1.3. Druai maniši nujno potrebni popravki in_usj<l3Sii^ 
v i 

ZON je s sprejemom novele decembra 2002, ko je zac 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ohranjanju ^ 
(Uradni list RS, št. 119/02 - ZON A), povzročil nejasno P ^ 
stanje na področju gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in g ^ 
v lasti države. Z uveljavitvijo 35. člena ZON A je začela vel ^ 
določba petega odstavka 148. člena ZON, ki določa, da 9°a^ajajo 
s kmetijskimi zemljišči in gozdovi, ki so v lasti države in se ^ 
na zavarovanem območju, upravljavec zavarovanega o j 
Ta določba je posegla v sistemsko ureditev, ko z vsemi km . nim 
zemljišči in gozdovi v lasti države gospodari v skladu s p 
zakonom, to je Zakonom o Skladu kmetijskih '".-Lanju1 

(Uradni list RS, št.10/93, 1/96 in 23/96-popr.- v nadalje ^ 
Zakon o skladu), Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. z jene 
vsebuje prehodnih določb o načinu uveljavitve tako spre ni 
ureditve gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in 9oZ

|iaj0čih 
zavarovanih območjih. Določba sama brez sprern 'katerih 
izvedbenih pravil pa tudi odpira celo vrsto vprašanj, ^ ^ 
odgovori oziroma ureditev sodijo vsaj v podzakonsko, c 
v zakonsko materijo. 

Namen zakonske ureditve prenosa kmetijskih zemljišč in 9°(oVjti 
v gospodarjenje upravljavcev zavarovanih območij je bil z H -e 
stabilen vir financiranja za varstvo oziroma upr 
zavarovanih območjih. Sprejeta rešitev je posegla v s 
urejeno gospodarjenje kmetijskih zemljišč in gozdov v las ej 
preko Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, ne da bi tu 
ocenjene posledice te ureditve in brez natančnejše opre 
kaj to za samo gospodarjenje z državno lastnino Pr^ 
dejansko pomeni. Poleg tega se ta ureditev nanaša ^a, 
upravljavce v zavarovanih območjih, ki jih je ustanovila je 
kakor tudi na upravljavce v zavarovanih območjih, v 
ustanovila lokalna skupnost. S tem se posredno P° ovanih 
financiranje lokalnih skupnosti, saj je upravljanje zava 
območij lokalnega pomena lokalna javna služba. 

funkcij0 

Uveljavljena ureditev je s tem posegla tudi v temeljno ^.^g. 
gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in gozdovi v lasti s 
Ker ZON A ne opredeljuje pomena pojma "gospod31r' 5|<o 
kmetijskimi zemljišči in gozdovi" v zvezi s spremenjeno z 
ureditvijo, se zastavlja vprašanje opredelitve tega pojma- jas 
s tem je odrta možnost smiselne uporabe pojma gospod ' ^ 
kmetijskimi zemljišči in gozdovi, kakor ga v zvezi s c ^{3 
premoženjem države, ki predstavlja v naravi kmetijska ze ta 
in gozdove, opredeljuje Zakon o skladu. Ker vklju 0nj, 
opredelitev tako upravljanje kakor tudi razpolaganje, to P ^ 
da bodo s prenosom kmetijskih zemljišč in gozdov na upr za 
zavarovanih območij nastopile pomembne finančne posi # 
javne finance. Posledično se bo namreč del Pr|n korjst 
gospodarjenja z državnim premoženjem prelil v

ra§anje 

upravljavcev zavarovanih območij, pri čemer je odprto vp 
utemeljenosti takega neenakomernega prelivanja sredsts • ^ 
tudi racionalnosti drobljenja sredstev, ki že sicer ne za ,0 in 
izvajanje nalog, zaradi katerih je bil Sklad kmetijskih zem j0te 
gozdov ustanovljen, to so prednostne naloge izvajanja 
kmetijske politike. 

Poleg tega je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, ki je bil ustagtopKif 
kot javni zavod, tudi zavezanec za vrnitev zemljišč v p° , jsUje 
denacionalizacije, daje v teh postopkih izjavo volje in po 
sporazume o dodelitvi nadomestnih zemljišč. Skratka o ^ ^ 
izvajanje denacionalizacije. Kakršnekoli spremembe 
področju vsekakor ne bi pripomogle k pospešitvi za 
denacionaiizacijskih postopkov. 
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°bs6g dai"3 uredi,ev je vprašljiva tudi po drugi strani, saj bi pove čan 
na stra 

a 2aradi gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in gozdovi 
Opravlja" "prav'iavcev nujno povzročil dodatne strofike. 
dru9ačnVC' zavarovanih območij opravljajo sedaj pretežno 
nadzom VrS'6 nalo9 " varstvene, strokovne, upravljavsk e in 
kmetijski 'n pravi'orTla niso usposobljeni za gospodarjenje s 
moraij So h zeml'išči in gozdovi. Za opravljanje teh nalog bi se 
,69a je ut a,no usposobiti in zlasti kadrovsko okrepiti. Zaradi 
Povečan eme''.ena ocena, da bi uveljavljena ureditev povznočila 
njihovi st , ro®<ov upravljavcev in posledično finančni priliv,'i na 
đru9i stra3"'11813'bi" reali2iraniv ,aki višini, kot je pričakovana. Po 
Stranj jav"!?3 ^ n'ena uveliavrt0v povzročila izpad dohodka na 
s'abšanie t .pr"10c"K>v sklada, kar bi posledično povzročilo 
Politike 'a na področju izvajanja prednostnih nalog kmeti jske 
prj 
0vrednotitiStPre'em''ivosti uve|iav,j0ne rešitve je treba pravilno i 
naravnih ' m°žen konflikt interesov varstva in izkorišč anja 
2avarovan

Vh°V' če Se vse ,e deiavn°Sti združijo v upravlja vcih 
prist°jnih H -0bmoč'ih- Upravljavci zavarovanih območij so p oleg 
javni zavor|ZaVnih oz'roma lokalnih organov (režijski obrati) tudi 
nie9ovena h 

koncesionarii- i® Pri javnem zavodu nadzor 
Pot,1evani van'a 2a90tovljen z ustreznimi mehanizmi kot so 
Zavoda i pro9ramskih, finančnih in statusnih aktov delovanja 
prsds,avn

err6dn0 sodelovanje Pri upravljanju zavoda preko 
'bančnih ustanovitelja v svetu zavoda, zagotavljanje 
Za nadzorSHedS,SV ,er imer|ovanje direktorja, takih mehaniz mov 
sPremomk koncesionarja ni.Tudi to je eden od razlogov za 0 uveljavljene ureditve. 

*avoda^2rUaVOC*a za vars,v0 narave je tudi strokovni svet pristojnOSf 
Ure'a nekai pomembnejših statusnih vprašanj g lede 

določbamivoden'a in sestave strokovnega sveta. Med temi 
ž'ani strok16 ,Ud'določba'da so vodje organizacijskih enot za\ /oda 
na v|ogo :°Vne9a sveta 9lede na funkcijo, ki jo opravljajo. G lede 
črtnem" na'°9e' ki 'ih strokovni svet opravlja, je ta ureditev 
*avoda kr 'n onemo9oča drugačne primernejše rešitve v statutu 
s katerirn '6 po.svoii pravni naravi splošen akt javnega zav oda, 
v javnih ?=e ureiai° statusna in temeljna organizacijska razmerja zavodih. 

2 
Cili'' na£ela in poglavitne rešitve 

^a<Je/a 
Predl0g z . 
n® Področ' upošteva oziroma izhaja iz vseh načel, ki sta jih 
0 varstvu

,7ars,va okolja in ohranjanja narave uveljavila Zakon 
načelo cai °-'a in ^al<on 0 ohranjanju narave. Ta načola so: 
Povzročitei °Vitost'r sooelovanja, preventive, odgovornosti 
^varovan '3 obrem®nitve, plačila za obremenjevanje, obvoznega 
tevnosti t©3 obvezne9a subsidiamega ukrepanja, spodbujanja, 
,rajnostne

r Varstva Pravic, ohranjanja biotske raznovr stnosti, 
naravnih n 

ra^e ses,av'n biotske raznovrstnosti, ohriinjanja 
Pfocesov, varstva naravnih vrednot in obnovitve. 

Ciljj 

slovenski _ ?a zakona so popolna implementacija pra va EU v 
2 Uveljavlie aVn'red' uskladitev pravnega sistema varstva narave 
Pfavne nf).

nimi Predpisi na drugih področjih in odprava nastale 
đ0(latnafin 

Onsisten,nosti z drugačno ureditvijo, ki omogoča 
^ jih j6 us(

anina sredstva za upravljanje z zavarovanimi območji, 
an°vila država, na racionalen in učinkovit nač n. 

Namen 

Namen predlaganega zakona je povečati učinkovitost delovanja 
postavljenega sistema ohranjanja narave. 

Poglavitne rešitve 

Zaradi uskladitve in možnosti izvrševanja predpisov EU, ki se 
sicer neposredno izvajajo - Cites uredba, je predlagana rešitev, 
ki omogoča resorno pristojnemu ministrstvu skladno z zahtevami 
zadevne uredbe spremembo veljavne odločbe oziroma izdajo 
drugačne odločbe, kar z veljavno ureditvijo pravil splošnega 
upravnega postopka trenutno ni mogoče. V ta namen je določena 
obveznost sporočanja sprememb, ki bi lahko vplivale na veljavnost 
izdane odločbe, in dano pooblastilo resorno pristojnemu 
ministrstvu, da v primeru nastopa ustreznih okoliščin izda novo 
odločbo po uradni dolžnosti. 

Najobsežnejša predlagana sprememba se nanaša na podrobnejšo 
ureditev postopka presoj sprejemljivosti planov in posegov v 
naravo glede na zelo stroge zahteve 6. člena Direktive o habitatih, 
ki se nanašajo na varstvo Evropskega ekološkega omrežja. Ta 
postopek je v sedaj veljavnem ZON že urejen vendar na splošnem 
nivoju. Predlagane rešitve predstavljajo podrobnejšo ureditev 
posameznih pravnih mehanizmov, ki jih ureja ZON in njihovo 
uskladitev s pravnimi mehanizmi na drugih področjih, zlasti na 
področju varstva okolja in urejanja prostora ter graditve objektov. 

Celoten Dostopek presoje je poimenovan kot »presoja 
sprejemljivosti planov oziroma posegov v naravo«. 

Celoten postopek presoje sprejemljivosti planov je razdeljen na 
dva dela: postopek presoje vplivov plana in postopek prevlade 
javnega interesa. Za izvedbo prvega dela postopka sprejemljivosti 
plana, to je postopka presoje vplivov plana na konkretno varovano 
območje je odkazana uporaba postopka celovite presoje vplivov 
na okolje, skladno z določili zakona o varstvu okolja, pri čemer je 
treba upoštevati tudi posebne zahteve presoje sprejemljivosti, 
kar je v predlogu ZON posebej določeno V tem postopku se 
najprej ugotovi, kateri plani imajo zakonsko določene lastnosti, ki 
kažejo na to, da imajo lahko pomembne vplive na varovana 
območja in je zaradi tega treba presoditi njihove vplive na ta 
območja. Po določitvi planov, ki se presojajo, se na podlagi 
okoljskega poročila ugotavljajo možni vplivi izvede plana in njihova 
škodljivost glede na kvalitete varovanega območja, določene s 
predpisom, na podlagi ZON. Končna presoja sprejemljivosti plana 
se v tej fazi zaključi s potrditvijo ali zavrnitvijo potrditve zadevnega 
plana s strani resorno pristojnega ministrstva. Ministrstvo plan 
potrdi, če niso ugotovljeni škodljivi vplivi na varovana območja. 
Ministrstvo potrditev plana zavme, če presodi, da so ugotovljeni 
škodljivi vplivi na ta območja. V tem primeru se lahko na predlog 
pristojnega nosilca plana začne druga faza postopka presoje 
sprejemljivosti plana, to je postopek prevlade javne koristi. Skladno 
z Direktivo o habitatih je dana možnost, da se kljub izkazanim 
škodljivim vplivov plana na varovano območje, ta plan lahko izvede 
na podlagi odločitve o prevladi druge javne koristi nad koristjo 
ohranjanja narave, če so izpolnjeni zakonsko določeni pogoji. 
Postopek v tem primeru vodi resorno pristojno ministrstvo, 
odločitev pa sprejme vlada. 

Posegi v naravo, ki imajo lahko škodljive posledice za varovana 
območja, se določijo s predpisom resornega ministra, pri čemer 
se določitev vrste oziroma posameznega posega v naravo 
praviloma veže na območje habitata vrste oziroma habitatnega 
tipa. Poseg v naravo je v ZON opredeljen kot poseg v okolje, 
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skladno s predpisi o varstvu okolja, kar pomeni da zajema ta 
pojem gradnje objektov, opravljanja dejavnosti in druga ravnanja. 
Ta določitev se uporablja tako za določitev planov, ki lahko škodljivo 
vplivajo na varovana območja, kakor tudi za določitev posegov v 
naravo, za katere je treba izvesti presoje sprejemljivosti. Osnovno 
izločitveno pravilo je, da se ne presojajo tisti posegi v naravo, 
katerih vplivi so bili že ustrezno obravnavni pri presojah na 
planskem nivoju. 

Postopek presoje sprejemljivosti posegov v naravo je strukturiran 
enako kot postopek presoje sprejemljivosti planov s to razliko, da 
se že pri zakonski ureditvi upošteva obseg posega. Posegi v 
naravo so za potrebe izvedbe presoj razdeljeni na posege v 
naravo, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, skladno 
s predpisi o varstvu okolja, posege v naravo, ki so gradnje objektov, 
in se izvajajo skladno z določil ZGO ter tiste posege v naravo, za 
katere ni treba pridobiti dovoljenja po drugih predpisih in 
predstavljajo neke dejavnosti oziroma ravnanja in se lahko izvajajo 
na podlagi dovoljenja za poseg v naravo. Za izvedbo presoj 
sprejemljivosti so uporabljeni že uveljavljeni mehanizmi ZON. 
Najpomembnejše so presoje sprejemljivosti tistih posegov v 
naravo, za katere je treba izvesti presoje vplivov na okolje, po 
zakonu o varstvu okolja. Presoja vplivov se izvede v postopku 
presoje vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja in ne 
pomeni dodatnih postopkov. Ob upoštevanju zgoraj navedenih 
pogojev oziroma ugotovitev škodljivosti vplivov na varovana 
območja se okoljevarstveno soglasje za posamezen poseg v 
naravo izda oziroma se izdaja zavrne na podlagi poročila o vplivih 
na okolje. 

Če se izdaja okoljevarstvenega soglasja zavrne, ima nosilec 
posega možnost predlagati uvedbo postopka prevlade javne 
koristi. Ta postopek vodi ministrstvo, ki tudi sprejme ustrezno 
odločitev. Pri drugih presojah sprejemljivosti posegov v naravo, ki 
so manjšega pomena, postopek prevlade druge javne koristi ni 
predviden, ker je utemeljena predpostavka, da so le ti tako 
majhnega pomena, da ne morejo prevladati nad javno koristjo 
ohranjanja narave tudi zaradi tega, ker je vedno možna alternativna 
rešitev. Pomanjkanje alternativne rešitve je namreč eden nujnih 
pogojev, ki mora biti izpolnjen, da se v postopku prevlade javne 
koristi lahko sprejme odločitev o prevladi druge javne koristi nad 
javno koristjo ohranjanja narave. 

V zvezi z veljavno ureditvijo upravljanja s kmetijskimi zemljišči in 
gozdovi v lasti države na zavarovanih območjih se ocenjuje, da 
se finančna sredstva iz prihodkov gospodarjenja s kmetijskimi 
zemljišči in gozdovi za upravljanje z zavarovanimi območji lahko 
zagotovijo na učinkovitejši način, kot pa je dejanski prenos 
kmetijskih zemljišč in gozdov v gospodarjenje upravljavcem 
zavarovanih območij. Tak način predstavlja predlagana zakonska 
opredelitev, da so presežki prihodkov nad odhodki Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov vir za financiranje upravljanja 
zavarovanih območij, ki jih je ustanovila država. S tem se ohranja 
celovitost gospodarjenja s kmetijskim zemljišči in gozdovi, 
preprečuje nestrokovno gospodarjenje in nadzorovano drobljenje 
finančnih sredstev, hkrati pa se tudi zagotavljajo dodatna finančna 
sredstva za financiranje upravljanja zavarovanih območij. 

ZON nalaga lokalnim skupnostim obveznost financiranja ukrepov 
varstva naravnih vrednot lokalnega pomena, kamor sodi tudi 
ustanavljanje zavarovanih območij in njihovo financiranje. V skladu 
s tem temeljnim izhodiščem lahko lokalne skupnosti uredijo njihovo 
financiranje na smiselno enak način, kot za zavarovana območja, 
ki jih je ustanovila država. Tako kot naj bi Sklad kmetijskih zemljišč 
I-1 gozdov zagotavljal del sredstev za financiranje zavarovanih 
območij, ki jih je ustanovila država, lahko tudi lokalne skupnosti 
po veljavni zakonodaji namenjajo del sredstev, ki jih pridobijo iz 
gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in gozdovi v svoji lasti, za 
upravljanje zavarovanih območij, ki jih same ustanovijo, oziroma 

pre nesejo te nepremičnine v upravljanje oziroma gospodari0"' 
upravljavcem zavarovanih območij, ki jih same ustanovijo- 

Predlagano je črtanje zakonske določbe, ki določa s®®'^je 
strokovnega sveta Zavoda RS za varstvo narave, 
oblikovanje strokovnega sveta praviloma vsebina teme J 
statusnega akta javnega zavoda, to je statuta. Statut sp ^ 
svet zavoda, veljati pa začne, ko z njim soglaša Vlada Rep 
Slovenije. 

3. Ocena finančnih posledic predloga zakona in 
druga javna finančna sredstva 

Sprojem zakona nima neposrednih finančnih posledic. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in 
prilagojenost predlagane ureditve pravu EU 

4.1. Pravo EU 
esen® 

Kakor je bilo omenjeno že zgoraj, so v predlagani zakon vng^irte 
določbe, s katerimi se podrobneje urejajo nekatere vs 
Direktive o habitatih, ki jih veljavni ZON načelno že ureja, ^ ,jt0V 
je treba zaradi njihove celovite implementacije zakonsko ur 
dopi olniti na predlagan način. 

Dopolnitve so potrebne zaradi zahtev Direktive 0 habi'3^^ 
poviszavi z Direktivo 2001/42/ES Evropskega parlamenta in in 
z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih nac 
programov na okolje. 

• ^ rta"8 

Dreldiva o habitatih (92/43/EC) nalaga državam članicam. ^ 
posebnih območjih varstva (območja, ki izhajajo iz 4. jn 
DireiMive o pticah v povezi s 7. členom Drektive o hab'!ahajajo 
potencialnih posebnih ohranitvenih območij (območja, k'|Z 0j6 
iz drugega odstavka 4. člena Drektive o habitatih) izyaiai° P ^ 3 
načntov in projektov (posegov v naravo) v skladu z dol° J' teh 
in 4. odstavka 6. člena Direktive o habitatih. Od uveljavi ^ 
doloiiil v sedanjih državah članicah EU je bilo objavljenih 
primerov sodne prakse (case-law), zato je Evropska k° 
pripravila podrobnejše tolmačenje izvajanja presoj po nju 
Direktive o habitatih na prej navedenih območjih (v nada J i(1 
območja NATURA 2000). Države članice so v svoj Pravn's|ana 
implernentacijsko prakso določila in izvajanje presoj Prene r8vi. 
različn e načine, odvisno od pravnega sistema in situacije v 

V Belgiji in na Nizozemskem presojajo na območjih 
2000 veliko večino vseh projektov Kriteriji za uvrstitev I—yr§ina, 
presojo sprejemljivosti so enostavni, praviloma je to kar po ^ 
ki jo projekt zasede (nad 1-3 ha). Tudi v Avstriji na.0končn8 
NATURA 2000 zvezne dežele (v njihovi pristojnosti je ^ 
implementacija določil 6. člena Direktive o habitatih) Pr® 
projekt e in preko njih plane. V primerjavi z Belgijo in N'Z0Z .jgV 
nalaga Avstriji stanje v naravi iskanje bolj kompleksnih k" jfl 
za uvrstitev projekta v presojo sprejemljivosti. Stanje na ^ v 
poselit1,'e je v Belgiji in na Nizozemskem tako kontrastno, oSto 
območjih Natura 2000 le redko naselja in kulturna krajina, P^ofl0v 
so ta območja tudi v lasti naravovarstvenih organizacij- ■ -- ^ 
in s ter n upravnih postopkov je malo, zato ni večje po|r s(anje 
podrobnejši ureditvi izvajanja presoj projektov. V Avstrij'J® jpA 
narave in poselitve manj kontrastno, zato je v območjih N 
2000 pogosto veliko naselij in kulturne krajine. Iz tega la°0g|asij 
veliko manjših posegov in upravnih postopkov za izdajo __n0ga 
oz. dovoljenj (npr. gradbenih), od katerih jih večina nima bis Q in 
škodljiv ega vpliva na varstvene cilje območja NATURA -e^a 
na celovitost omrežja NATURA 2000. Kriteriji za uvrstitev P^ s0 
v presojo sprejemljivosti so zato dosti bolj dodelani. Kn 
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s 6. č|en 
S Predhodno presojo tipov posegov oz planov v skladu 

Plane ki°^ Direktive 0 habitatih in izločajo projekte, lahko pa tudi 
cilje o'bm° a'00 nimai° bistvenega vpliva na celovitost in varstvene 
kražajo °°'' 2000. Rezultati teh predhodnih presoj se 
presoj S

V Zakon°dainih rešitvah, ki urejajo podrobnejše izvajanje 
2rr|aniša'tre'em'''VOSt' ter Pres°j načrtov in projektov. Tako se udi število nepotrebnih upravnih postopkov. 

2 2avarov Vedenih državah se del območij NATURA 2000 pokriva 
Parkj, _ an'm' območji narave, kot so narodni, regijski in krajinski 
rezervaf 

r\/Vn'- sP°meniki, naravni rezervati in strogi naravni 
kvarova -1 se 23 'zvaianle presoj uporabljajo mehanizmi območij, ki so lahko še natančnejši ali še strožji. 

S kmetijskimi Z0mlji$^i in gozdovi v 

Prjm 
na Prinferi' ^"^2 Pravn|b ureditev v drugih državah je osredotočen 
Vs®bine kVS pravne insWute, iz katerih je mogoče sklepati na 
Ustanovitv S° predmet predlaganega zakona. To so način 
drugih za S' uprav'ianie in financiranje nacionalnih parkov oziroma 
ni bilo m ?r0van'b območij narave. V obdelanih pravnih prikazih 
Uredit^- ■zas|editi ureditve, ki bi bila primerljiva s slovensko 
2®mijjJčj V delu' ki se nanaša na gospodarjenje s kmetijskimi 
Ugotovi t" ri®0zdovi v las,i države preko enotnega upravljavca. 
9°sPodar bi'° mo9oče' da bi se ta zemljišča prenašala v 
uPravljan'6n'e uPrav'iavcem zavarovanih območij. Praviloma 
lad zemr^*Zavarovan"1 območij ne vključuje dejanske oblasti 

I' či v parkih, temveč zajema druge vrste nalog. 

&*Sl£jja 

uPravljan?0Cl'a-3 23 ustanav|ianie nacionalnih parkov in za 
Parknaha^ Z n''mi 'e zakonodaja posamezne dežele, v kateri se 

iistamj3'^ Avstrija na zvezni ravni nima zakona, ki bi (enotno 
nacional Ure'a't0 materijo. Na zvezni ravni deluje Komite za 
pr°9ramsk' Parke ("Nat'onalparkbeirat"), ki zagotavlja načelen 
Parke, ' °kvir za vse obstoječe in načrtovane nacionalne 

^istvo da io 
Prts,ojnost ustanavljanje in urejanje nacionalnih parkov v 
struktur l,posameznih dežel, se odraža tudi na ravni lastninske 
lastnina . 

nac'°nalnih parkov: v smislu razmejitve državna 
niha, od fasebna lastnina omenjena struktura namreč močno 
^ste'rreic5 °ra' Popolnoma državne (npr. v nacionalnem parku 
lasti), do i'Suhe Kalka|Pec, kjer je 98% ozemlja parka v državni 
^eusiedlf> no 2asebne lastnine (npr. v nacionalnem parku 
,6'° °zirom 66 ^a,ional Park). Vsak park ima svoje upravljavsko 
2akonoda' 3 Sk'acl 2a promocijo in upravljanje, ki ie z deželno ravni po 10 d°ločen kot subjekt javnega prava in ki deluje na 
Hohe TaumeZne de*e'e- ®re za predstavniško telo, ki je v primeru 
'astnikov8rn ^at'ona' Park sestavljeno iz 5. predstavnikov 
Pr6dstavn kZeml'a Parka' 4- predstavnikov skupnosti, 1. 
đeželne obi ^striiske9a alpskega kluba, 2. predstavnikov Iz vrst strokovnjakov za ohranjanje narave in 
*a Področi na^rtovanie ter 1. člana deželne oblasti, ki je odgovoren 
°2iroma m 0 an'ania narave. Naloga sklada je določitev območja 
*n°'rai niQ

6'a naci°nalnega parka in ožjih zavarovanih območij 9a ter ustanovitev parka. 
^ konkret 
®0sPodarine'š'mi nalo9ami upravljanja in z njimi povezanim 
^Želne 'en'em z nacionalnim parkom se ukvarjajo različne 
uPravljanja^enci'0 za ohranjanje narave, ki oblikujejo načrt turim:* ' s Parkom, regulirajo rabo gozdnih in kmetijskih zemljišč, 

dejavnos >ičnou 
'astnik določ'e-n°Sl t9r ciru90'Te a9enciie so lahko obenem tudi enega dela ozemlja nacionalnega parka (npr. v Hohe 

Tauern National Park je tovrstna agencija lastnik 10% ozemlja 
parka). V novejših nacionalnih parkih (Kalkalpen, Donau-Auen, 
Thayatai) se omenjene konkretnejše naloge upravljanja 
zagotavljajo znotraj statusnega okvira družb z omejeno 
oagovornostjo. 

Vir financiranja za vse parke je državni proračun (sredstva, ki so 
v državnem proračunu zagotovljena ministrstvu, pristojnemu za 
okolje, predstavljajo cca.50% prihodkov vseh parkov), za 
posamezen park, ki se nahaja znotraj določene dežele, pa deželni 
proračun te dežele (ta sredstva predstavljajo cca.50% prihodkov 
parka). V Hohe Tauern National Park prihaja vir dohodkov tudi od 
lastnikov zemljišč, kulturnih organizacij, pobranih vstopnin, 
sredstev, pridobljenih s sponzorstvom Prijateljev nacionalnega 
parka Hohe Tauern, z oglaševanjem in s prodajo dobrin 
nacionalnega parka. 

Nizozemska » 
Za razliko od Avstrije Nizozemska na nacionalni ravni sicer ima 
zakon o ohranjanju narave (iz 1.1967), vendar slednji z izjemo 
določb o naravnih spomenikih ne ureja zavarovanih območij. Spričo 
svojega položaja v hierarhiji pravnih aktov predstavlja omenjeni 
zakon sicer zavezujoč, a sila ohlapen (pomanjkljiv) formalni okvir 
za okoljsko planiranje, v katerega spada seveda tudi vprašanje 
urejanja nacionalnih parkov. Ustanavljanje nacionalnih parkov 
poteka pod okriljem ministrstva, pristojnega za okolje, (tu deluje 
t.i. Provizorična komisija za nacionalne parke), pri čemer je za 
uradno ustanovitev nacionalnega parka potrebna odobritev 
razvojnega in upravljavskega načrta parka s strani vseh, v 
postopek ustanavljanja vključenih družbenikov družbe, ki bo s 
parkom upravljala 

Ozemlja nizozemskih nacionalnih parkov so bodisi v celoti državna 
lastnina, bodisi pretežno v lasti posameznih dežel, mestnih občin 
ali različnih in mnogoštevilnih zasebnih organizacij za ohranjanje 
narave (med slednjimi npr. deželnih upravnih odborov za podeželje, 
skladov nacionalnega parka in deželnih skladov za ohranjanje 
podeželja). 

Vsak nacionalni park ima svoj upravni odbor s pravnim statusom 
družbe. Sestavljajo ga njegov predsednik (predstavnik dežele) in 
družbeniki (predstavniki deželne oblasti, predstavniki uprave 
organizacij za ohranjanje narave in lastniki zemljišč). Naloga 
upravnega odbora je priprava načrta upravljanja ter reguliranje 
rabe zemljišč in turistične dejavnosti v nacionalnem parku. Močan 
vpliv na pripravo načrta upravljanja oziroma na vladne kroge in 
javnost ima Sklad za naravo in okolje, v katerem je združena 
večina omenjenih zasebnih organizacij za ohranjanje narave. 

Nacionalni parki se financirajo iz državnega proračuna (minister, 
pristojen za okolje odobri eno- in večletni finančni načrt za vsak 
park posebej) ter iz sredstev zasebnih organizacij za ohranjanje 
narave 

Anglija 

Anglija ima zakon, ki ureja vsebino nacionalnih parkov na nacionalni 
ravni (The Environment Act (v nadaljevanju: EA) iz 1.1995). Člen 
62 EA nalaga upravljavskim telesom parka obveznost, da "si 
prizadevajo za ekonomsko in socialno dobrobit lokalnih skupnosti 
znotraj nacionalnega parka, ne da bi pri tem ustvarjale znatne 
stroške, in v ta namen sodelujejo z lokalnimi oblastmi in javnimi 
organizacijami, katerih funkcije vključujejo spodbujanje 
ekonomskega ali socialnega razvoja območja nacionalnega 
parka." 
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EA ne določa, kdo je lastnik ozemlja nacionalnih parkov. Dejansl'0 
je večina zemljišč, na katerih se parki nahajajo, v zasebni lasti, 
toda velik del teh zemljišč imajo v zakupu Komisija za gozdarstvo, 
Ministrstvo za obrambo, vodnogospodarske družbe in Nacionalna 
fiduciarna družba. 

Od 1.1997 dalje upravljajo z angleškimi nacionalnimi parki 
samostojna upravljavska telesa (se pravi: za vsak park eno takšno 
telo, t.i. National Park Authority (v nadaljevanju: NPA)), ki so 
vključena v strukturo oziroma delujejo v okviru pristojnosti 
posameznih lokalnih oblasti. Polovica plus en član NPA so s strani 
organa lokalne oblasti imenovani predstavniki okrožij in okrajev. 
Preostale člane, od katerih je polovica minus en član 
predstavnikov župnij, imenuje minister po posvetovanju z 
omenjenim organom lokalne oblasti. Ko je NPA enkrat konstituirana, 
se mora v skladu z vladno okrožnico glede vseh vprašanj, ki so 
povezana s socialno-ekonomskimi učinki upravljavske politike 
NPA, posvetovati z državno Komisijo za gozdove in ministrstvom, 
pristojnim za okolje 

Nacionalni parki se financirajo preko NPA. Glavni finančni v!r NPA 
so subvencije, ki jih podeljuje ministrstvo in predstavljajo cca.75% 
vseh prihodkov. Ostali viri so zlasti davki, pobrani s strani lokalnih 
oblasti, ki participirajo v NPA, pa tudi sredstva, dobljena od Komisije 
EU, od iger na srečo in od preskrbe z dobrinami in storitvami ter 
investicijski krediti, ki jih podeljuje omenjeno ministrstvo. 

Finska 

Finska ima sistemski zakon o ohranjanju narave iz 1.1996 (v 
nadaljevanju: ZON-SF), ki pozna več vrst območii zaščitene 
narave: poleg nacionalnih parkov še naravne parke in druga 
območja zaščitene narave ZON-SF določa, da se nacionalni in 
naravni parki ustanovijo in njihov namen določi z zakonom. 
Ustanovitev drugih območij zaščitene narave, določitev njihovega 
namena in za ta območja urejajočih pravil za zagotavljanje miru, 
pa se določi s predpisom vlade ali - če gre za ozemlje, katerega 
površina ne presega 100 ha - z aktom Gozdne uprave. 

Nacionalni park se lahko ustanovi samo na območju, ki je v lasti 
države. Z nacionalnimi parki na Finskem upravlja Gozdna uprava 
(v nadaljevanju: GO). Edino izjemo glede subjekta upravljanja 
predstavlja park 'Koli, ki je pod upravo državnega 
Gozdnoraziskovalnega "inštituta, 

GO je pod upravno pristojnostjo Ministrstva za državno in gozdno 
gospodarstvo delujoča gospodarska organizacija, ki je v 
vprašanjih, povezanih z zaščito narave, pod programskim 
vodstvom Ministrstva za okolje (1 .par. Zakona o Gozdni upravi 
(v nadaljevanju. ZGO)). Iz 2.par. ZGO izhaja, da GO pri upravljanju 
z naravnimi viri, njihovi rabi in varovanju, ravna skladno ne le z 
načeloma vzdržnostnega razvoja in profitnoga delovanja, temveč 
skrbi tudi za zaposlovanje in z zaposlovanjem povezane naloge, 
kakor tudi za vse druge družbene naloge, ki so povezane s 
področjem njene dejavnost: in ki ji jih lahko naloži s svojim aktom 
vlada. Skrb za profitno delovanje GO je izpostavljena tudi v par.5 
ZGO, ki določa, da mora GO pri tem upoštevati potrebe svojih 
strank in celotne družbe. Cene storitev GO, t.j. cene za zaščito 
narave, ribištvo, gozdarstvo, izletništvo in cene drugih z javnimi 
storitvami povezanih plačil, se določajo po ekonomskih kriterijih. 
Iz posebnih razlogov se lahko stroški omenjenih storitev GO 
ovrednotijo tudi po nižji ceni, ali pa so lahko v celoti ne zaračunani. 

Predstavništvo lokalnih oblasti, lokalnega prebivalstva in (lokalnih) 
naravovarstvenih organizacij pri upravljanju z nacionalnimi parki 
je na Finskem bistveno šibkejše kot v predhodnih točkah 
obravnavanih državah. V tem pogledu je relevanten predvsem 
8.par. Uredbe o varstvu narave (iz 1.1997), ki doioča možnost 
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ustanovitve svetovalnega odbora za nacionalne parke. 
Gozdnoraziskovalni inštitut (slednji seveda le za park K?'1' jn 
imenuje za reševanje vprašanj, ki so povezana z uPrav'ian) a|ni 
uporabljanjem nacionalnega parka, svetovalni odbor. Sve 
odbor je lahko sestavljen vsaj iz predstavnikov vlade in °t ^ 
lokalne oblasti, strokovnjakov in naravovarstvenih prgan . 
kakor tudi iz predstavnikov lokalnega prebivalstva." Sve ... 
odbor je torej predviden le kot možen svetovalni organ. 0 ' e 
upravni organ v GO je namreč upravni odbor, za katere1g ^ 
uporabljajo zakonske določbe o upravljanju gospoda 
organizacij. 

Glavna vira financiranja GO sta državni proračun (GO 
najame tudi državni kredit z najmanj enoletnim odplačilnimr j 
7.in 8.par. ZGO) in prihodki od gozdnogospodarske deja 
(cca.44 milijonov evrov letno). 

ZON-SF ureja poleg nacionalnih in naravnih parkov še 
območij zaščitene narave, za katera uporablja taisti spl°s®n . v 
t.j. "druga območja zaščitene narave. Ta območja so b ^ 
državni lasti - v tem primeru velja glede upravljanja z nl,rn ^ . 
kar je bilo do sedaj rečeno o upravljanju z nacionalnimi P ^ 
bodisi v zasebni lasti. ZON-SF ne vsebuje posebnih ^°'0. '|0ča 
urejale upravljanje s temi območji v zasebni lasti, temveč ^ 
le način ustanovitve in prenehanja statusa takšnega obmo ^ 
določbe o miru, ki ga mora lastnik zemljišča v tem obmocj v 
se slednji in področni center za okolje o tem sporazum 
pogodbi - zagotoviti v določenem roku. 

5, Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 
. . ujlg Tfi 

Sprejem predloga zakona nima drugih posledic, ki ne bi 
navedene v gradivu. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 
popr. in 119/02) se v 11. členu v točkah 10. in 20. besedi 
Slovenije« nadomesti z besedo »Skupnosti«. Besedilo 24- 
se spremeni tako, da se glasi: »Uvoz je vsak vnos na ca 
območje Skupnosti.« 

2. člen 

V tretjem odstavku 26. člena in v četrtem odstavku 31 • 
besedilo «obvezno upoštevajo« nadomesti z besedilom " 
upoštevati. 

3. člen 

Besedilo 25. člena spremeni tako, da se glasi: 

»(dovoljenja, potrdila in druge listine) 

Ministrstvo izdaja dovoljenja, potrdila i i druge listine (v nao i z 
besedilu: odločbe) za izvoz, uvoz, • pnzit ali druga ravn ^ 
rastlinami ali živalmi, njihovimi deli ter izdelki iz rastlin ali f'ur0jajo 
predpisih Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), k| jp 
varstvo rastlinskih in živalskih vrst ali za izvajanje ratificira i(1 
objavijenin mednarodnih pogodb s področja varstva rastlin 
živalskih vrst.«. 
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4. člen 
25' členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi: 

potencialno posebno ohranitveno območje), skladno s 
postopkom, predpisanim s predpisi EU, ter varstvene cilje in 
varstvene usmeritve za varstvo teh območij. 

»25.a člen 
(veljavnost izdanih odločb) 

«!v odločbi izdani na podlagi prejšnjega člena, morajo biti 1 ves čas veljavnosti odločbe. 
(2) Vsakdo 
spreme k '110ra nemudoma sporočiti ministrstvu vsa dejstva, 
Ve'iavnost vP''va'° a" lahk0 vPlivale na 

• nej 
v®' sPremembe in okoliščine iz prejšnjega odstavka so: 

ča*,? 'eni P°9°ji iz odločbe, razen tistih, ki se nanašajo na 
- smr(

v.no veljavnost listin, 
" uni* 2lVal' a" ProPacl rastlin, 
• I6"16 Živali ah rastlin, 
• dru 2IVali' 

9e okoliščine, zaradi katerih se vsebina odločbe razlikuje 
0(1 dejanskega stanja. 

°dločbe'S1 rstvo 2ačne postopek razveljavitve ali spremembe 
ali okoli«0 uradni d°lžnosti, če zve za nova dejstva, spremembe 
ki fc,i mooi'ne a"Se naid0 ali pridobi možnost uporabiti nove dokaze, 
doka* n 

Sami 2ase a'i v zvezi z že izvedenimi in uporabljenimi PnPeljati do drugačne odločbe. 
(5) Če se 
najde ali 2a nova dejstva, spremembe ali okoliščine ali se 
Sarrii zas^013' mo2nos' uporabiti nove dokaze, ki bi bili mogli 
Pripeljati d 3'' V ZVezi z že izvedenimi in uporabljenimi dokazi 
navedeni °|.

clrU9ačne oaločbe, če bi bila ta dejstva oziroma dokazi 
P°stopek h uP°rab'ien' v prejšnjem postopku, ministrstvo začne 
d°loča n nove Postopka tudi po preteku roka, ki ga za obnovo Podpis o splošnem upravnem postopku.«. t 

5. člen 

33- člena se spremeni tako, da se glasi' 

(P°sebno varstveno območje-evropsko ekološko 
omrežje) 

m je na ~ varstveno območje je ekološko pomembno območje 
u9odnen 02em!iu EU pomembno za ohranitev ali doseganje 
varstva\ • S'an'a P,ic (v nadaljnjem besedilu: posebno območje 
in habitaJn ?ru9'h živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov 
^močieip tif>OV nadaljnjem besedilu: posebno onranitveno 
omreži • sebna varstvena območja tvorijo evropsko ekološko • 'menovano Natura 2000. 

in varstvo d°'°či Posebna varstvena območja na območju države 
2a ohranit"8 •6 na ,eh območjih ter predpiše varstvene usmeritve 
in habitat Gua'' doseganje ugodnega stanja vrst, njihovih habitatov 
naravnih" *''>ov ,er zagotavlja njihovo varstvo z ukrepi varstva 
Varstvenih"hdn0t na Podlagi tega zakona. Varstvo posebnih 
ki lahk0 n ■ ° ise zagotavlja tudi z ukrepi po drugih predpisih, 
načrt0rn ['Spevai° k njihovi ohranitvi. Ukrepi se določijo s posebnim 
,69a ,akon

Prlianja' ki sPreime v'ada v skladu s 94. č'enom 

ki izpoinp'Som iz Prejšnjega odstavka se določijo tudi območja 
^'očitev s,rok°vne kriterije, določene s predpisi EU, za Posebnih ohranitvenih območij (v nadaljnjem besedilu: 

(4) Za potrditev potencialnih posebnih ohranitvenih območij pošlje 
vlada podatke o teh območjih pristojnim organom EU v obsegu, 
določenem s predpisi EU, in sodeluje v postopku potrditve teh 
območij v skladu s predpisi EU. 

(5) Ko pristojni organi EU potrdijo potencialna posebna 
ohranitvena območja, se s predpisom izdanim na podlagi drugega 
odstavka tega člena, ta območja določijo za posebna ohranitvena 
območja. 

(6) Pravila ravnanja, varstvene usmeritve, varstveni režimi ali 
razvojne usmeritve, določene v aktu, izdanem na podlagi drugega 
odstavka tega člena, in v aktih, izdanih na podlagi tega zakona, 
se upoštevajo pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin. 

(7) Zaradi varstva območij, določenih na podlagi tega člena, in 
izboljšave povezanosti evropskega ekološkega omrežja, se 
ohranjajo oziroma razvijajo tiste značilnosti krajine, ki so 
najpomembnejše za ohranitev ugodnega stanja vrst iz 26. člena 
tega zakona. 

(8) Na način iz drugega odstavka tega člena se zagotavlja tudi 
varstvo drugih območij, pomembnih za ohranjanje narave, ki ga 
zahtevajo ratificirane mednarodne pogodbe.«. 

6. člen 

Za 33. členom se doda novi 33.a člen, ki se glasi: 

»33.a člen 
(presoje sprejemljivosti planov, programov, načrtov, 

prostorskih ali drugih aktov in posegov v naravo) 

(1) Zaradi ohranitve ugodnega stanja in preprečitve slabšanja 
ugodnega stanja ptic in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih 
habitatov in habitatnih tipov je treba na posebnih varstvenih 
območjih in potencialnih posebnih ohranitvenih območjih izvesti 
presojo sprejemljivosti planov, programov, načrtov, prostorskih 
ali drugih aktov (v nadaljnjem besedilu: planov) in presojo 
sprejemljivosti posegov v naravo. 

(2) Presoja sprejemljivosti planov se izvaja skladno s 101., 101.a, 
101 .b in 101 c členom tega zakona. 

(3) Presoja sprejemljivosti posegov v naravo se izvaja skladno s 
101 .d, 101.e, 101 .f, 104.a in 105.a členom tega zakona. 

(4) Ne glede na določbe prejšnjih dveh odstavkov presoja 
sprejemljivosti planov ali posegov v naravo ni potrebna, če je v 
predpisu, izdanem na podlagi prejšnjega člena tako določeno. 
Izjema se lahko nanaša na vrsto ali obseg posega v naravo v 
povezavi z delom posebnega varstvenega območja ali 
ootencialnega posebnega ohranitvenega območja. 

(5) Minister predpiše vsebino in podrobnejšo metodologijo za 
izvedbo presoj sprejemljivosti planov in posegov naravo. 

(6) Sprejeti plan ni veljaven, če niso bile upoštevane določbe 
drugega odstavka tega člena. 

(7) Odločba, s katero se dovoli poseg v naravo, je nična, če niso 
bile upoštevane določbe tretjega odstavka tega člena.«. 
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7. člen 

V 93. členu se drugi, tretji in četrti odstavek spremenijo tako, 
se glasijo: 

da 

»(2) Oškodovanec uveljavlja odškodninski zahtevek za škodo, 
povzročeno po živalih zavarovanih vrst na način in po postopku 
s smiselno uporabo določb predpisov o divjadi in .uvstvu, ki urejajo 
uveljavljanje škode od države. 

(3) Naloge pooblaščenca v primerih iz prejšnjega odstavka izvaja 
Zavod za gozdove Slovenije. 

(4) Ministrstvo je pristojno za odločitev o višini odškodnine za 
škodo, povzročeno po živalih zavarovanih vrst.-<. 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 

»(5) Oškodovanec, ki se ne strinja z odločitvijo ministrstva, lahko 
s tožbo zahteva, da o odškodnini odloči pristojno sodišče. Tožbo 
mora vložiti najkasneje v treh letih od dneva, ko je škoda nastala. 
Sodišče tožbo zavrže, če oškodovanec ni ravnal na način, 
določen s tem zakonom in predpisi o divjadi in lovstvu, ki urejajo 
uveljavljanje škode od države.«. 

8. člen 

Besedilo petega odstavka 94. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

»(5) Naloge iz drugega odstavka tega člena se podrobneje 
razčlenijo v operativnih programih, ki jih sprejema vlada.« 

9. člen 

Besedilo 99. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(okoljska izhodišča) 

Naravovarstvene smernice, ki so pripravljene za območje celotne 
države so podlaga s področja ohranjanja narave za izdelavo 
okoljskih izhodišč skladno z določili zakona, ki ureja varstvo 
okolja.". 

10. člen 

Besedilo 101. člena se spremeni tako, da se glasi 

»(presoja sprejemljivosti planov) 

(1) Za vsak plan ali spremembo plana, ki ga na podlagi zakona 
sprejme pristojni državni organ ali pristojni organ samoupravne 
lokalne skupnosti za področje urejanja prostora, upravljanja voda, 
gospodarjenja z gozdovi, lova, ribištva, rudarstva, kmetijstva, 
energetike, industrije, transporta, ravnanja z odpadki in odpadnimi 
vodami, oskrbe prebivalstva s pitno vodo, telekomunikacij in 
turizma in bi lahko pomembno vplival na zavarovano območje, 
posebno varstveno območje ali potencialno posebno onranitveno 
območje sam po sebi ali v povezavi z drugimi plani, je treba 
izvesti presojo sprejemljivosti njegovih vplivov oziroma posledic 
glede na varstvene cilje teh območij. Presoje sprejemljivosti ni 
treba izvesti za tiste piane, ki so neposredno povezani ?|i potrebni 
za varstvo teh območij. 

(2) Oceno o sprejemljivosti vpliva oziroma posledicah pla' 
območja iz prejšnjega odstavka da ministrstvo v postopku c 
presoje vplivov na okolje.Ta postopek se vodi skladno z do 

kolikor ta zakon ne 
določa 

zakona, ki ureja varstvo okolja, 
drugače. 

(3) Določbe o veljavnosti plana v primeru neupoštevanja dol° z 
o obveznosti celovite presoje vplivov na °k°lje. s resojo 
določbami zakona, ki ureja varstvo okolja, veljajo tudi za P 
sprejemljivosti planov na podlagi tega zakona.«. 

11. člen 

Za 101. členom se dodajo novi 101 .a, 101 .b, 101 .c, 101-d. 
in 101 .f člen, ki se glasijo: 

»101 .a člen s0je 
(posebne določbe o izvedbi postopka celovite p'e 

vplivov na okolje) 

(1) v postopku preverjanja planov, za katere je treba izvesti c 
presojo vplivov na okolje, ministrstvo določi plane, za ka 
treba izvesti presojo sprejemljivosti na podlagi tega zakon 

(2) Za plane, ki so neposredno povezani ali potrebni za 
varsN® 

območij iz prvega odstavka prejšnjega člena, se štejejo na^ 
upravljanja zavarovanih območjih. V postopku iz Prel. . s0 
odstavka se za take plane 'ahko določijo tudi drugi Planl' 
namenjeni izključno varstvu teh območij. 

(3) Za plane, ki lahko pomembno vplivajo na območja iz P^0 

odstavka prejšnjega člena, se štejejo plani: njih 
ki obsegajo ta območja ali bi izvedba plana lahko n 
vP|ivala' . Dfve i" 
s katerimi se določajo ali načrtujejo posegi v naravo iz P 
druge alinee prvega odstavka 101 .d člena tega zakon 

(4) Če iz obvestila pripravljavca plana o nameri izdelave Pj^00 
nisc razvidni podatki, ki omogočajo uporabo določb dru9e a 
prejšnjega odstavka, in se plan nanaša na območja iz P^pa 
odstavka prejšnjega člena hkrati pa je ta plan tudi nep°s Qj0 
pravna podlaga za izdajo dovoljenj za poseg v naravo, je P 
sprejemljivosti tega plana treba izvesti. 

(5) Ministrstvo sprejme odločitev o obveznosti izdelave P ^ 
sprejemljivosti planov in sprejema druge odločitve v P°® ^ 
celovite presoje vplivov na okolje na podlagi mnenj organi 
pristojne za ohranjanje narave. 

, c g p I8" 
(6) Ministrstvo obvesti pripravljavca plana o tem; oa ^ 
nanaša na območja iz prvega odstavka prejšnjega člena 
15 dni po prejemu obvestila o nameri izdelave plana. 

(7) V postopku celovite presoje vplivov na okolje se glede i 
in metodologije presoje upoštevajo določbe predpisa, <z'~ 
na podlagi petega odstavka 33.a člena tega zakona, K 
vsebino in podrobnejšo metodologijo presoje sprejemljiv0 

a zafadi 

(8) Če se postopek celovite presoje vplivov na okolje izvaja ^ 
presoje sprejemljivosti na podlagi tega zakona, J® ^ 
posamezna dejanja v postopku izvesti v teku predpisanih ^ 
skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, pri tem Pa ^ 
jporabljajo določbe o pravnih posledicah molka min'strs vedt>0 

poteku predpisanih rokov v primerih določanja nujnosti iz 
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Us,rezn Preso'e vP|ivov na okolje iz petega odstavka 39. člena, 
Pridobit°St' oko|iske9a poročila iz drugega odstavka 41. člena in 
ureia ■ Ve P°'rditve plana iz petega odstavka 45. člena zakona, ki la Vafstv0 okolja. 

(Posebne določbe o potrditvi plana v postopku 
celovite presoje vplivov na okolje) 

vPlivo'v'StrStV0 P0,ldi P|an na podlagi izvedene celovite presoje 
varstve na 0kolie' ugotovi, da plan ne bo škodljivo vplival na 
tega žal*9 Cl''e P°sameznih območij iz prvega odstavka 101. člena 
ekninfb °na 'n nlih°vo celovitost ter na povezanost evropskega u'°skega omrežja 

(2) £ 
se n:jJ6 P°,rditev plana pogojena z izvedbo omilitvenih ukrepov, 
°ko|jeva 

V
f° 

izyaiar>je podrobneje preveri oziroma določi z 
okolja a[- im soglasjem skladno s predpisi, ki urejajo varstvo 
zakona ' naravovarstvenim soglasjem na podlagi 105. člena tega 

(3) č 
lahko rn^vo potrdi plan, ga pristojni državni ali lokalni organ 5Prejme. 

101 .c člen 
(postopek prevlade javne koristi) 

da bo It P°trditev Plana dokončno zavrnjena, ker je ugotovljeno, 
,09a zak vP|iva| na območje iz prvega odstavka "i 01. člena 
če po j2°na'93 Postojni državni ali lokalni organ lahko sprejeme, 
korist Dre i'anem P°s,0Pku prevlade javne koristi druga javna evlada nad javne koristjo ohranjanja narave. 

da se°®'0Pku Prevlade javne koristi je treba na podlagi ugotovitve, 
zakonorn " nana^a na uresničevanje javne koristi, določene z 
koristi ' 'n ni.drugih ustreznih 'ešitev za uresničitev te javne 
Prevlada?a8S°diti' ka,era 'avna korist bo v k°nkretni zadevi 

Pristo^ne°'3e'< ?revlade javne koristi vodi ministrstvo, na predlog 
v 90 dneh državne9a ali lokalnega organa. Predlog je treba vložiti Po dokončnosti zavrnitve potrditve plana. 

°c|stavkaefit,"3 doložbe prvoga odstavka tega člena in prejšnjega korist ahko ministrstvo začne postopek prevlade druge javne 
če se h ^končnostjo odločbe iz prvega odstavka tega člena, 

"^istrstva 'aVn' in,eres nanaša na druga delovna področja 

°b upoSt rS,V°. Pr'Prav' predlog odločitve o prevladi javne koristi 
naravg T

6van'u mnenja organizacije pristojne za ohranjanje 
ministrstv° od,oči,ev sprejme vlada v 60 dnevih od takrat, ko 
P°g0jev 

0 Preime predlog, iz katerega je razvidno izpolnjevanje 2 drugega odstavka tega člena. 
(6) 
Unenje^'230''3' Pristojna za ohranjanje narave, mora podati 
^ Prejšnjega odstavka v 30 dneh. 

narave'seh^'3- druga javna korist nad javno koristijo ohranjanja 
ki morajo sPr®ime tudi odločitev o nujnih izravnalnih ukrepih, 
Posebnih h pr'meru posebnih varstvenih območij in predlogov 
tetl°bmoč) an'tVeni'1 obmoćii zagotoviti celovitost in povezanost s PređpiSj ei? ukr®pih se obvesti pristojne organe EU, skladno 

(8) p 
d°'°čitev dr*avn'a'' lokalni organ mora poskrbeti za podrobnejšo 
'*v®dbo l2ravna'nih ukrepov v ustreznem planu in za njihovo 

(9) Če je na posebnem varstvenem območju ali predlogu 
posebnega ohranitvenega območja, prednostni habitatni tip ali 
habitat prednostne rastlinske ali živalske vrste, skladno s predpisi 
EU, se lahko javna korist, ki prevlada nad javno koristjo ohranjanja 
narave, nanaša samo na varstvo zdravja ali življenja človeka ali 
javno varnost ali ima koristne posledice bistvenega pomena za 
okolje ali na druge nujne razloge prevladovanja javne koristi, po 
predhodnem posvetovanju s pristojnimi organi EU. 

(10) Pred odločitvijo o prevladi javne koristi iz prejšnjega odstavka, 
je treba pridobiti mnenje pristojnega organa EU. 

(11) Rok iz petega odstavka tega člena ne teče v času pridobivanja 
mnenj iz prejšnjih dveh odstavkov 

(12) Ministrstvo izvaja obveznosti poročanja in pridobivanja mnenj 
v skladu s predpisi EU v postopkih, ki jih vodi na podlagi tega 
člena. 

101 .d člen 
(posegi v naravo, ki so predmet presoje 

sprejemljivosti) 

C) Zaradi določitve planov in posegov v naravo, ki lahko 
pomembno vplivajo na območja iz prvega odstavka 101. člena 
tega zakona, določi minister posege v naravo, 

ki lahko pomembno vplivajo na varstvene cilje teh območij, 
- za katere je treba še preveriti, če lahko pomembno vplivajo 

na varstvene cilje teh območij, 
ki ne morejo pomembno vplivati na varstvene cilje teh območij. 

(2) Če se v okviru presoje sprejemljivosti plana ocenijo vplivi 
posegov v naravo iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka na 
območja iz prvega odstavka 101. člena tega zakona, presoja 
sprejemljivosti takega posega v naravo ni potrebna, razen v 
pnmeru posegov v naravo iz 101.e člena tega zakona. Pogoji 
izvedbe posega v naravo, za katerega ni potrebna presoja 
sprejemljivosti, se določijo skladno s 105. členom tega zakona. 

(3) če se v okviru presoje sprejemljivosti plana ne ocenijo vplivi 
posegov v naravo iz prve in druge alinee prvega odstavka tega 
člena na območja iz prvega odstavka 101. člena tega zakona, je 
treba izvesti presojo sprejemljivosti teh posegov v naravo. 

(4) Ne glede na določbi prejšnjih dveh odstavkov presoje 
sprejemljivosti ni treba izvesti, če je poseg v naravo potreben za 
varstvo območij iz prvega odstavka 101. člena tega zakona. 

101.e člen 
(posegi v naravo, za katere je treba izvesti presojo 

vplivov na okolje) 

(1) \/ postopku presoje sprejemljivosti posegov v naravo je treba 
ugotoviti in ustrezno presoditi vplive oziroma posledice teh 
posegov v naravo glede na varstvene cilje posebnega 
varstvenega območja ali potencialnega posebnega ohranitvenega 
območja. 

(2) Vplivi oziroma posledice posegov v naravo Iz prejšnjega 
odstavka, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje 
skladno z določi zakona, ki ureja varstvo okolja in tega zakona, 
se ugotovijo v postopku presoje vplivov na okolje. Ta postopek se 
vodi skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo okolja, v kolikor 
ta zakon ne določa drugače 

(3) Ministrstvo sprejema odločitve v postopku presoje vplivov na 
okolje na podlagi mnenj organizacije, pristojne za ohranjanje 
narave. 
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(4) V postopku presoje vplivov na okolje se glede vsebine ir 
metodologije presoje upoštevajo določbe predpisa, izdanega na 
podlagi petega odstavka 33.a člena tega zakona, ki ureja vsebino 
in podrobnejšo metodologijo presoje sprejemljivosti. 

(5) Ocena sprejemljivosti posega v naravo je ugodna, če se 
ugotovi, da poseg v naravo ne bo škodljivo vplival na varstvene 
cilje območij iz prvega odstavka tega člena, njihovo celovitost in 
povezanost. Pri ugodni oceni se lahko upoštevajo tudi sprejemljivi 
omilitveni ukrepi. 

(6) Če je poseg v naravo ugodno ocenjen, ministrstvo izda 
okoljevarstveno soglasje. Če je ugodna ocena vplivov posega v 
naravo pogojena z izvedbo omilitvenih ukrepov, so le ti obvezna 
vsebina okoljevarstvenega soglasja. 

(7) Če je poseg v naravo neugodno ocenjen, ministrstvo zavrne 
izdajo okoljevarstvenega soglasja. 

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(6) Oblika in način izvedbe izravnalnega oziroma omilitv^8^ 
ukrepa »er način in pogoji izvedbe posega ali dejavno 
opravljenem posegu so sestavni del okoljevarstvenega sog ^ 
naravovarstvenega soglasja, dovoljenja za poseg v nara 
gradbenega ali drugega ustreznega dovoljenja.«. 

13. člen 

V 104. členu se v tretjem odstavku beseda »Vlada« nadome® 
besedo »Minister«. 

14. člen 

Za 104. členom se doda nov 104.a člen, ki se glasi: 

101 .f člen 
(prevlada javne koristi) 

(1) Če ministrstvo zavrne izdajo okoljevarstvenega soglasja, lahko 
nosilec posega v naravo v 90 dnevih po dokončnosti 
okoljevarstvenega soglasja predlaga ministrstvu uvedbo postopka 
prevlade druge iavne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave. 

(2) Postopek prevlade javne koristi na podlagi tega člena se vodi 
ob upoštevanju drugega, petega, šestega, osmega, devetega in 
enajstega odstavka 101. c člena tega zakona. 

(3) Ministrstvo sprejme odločitev o prevladi javne koristi ob 
upoštevanju predhodne pridobljenega mnenja organizacije, 
pristojne za ohranjanje narave, v 60 dnevih po prejemu predloga, 
iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 
101 .c člena tega zakona. 

(4) Z odločitvijo o prevladi druge javne koristi nad javno koristjo 
ohranjanja narave se odpravi okoljevarstveno soglasje iz prvega 
odstavka tega člena. 

(5) Nosilec posega v naravo mora poskrbeti za izvedbo določenih 
izravnalnih ukrepov « 

12. člen 

V102. členu se spremeni naslov člena tako, da se glasi »(izravnalni 
in omilitveni ukrepi) « 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Izravnalni ukrepi so dejavnosti, posegi ali ravnanja s katerimi 
se nadomesti predvidena ali povzročena okrnitev narave. 
Omilitveni ukrepi so posegi ali ravnanja s katerimi se omili izvajanje 
posega v naravo ali njegove posledice.« 

V drugem odstavku se za besedilom »izravnalnega ukrepa« doda 
besedilo »oziroma omilitvenega ukrepa«. 

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(5) Oblika izravnalnega ukrepa ter posegi in ravnanja iz drugega 
odstavka tega člena se v primeru iz 101 .c člena tega zakona 
določijo v postopku sprejema planov, skladno z ugotovitvami 
presoje sprejemljivosti plana na podlagi tega zakona.«. 

»104.a člen 
(presoja sprejemljivosti posegov v naravo, k'®f. 
izvajajo na podlagi dovoljenja za poseg v narav 

izvesti 
(1) Če je za poseg v naravo iz prejšnjega člena treba i- ,g 
presojo sprejemljivosti, se ta izvede v postopku izdaje dov 
za poseg v naravo iz prejšnjega člena. 

(2) Mnenje iz šestega odstavka prejšnjega člena, mora vs0
tv0ne 

oceno o vplivih oziroma posledicah posega v naravo na vars 
cilje območij iz prvega odstavka 101. člena tega zak0 ' 
navedbo morebitnih omilitvenih ukrepov za izvedbo pos09 1 

(3) °ri izdelavi ocene o vplivih posega v naravo iz Prel • p3 
odstavka se smiselno upoštevajo določbe predpisa, izdagbjno 
pod'agi petega odstavka 33.a člena tega zakona, ki ureja vs 
in podrobnejšo metodologijo presoje sprejemljivosti. 

(4) Ojcena posega v naravo je ugodna, če se ugotovi, da P°s®jj 
v naravo ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje Posanlnj se 
obmo*ij, njihovo celovitost ter povezanost. Pri ugodni oc 
lahko upoštevajo tudi sprejemljivi omilitveni ukrepi. 

ta izd3 (6) Če je poseg v naravo ugodno ocenjen, upravna eno y 
dovoljenje za poseg v naravo. Če je izdaja dovoljenja za pc> g 
naravo pogojena z izvedbo omilitvenih ukrepov, so le ti o 
vsebina dovoljenja za poseg v naravo. 

(7) Če je poseg v naravo neugodno ocenjen, se izdaja dovolj® ^ 
za poseg v naravo zavrne.«. 

15. člen 

Besedilo 105. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi P^^jti 
s področja ohranjanja narave poseben status, je treba P tn 
naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje na n 
po postopku, kakor je določeno s predpisi o gradnji obje 

(2) Naravovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi, če za 9 9 
enostavnega objekta v skladu s predpisi s področja 9 v 
objektov gradbeno dovoljenje ni potrebno, če je tako dolo 
predpisih s področja ohranjanja narave iz prejšnjega oa ja 
pri čemet je treba vlogi za izdajo naravovarstvenega sog 
priložiti idejno zasnovo nameravane gradnje objekta. 
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s°9'asia 6<tS na do'°^'}e prejšnjih odstavkov naravovarstvenega 
ohranign"' a Prid°biti, če je tako določeno v predpisih s področja 
na vrsto |-naraVe iz prve9a odstavka tega člena, in sicer glede 
°brnočja « °'3se9 objekta v povezavi z delom obravnavanega 

16. člen 
5' ^enorn se doda 105.a člen, ki se glasi" 

# »105.a člen 
es°ja sprejemljivosti posegov v okviru 

naravovarstvenega soglasja) 

objektaSf?a
V'°-9a za izdajo naravovarstvenih pogojev za gradnjo 

Presojo nasa na P°se9 v naravo, za katerega je treba izvesti 
n^avova^!iern"ivos,i' se ta izvede v postopku izdaje varstvenega soglasja. 

Podlag"'^Stvo presodi o sprejemljivosti posega v naravo na enja organizacije, pristojne za ohranjanje narave 

oziroma n 'Z| pr?'^nie9a odstavka mora vsebovati oceno o vplivih 
cilje obm - ed'Cah nam0ravane gradnje objekta na varstvene 
nav0dbo m'Z- prve9a odstavka 101. člena tega zakona, in 
en°stavne 0rebitnih omilitvenih ukrepov za izvedbo posega. Za 
dneh, za 'nh

man' zabtevne objekte mora biti mnenje dano v 15 
razen če Z.a evne objekte pa v 30 dneh po prejemu poziva, 
Potrebna rokovna Priprava zaradi obsežnosti preverjanj, ki so 
Vendar na>a izde,avo mnenja, ni možna v predpisanem roku, 
dni za 2ah^Sne'9 V roku 30 dni za man' zah,evne objekte in 60 

"•'"istrstvo objeKte o čemer se nemudoma obvesti 

Podpisih o9 'Zdaj.° naravovarstvenega soglasja, določeni v 
°dstavka neteče'' °b'elc,ov' za 638 izda'e mnenia iz prejšnjega 

(5) Pri • 
te9a člena aV'000,10 0 vP|ivih gradnje objekta iz tretjega odstavka 
na Podlani SS smis0lno upoštevajo določbe predpisa, izdanega vsebino in' Pete9a odstavka 33.a člena tega zakona, ki ureja 
^ Podrobnejšo metodologijo presoje sprejemljivosti. 

9radnj^na^.p'^ov 9radnje objekta je ugodna, če se ugotovi, da 
^sarrieznh0 ne bo škodljivo vplivala na varstvene cilje 
°oeni se lahi^"10^''1 ni'bovo celovitost ter povezanost. Dri ugodni 

ko upoštevajo tudi sprejemljivi omilitveni ukrepi.' 

^ če je 
nis° Potr^lfdn'a ob'ek,a ugodno ocenjena in omilitveni ukrepi 
naravova t'' S8 šte'0, da i0 bila dana vlo9a za izdajo naravova/. 

0n09a soglasja in se nemudoma izda 
stveno soglasje. 

s® način ^radn'a o^ekta pogojena z izvedbo omilitvenih ukrepov, 
°^jekta do|V*-be omili,venih ukrepov in drugi pogoji za gradnjo 

i° v naravovarstvenih pogojih. 
(9) č6 je 

P°dana obl®kta neugodno ocenjena, se šteje, da je bila 
naravovar ?

a za izdajo naravovarstvenega soglasja in se izdaja s venega soglasja zavrne.«. 

17. člen 

V 117. členu se v prvem odstavku doda nova 17. točka, ki se 
glasi: 

»(17) sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva sestavin 
biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnih območjih in 
posebnih varstvenih območjih.«. 

18. člen 

V 123. členu se črta tretji odstavek. 

Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek. 

19. člen 

V 148. členu se besedilo petega odstavka spremeni tako, da se 
glasi: 

"(5) Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, ki v imenu države 
gospodari s kmetijskimi .zemljišči in gozdovi v lasti države na 
zavarovanih območjih, ki jih je ustanovila država, mora njihovim 
upravljavcem nakazovati del presežka prihodkov nad odhodki 
sklada, ki ga letno določi vlada ob upoštevanju razpoložljivih virov 
financiranja in programov dela upravljavcev zavarovanih 
območij.«. 

20. člen 

V 151. členu se v prvem odstavku pred piko doda besedilo, ki se 
glasi' »in lovski inšpektorji, če se določbe nanašajo na živalske 
vrste«. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

21. člen 

Vse določbe tega zakona, ki določajo pristojnosti upravnih 
organov v zvezi z izvajanjem predpisov Evropske unije vključno 
z dolžnostjo obveščanja in poročanja organom Evropske unije, 
se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k 
Evropski uniji. 

22. člen 

Presoje sprejemljivosti planov in posegov v naravo po tem zakonu 
se začnejo izvajati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski 
uniji za tiste plane in posege v naravo, katerih priprava oziroma 
postopek izdaje dovoljenja, se je začel po dnevu pristopa Republike 
Slovenije k Evropski uniji. 

23. člen 

Presoje sprejemljivosti planov po tem zakonu je treba na način 
določen s tem členom izvesti tudi za plane, za katere se je 
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postopek priprave začel pred uveljavitvijo tega zakona, pa z dnem 
pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji še ni končan. 

Če pripravljavec plana do roka iz prejšnjega odstavka v postopku 
priprave plana še ni pridobil naravovarstvenih smernic, se šteje, 
da se postopek priprave plana še ni začel. 

Če je pripravljavec plana do roka iz prvega odstavka tega člena 
v postopku priprave plana že pridobil pozitivno naravovarstveno 
mnenje ali je bilo dano k planu soglasje ministrstva, pristojnega za 
varstvo narave skladno z zakonom, se šteje da je bil postopek 
sprejema plana končan ao roka iz prvega odstavka tega člena. 

V času od poteka roka iz prvega odstavka tega člena do sprejema 
državne prostorske strategije vključi Zavod Republike Slovenije 
za varstvo narave v naravovarstveno mnenje k prostorskim 
aktom, za katere so bile do roka iz prvega odstavka tega člena 
že dane naravovarstvene smernice, ni pa bilo še dano pozitivno 
naravovarstveno mnenje, tudi oceno vpliva teh aktov na območja, 
določena s predpisom o določitvi posebnih varstvenih območij na 
podlagi 5. člena tega zakona. Naravovarstveno mnenje se vroči 
tudi ministrstvu, pristojnemu za prostor. 

Če gre v primeru iz prejšnjega odstavka za lokacijski načrt, je 
treba za nadaljevanje postopka sprejema tudi po sprejemu državne 
prostorske strategije pridobiti dopolnjene naravovarstvene 
smernice. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave mora 
preveriti vsebino danih naravovarstvenih smernic, in jo dopolniti 
skladno s predpisom o določitvi posebnih varstvenih območij, 
izdanim na podlagi 5. člena tega zakona. Dopolnitev 
naravovarstvenih smernic se izvede na podlagi tega zakona v 
roku 30 dni od uveljavitve tega zakona, razen če strokovna 
priprava zaradi obsežnosti preverjanj, ki so potrebna za izdelavo 
dopolnitve, ni možna v predpisanem roku, vendar najkasneje v 
roku 60 dni o čemer se nemudoma obvesti pripravljavca 
lokacijskega načrta in ministrstvo, pristojno za urejanje prostora. 

Če pripravljavec plana pridobi pozitivno naravovarstveno mnenje 
k planu presoja sprejemljivosti planov na podlagi tega zakona ni 
potrebna. 

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave odreče izdajo 
pozitivnega naravovarstvenega mnenje v obliki upravne odločbe, 
razen v primeru iz četrtega odstavka tega člena. 

Na podlagi dokončne odločbe iz prejšnjega odstavka 
pripravljavec plana predlaga uvedbo postopka prevlad 
koristi na podlagi tega zakona. 

24. člen 
za |<oll8 

Presoja sprejemljivosti posegov v naravo na podlagi tega ^ 
se izvede tudi za posege v naravo, za katere se je P° (ega 
pridobitve ustreznega dovoljenja že začel pred uveljavitvi) 
zakona, pa z dnem pristopa Republike Slovenije k Evrops j 
še n: končan, razen če so bili v tem postopku že dam P ' jn 
pogoji, skladno z določil zakona, ki ureja graditev ob|0 
zakona, ki ureja ohranjanje narave. 

25. člen 
■ 4 C rlpna Postopki za izdajo naravovarstvenega soglasja iz io- °n{ajo 

zakona, začeti po dosedanjih predpisih, se nadaljujejo in 
po določbah teh predpisov. 

26. člen 

Postopki za izdajo dovoljenj, potrdil ali listin iz 3. člena tega zak ^ 
začeti po dosedanjih predpisih, se nadaljujejo in kon 
določbah teh predpisov. 

Posebna ureditev veljavnosti izdanih dovoljenj, potrdil ali lisj^ 0|j 
člena tega zakona se uporablja tudi za dovoljenja, P0,r 

listine, izdane na podlagi prejšnjega odstavka. 

27. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradne"1 

Republike Slovenije. 

Določbe 7. člena tega zakona se začnejo uporabljati z d" 
1.1.2005 
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III. OBRAZLOŽITEV: 

in trant'!'ba ie P°,rebna zaradi uskladitve definicij uvoza, izvoza 
a v Pogojih članstva v Evropski uniji. 

/f7 a1 predstavljata terminološko uskladitev 
zaradi naslovnih členih z drugimi določbami ZON in sta potrebni 

ančnosti zakonskega besedila. 

^Šlsrm 

je potrebna zaradi prevzemanja iz 
V konkret^13 obveznost>. ki izhajajo iz predpisov Evropske unije. 
Uredbe Sv^ primeruJe sprememba potrebna zaradi izvrševanja 
ter druoa ^38/97, ki ureja uvoz, izvoz, ponovni izvoz, 
^ar0van

raVnania 2 Zimskimi in rastlinskimi vrstami, ki so 
^misije (Fr\°- Konvenc'i' CITES, izvedbene uredbe (Uredba 
ravnanja * Sf' 1808/01) za uvoz, izvoz, ponovni izvoz in druga 
Konvencir ZJ^alsk'm' <n rastlinskimi vrstami, ki so zavarovane po 
Pasti ston ikS t6r 'Jredbe Sveta (EGS št. 3254/91 o uporabi 
Podlaga z pri ,lovu>- Vs' navedeni predpisi EU bodo pravna 
Ponovni i3 IZda/° odločb, s katerimi se dovoljuje uvoz, izvoz 
tkalskimi Vvrt clru^a ravr>ania 7 različnimi rastlinskimi in 

!^J1sdu 

je potreben zaradi uskladitve in možnosti 
°hranjanjja predP'sov EU. Sedanja ureditev na področju 
drugače* narave namreč ne omogoča spremembe aH izdaje 
sPremeniie

uPravne odločbe, čeprav so se okoliščine tako 
ne ustrez ' ^ uPravna odločba izgubila svoj namen oziroma 
določajo d V6<* (*eianskemu stanju. Evropski predpisi namreč 
/e bila od/ treba razveljaviti oziroma spremeniti odločbo, kadar 
bdajo izn i 'zclara na napačni predpostavki, da so pogoji za 
Pravneqa° nt6r"' naveden pravni problem se rešuje v okviru < ud i, da . Instituta obnove upravnega postopka. Zahtevajo pa 
sprememb ba. odločbo spremenit:, kadar pride do takšnih 
°d dejanSk *arad' katerih se vsebina odločbe bistveno razlikuje 
srnrt ali u 

e^a s,anJa> ti premeri so -neizpolnjeni pogoji iz odločbe, 
živali ali *'val'' uničenje rastlin, poškodovanje rastline, 
'Pd. xer ( 

alka iz rastline ali živali, pobeg živali, druge okoliščine, 
°blikovati 6 mo2nosti v slovenskem pravnem redu ii, je treba p°stopek U°trez"o določbo, ki predstavlja poseben upravni 
0r9anapqS e?m se omogoča ukrepanje pristojnega upravnega 
P°diaga 

uJ®dnl dolžnosti. S tem se ustvari nujno potrebna pravna 
'ntervenL '. om°9oča pristojnemu upravnemu organu da 
hnkretn? S spremenjeno ali dopolnjeno odločbo uskladi 
initrumentUPraVn' aki 2 dejanskim stanjem. Naveden pravni ilr>anjšuie !? nuino potreben tudi zaradi tega, ker se na ta način 
*a zadržeP°^ 2lorab (zamenjava živali, neizpolnjevanje pogojev 
namonom Va"Je v ujetništvu ali za zadrževanje v ujetništvu z 
*a iz*-, Pr'kazovanja živali, neizpolnjevanje pogojev, potrebnih 

°lienj za gojitev, ipd.). 

uPfa^eo a"° spremefnbo se na način določitve posebnega 
"Mogoča PostoPka pri pravnem institutu obnove postopka 
^končne a Postopka ne glede na potek časa od izdaje 
Splošneqa °dlo^be- Navedenega veljavni zakon, ki ureja pravila 
reŠitev om Upravne9a postopka,. ne omogoča, treba pa je tako 
i8 kadark^0^'1! 9lede na Cites uredbo (točka 2a), ki določa, da 1 možno (brez absolutnega roka) spremeniti odločbo, 

če se ugotovijo dejstva, ki niso bila znana ob izdaji odločbe ali so 
bila zamolčana. 

K 5. členu 

Sprememba 33. člena je potrebna zaradi posebnih postopkov, ki 
bodo potekali v zvezi z določitvijo posebnih ohranitvenih območij, 
skladno s 4. členom Direktive o habitatih. Poleg tega pa je treba, 
skladno z naknadnimi navodili Evropske komisije zagotoviti 
varstvo in presoje sprejemljivosti tudi za potencialna posebna 
ohranitvena območja od dneva polnopravnega članstva dalje. 
Ker teh obveznosti ni mogoče zagotavljati brez ustrezne zakonske 
podlage, je treba ustrezno spremeniti naslovno določbo. 

Skladno z zahtevami Direktive o habitatih in zaradi zagotovitve 
uspešnega varstva Natura območij se predvideva sprejem 
posebnega načrta varstva, ki ga bo sprejela vlada skladno z 94. 
člena ZON. 

K 0. členu 

Z dodatnim 33.a členom se določa namen izvajanja presoj 
sprejemljivosti planov in posegov v naravo ter možnost določitve 
območij in posegov v naravo, za katere presoje niso potrebne. 
Hkrati se tudi ureja obveznost izdaje predpisa, ki bo uredil vsebino 
in podrobnejšo metodo izvedbe presoje sprejemljivosti in pravne 
posledice ne spoštovanja določb o obveznih presojah 
sprejemljivosti. 

K 7. členu 

Sprememba 93. člena je potrebna zaradi uskladitve določb 
naslovnega zakona z novim zakonom o divjadi in lovstvu in se 
nanaša na uveljavljanje odškodninskega zahtevka po škodi, ki jo 
povzročijo živali zavarovanih vrst. Ob ohranitvi temeljne rešitve, 
da sodi to področje v resorno pristojnost ministrstva, pristojnega 
za varstvo narave, se poenoti postopek za uveljavljanje 
odškodninskega zahtevka po naslovnem zakonu s postopkom, 
ki ga ureja novi zakon o divjadi in lovstvu. 

K 8. členu 

Sprememba petega odstavka 94. člena ie potrebna zaradi zaradi 
uskladitve s 4. členom predlaganega zakona. 

K 9. členu 

Sprememba 99. člena predstavlja uskladitev z predlogom zakona 
o varstvu okolja, ki namesto študije ranljivosti okolja uvaja okoljska 
izhodišča. 

K 1Q, členu 

Sprememba 101. člena uvaja podrobnejšo ureditev postopka 
presoje sprejemljivosti planov. Ob ohranitvi sedaj veljavne ureditve 
se podrobneje razčlenjujejo in urejajo posamezne faze presoje 
sprejemljivosti, ki omogočajo njeno polno implementacijo, skladno 
z določbami materialnih zakonov, ki urejajo plane na posameznih 
področjih presojanja in zlasti predloga zakona o varstvu okolja. 
Le ta bo uredil celovito presojo vplivov na okolje, ki je bistvenega 
pomena za izvedbo presoje sprejemljivosti planov. 

4. 
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Celoten postopek presoje sprejemljivosti planov je razdeljen na 
dva dela: postopek presoje vplivov plana in postopek prevlade 
javnega interesa. Za izvedbo prvega dela postopka sprejemljivosti 
plana, to je postopka presoje vplivov plana na konkretno varovano 
območje je odkazana uporaba postopka celovite presoje vplivov 
na okolje, skladno z določili zakona o varstvu okolja, pri čemer so 
z naslovnim zakonom predvidene specifike tega postopka, ki 
upoštevajo posebno metodologijo in zahteve Direktive o habitatih 

K11. členu 

S tem členom se v telo zakona vključujejo novi 101.a, 101.b, 
101.c, 101d. 101. e in 101. f člen. S temi členi se podrobno ureja 
potek presoje sprejemljivosti za plane in tiste posege v naravo, 
za katere je treba izvesti presojo sprejemljivosti. 

1Q1.a člen 

S tem členom se urejajo posebnosti celovite presoje vplivov na 
okolje, ki se izvaja kot del presoje sprejemljivosti planov po ZON. 
U tem postopku se najprej ugotovi, kateri plani imajo zakonsko 
določene lastnosti, ki kažejo na to, da imajo lahko škodljive vplive 
na varovana območja ir. je zaradi tega treba presoditi njihove 
vplive na ta območja. Po določitvi planov, ki se presojajo, se na 
podlagi okoljskega poročila ugotavljajo možni vplivi izvede plana 
in njihova škodljivost glede na kvalitete varovanega območja, 
določene s predpisom, na podlagi ZON. Kot posebnost presoje 
sprejemljivosti po naslovnem zakonu se uvaja tudi obveznost 
sodelovanja organizacije, pristojne za ohranjanje narave, v 
postopku. Ob izrecni navedbi o obveznosti upoštevanja rokov, 
postavljenih v zakonu o varstvu okolja, za posamezna dejanja v 
postopku celovite presoje vplivov plana, se določbe taistega 
zakona o pravnih posledicah molka organa v primeru 
nepravočasne spolnitve za postopek po naslovnem zakonu ne 
upoštevajo. Predlagana rešitev je utemeljena z odgovornostjo 
države za izvedbo presoj sprejemljivosti, ki je v okviru EU 
podvržena sankcioniranju v primeru njene neizpolnitve. 

101.b člen 

V naslovnem členu se ureja končna presoja sprejemljivosti plana, 
ki se v tej fazi zaključi s potrditvijo ali zavrnitvijo potrditve 
zadevnega plana s strani resorno pristojnega ministrstva. 
Ministrstvo plan potrdi, če niso ugotovljeni škodljivi vplivi na 
varovana območja. 

101.c člen 

Naslovni člen ureja drugo fazo presoje sprejemljivosti do katere 
lahko pride samo v primeru, če ministrstvo potrditev plana zavrne. 
To se zgodi takrat, ko ministrstvo na podlagi izvedene celovite 
presoje vplivov na okolje presodi, da so ugotovljeni škodljivi vplivi 
na ta območja. V tem primeru se lahko na predlog pristojnega 
nosilca plana začne postopek prevlade javne koristi. Skladno z 
Direktivo o habitatih je dana možnost, da se kljub izkazanim 
škodljivim vplivov plana na varovano območje, ta plan lahko izvede 
na podlagi odločitve o prevladi druge javne koristi nad koristjo 
ohranjanja narave, če so izpoln^ni zakonsko določeni pogoji. 
Glede na zahtevo direktive o obstoju javne koristi, ki mora biti 
izkazana, da se lahko izvede presoja, je določeno, da mora biti ta 
javna korist določena z zakonom. Postopek v tem primeru vodi 

, Kg[ SO 
resorno pristojno ministrstvo, odločitev pa sprejme vlaaa. 
zahteve Direktive o habitatih v tem primeru posebej s(fCJL(il 
območij, kjer so habitati prednostnih vrst ali prednostnin 

tipi, so v tem delu zahteve direktive v celoti povzete. "an 

na kvalificirano javno korist, ki mora biti izkazana, da lan 
do prevlade druge javne koristi nad javno koristjo onr 
narave. 

101. d člen 

Z naslovnim členom se ureja eden bistvenih pogojev za 

presoj na racionalen način, to je določitev tistih planov m Pj\^tp, 
v naravo, ki imajo lahko škodljive posledice za varovana o a 
Posegi v naravo, ki imajo lahko škodljive posledice za va ^g! 
območja, se določijo s predpisom resornega ministra, Pn^gfayo 
se določitev vrste oziroma posameznega posega v 
praviloma veže na območje habitata vrste oziroma """'"0^0\je, 
tipa. Poseg v naravo je v ZON opredeljen kot poseg v t$ 
skladno s predpisi o varstvu okolja, kar pomeni da za' anj$. 
pojem gradnje objektov, opravljanja dejavnosti in druga ta 
Ta določitev se uporablja tako za določitev planov, ki lahko ^ 
vplivajo na varovana območja, kakor tudi za določitev po' vno 
naravo, za katere je treba izvesti presoje sprejemljivosti- ra^/o, 
izločitveno pravilo je, da se ne presojajo tisti posegi v 
katerih vplivi so bili že upoštevani pri presojah na planskem 

101.e člen 
uWirsn 

Postopek presoje sprejemljivosti posegov v naravo je stru 
enako kot postopek presoje sprejemljivosti planov, s to' ■ ^ 
da se že pri zakonski ureditvi upošteva obseg posega. " ^ 
naravo so za potrebe izvedbe presoj razdeljeni na P° ^p0 
naravo, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, s ^ 
s predpisi o varstvu okolja, posege v naravo, ki so gradnje o I ^ 
in se izvajajo skladno z določil ZGO ter tiste posege v na • 
katere ni treba pridobiti dovoljenja po drugih Pr0 P.zvajajo 
predstavljajo neke dejavnosti oziroma ravnanja in se lahkoi gj 
na podlagi dovoljenja za poseg v naravo. Za izvedbo p^ 
sprejemljivosti so uporabljeni že uveljavljeni mefian'zrn

naravo, 
Najpomembnejše so presoje sprejemljivosti posegov v ^ 0 
za katere je treba izvesti presoje vplivov na okolje, po za's0je 
varstvu okolja. Presoja vplivov se izvede v postopku P^t 
vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja in ne pomeni 
postopkov. Ob upoštevanju zgoraj navedenih pogojev o ge 
ugotovitev škodljivosti vplivov na varovana obmo> i ^ 
okoljevarstveno soglasje za posamezen poseg v nara 
oziroma se izdaja zavrne na podlagi poročila o vplivih na 

101.1 člen 

Če se izdaja okoljevarstvenega soglasja zavrne, ima "e 
posega možnost predlagati uvedbo postopka Prev ,rgzflO 
koristi. Ta postopek vodi ministrstvo, ki tudi sprejme u ^ ^ 
odločitev. Pri drugih presojah sprejemljivosti posegov v na1 

so manjšega pomena, postopek prevlade druge javne k ^ 
predviden, ker je utemeljena predpostavka, da so le 
majhnega pomena, da ne morejo prevladati nad javno 
ohranjanja narave tudi zaradi tega, ker je vedno možna alte 
rešitev. Postopek poteka na enak način kot postopek P 
javnega interesa v primeru planov. 

i $iie° 

poročevalec, št. 22 16 
4. marec 2°°* 



"arave3"6 S° man^e spremembe 102. člena, ki so uskladitvene 

in vfebjSl<lad'tVe n'v°ia izdajanja predpisov podobne zahtevnosti 
namesto6 'f V naslovnem členu predlagano, da se v 104. členu 
resorno° 

Vlad6, kot izdajateljice ustreznega predpisa, določi 
pretila„ m'n'strstvo. S tem se naslovni člen vsebinsko uskladi s lagano določbo 33.a člena 

Pošegf^f^222 se ureia postopek presoje sprejemljivosti za 
104. čien naravo' ki so po naravi stvari predmet dovoljenja po 
0r9aniza u.naslovnega zakona. S predlaganim členom se mnenje 
sprejem/16' pristoineza naravo, razširi z dodatno vsebine presoje 
Eil, k, Precllagana rešitev je skladna tudi s priporočili 
manjše ? eP^° tako rešitev Kot priporočljivo še zlasti v presojah 

htevnosti, kot so te, ki se urejajo z naslovnim členom. 

uPravnft^na sprememba 105. člena je nujna zaradi odprave 
n*raV0Va

Pr°Pk0V- k' n'so nuino potrebni. Predlagano je, da se 
za gradn en' po9oji in naravovarstveno soglasje daje samo 
Področja ?^ektov na območjih, ki imajo na podlagi predpisov s 
doPušča aniania narave poseben status. Pri tem se tudi tu 
še dodat7")znost' da se na konkretnih območjih te obveznosti 
kovane "° zman<šai° glede na značilnosti konkretnega S precjig 

območja v povezavi z vrsto in zahtevnostjo objekta. 
obravnav3*10 spremembo se opušča posebna ureditev izdaje 
ureditev n pogojev in soglasja, ker je ocenjeno, da za tako 
* ureditv' Ulemeliene9a razloga. Postopki se bodo vodili v skladu 
ureja p0j/° V mat,6nem materialnem predpisu. Dodatno pa se 
objekte z°P^k izda'e naravovarstvenega soglasja za enostavne 
Pa 'zkaza3 6re izdaia gradbenega dovoljenja ni potrebna, je 
naj bi Se P

a P°tencialna nevarnost v posameznih primerih, ko 
"a habitarh pose9 izvajal na manjših naravnih vrednotah ali pa zavarovanih vrst manjšega obsega. 

Isou 

*a tosea^a~^sasm se ureia Postopek presoje sprejemljivosti 
Zanje treh " naravo- k> so po naravi stvari gradnja objektov in je a Pridobiti gradbeno dovoljenje. 

^ u,8čeni 
°r9anizacpos!°Pek se vključi obvezna pridobitev mnenja 
Presoja s '^S- pris,0in6 za ohranjanje narave, s katerim se izvede 
rešitev "j^osti. Kakor je omenjeno že zgoraj, je predlagana 
Priporoči a°na tudi s Pripon'1' EU' ki omenjajo tako rešitev kot 
* naslovry° V presoiat) rnanjše zahtevnosti, kot so te, ki se urejajo v Posaml™ ^lenom- Predlagana rešitev tudi ureja potek postopka 
za hitro orti'h fazah Presoje, določa roke in daje pravne podlage 

iočanje v upravnem postopku. 

£ 

*a varstv3n° spremembo 117- člena se med naloge Zavoda RS 
Pornernbn h3rave dodaia nal°9a v zvezi z varstvom ekološko ,er posebnih varstvenih območij - Natura območji. 

K 18. členu 

Sprememba 123. člena: med določbami, ki urejajo statusna 
vprašanja glede pristojnosti, vodenja in sestave strokovnega 
sveta Zavoda RS za varstvo narave je tudi določba, da so vodje 
organizacijskih enot zavoda člani strokovnega sveta glede na 
funkcijo, ki jo opravljajo. Glede na vlogo in naloge, ki jih strokovni 
svet opravlja, je ta ureditev neprimerna in se predlaga njeno črtanje. 
Sestava strokovnega sveta se bo v skladu z zakonom uredila v 
statutu zavoda, h kateremu daje soglasje Vlada Republike 
Slovenije. 

K 19. členu 

Predlagana sprememba petega odstavka 148. člena vzpostavlja 
kot stalen vir financiranja zavarovanih območij, ki jih je ustanovila 
država, del presežka prihodkov nad odhodki Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov. S tem se ohranja celovitost gospodarjenja s 
kmetijskim zemljišči in gozdovi, preprečuje nestrokovno 
gospodarjenje in nadzorovano drobljenje finančnih sredstev, hkrati 
pa se tudi zagotavljajo dodatna finančna sredstva za financiranje 
upravljanja zavarovanih območij. Konkretno višino finančnih 
sredstev, kakor tudi prejemnike določi letno Vlada ob upoštevanju 
dveh kriterijev in sicer razpoložljivih virov financiranja in programov 
dela upravljavcev zavarovanih območij. 

Financiranje zavarovanih območij, ki so jih ustanovile lokalne 
skupnosti, je v skladu z ZON naloženo lokalnim skupnostim kot 
obveznost financiranja ukrepov varstva naravnih vrednot 
lokalnega pomena, kamor sodi tudi ustanavljanje zavarovanih 
območij in njihovo financiranje. 

K 20. členu 

V zvezi z ureditvijo inšpekcijskega nadzora se zaradi uskladitve 
z določbami zakona o divjadi in lovstvu dodatno urejajo pristojnosti 
lovske inšpekcije v zvezi z inšpekcijskim nadzorom predpisov s 
področja ohranjanja narave, ki se nanašajo na živali. 

K 21. in 22. členu 

Z določbo naslovnega člena se ureja začetek uporabe določb 
naslovnega zakona, ki se nanašajo na implementacijo prava EU. 

K 23. členu 

Zaradi doseganja ciljev Direktive o habitatih, to je ohranjanje 
oziroma vzpostavljanje ugodnega stanja habitatnih tipov, habitatov 
ptic in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, nalaga Direktiva o 
habitatih obveznost takojšnjega začetka izvajanja presoj 
sprejemljivosti. Ta obveznost se nanaša tudi na plana, za katere 
se je postopek priprave že začet, ni pa se še zaključil. Različnim 
fazam postopka sprejemanja plana so prilagojene predlagane 
rešitve. 

K 24. členu 

Tudi pri posegih v naravo je predlagano prehodno obdobje, ki 
določa, da bo treba presojati samo tiste posege v naravo h katerim 
še niso bili dani projektni pogoji. 
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K 25. členu 

Z naslovnim členom se določa, da se začeti postopki za izdajo 
naravovarstvenega soglasja ne glede na vmesni sprejem 
naslovnega zakona nadaljujejo in končajo po sedaj veljavnih 
predpisih. 

K 26. členu 

Ob tem, da se začeti upravni postopki iz 2. člena tega zakona 
nadaljujejo in končajo na podlagi sedaj veljavnih predpisov, pa se 
posebna ureditev veljavnosti posameznih odločb nanaša tudi na 
te odločbe. 

K 27. členu 

Predlagana je uveljavitev določb naslovnega zakona n^s od 
dan po objavi v uradnem glasilu. Razlog za krajši vacatio 
običajnega je v nujnosti takojšnje uveljavitve zaradi P 
uskladitve s pravom EU. 

Dodatno se tudi predlaga, da se uporaba določb v zvez' iur^Jjši 
odškodnin za škodo po živalih zavarovanih vrst odloži z 
čas, ker je za njeno izvedbo potreben daljši čas. 
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Iv< BESEDILO členov, ki se spreminjajo 

25. člen 
(dovoljenje ministrstva) 

delovt'S'^VO dovo'i izvoz, uvoz ali tranzit rastlin ali živali, njihovih 
in živa|8L'hdelkov iz rastlin ali živali glede na do,očitev rastlinskih 

" vrst v ratificiranih mednarodnih pogodbah. 

ni'po® 9'ede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za tranzit 
O- če tako določajo ratificirane mednarodne pogodbe. 

26. člen 
(varstvo mednarodno varovanih vrst) 

PodlaQ0Clri0 Stan'e ras,l'nskih ali živalskih vrst, ki so varovane na 
njihovihrali''ciranih mednarodnih pogodb, se zagotavlja z varstvom 
prertni„ t1abitatov in z varstvenim režimom, ki ga določi vlada s 

m iz 81. člena tega zakona. 

te'vrsif V u90c'nem stanju, če podatki o populacijski dinamiki 
sestavi i°- da se sama dolgoročno ohranja kot vitalna 
ne marv« ekos'sterna. če se naravno območje razširjenosti vrste 
in £e J 

a'n se v predvidljivi prihodnosti verjetno ne bo zmanjšalo 
p°pu|a°. ^at3i,a,i populacij vrste za dolgoročno ohranitev njenih 

') ov°lj veliki in bodo verjetno dovolj veliki tudi v prihodnje. 

habitak)3 predpiše smernice za ohranitev ugodnega stanja 
uPoštev V VrS' 'Z prve9a odstavka tega člena, ki se obvezno ai° pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin. 

31. člen 
(ohranitev habitatnih tipov) 

zak^ *'P je biotopsko ali biotsko značilna in prostorsko na enota ekosistema. 

°hran!lran'an'6 habitatnih tipov v ugodnem stanju prispeva k 
' n,u ekosistemov. 

habitatn'tatn'tip 'e v u9°dnem stanju, če je naravna razširjenost 
te razšjr

6^a ''pa 'n območij, ki jih posamezen habitatni tip znotraj 
v Pfedvitr °Sti ,pokriva' stabilna ali se veča, če obstajajo in bodo 
habitatn ''V' pr^odnosli verjetno še obstajali specifična struktura 
ni®9ovo h93 tipa 'n naravni Procesi ali ustrezna raba, ki zagotavljajo 
značilni °'9or°čno ohranitev, in če je zagotovljeno ugodno stanje Clln|h vrst habitatnega tipa. 

u9odne^a do'0^' habitatne tipe, ki se prednostno ohranjajo v 
seobve* s,aniu> in predpiše usmeritve za njihovo ohranjanje, ki 
Ohranj(Zno uP°števajo pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin. 
varstva

eV.,Prednos,nih habitatnih tipov se zagotavlja tudi v okviru 
loško pomembnih območij. 

33. člen 
(posebno varstveno območje) 

0) Poseh 
ki je n 

n° varstveno območje je ekološko pomembno območje, 
đ°segan°2em,iU ^vroPskih skupnosti pomembno za ohranitev ali 
lipov. 'S u9°dnega stanja vrst, njihovih habitatov in habitatnih 

Usme^itv d°'0^' P°sebna varstvena območja, predpiše varstvene 
niihovih h6 h23 otlrani,ev ali doseganje ugodnega stanja vrst, 
z Ukreni a ,a,ov in habitatnih tipov ter zagotavlja njihovo varstvo Varstva naravnih vrednot na podlagi tega zakona. Varstvo 

posebnih varstvenih območij se zagotavlja tudi z ukrepi po drugih 
predpisih, ki lahko prispevajo k njihovi ohranitvi. 
(3) Pravila ravnanja, varstveni režimi ali razvojne usmeritve, 
določene v aktu iz prejšnjega odstavka in v aktih, izdanih na 
podlagi tega zakona, se upoštevajo pri urejanju prostora in rabi 
naravnih dobrin. 

(4) Zaradi varstva posebnih varstvenih območij in izboljšave 
povezanosti ekološkega omrežja se ohranjajo oziroma razvijajo 
tiste značilnosti krajine, ki so najpomembnejše za ohranitev 
ugodnega stanja vrst iz 26. člena tega zakona. 

(5) Na način iz drugega odstavka tega člena se zagotavlja tudi 
varstvo drugih območij, pomembnih za ohranjanje narave, ki ga 
zahtevajo ratificirane mednarodne pogodbe. 

93. člen 
(odškodnina zaradi škode povzročene po živalih 

zavarovanih vrst) 

(1) Oškodovanec je upravičen do povrnitve odškodnine v višini 
dejanske škode, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst iz 81. 
člena tega zakona, če so izpolnjeni pogoji iz prvega in drugega 
odstavka prejšnjega člena. 

(2) Oškodovanec mora ministrstvu prijaviti nastanek škodnega 
dogodka v desetih dneh od nastanka škode. 

(3) Oškodovanec in ministrstvo zapisniško ugotovita na kraju 
škodnega dogodka dejstva, ki so pomembna za ugotovitev 
nastanka škode, in se sporazumeta o višini odškodnine. 

(4) Če oškodovanec in ministrstvo v 60 dneh od prejema prijave 
škodnega dogodka ne skleneta sporazuma o višini odškodnine, 
lahko oškodovanec v šestih mesecih od dneva prijave škodnega 
dogodka vloži odškodninsko tožbo pri pristojnemu sodišču. 

94. člen 
(nacionalni program) 

(1) Nacionalni program varstva narave, ki zajema ohranjanje 
biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot, sprejme 
Državni zbor Republike Slovenije. 

(2) Z nacionalnim programom iz prejšnjega odstavka se opredeli 
obseg javnega interesa pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in 
varstvu naravnih vrednot za najmanj 10 let tako, da se na podlagi 
ocene stanja ohranjenosti narave določijo cilji in usmeritve za: 
1. ohranitev biotske raznovrstnosti s programom ukrepov 

varstva rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in 
ekosistemov; 

Z varstvo naravnih vrednot s programom ustanavljanja 
zavarovanih območij in obnovitve naravnih vrednot; 

3. način izpolnjevanja mednarodnih obveznosti; 
4. vzgojo in izobraževanje na področju ohranjanja narave; 
5. ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave; 
6. zagotavljanje finančnih virov za izvajanje varstva narave. 

(3) Program iz prejšnjega odstavka ima kartografsko prilogo, 
kjer so prostorsko prikazani načrtovani ukrepi ohranjanja biotske 
raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot. 

(4) Sestavine programa iz drugega odstavka tega člena se 
obvezno upoštevajo pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin. 

(5) Naloge iz drugega odstavka tega člena se podrobneje razčlenijo 
v operativnih programih, ki jih sprejema vlada za največ štiriletno 
obdobje. 
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(6) Nacionalni program in državni prostorski plan morata biti 
usklajena. 

99. člen 
(študija ranljivosti okolja) 

Naravovarstvene smernice, ki so pripravljene za območje države, 
so podlaga za ekosistemsko členitev prostora, na podlagi katere 
se pripravi študija ranljivosti okolja ob upoštevanju 
naravovarstvenih ugotovitev o občutljivosti in ranljivosti biotske 
raznovrstnosti ter naravnega ravnovesja na posameznih območjih 
ter zgoščenosti naravnih vrednot in zavarovanih območij ter stopnji 
ogroženosti naravnih vrednot. 

101. člen 
(presoja načrtov in aktov) 

(1) Vsak načrt ali akt iz prvega odstavka 97. člena tega zakona, 
ki ni neposredno povezan ali potreben za upravljanje 
zavarovanega območja ali posebnega varstvenega območja in 
bi lahko imel nanj večji vpliv sam po sebi ali v povezavi z drugimi 
načrti ali akti, je treba proučiti in ugotoviti njegov vpliv na 
zavarovano območje ali posebno varstveno območje. 

(2) Oceno o vplivu načrta ali akta na zavarovano območje ali 
posebno varstveno območje iz prejšnjega odstavka da ministrstvo 
na podlagi študije celovite presoje vplivov na okolje v skladu s 
predpisi s področja varstva okolja. Ocena načrta ali akta je ugodna, 
če se ugotovi, da načrt ali akt ne bo negativno vplival na celovitost 
zavarovanega območja ali posebnega varstvenega območja. 

(3) Če je načrt ali akt ocenjen kot ugoden, ga pristojni državni ali 
lokalni organ lahko sprejme. 

(4) Če je kljub neugodni oceni vpliva načrta ali akta na zavarovano 
območje ali posebno varstveno območje sprejeta odločitev o 
prevladi druge javne koristi zaradi pomanjkanja drugih ustreznih 
rešitev, mora pristojni državni ali lokalni organ poskrbeti za 
izravnalne ukrepe, ki bodo zagotovili povezanost območij, ki so 
del ekološkega omrežja. 

(5) Če je na posebnem varstvenem območju habitatni tip ali habi- 
tat rastlinske ali živalske vrste, ki je posebej varovan na podlagi 
ratificiranih mednarodnih pogodb, se lahko javna korist iz 
prejšnjega odstavka, zaradi katere se sprejme tak načrt ali akt, 
nanaša samo na varstvo zdravja ali življenja človeka ali javno 
varnost ali ima koristne posledice bistvenega pomena za okolje. 

102. člen 
(izravnalni ukrepi) 

(1) Izravnalni ukrepi so dejavnosti, s katerimi se omili ali nadomesti 
okrnitev narave. 

(2) Oblika'izravnalnega ukrepa, s katerim bo nosilec posega 
omilil ali nadomestil posledice posega, se določi na podlagi 
naravovarstvenih smernic, glede na predvideno ali povzročeno 
okrnitev narave ter možnosti njene nadomestitve. Pri izboru ukrepa 
ima prednost vzpostavitev nadomestnega območja, ki ima enake 
naravovarstvene značilnosti. 

(3) Oblike izravnalnih ukrepov so: 
- vzpostavitev nadomestnega območja, ki ima enake 

naravovarstvene značilnosti, 
- vzpostavitev drugega območja, pomembnega za ohranjanje 

biotske raznovrstnosti oziroma varstvo naravnih vrednot, 
piačilo denarnega zneska v vrednosti povzročene okrnitve 

narave, ki se nameni za ohranjanje biotske raznovrsl 
oziroma varstvo naravnih vrednot. 

itnos'i 

(4) Način določitve višine denarnega zneska iz r . je 
odstavka predpiše minister, ob upoštevanju vrednos i,^^ 
potrebna la vzpostavitev nadomestnega območja, ki ima ^ 
naravovarstvene značilnosti, oziroma vrednosti uničenja < 
ali populacije zavarovane vrste. 

.dstavka 
(5) Oblika izravnalnega ukrepa v primeru iz četrtega o ^ 
101. člena tega zakona se določi v postopku sprejema Pros 

aktov. 

(6) Oblika in način Izvedbe izravnalnega ukrepa ter način 'n^aVni 
izvedbe posega ter dejavnosti po opravljenem posegu so s 
del dovoljenja za poseg v prostor. 

104. člen 
(dovoljenje za poseg v naravo) 

(1) Posegi v naravo, ki lahko ogrozijo biotsko raznovr ^gb3 
naravno vrednoto'ali zavarovano območje in za katere 
pridobiti dovoljenja po predpisih o urejanju prostora in P°naravo 
predpisih, se opravljajo na podlagi dovoljenja za poseg v 
na podlagi tega zakona. 

(2) Posegi v naravo iz prejšnjega odstavka se nanašajo na-^ ^ 
1. opravljanje dejavnosti in izvajanje posegov v na'a,o$K0 

naravnih vrednotah, zavarovanih območjih, 
pomembnih območjih in posebnih varstvenih območji ■ 

2. varstvo rastlinskih ali živalskih vrst, 
3. varstvo genskega materiala, 
4. varstvo naravnih vrednot. 

*2ni6^ 
(3) Vlada podrobneje določi posege v naravo iz Prei za 
odstavka in predpiše, kakšna dokumentacija je poUe 
pridobitev dovoljenja. 

(4) Dovoljenja za posege v naravo iz prvega odstavka le9a^on 
izdaja pristojna upravna enota, razen v primerih, ko ta 
določa, da dovoljenja izdaja ministrstvo. 

(5) O pritožbi zoper dovoljenje za poseg v naravo 
ministrstvo. 

,dlo{i 

(6) Dovoljenje za poseg v naravo se izda na podlagi pozitiv"0® 
mnenja organizacije, pristojne za ohranjanje narave. 

105. člen 
(naravovarstveno soglasje) 

(1) Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega doV0''®^ da 
objekt na območju, ki se ureja z lokacijskim načrtom, s0 ® 
je naravovarstveno soglasje k projektnim rešitvam že p"® ^ 
z dnem izdaje naravovarstvenega mnenja k lokacijskemu za 
Če pa se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovolj 
objekt na območju, ki se ureja s prostorskim redom, Pa' tvep0 
pred začetkom izdelovanja projekta pridobiti naravovar .0 
pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi naravovarstveno sog 

(2) Naravovarstvene pogoje, s katerimi se določijo zatlt®^n8 
področja ohranjanja narave, ki jih mora izpolnjevati Pr0'itorja 
dokumentacija, pripravi ministrstvo, ko prejme zahtevo inV®0(1|h 
oziroma projektanta. Zahtevi za določitev naravovars 
pogojev mora biti priložena idejna zasnova. Ministrstvo g 
določiti naravovarstvene pogoje najpozneje v 15 dneh po P obj9|d 
zahteve, če se projektira enostavni ali manj zahtevni ^ 
oziroma v 30 dneh po prejemu zahteve, če se projektira z 
objekt. 
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na narav rStV° '2cla naravovars,veno soglasje v obliki klavzule 
investit °Vars,venih Pogojih, ki jih je določil, ko prejme zahtevo 
naravov°r'a 02iroma projektanta. Zahtevi za izdajo 
(tel pr0je

a/.stvene9a soglasja mora biti priložen tisti načrt oziroma 
se nana-|-Za priclot,i,ev gradbenega dovoljenja, na katerega so 
zavmjtj i ! - naravovarstveni pogoji. Ministrstvo mora izdati ali 
p° prejj2 naravovarstvenega soglasja najpozneje v 15 dneh 
lahko mi™0 popolne zahteve. Izdajo naravovarstvenega soglasja 
rešitev n"'S,rstV0 odreče samo v primeru, če ugotovi, da projektna 
odrede ■ h Sl<'aclu z naravovarstvenimi pogoji. Ministrstvo lahko 
Posebna '°- so9'asia 2 odločbo, zoper katero je dovoljena 15 dneh'3"'0*'33' ki se)° lahko vloži na ministrstvo najpozneje v 
(4) č6 

po Vfočitvi odločbe in o kateri odloča minister, 
določi n 'n'strs,vo v roku iz drugega odstavka tega člena ne 
Pogojev ravovars,venih pogojev, se šteje, da naravovarstvenih 
ni®9ovo 23 nameravar|o gradnjo nima ter da je s tem dano tudi 
PrejšniennaraVOVarstveno so9'asie- ^e pa v predpisanem roku iz 
Pogoje ods'avka ministrstvo, ki je določilo naravovarstvene 
So9lasje

nd IZđa a'' ne odreže soglasja, se šteje, da je njegovo 

117. člen 
(naloge) 

1- spremi°PraVl'a kot iavno službo naslednje naloge: 
2. 2t)jra 

)a stanje ohranjenosti narave, 
živlie pocla,ke o rastlinskih in živalskih vrstah, njihovih 
javnih i i1 pros,orih in ekosistemih v sodelovanju z izvajalci 
Vjrj 2(3 na področju usmerjanja gospodarjenja z naravnimi 

4. prjrpr
ml'a s,anje biotske raznovrstnosti, 

biotct a s,r°kovne predloge ukrepov varstva sestavin 
5. eviri a?novrs,nosti' 
6. prjp®n,'ra in vrednoti dele narave, 

Vredn t'8 s,rokovne predloge za določitev statusa naravnih 
držav razvrsti,ve naravnih vrednot v naravne vrednote 7. spremi6^3 in naravn® vrednote lokalnega pomena, 

8. prj 'a s,anje naravnih vrednot, 
vredn str°kovne predloge za ukrepe varstva naravnih 

9- pripr °j. '0^a'nega in državnega pomena, 
10. sode? s'r°k°vne predloge za zavarovanje, 

dri., 'e pn izvajanju in izvaja ukrepe varstva naravnih vrednot 
11. soder

9a pomena' 
12. upravi '8 Pr' pr'pravi načrtov upravljanja zavarovanih območij, 

fe j 'a 2 zavarovanimi območji, ki jih je ustanovila država, 
13. S0cj6| 

v.aktu o zavarovanju tako določeno, 

zakona9 V pos,opku izbire koncesionarja iz 43. člena tega 
1s- izvali''3 s,rokovne predloge rdečih seznamov, 

sklad Strokovne naloge na področju ohranjanja narave v 16. CjajQ 
u s ,6m zakonom in dnjgimi predpisi, 

narav^ okovna mnenja in soglasja s področja ohranjanja 

(2) 2av 
1. prjp °Pravlja na podlagi javnega pooblastila te naloge: 
2. upravi1a narav°varstvene smernice, 

biotcb'3 ^aze Podatkov o naravnih vrednotah in sestavinah 
3. daie 6 razn°vrstnosti, 
4. skrbi"1'16'1'0 'z 'n ^'ena te9a zakona, 

oh.. Za enotnost strokovnih metod in postopkov na področju 
5. i2ania narave, 

nalog ok°vni nadzor nad izvajanjem naravovarstvenih 

(3) Poleg nalog iz prejšnjih odstavkov opravlja zavod tudi te naloge: 
1. strokovno pomaga lastnikom naravnih vrednot in lastnikom 

zemljišč na zavarovanih območjih, 
Z sodeluje pri pripravi izobraževalnih programov o ohranjanju 

narave na vseh ravneh izobraževanja, 
3. skrbi za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave. 

(4) S soglasjem ustanovitelja lahko opravlja zavod tudi druge 
naloge. 

123. člen 
(strokovni svet) 

(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda, 
ki obravnava strokovna vprašanja in predlaga rešitve in priporočila. 

(2) Strokovni svet vodi strokovni vodja. 

(3) Vodje organizacijskih enot so člani strokovnega sveta glede 
na funkcijo, ki jo opravljajo. 

(4) Število članov, podrobnejša sestava sveta, način oblikovanja 
in naloge se določijo s statutom zavoda v skladu s tem zakonom. 

148. člen 
(naravovarstvena dajatev) 

(1) Fizična in pravna oseba, ki rabi naravno vrednoto na podlagi 
veljavnega pravnega naslova in katere lastnik je država ali lokalna 
skupnost, plača za njeno rabo povračilo. 

(2) Osnova za plačilo povračila je vrsta, količina in obseg rabe 
naravne vrednote. 

(3) Višino povračila, način izračunavanja, odmere ter plačevanja 
in merila za znižanje in oprostitev predpiše vlada. Za naravne 
vrednote lokalnega pomena določi povračilo lokalna skupnost. 

(4) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena 
veljajo tudi za naravne dobrine, ki so v lasti države na zavarovanih 
območjih. 

(5) Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi, ki so v lasti 
države in se nahajajo na zavarovanem območju, opravlja 
upravljavec zavarovanega območja. 

151. člen 
(inšpekcijski nadzor) 

(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in 
predpisov oziroma ukrepov, izdanih na njegovi podlagi, izvajajo 
inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave. 

(2) Uresničevanje določb tega zakona in predpisov ter ukrepov, 
izdanih na njegovi podlagi, ki se nanašajo na delovna področja 
drugih ministrstev, nadzorujejo tudi inšpektorji, pristojni za nadzor 
teh delovnih področij, v skladu z zakonom. 

(3) Za inšpektorja iz prvega odstavka tega člena je lahko 
imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev za delo v državni 
upravi Izpolnjuje še naslednje pogoje: da ima ustrezno visokošolsko 
izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju varstva 
naravnih dobrin ali varstva naravnih vrednot ter opravljen izpit za 
inšpektorja. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKE SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ohranjanju 
narave 

2. Skladnost predloga akta z določbami Evropskega 
sporazuma o pridružitvi 

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

70. člen In drugi odstavek 71. člena 

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

Obveznosti so Izpolnjene v celoti 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

6. Uredba o pravilih ravnanja pri uvozu izdelkov iz 
Council Regulation EEC 348/81 on common rules 
ports of vvhales or other cetacean products .. a|S|<ih 

7. Smernica Evropske skupnosti o negi živali v zi _ 
vrtovih - Council Directive 99/22/EC relating to 111 

ing of wild animals in zoos. 

V celoti usklajeno. 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajen05 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitvi 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES: 

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

1. Smernice Evropske skupnosti za ohranitev ptičev - Coun- 
cil Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds 

2. Smernice Evropske skupnosti za ohranitev naravnih 
habitatov ter prostoživeče favne in flore - Council Direc- 
tive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats 
and of wild fauna and flora 

3. Smernice Evropske skupnosti o trgovini s kožami mladih 
tjulnov in izdelki iz njih - Council directive 83/129/EEC 
concerning the importation into Member States of skins 
of certain seal pups and products derivated therefrom 

4. Uredba Sveta ES št. 338/97 o zaščiti prostoživečih 
rastlinskih in živalskih vrst z ureditvijo trgovine na tem 
področju - Council regulation EC No 338/97 on the pro- 
tection of species of wild fauna and flora by regulation 
trade therein 

5. Uredba o prepovedi uporabe posebne vrste pasti - Council 
Regulation (EEC) No 3254/91, prohibiting the use ofleghold 
traps 

5. Ali so zooral navedeni pravni viri ESjžIS^6^ 
slovenščino? 
Da/delno 

6. Ali le predlog akta preveden In v kateri lezjk? 
Ne 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECPJjnlSS^ 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem-B^0^ 
reda ES In upoštevan le roka za uskladitev 

Vodja pravno sistemske 
službe za varstvo okolja: 
DUŠAN PICHLER 

M!n|st^ 

za okolje, prostor in 
MAG. JANEZ KOPA 
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predl °9 zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 FITOFARMACEVTSKIH 

SREDSTVIH (ZFtS-A) 

" n«ini postopek - EPA 1159 - III 

vUda republike Slovenije 

Eva- 
Števili, 2004-2311-0153 
UubL 327-00/2004-1 Ljubljana, 26.02.2004 

do^iF,0publi'<e s|ovenije je na 63. redni seji dne 26.2.2004 c"a besedilo: 

nn|DL0GA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
c°P0LN|TVAH ZAKONA O FITOFARMACEVTSKIH 
SREDSTVIH, 

ki 
Držav P0Ši''a V obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika ne9a zbora Republike Slovenije po nujnem postopku. 

^Duhi i!epUt,'ike Sl0veniie predlaga Državnemu zboru 
d0po| 6 S|ovenije, da predlog zakona o spremembah in 
Po ni zakona o fitofarmacevtskih sredstvih obravnava 
Vst0D ,n®m Postopku, ker ga je nujno potrebno sprejeti do 
usklari Slovenije v Evropsko unijo zaradi dokončne 
EVro ''ve z EU zakonodajo na podlagi prejetih pripomb 
Sredst h l<omis''e- V času priprave Zakona o fitofarmacevtskih 
red v h V '0,U 2000 ni bi'° možno Prenes,i v slovenski pravni 
°ceni Sklicev na Evropsko zakonodajo in na postopek 
i2vaj'6pania aktivnlh snovi v fitofarmacevtskih sredstvih, ki ga 
na 

Evr°pska komisija in o njem odločajo vse države članice 
*drav|S ank'h s,a|nega odbora za prehranjevalno verigo in 
d°Po|19 2'vali> 2a'o je treba zdaj z zakonom o spremembah in 
nanaj'

tvah dopolniti manjkajoče dele pri postopkih, ki se 
Sprem3'0 -na EvroPsk° komisijo in države članice EU. 
'Zvoza 8ni,i '6 ,reba definicije prometa predvsem zaradi definicije 
sam0

a ln uv°za FFS na območje držav članic EU in ne več 
drugo H3 območ)e Republike Slovenije. Spreminjajo se tudi 
Dopoi e|'nicije v skladu s pripombami Evropske komisije, 
nevarn i! '6 treba sklice na daige predpise EU, kot so promet 
organ' kemikalij, promet in uporaba gensko spremenjenih lzm°v in dostop do informacij o okolju. 

Poleg tega je treba zakon o fitofarmacevtskih sredstvih uskladiti 
z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o kemikalijah 
(Uradni list RS, št. 65/03), ki na področju proizvodnje, 
razvrščanja pakiranja in označevanja ureja tudi 
fitofarmacevtska sredstva. 

Glede na to, da obe zgoraj navedeni direktivi (91/414/EEC in 
79/117/EEC) zahtevata prenos njunih določb v pravni red novih 
držav članic do 1. maja 2004 in glede na to, da bo s tem datum 
Republika Slovenija prevzela vse pravice, obveznosti in 
odgovornosti iz članstva EU, je potrebna nujna hitra uveljavitev 
določb predlaganega zakona, saj se le tako lahko prepreči 
težko popravljive posledice za delovanje države, ki bi nastale 
v primeru ne prenosa navedenih direktiv v slovenski pravni 
red do navedenega roka. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- mag. Franc But, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 
dr. Vida Čadonič Špelič, državna sekretarka v Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Mojca Geč - Zvržina, sekretarka v Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- mag. Katarina Groznk, direktorica Fitosanitame uprave, 
- Anita Mesec - Ogrin, podsekretarka v Ministrstvu za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Milena Koprivnikar - Bobek, podsekretarka v Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH 

L UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

1/1 Ocena stanja 

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih - ZFfS je državni zbor sprejel 
30. januarja 2001 in ga 16. februarja 2001 objavil v Uradnem listu 
RS, št. 11/01. 

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

V EU področje fitofarmacevtskih sredstev urejata direktiva 91/ 
414/EEC o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet s svojimi 
številnimi dopolnitvami in direktiva 79/117/EEC o prepovedi 
prometa in uporabe določenih aktivnih snovi, ki se uporabljajo kot 
fitofarmacevtska sredstva, z dopolnitvami. 

S sprejetjem ZFfS sta se implementirali omenjeni osnovni direktivi 
z dopolnitvami, ker pa določbe direktive 91/414/EEC določajo 
postopke, ki jih pred vstopom v EU ni bilo mogoče prevzeti, te 
določbe niso prenesene v slovenski pravni red. 

S spremembami in dopolnitvami zakona o fitofarmacevtskih 
sredstvih se dokončno implementira celotno besedilo Direktive 
Sveta 91/414/EEC v slovenski pravni red. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga tega zakona so 
dokončna uskladitev z Direktivo Sveta 91/414/EEC, uskladitev z 
njenimi definicijami in vključitev v sistem ocenjevanja aktivnih snovi 
v fitofarmacevtskih sredstvih, ki ga vodi Evropska komisija v 
sodelovanju z državami članicami. 

Največ sprememb je zaradi sodelovanja v postopku uvrščanja 
aktivne snovi na seznam, ki ga vodi Evropska komisija in je tudi 
objavljen v Uradnem listu EU, ter zaradi postopkov priznavanja 
registracije FFS v drugi državi članici EU. V teh postopkih so 
opredeljene pristojnosti pristojnega organa države članice, način 
sodelovanja z Evropsko komisijo in drugimi državami članicami 
EU. V spremembah so podrobneje opredeljeni pogoji registracije 
in dokumentacija, ki jo je treba priložiti k zahtevku za registracijo 
FFS. Na ozemlju Republike Slovenije je lahko v prometu samo 
FFS, ki je registrirano ali je zanj izdano dovoljenje v skladu s tem 
zakonom. S spremembo tega zakona pa omogočamo promet in 
uporabo tudi takega FFS, ki je registrirano v drugi državi članici 
EU, pod pogojem, da je identično FFS, ki je v Republiki Sloveniji 
registrirano pod drugim imenom. 

V spremembi zakona so podrobneje določeni podatki, ki jih je 
pristojni organ dolžan sporočati Evropski komisiji in državam 
članicam EU. 

ki 
V zakonu urejamo registracijo FFS pri pristojnemu or9an"'za 
svoje odločitve sprejema v soglasju z organom, pristoj ^ 
kemikalije. Spremembe so posledica uskladitve besedi a 
zakona z besedilom zakona o kemikalijah. 

Na podlagi sprejetih sprememb v zakonu bo omogočeno 
Sloveniji aktivno sodelovanje v delovnih telesih Evropske ko^ ^ 
na področju uvrščanja aktivnih snovi v seznam ob vstopu 

3. Primerjalni pregled ureditve registracije FFS v 
drugih državah 

Na področju fitofarmacevtskih sredstev je v Evropski U ^ 
zakonodaja urejena tako, da se na podlagi Direktive Svei 
414/EEC aktivne snovi ocenjujejo na nivoju Evropske ko ^ 
postopke registracije fitofarmacevtskih sredstev na osn0. fja 
aktivnih snovi pa vodijo države članice na nacionalnem nivoj ^ 
notranjem trgu EU ostajajo v veljavi nacionalne registracij 
po posameznih državah članicah. 

Pri ocenjevanju aktivnih snovi sodelujejo vse države č|an'£® 
njihovi vključitvi v pozitivni seznam EU odločajo na s 
sestankih. 

Velika Britanija 

Zakonodaja Velike Britanije je enaka Direktivi Sveta 91/414/E^ 
ki ureja dajanje fitofarmacevtskih sredstev v promet. Vse po j 
ocenjevanja aktivnih snovi za vključitev na evropski po j(1 
seznam, postopke registracije FFS na nacionalnem niv 1. 
postopke v zvezi z uporabo FFS vodi Pesticide Safety D'o((rog 
rate, ki deluje kot samostojna agencija. Ta direktorat ima v 
200 zaposlenih in se delno financira iz vladnega proracu 
večini deleža pa mora stroške svojega dela pokriti sam- 

Nemčija 

Nemčija je v zadnjih letih spremenila sistem registracije 
reorganizirala v okviru organa, ki je pristojen za varnost ^ 
(Food Safety Authority). Pri ocenjevanju fitofarmacsv^ ^ 
sredstev delo ni organizirano v okviru samostojne agencij® 
Veliki Britaniji, pač pa na posameznih področjih zdravja ljudi, 
in uporabe v kmetijstvu sodelujejo različni inštituti. 

Avstrija 

Avstrija je implementirala zakonodajo EU na zelo enostaven na j 
v zakon je postavila osnovni okvir kot ga zahteva direktlV

0(T1er 
414/EEC, v primeru aneksov, odločb in priporočil, ki se ven ^ 
spreminjajo in dopolnjujejo, pa se sklicuje direktno n y 
zakonodajo. Tudi Avstrija je spremenila sistem or9aniZcafety 
smislu organa, ki je pristojen za varnost hrane (Food j(1 
Authority) in organzacijsko povezuje različne inštitute z raZ j0| 
področij dela. Posebnost je, da je avstrijski parlament sp ^ 
odločitev, da se na ozemlju Republike Avstrije avtomatično prl a 
vse registracije FFS iz Nemčije. Tako je pravna ali fizična o ^ 
ki želi dajati FFS, ki je že registrirano v Nemčiji, v Pr0.rnke(tiU 
ozemlju Avstrije, dolžna opraviti le notifikacijo avstrijs 
upravnemu organu. 
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Nl2°2emska 

EEc502emska 2akonodaia ]e usklajena z direktivo 91/414/ 
reQistra r®^lstracii° FFS zadolžen nizozemski osrednji organ za 
BestriiH;n

CIJ0. FFS (College voor de Toelating van 
plant ^sm'ddelen" CTB, v angleščini Board for authorization 

Ni^ems
PkBU,^°n Produc,s). ki je nastal na podlagi dekreta ki So kn vlade, da se v enem organu združijo vse pristojnosti, 

okolje za Pre' razdelier|e med štiri ministrstva (za kmetijstvo, 
Področju Fcp6 'n de'0)- CTB samostojno vodi vse postopke na 
Pri nnc ' P°samezne strokovne ocene pa po potrebi naroči p°sameznih inštitutih po pogodbi. 

Ocena finančnih posledic predloga zakona za 
av°i proračun 

Določbe 
0 'itofarm redl°^a zakona 0 spremembah in dopolnitvah zakona 
°')r6menitaC0VtS'<''1 sreds,vih ne zahtevajo dodatnih finančnih 
okvirov n6V Za proračun RS in ne presegajo sprejetih finančnih 
Renuhiii, Ial5e sredstev, ki so že opredeljena s proračunom PUbllke Slovenije za leto 2004 in 2005. 

te9a 2g^err'^a'iie Republike Slovenije bo v skladu s spremembami 
°Pravljen°na da'al S09lasie na odločbo o registraciji FFS po 
saj v sklad™ pos,0Pku ocenjevanja v skladu s 13. členom zakona, 
^mikaiiiah" Z zakonom 0 spremembah in dopolnitvah zakona o 
razvrstiti ff 2V82' z re9'stracijo FFS ne izdaja več Mnenja o 
delajo na' v RePubliki Sloveniji. Strokovnjaki - ocenjevalci že 
in se finQ podla9' veljavnega zakona o fitofarmacevtskih sredstvih nc|rajo preko strokovnih nalog. 

s,r°kovnihV V'š'n' 73-400 0°0.00 SIT, ki so namenjena izvajanju 
Postavki 4?a'°^ ocenievania FFS v postopku registracije, so na 
Uprava c, Proračunskega uporabnika 2321 Fitosanitarna ava Republike Slovenije. 

IiBeSEDILO členov 

1. člen 
V 2akr\n 
'n 2/04 - 27 'ito'armacev,skih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01 
ki se g|asitg

dr'' se v 1 • členu dodata nova drugi in tretji odstavek, 

2a(^on 
gensko s Ufe'a ,Udi re9is,racii° FFS, ki vsebujejo ali jih sestavljajo 
0r9anizmPrern6n'eni or9anizmi. P°d pogojem, da je izpust teh 
v skladu °V V oko''e dovoljen na podlagi ocene tveganja za okolje 
0r9anizme do'°^arn' predpisa, ki ureja gensko spremenjene 

Fpg 
EU) jn |2v 

na območje Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: , 
Uv°z na nh 'Z območja EU urejajo ta zakon in predpisi, ki urejajo 
kemikalij ° mo^e EU in izvoz iz območja EU določenih nevarnih 

Do * 
'ako Ho '' dru9' odstavek, ki postane četrti odstavek se spremeni 
"FFŠse S6 9'asi: 

'n v sklada2VršČa'0, pakirai°in označujejo v skladu s tem zakonom u s predpisi, ki urejajo kemikalije. 
D0(ja „ 
* ProizvnwV peti ocls,avek' ki se glasi: 
sP°ročan° ° prornet za potrebe proizvodnje FFS, 
'aboraton ki Se nanaša na vsebino varnostnega lista in dobro 
kemj|^a|jjg^s^° prakso ter njihov nadzor urejajo predpisi o 

Dosedanji tretji odstavek postane šesti odstavek. 

2. člen 

V 2. členu se v 2. točki se za besedilom "proizvodih rastlinskega 
izvora," doda besedilo "v užitnih živalskih proizvodih, 

V 11. točki se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda 
besedilo " razen rastlin iz 10. točke tega člena. 

Besedilo 15. točke se spremeni tako, da se glasi: "Promet je 
vsaka dobava FFS odplačno ali brez plačila, razen skladiščenja 
ali razpolaganja pred odpremo, s carinskega območja držav članic 
EU ter uvoz FFS, ki pomeni vnos FFS na carinsko območje 
držav članic EU.". 

Za 15. točko se doda nova 15.a točka, ki se glasi: "Registracija 
FFS je predpisan postopek, s katerim pristojni organ po prejemu 
vloge vlagatelja registrira FFS za dajanje v promet in uporabo na 
ozemlju Republike Slovenije. 

V 19. točki se besedilo "Uprava Republike Slovenije za varstvo 
rastlin in semenarstvo" nadomesti z besedilom "Fitosanitarna 
Uprava Republike Slovenije". 

3. člen 

Besedilo drugega odstavka 3. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

"Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so proizvodnja, 
skladiščenje in promet z neregistriranimi FFS dovoljeni, če so 
namenjena za uporabo v drugi državi članici EU ter je v tej državi 
članici FFS registrirano in ima ta država predpisan inšpekcijski 
nadzor glede registracije FFS". 

4. člen 

V prvem odstavku 4. člena se za besedilom "označeno in 
opremljeno" doda besedilo " z etiketo". 

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

"FFS ne sme biti v prometu, če mu je potekel rok uporabe". 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

5. člen 

V 5. členu se v prvem odstavku besedilo "s sedežem v Republiki 
Sloveniji" nadomesti z besedilom "s sedežem v državi članici 
EU". 

6. člen 

V 7. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi: 

"FFS, za katera je v odločbi o registraciji določeno, da se prodajajo 
v specializiranih prodajalnah s FFS, se smejo prodati le 
uporabniku, ki predloži veljavno dokazilo o izpolnjevanju pogojev 
glede izobrazbe oziroma strokovne usposobljenosti v skladu s 
predpisom iz 9. člena tega zakona". 

4. 
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7. člen 

V 8. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se 
glasi: 

"Uporabniki FFS morajo na predpisan način voditi evidence o 
uporabi FFS, poskrbeti za pravilno shranjevanje FFS in ravnanje 
z odpadki FFS, v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki". 

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek. 

V dosedanjem šestem odstavku, ki je postal sedmi odstavek se 
za besedilom "uporabe FFS" doda besedilo "ter natančnejšo 
vsebino in način vodenja evidence". 

8. člen 

V prvem odstavku 12. člena se besedilo "lahko pristojni organ na 
predlog komisije" nadomesti z besedilom "minister". 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Če FFS vsebuje določene aktivne snovi, katerih promet oziroma 
uporaba je s predpisi Evropske komisije omejena ali prepovedana, 
minister prepove ali omeji promet oziroma uporabo FFS, ki 
vsebujejo takšno aktivno snov". 

9. člen 

13. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"13. člen 
(registracija) 

Za registracijo FFS se pri pristojnem organu vloži zahtevek in mu 
priloži predpisano dokumentacijo za oceno aktivnih snovi v FFS 
iz prvega odstavka 15. člena tega zakona, razen v primerih iz 
drugega odstavka 16. člena tega zakona ter predpisano 
dokumentacijo za oceno FFS iz prvega odstavka 16. člena tega 
zakona in druge podatke, dokumente in vzorce, ki so potrebni za 
ugotavljanje pogojev za registracijo, če tako zahteva pristojni 
organ. 

Aktivne snovi in FFS ocenjujejo usposobljeni strokovni delavci (v 
nadaljnjem besedilu: ocenjevalci) izvajalcev javne službe po tem 
zakonu, ki ne smejo biti hkrati člani komisije iz 20. člena tega 
zakona. Ocenjevalce glede na področja dela imenuje minister v 
soglasju z ministrom, pristojnim za^dravje, in ministrom, pristojnim 
za okolje. 

Na podlagi ocene FFS, ki jo izdelajo ocenjevalci iz prejšnjega 
odstavka, in na podlagi mnenja komisije končno odločitev o 
registraciji FFS sprejme pristojni organ v soglasju z organom, 
pristojnim za kemikalije. 

Podrobnejše pogoje glede strokovne usposobljenosti ocenjevalcev 
predpiše minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, in 
ministrom, pristojnim za okolje. 

Pri presoji pogojev za registracijo FFS na podlagi aktivnih snovi, 
uvrščenih na seznam, ali na podlagi odločbe Evropske komisije o 
popolni dokumentaciji, se uporabljajo enotna načela za ocenjevanje 
FFS, ki jih predpiše minister v soglasju z ministrom, pristojnim za 
zdravje, In ministrom, pristojnim za okolje. 

Pri presoji pogojev za registracijo FFS na podlagi aktivnih snovi, 
ki še niso na seznamu in nimajo popolne dokumentacije, se 
uporabijo pogoji iz drugega odstavka 23. člena tega zakona. 

Minister lahko za ocenjevanje FFS pooblasti tudi str° ^ 
institucijo, ki je za registracijo FFS pooblaščena v drugi 
članici EU.". 

10. člen 

Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi: 

" Zahtevek za registracijo FFS lahko vloži proizvajalec, P^V
(er 

ali fizična oseba, ki nastopa v imenu in za račun proizvaja 
je odgovorna za prvo dajanje FFS v promet na ozemlju Rep a 
Slovenije in ima sedež na območju ene od držav članice t 

11. člen 

V dvanajsti alinei prvega odstavka 16. člena se za 
"predloga razvrstitve" doda besedilo ", pakiranja", za 
alineo pa se doda nova petnajsta alinea, ki se glasi: 

etiketo z navodilom za uporabo, 

Dosedanja petnajsta alinea postane šestnajsta alinea. 

Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi: 
aktivne 

"Če FFS vsebuje aktivno snov, ki je že na seznamu 
snovi ob upoštevanju pogojev za uvrstitev na seznam ni ( 
ponovno ocenjevati, če se stopnja čistosti in vrsta ne ^ 
bistveno ne razlikuje od sestave, navedene v dokumenta l^, 
uvrstitev aktivne snovi na seznam. Zahtevku za registra01!0 j 
je treba predložiti podatke za ugotovitev identičnosti aktivne 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se g a 

tr0ba 
"Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je v 
zahtevku za priznavanje registracije FFS, ki je že re9'stnr

kona, 
drugi državi članici EU, v skladu s 23.a členom tega za ^ 
priložiti podatke o identiteti aktivne snovi, podatke o identite 1 

dokazilo o registraciji FFS v drugi državi članici EU, Po^0ga 
dokumentacije iz prvega odstavka prejšnjega člena in " 
odstavka tega člena ter utemeljitev primerljivosti pogojev r 
tega FFS.". 

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

12. člen 

Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Odločbe o registraciji FFS iz 23., 23.a„ 24., 25., 26. in 27' 
tega zakona izda pristojni organ v soglasju z organom, pns ' a 
za kemikalije, na podlagi predloga komisije, ki pri tem upo v 
ocene ocenjevalcev iz 13. člena tega zakona, najp°zn 

dvanajstih mesecih po prejemu popolne vloge. 

Če organ, pristojen za kemikalije, soglasja ne da ali sog|aS' 
odreče, mora pisno obrazložiti svojo strokovno utemeljitev- 

Ne glede na prvi odstavek tega člena predlog komisije ni P°,r®^i 
pri spremembah odločb o registraciji FFS, ki se izdajajo z 
manjših sprememb, ki ne vplivajo na nevarnost za zdravje l| 
okolje (sprememba trgovskega imena, sprememba proizyal l 
oziroma zastopnika, spremembe sestave, ki se v skla ^ 
mednarodnimi standardi štejejo za manjše sprememb > 
podobno). 
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Odločba 
vlagate|' 0 re9istraciji se glasi na FFS in proizvajalca oziroma 
irrie in J3 'Z oc"0"5e mora biti razvidno tudi trgovsko ime FFSi, 
0 uPorab St a^t'vn't1 'n drugih nevarnih snovi v FFS, podatki 
ter mt>i„ ' razvrst'tev in označitev FFS, mesto prodaje, karenca 1 dednosti ostankov FFS. 

13. člen 

21' člena se za besedilom "Pristojni organ 
Boston h besed''o "°b upoštevanju predpisov, ki urejajo prosi; 

Podatkov o okolju, 

14. člen 
23 A 6n se spremeni tako, da se glasi: 

"23. člen 
(pogoji za registracijo) 

Pf~S 
tem pp:gre9istrira' če so aktivna snov oziroma aktivne snovi v 
Prvega odUVr^ene na seznam' na Pod^gi dokumentacije iz: 
zakona • avka 15- člena in prvega odstavka 16. člena tegai 
ocenjeJ".'0 v skladu s predpisom, ki ureja enotna načela zsi 
s p0g0|. n'e FFS iz 13. člena tega zakona, ugotovljena skladnost 
člena ' lenimi v točkah 1 do 4 drugega odstavka tega 

Ne gied 

dokument n? Prei®>nji odstavek se FFS registrira na podlagi 
16. {|en 

ac'j0 iz drugega odstavka 15. člena in tretjega odstavka 
aktivnih 3 zakona' tudi kadar glede aktivne snovi oziroma 
teče, če Sn°vi v tem postopek za vključitev na seznam še 
1. ja i S° '2P°'njeni naslednji pogoji: 

ocen V
c
skladu 2 znanstvenim in tehničnim razvojem ter iz e FFS ugotovljeno, da pri pravilni uporabi: 

učinkovito deluje; 
"ima nesprejemljivega učinka na gojene rastline ali 

. ^astlinske proizvode; 
J? Povzroča nepotrebnega trpljenja vretenčarjev in drugih 

. n!vali- ki se jih zatira; 
""Tia neposrednega ali posrednega škodljivega vpliva na 

. n 
avi6 ljudi oziroma živali; 

čezmernega vpliva na okolje, zlasti na onesnaženje 
0 a' vključno s pitno vodo in podtalnico in na neciljne 

2. đa 
or9anizme; 

ali rt® ^z metodami, sprejetimi po predpisanem postopku EU 
d0|or

Orienimi med P"®'0)"'"1' or9ani držav članic EU, lahko 
®kot i! .vset)nost ektivnih snovi ter toksikološko in 3. (jg oksikološko pomembnih nečistot in sestavin; 
po^6 2 ustreznimi analizami lahko določi ostanke FFS, 
dowM- ne za zdravje ljudi oziroma okolje, ki so posledica 

4. s '®nega načina uporabe; 
° 'izikalno - kemijske lastnosti sredstva štejejo za ^ lemljive ob ustrezni uporabi in skladiščenju FFS. 

*a iz 15-in 16- člena tega zakona, priložena zahtevku jih precjD ac,)0,.mora biti pripravljena na podlagi testov in analiz, ki 
^atijske 6 minis,er Tes,e in analize je treba izvesti v razmerah 
razmeram•Pndelave' varstva rastlin ter okolja, ki so primerljive z 
uporabljal'' V katerib se bo FFS na ozemlju Republike Slovenije 
varnostj pčTesti in analize za pridobitev podatkov o lastnostih in 
oprali v 23 zdravie 'Judi in živali ter za okolje se morajo 
anaiize 7 sk'aclu z načeli dobre laboratorijske prakse. Testi in 
0r9anizac

a u9°'avljanje učinkovitosti FFS se morajo opraviti v 
P°9ojev i ki imaj° Potrdilo pristojnega organa o izpolnjevanju 9 ede dobre poskusne prakse. 

FFS, namenjeno uporabi v kmetijstvu, se lahko na podlagi 
zahtevka vlagatelja registrira tudi za uporabo na nekmetijskih 
površinah, če izpolnjuje pogoje iz točk 1 do 4 drugega odstavka 
tega člena. Vlagatelj mora predložiti predpisano dokumentacijo iz 
15. in 16. člena tega zakona. 

Minister podrobneje določi teste, analize in dobro poskusno prakso 
iz tretjega odstavka tega člena.". 

15. člen 

Za 23. členom se doda 23.a člen, ki se glasi: 

"23. a člen 
(priznavanje registracij) 

Proizvajalec lahko zahteva, da se registrira FFS, ki vsebuje aktivno 
snov ali aktivne snovi, uvrščene na seznam, na podlagi 
registracije v drugi državi članice EU, če je bilo to FFS registrirano 
v skladu z enotnimi načeli za ocenjevanje FFS in če so pri 
predlagani uporabi FFS na ozemlju Republike Slovenije razmere 
v kmetijski pridelavi, varstvu rastlin ter okolju, vključno s klimatskimi 
pogoji, pomembne za uporabo sredstva, primerljive z razmerami 
v drugih državah članicah. V navedenem primeru testov in analiz 
iz prejšnjega člena ni treba še enkrat opravljati na ozemlju 
Republike Slovenije. Zahtevku je treba priložiti dokumentacijo iz 
četrtega odstavka 16. člena tega zakona in utemeljitev primerljivosti 
razmer. 

Če pristojni organ zahtevek iz prejšnjega odstavka zavrne zaradi 
neprimerijivosti razmer kmetijske pridelave, varstva rastlin, okolja 
ali klimatskih pogojev, zahteva, da se testi in analize opravijo tudi 
v Republiki Sloveniji ter lahko določi dodatne pogoje glede uporabe 
FFS zaradi: 

posebne ekološke občutljivosti na določenih območjih ali 
drugačnih prehranskih navad prebivalstva. 

Pristojni organ strokovno obrazloži svojo odločitev iz prejšnjega 
odstavka ter o tem obvesti Evropsko komisijo, ki po predpisanem 
postopku potrdi odločitev pristojnega organa ali zahteva 
spremembo odločitve pristojnega organa. 

V soglasju z vlagateljem iz prvega odstavka tega člena, se lahko 
predlagana uporaba FFS v postopku registracije spremeni, da bi 
se na določenem območju izločile vse neprimerljive razmere v 
kmetijski pridelavi, varstvu rastlin ali okolju (vključno s klimatskimi 
pogoji), ki so z vidika primerljivosti nepomembne. 

Pri odločitvi o registraciji FFS se upošteva tudi pogoje, določene 
s predpisi EU v zvezi s prometom in uporabo FFS, namenjenimi 
varovanju zdravja pravnih in fizičnih oseb, ki dajejo FFS v promet, 
ter uporabnikov FFS. 

Z odločbo o registraciji FFS lahko pristojni organ omeji uporabo 
FFS zaradi razlik v prehranskih navadah prebivalstva v državah 
članicah EU in zaradi preprečevanja izpostavljenosti potrošnikov 
kontaminaciji s hrano, višji od sprejemljivega dnevnega vnosa 
(ADI) ostankov FFS. 

16. člen 

V drugem odstavku 24. člena se beseda "šest" nadomesti z 
besedo "dvanajst". 

4. "»are, c 2004 27 poročevalec, št. 22 



V tretjem odstavku se črta besedilo", 
predlog komisije". 

Četrti odstavek se črta. 

in o podaljšanju odloči na 

V petem odstavku se besedilo "prvega odstavka prejšnjega 
člena" nadomesti z besedilom "točk 1 do 4 drugega odstavka 23. 
člena tega zakona" in črta zadnji stavek. 

17. člen 

25. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"25. člen 
(začasna registracija) 

Če FFS vsebuje novo aktivno snov, za katero vlagatelj zahtevka 
za registracijo FFS predloži dokumentacijo iz prvega odstavka 
15. člena in prvega odstavka 16. člena tega zakona in je Evropska 
korpisija izdala odločbo o popolnosti dokumentacije, lahko pristojni 
organ v treh letih od izdaje odločbe Evropske komisije izda odločbo 
o začasni registraciji FFS za največ tri leta, če FFS izpolnjuje 
pogoje iz točk 1 do 4 drugega odstavka 23. člena tega zakona. 

V odločbi o začasni registraciji iz prejšnjega odstavka se začasno 
določi mejne vrednosti ostankov FFS v kmetijskih proizvodih. Pri 
določitvi začasne mejne vrednosti ostankov se upošteva pogoje 
predlagane uporabe FFS. 

Promet kmetijskih proizvodov, tretiranih s FFS iz prvega odstavka 
tega člena, je dovoljen na območju držav članic EU, če je bila v 
državi izvora kmetijskega proizvoda izdana odločba o začasni 
registraciji FFS in če določena začasna mejna vrednost ostankov 
FFS ni presežena. 

Če Evropska komisija z odločbo podaljša rok iz prvega odstavka 
tega člena, lahko pristojni organ države članice podaljša začasno 
registricijo FFS.". 

18. člen 

Tretja alinea 2. točke prvega odstavka 27. člena se spremeni, 
tako da se glasi: 

" - v primerih prepovedi prometa ali uporabe FFS na celotnem 
ozemlju Republike Slovenije iz 12. člena tega zakona,". 

Doda se nova četrta alinea, ki se glasi: 

" • če imetnik registracije ne predloži dokumentacije iz prvega 
odstavka 16. člena tega zakona v roku, predpisanem v seznamu, 

Dosedanja četrta alinea postane peta. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Ne glede na določbe prvega odstavka 3. člena tega zakona je po 
preteku časa, za katerega je bila odločba o registraciji izdana, 
FFS lahko v prometu še največ 18 mesecev zaradi odprodaje 
obstoječih zalog. 

Za tretjim odstavkom se dodata novi četrti in peti odstavek, ki se 
glasita: 

"Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pristojni organ 
odloči, da je treba po preteku časa, za katerega je bila odločba o 
registraciji izdana, zaloge tega FFS odstraniti v skladu s predpisi, 

l<i urejajo nevarne odpadke. Pristojni organ lahko tudi v 0 bj6i 
razveljavitvi registracije FFS imetniku registracije d°lo<5i ° 
•i/ katerem lahko odproda obstoječe zaloge FFS ali ods 
zaloge v skladu s predpisi, ki urejajo nevarne odpadke. 

Podrobnejše pogoje o ravnanju z zalogami FFS iz 
odstavka predpiše minister". 

19. člen 

29. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"29. člen 
(seznam) 

O uvrstitvi aktivne snovi na seznam, o spremembah se*n^jja. 
o izbrisu aktivne snovi iz seznama odloča Evropska ko 
Seznam je objavljen v Uradnem listu EU. 

Vlagatelj vloži vlogo za uvrstitev aktivne snovi na sezn ^ 
pristojnem organu katerekoli države članice EU in I1 P ^ 
dokumentacijo iz prvega odstavka 15. in prvega odstav M 
člena tega zakona. Pristojni organ v čim krajšem času | 
dokumentacijo in če je dokumentacija popolna, obvesti vla^ gjrn 
naj pošlje vlogo z dokumentacijo Evropski komisiji in vsem Q 
državam članicam EU. Evropska komisija izda od'0vanje 
popolnosti vloge in posreduje dokumentacijo v ocen' „n (v 
Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje zi ^ 
nadaljnjem besedilu: odbor). Če odbor meni, da za oc: g 
dokumentacije ni dovolj podatkov, Evropska komisija v'a~njS|jis 
zahtevka pozove, naj vlogo dopolni. Če Evropska k° 
predvideva negativno odločitev, pozove vlagatelja, da P°~f isane 
mnenje na njene ugotovitve. Če aktivna snov izpolnjuje predp 
pogoje, se uvrsti na seznam po predpisanem postopku t 

Aktivno snov se uvrsti na seznam za obdobje največ 1010 • 
glede na trenutna znanstvena spoznanja lahko pričakuje, da 
ki vsebujejo to aktivno snov, izpolnjujejo naslednje pogoj0- 

-njihova uporaba, pri nanašanju v skladu z dobro kmetij^0 a\\ 
nima čezmernega škodljivega vpliva na zdravje ljudi ali zi 
nesprejemljivega vpliva na okolje; 

-njihovi ostanki, pri nanašanju v skladu z dobro kmetijsko P^ ^ 
nimajo čezmernega škodljivega vpliva na zdravje ljudi ali» ^ ,e 
na podtalnico ali nesprejemljivega vpliva na okolje, in taVlja 
ostanke, če so toksikološko ali za okolje pomembni, lahko ug 
s priznanimi metodami. 

Za uvrstitev aktivne snovi na seznam se upošteva pole9 I 
iz prejšnjega odstavka zlasti: o; 

sprejemljiv dnevni vnos (ADI) za ljudi, kjer je to ustrez 
dopustno izpostavljenost izvajalca varstva rastlin; ^iju, 

- kjer je to ustrezno, oceno obnašanja in razporeditve v 
kakor tudi vpliva na neciljne vrste. 

Nova aktivna snov se prvič uvrsti na seznam, če so P0^ t0 
tretjega in četrtega odstavka tega člena izpolnjeni in j0 snQV. 
ugotovljeno za najmanj en pripravek, ki vsebuje to aktivn 

Pri uvrstitvi aktivne snovi na seznam se določi: 
- najmanjša stopnja čistosti aktivne snovi; 
- vrsta in najvišja dovoljena vsebnost določenih ns^is'°'ega 
- omejitve na podlagi ocene podatkov Iz 1 do 4 točke v 

odstavka 23.a člena tega zakona, ob upoštevanju ra s 
kmetijski pridelavi, varstvu rastlin in okolju, vk'Ju 

klimatskimi pogoji; 
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- Tla priPfavka; način uporabe. 

PristoirrmU ^vroPska komisija določi tudi rok v katerem mora 
register' °:9an P°n°vno ugotoviti identiteto aktivnih snovi v 
rok, v k t z aktivn'm' snovmi, uvrščenimi na seznam ter 
FFŠ v skf

r0m mora Postojni organ ponovno preveriti registrirano 
ladu 2 enotnimi načeli za ocenjevanje FFS. 

S6znarn0V° v'a9a,6lia za podaljšanje uvrstitve aktivne snovi na 
za naive/f 'ahko uvrstitev na seznam enkrat ali večkrat podaljša 
v'ožen n ■ 'et| ^ ^emer mora biti zahtevek za podaljšanje roka 
*a PodaR111311' dve leti pred iz,ekom uvrstitve. Če je bil zahtevek 
r°ka uv an'e v'°žen pravočasno in Evropska komisija do izteka 
UVrstitev i!|Ve 0 ,em ni oclločila. Evropska komisija podaljša 
°dločiteJa Snovi na seznamu za obdobje, ki je potrebno za 

P°stoDek0r^an lahko kadarkoli predlaga Evropski komisiji 
pr®dpisa prever'ania upravičenosti uvrstitve na seznam po 
četrtena

nerT1 P°s,0Pku EU, če meni, da pogoji iz tretjega oziroma 
Uvrstitve °ds,avka te9a člena niso več izpolnjeni. Če obdobje 
Evropski k3 seznam med postopkom preverjanja poteče, lahko 
obdobje' Podaljša uvrstitev aktivne snovi na seznamu za 

' i® potrebno za odločitev. 

^ 20. člen 

besedi^ ??stavku 30- fena se pika nadomesti z vejico in doda 
°bmn*!„ se 9a izda za omejeno količino FFS in omejeno C|e Preskušanja.". 

P°dL°d
v

S|,avek se spremeni tako da se glasi:" Pristojni organ na 
Pr®jšnjea °

96 in na Podlagi mnenja komisije izda dovoljenje iz 
nevarnogf 0ds,avka v upravnem postopku, če FFS ne predstavlja 
na °kolje '.Za2dravie 'iudi in bivali ali nima nesprejemljivega vpliva 

21. člen 

neregistri 0ds,avku 31. člena se za besedilom "uporabo 
FFs«. rane9a FFS" doda besedilo "ali neregistrirano uporabo 

22. člen 
B«sediio 30 AI ■ c|ena se spremeni, tako da se glasi: 

,izične0
o

OSekbe' ki oprav|iajo dejavnost s področja kmetijstva, ali 
zahtevajo e' ki se P°klicno ukvarjajo s kmetijstvom, lahko 
r®9istrira Pr' Pris,0inem organu, da se področje yporabe že 
uP°rabe 

0893 FFS razširi za druge manj razširjene namene 

r89istriran°
r9an lahko odobri razširitev področja uporabe 

^kurtien.69.3 Ce vla9a,0lj iz prejšnjega odstavka vlogi priloži 
Za ra2§jrj(

ac''0 oziroma podatke, s katerimi utemeljuje zahtevo 
"irienjg ^8V Področja uporabe registriranega FFS. Na podlagi 
uP°rabe r

0rnis'je 'zda pristojni organ dovoljenje za razširitev 
^Q,riika|jje

e?istr'rane9a FFS v soglasju z organom, pristojnim za 
23. člena't 

S° i2po'nieni pogojiiz t°čk 1 do 4 drugega odstavka 
F,ePublikj o?9a 2akona, če je predviden način uporabe FFS v 
uPorabi , '°veniii manJ razširjen in če se uporabniki obvestijo o 
Uradno r, dodatno etiketo z navodilom za uporabo oziroma z u Publikacijo. 

23. člen 

Za 32. členom se doda 32. a člen, ki se glasi: 

"32. a člen 
(dovoljenje za promet identičnih FFS iz drugih držav 

članic EU) 

Na ozemlju Republike Slovenije je lahko, če je zanj izdano 
dovoljenje pristojnega organa, v prometu in uporabi FFS, ki je 
registrirano v drugi državi članici EU in je identično registriranemu 
FFS v Republiki Sloveniji. 

Dovoljenje za promet identičnega FFS iz države članice EU (v 
nadaljnjem besedilu: dovoljenje za promet identičnega FFS) izda 
za določen čas pristojni organ v soglasju z organom, pristojnim 
za kemikalije. Dovoljenje za promet identičnega FFS se izda na 
podlagi vloge pravne ali fizične osebe iz 5. člena tega zakona. 
Pristojni organ na podlagi predloženih listin ugotovi identičnost 
obeh FFS in v upravnem postopku izda dovoljenje' za promet 
takega FFS oziroma izdajo dovoljenja zavrne, če ugotovi, da 
FFS nista identični. 

Vlagatelj vlogi priloži naslednje podatke: 
ime oziroma firmo in naslov vlagatelja; 

- trgovsko ime in številko registracije FFS v državi članici EU 
ter trgovsko ime in številko registracije v Republiki Sloveniji 
registriranega FFS; 
ime in naslov imetnika registracije FFS ter državo članico 
EU, v kateri je registriran FFS; 

- o aktivni snovi in vrsti pripravka (formulacija), embalaži, etiketi; 
predlog trgovskega imena, pod katerim se bo FFS dajalo v 
promet na ozemlju Republike Slovenije; 
predlog etikete v slovenskem jeziku, ki mora biti v skladu s 
predpisi, ki urejajo opremljanje FFS na ozemlju Republike 
Slovenije. Na etiketi mora biti razvidno ime in naslov vlagatelja. 

Pristojni organ lahko zahteva od vlagatelja tudi vzorec FFS, za 
katerega se vlaga vloga za izdajo dovoljenja za promet iz prvega 
odstavka tega člena. 

Pristojni organ lahko pri obravnavanju vloge zaprosi za mnenje 
pristojni organ države članice EU, v kateri je FFS registrirano. 

Pravna ali fizična oseba," ki je pridobila dovoljenje za promet 
identičnega FFS, lahko prepakira FFS v skladu s predpisi, ki 
urejajo kemikalije. 

Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena se lahko 
dovoljenje za enkraten promet identičnega FFS iz drugih držav 
članic EU izda na podlagi vloge tudi pravni ali fizični osebi iz 9. 
člena tega zakona. Pristojni organ izda dovoljenje za enkraten 
promet identičnega FFS iz drugih držav članic EU, če je FFS 
namenjen lastni uporabi, če so vlogi priloženi podatki iz tretjega 
odstavka tega člena, razen predloga etikete v slovenskem jeziku, 
in naslednji dokumenti: 

veljavno dokazilo o opravljenem usposabljanju iz 9. člena 
tega zakona, 

- izjavo, da je FFS namenjen lastni uporabi in ga ne bo dajal v 
promet oziroma uporabo tretjim osebam, 

- količino FFS in namen uporabe (npr. posevek, površina, 
uporaba, ipd.). 

Podrobnejše pogoje glede ugotavljanja identičnosti FFS in uporabe 
predlaganega trgovskega imena ter podrobnejšo vsebino vloge 
in dovoljenja za promet identičnega FFS iz druge države članice 
EU predpiše minister.". 
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24. člen 28. člen 

Na koncu prvega odstavka 50. člena se pika črta in se doda 
besedilo" in so pri uvozu dolžne pošiljke FFS prijaviti fitosanitarni 
inšpekciji". 

25. člen 

V prvem odstavku 52. člena se besedilo "Uprava Republike 
Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo" nadomesti z 
besedilom "Fitosanitarna Uprava Republike Slovenije". 

26. člen 

V šesti alinei 54. člena se za besedilom "če pravna ali fizična 
oseba" doda besedilo "ni vpisana v register iz 5. člena tega zakona 
oziroma". 

Na koncu sedemnajste alinee se pika nadomesti z vejico in doda 
nova osemnajsta alinea, ki se glasi: 

" - prepove promet rastlin oziroma rastlinskih proizvodov, od 
katerih so bili odvzeti vzorci za ugotavljanje ostankov FFS, do 
pridobitve analiznih izvidov teh vzorcev". 

27. člen 

Besedilo 58. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Pristojni organ obvešča Evropsko komisijo in države članice EU 
o: 
- ugotovljenih potencialno škodljivih vplivih FFS v skladu z 22. 

členom tega zakona; 
- začasnih registracijah iz 25. člena tega zakona; 
- določenih začasnih mejnih vednostih ostankov FFS, če s 

predpisi še niso določene, in podatkih za njihovo oceno; 
- izdanih izjemnih dovoljenjih v skladu s 31. členom tega zakona; 
- odločitvah v zvezi s postopkom registracije in posredovanje 

podatkov oziroma dokumentarnega gradiva drugim državam 
članicam EU in Evropski komisiji na njihovo zahtevo; 

- primerih zahtevanih dodatnih testov in analiz v postopku 
registracije, zahtevane na osnovi priznavanja registracij iz 
drugih držav članic EU oziroma zavrnitvah zahtevkov za 
registracijo na podlagi 23.a člena tega zakona; 
odločitvah o identičnosti aktivnih snovi drugih proizvajalcev 
za aktivne snovi, uvrščene na seznam iz 29. člena tega 
zakona, skupaj s podatki o identičnosti in nečistotah v aktivni 
snovi; 

- dodatnih standardnih opozorilih in obvestilih za 
fitofarmacevtska sredstva na podlagi predpisov iz 4. člena 
tega zakona; 

- rezultatih inšpekcijskega nadzora FFS v prometu in uporabi 
do 1. avgusta tekočega leta za preteklo leto; 

- podatkih o registriranih FFS, o prepovedih FFS, prenehanju 
registracij, omejitvah uporabe ali odvzemu registracij in razloge 
za odvzem registracije v Republiki Sloveniji za vsako četrtletje 
v roku enega meseca po koncu četrtletja. Podatki morajo 
vsebovati najmanj ime imetnika registracije, trgovsko ime FFS, 
vrsto pripravka (formulacije), ime in količino vseh aktivnih 
snovi, namen uporabe, začasno določeno mejno vrednost 
ostankov, če še ni bila določena po predpisih iz 10. člena tega 
zakona ter dokumentacijo, potrebno za oceno mejne vrednosti 
ostankov; 
seznamu registriranih FFS v Republiki Sloveniji enkrat letno". 

Besedilo 59. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Z globo od 200.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev se za Prekršek 

kaznuje pravna oseba: _raW 
- če na ozemlju Republike Slovenije daje v promet in upo' 

FFS, ki ni registrirano oziroma, če zanj ni izdano predp 
dovoljenje (prvi odstavek 3. člena), ,en0 

- če daje v promet FFS, ki ni razvrščeno, pakirano in ozn® rat,e 
v skladu s predpisi, vključno z navodilom in rokom up 
(prvi in drugi odstavek 4. člena), 0j8 
če ne izpolnjuje predpisanih pogojev za opravljanje p' 
s FFS (prvi odstavek 5. člena), pps 
če nima odgovorne osebe za opravljanje prometa s 
(drugi odstavek 5. člena), ,|a o 
če prodaja FFS kupcu, ki ne predloži veljavnega doka 
pridobitvi znanja iz fitomedicine (tretji odstavek 7. člen )• 
če FFS ne uporablja na predpisan način (prvi in drugi od 
8. člena), k 0. 
če uporablja zračna plovila za nanos FFS (tretji odsta 
člena), 
če uporablja FFS v nasprotju s četrtim odstavkom 8. 
tega zakona, tirIi 
če svetuje, oglašuje ali priporoča FFS v nasprotiu s 
odstavkom 8. čiena tega zakona, kovn® 

- če ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede stro ^ 
usposobljenosti ali pogojev glede naprav za nanašanje 
(prvi odstavek 9. člena), ^ so 
če daje v prost promet in splošno uporabo FFS, 
razvrščena kot T* (prvi odstavek 11 člena), jg za 

- če nima dovoljenja ali ustrezno usposobljenega ose Jl . 
promet in uporabo tistih FFS, ki so razvrščena kot T* ( 
odstavek 11. člena), .,u s 

- če daje v promet oziroma uporablja FFS v naspr 
prepovedjo oziroma omejitvijo (12. člen), nU, 

- če kot vlagatelj zahtevka ne poizve pri pristojnemu org ^ 
ali je že registrirano identično FFS (drugi odstavek 17. 0 

- če ne obvesti pristojnega organa o vseh novih poda 
možnem nevarnem vplivu FFS ali njegovega ostanka (P 
drugi odstavek 22. člena), jeV \i 
če kot imetnik registracije ne upošteva roka in P°90' 
tretjega odstavka 27. člena tega zakona, . 

- če opravlja preskušanje FFS brez ali v nasprotju z iz ^ 
dovoljenjem za raziskavo oziroma razvoj (prvi in peti od 
30. člena), , .^im 
če daje v promet oziroma uporablja FFS v nasprotju z izje 
dovoljenjem (pTvi odstavek 31. člena), , m za 

- če uporablja FFS brez ali v nasprotju z dovoljenje 
razširitev uporabe (32. člen), 
če v Republiki Sloveniji daje v promet oziroma upo 
identično FFS iz drugih držav članic EU, brez 
pristojnega organa (prvi odstavek 32.a člena), jjS«o 
če javno službo opravlja v nasprotju s predpisi ali konce 
pogodbo (34. člen in tretji odstavek 36. člena), v \i 
če daje v promet naprave, ki ne izpolnjujejo pogo) 
certifikata (prvi odstavek 45. člena), ^gi 
če daje v promet naprave brez predpisanega certifikata 
odstavek 45. člena), . ,.aVeK 
če uporablja naprave, ki niso redno pregledane (prvi00 

47. člena), pfS 
če uvaža FFS pa za to ni registriran ali ob uvozu poš"J ..ena), 
ne prijavi fitosanitamemu inšpektorju (prvi odstavek 50. .fl 
če inšpektorju ne omogoči nemotenega °Pra gVjra. 
inšpekcijskega nadzorstva po tem zakonu ali ga pri wr1 bnih 
žali ali mu ne da zahtevanih listin, podatkov pojasnil ali P° 
predmetov (drugi odstavek 53. člena). 
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kaznu'0 °C' 100,00° 'olarjev do 3,000.000 tolarjev se za prekršek 
Pr®išnjegSarn0S,0'n' Podie,nik posameznik, če stori dejanje iz 

prveqa° °d 50.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se za prekršek iz 
°Sebe . tavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne n samostojnega podjetnika posameznika.". 

6o- člen 
29. člen 

se spremeni tako, da se glasi: 

»60. člen 
* ugi prekrški pravnih oseb in samostojnih 

podjetnikov posameznikov) 

kaznih °d 100 000 tolarjev do 2,000.000 tolarjev se za prekršek 
če dPraVna oseba a)e v promet FFS, ki mu je potekel rok uporabe (tretji 

" čen 
4člena)' 

p "e vod' evidence na predpisan način ali pristojnemu organu 
od« Podatkov v predpisanem roku (prvi, drugi in tretji 

" če ^lena). 
^rani evidence v skladu s četrtim odstavkom 6. člena 

' če Zakona. 
pr| ?rodaia FFS na mestu prodaje v nasprotju z odločbo 

- je _°'ne9a organa (prvi odstavek 7. člena), 
2akona°d''1ran'evidence v skladu s 46 ■in 48■ členom tega 

kaznuj° °d 100 000 tolarjev do 2,000.000 tolarjev se za prekršek 
P^njega3™^'0'™ podie,nik posameznik, če stori dejanje iz 

^ globo od 30.000 tolarjev do 300.000 tolarjev se za prekršek iz 
stavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
samostojnega podjetnika posameznika". 

30. člen 
1 61 • člena se spremeni tako, da se glasi: 

kazni k? 0d 100000 tolarjev do 200.000 tolarjev se za prekršek 
- čed posarTieznik: 

člena)6 FFS V prometi pa za 10 ni registriran (prvi odstavek 5. 

00člena"8 Uporabl'a na Predpisan način (prvi in drugi odstavek 
ij*** zračna plovila za nanos FFS (tretji odstavek 8. 

0g "e '2Polnjuje predpisanih pogojev glede strokovne 
(Drviso 'ien°sti ali pogojev glede naprav za nanašanje FFS 
če sn stavek 9. člena), 

*akon™ nanaša FFS iz drugega odstavka 11. člena tega 

DrK^°ral3''a FFS v nasprotju z omejitvijo ali prepovedjo 
če ud 6Qa °r9ana (12' člen)' 
(on,; Labl'a FFS brez ali v nasprotju z izjemnim dovoljenjem 
če un avek 31 • člena). 
ra>«-.-»0rab^a FFS brez ali v nasprotju z dovoljenjem za 
gg» uporabe 02. člen), 
č'anic Fi promet a" uporablja identično FFS iz drugih držav 
32 a ^ • |*rez dovoljenja pristojnega organa (šesti odstavek 

če uvaža FFS, pa za to ni registriran ali ob uvozu pošiljke ne 
prijavi fitosanitarnemu inšpektorju (prvi odstavek 50. člena), 
če inšpektorju ne omogoči nemotenega opravljanja 
inšpekcijskega nadzorstva po tem zakonu ali ga pri tem ovira, 
žali ali mu ne da zahtevanih listin, podatkov, pojasnil ali 
potrebnih predmetov (drugi odstavek 53. člena).". 

31. člen 

62. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»62. člen 
(drugi prekrški posameznikov) 

Z globo od 50.000 tolarjev do 100.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje posameznik: 

če uporablja FFS v nasprotju s četrtim odstavkom 8. člena, 
če ne vodi evidence o uporabi FFS (peti odstavek 8. člena), 
če ne obvesti pristojnega organa o nevarnem vplivu FFS 
(drugi odstavek 22. člena), 
če uporablja naprave, ki niso redno pregledane (prvi odstavek 
47. člena).". 

32. člen 

63., 64. in 65. člen se črtajo. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

33. člen 

Globe, določene v novih členih od 59. do 62. člena zakona, se do 
začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v 
postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki so 
določene z Zakonom o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/ 
83-popr„ 42/85,2/86-popr„ 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/ 
91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97-odl.US, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/ 
01). 

Določbe tretjega odstavka novega 59. člena zakona in tretjega 
odstavka novega 60. člena zakona, ki urejajo globe za prekršek, 
ki ga stori odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, se uporabljajo od začetka uporabe Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 7/03). 

34. člen 

Določbe novega tretjega odstavka 7. člena zakona se začnejo 
uporabljati 1. januarja 2006. 

35. člen 

Peta alinea prvega odstavka novega 59. člena zakona se začne 
uporabljati 1. januarja 2006. 

36. člen 

Do pridobitve potrdila o izpolnjevanju pogojev glede dobre 
poskusne prakse iz tretjega odstavka novega 23. člena zakona, 
teste in analize za ugotavljanje učinkovitosti FFS opravljajo 
dosedanji izvajalci. 
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37. člen 38. člen 

Zadeve, glede katerih je postopek v zvezi z registracijo FFS ob Ta zakon začne veljati 1. maja 2004. 
uveljavitvi tega zakona v teku, se končajo v skladu z določbami 
tega zakona. 

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

1. člen 

V uvodnem členu zakona o fitofarmacevtskih sredstvih, katerega 
spremembe so posledica pripomb Evropske komisije, je manjkala 
povezava z zakonodajo, ki ureja gensko spremenjene organizme 
in uvoz na območje EU in izvoz iz območja EU določenih nevarnih 
kemikalij. 

Evropska komisija v svojih pripombah ugotavlja, da v zakonu 
manjka sklic na direktivo 2001/18/EC, ki ureja gensko spremenjene 
organizme ter Regulativi EC, št. 2003/304 in 2003/1213, ki urejata 
uvoz na območje EU in izvoz iz območja EU določenih nevarnih 
kemikalij (Roterdamska konvencija). 

V predlogu tega člena zakona je navezava na zgoraj omenjene 
predpise. 

2. člen 

Predlagane spremembe in dopolnitve tega člena pomenijo 
uskladitev z opredelitvami v direktivi 91/414/EC na podlagi pripomb 
Evropske komisije. 

Evropska komisija nas je v svojih pripombah posebej opozorila 
na napačno definicijo prometa, saj naj bi uvoz FFS pomenil vnos 
na carinsko območje držav članic EU ter izvoz FFS izvoz iz 
carinskega območja držav članic EU. Carinsko območje se z 
vstopom Republike Slovenije v EU širi na carinsko območje vseh 
držav članic EU. 

V predlagani spremembi definicije se Uprava za varstvo rastlin in 
semenarstvo nadomesti z Fitosanitarno upravo Republike 
Slovenije skladno z Uredbo o organih v sestavi ministrstev (Uradni 
list RS, št. 58/2003). 

3. člen 

S predlagano spremembo člena je omogočena proizvodnja, 
skladiščenje in promet neregistriranega FFS brez posebnega 
dovoljenja pristojnega organa, če je le-to namenjeno za promet in 
uporabo v drugi državi članici in je tam tudi registrirano. Poleg 
tega Direktiva 91/414/EEC določa, da mora imeti ta država 
vzpostavljen sistem inšpekcijskega nadzora nad FFS. 

4. člen 

S spremembo tega člena dopolnjujemo besedilo 4. člena zakona 
zato, da določimo, da mora biti FFS opremljeno z etiketo z 
navodilom za uporabo. Že do sedaj veljavni zakon je določal, da 

mora biti FFS opremljeno z navodilom za uporabo, razVfS
g$a, 

pakirano in označeno s predpisanimi podatki. Manjkala je nav 
da morajo biti vsi zahtevani podatki navedeni na etiketi. 

Nov tretji odstavek se dodaja zaradi lažjega in bolj učinkovit 
nadzora FFS v prometu, ki jim je potekel rok uporabe. 

5. člen , 

V veljavnem zakonu se je s prometom FFS lahko 
pravna in fizična oseba s sedežem v Republiki Sloveniji. V 
s pripombami Evropske komisije se v spremembi tega 
omogoča pravnim in fizičnim osebam, da imajo sedež vkae 
državi članici EU. 

člena 

6. člen 

S spremembo tega člena se določa še dodatni pogoj za P. 
FFS v specializiranih prodajalnah s FFS, saj se sme prod / . 
uporabniku, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe oz 
strokovne usposobljenosti. 

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja ter zagotavljanje ^ 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpis' cij 
zahtevami Fitosanitarna uprava s pomočjo strokovnih orga ^ 
že vrsto let izvaja program dodatnega usposabljanja odg 
oseb, prodajalcev in izvajalcev varstva rastlin tefi 
(poljedelcev, sadjarjev, vinogradnikov, vrtnarjev in dnJ9'h>- 
predavanjih se ljudje seznanjajo z novimi predpisi, z vse os l 
zahtevami pri varovanju okolja in zdravja ljudi v p°ve ^ 
uporabo FFS. Uporabniki FFS pridobijo dokazilo o °Pra

t^QČ0 
usposabljanjih, kar zagotavlja, da so se seznanili z vso sl 
problematiko na področju FFS in da FFS uporabljajo v j~.gnj$ 
pravilno, varno za zdravje ljudi in preprečevanje onesn ,^0 
okolja. V prehodnih določbah tega zakona je predvideno Pre ^ 
obdobje do konca leta 2005 do katerega morajo ta dokazila P 
vsi izvajalci varstva rastlin. 

Namen te določbe je določitev, katera FFS se smejo1 Pr0° 
specializiranih trgovinah (ki imajo odgovorno osebo) le uP°.ra(jainO 
ki predloži dokazilo, da je opravil predpisano do 
usposabljanje. Mesto prodaje se določi v odločbi o regis' 

7. člen 
bniKo 

S spremembo 8. člena zakona se določajo naloge upo njS 
FFS, da mora poskrbeti za pravilno shranjevanje FFS 
z odpadki s FFS ter mora voditi evidenco uporabe FFS. 
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vzrok nadzor nad uporabo FFS, kakor tudi ugotavljanje 
Proi2v

a rebitnih Presežkov ostankov FFS v prehranskih 
ne9ativ 3l' V Podtaln'ci oziroma ugotavljanja morebitnega 
posam n6^a vpliva' k' se lahko nepričakovano pojavi pri uporabi 
stališča™'^ FFS' Evidenca uporabe je nujno potrebna tudi s 
uporah °^t'malre uporabe različnih FFS in je v pomoč samemu 
zahtev - Ev'denco hrani uporabnik pri sebi in jo predloži na 0 "išpektorja ali pristojnega organa. 

s- člen 

orga^' vel'avni zakon je v 12. členu določal, da lahko pristojni 
aH ng 

mei'"Porabo ali promet FFS na ozemlju Republike Slovenije 
sPreiT)B

P°Ha™ezn'h °bmočjih. Pristojnost se s predlagano 
Predpis ° c"'ena Prenaša na ministra, ker se s podzakonskim 

°m ustrezneje uredi omejitev ali prepoved prometa FFS. 

rnoTm6mb° dru9e9a odstavka tega člena pa se določa, da 
aktiVno 

m'ster Prepovedati uporabo FFS, ki vsebuje določeno 
uPorab Snov,.^e I0 s predpisom Evropske komisije promet ali 
spreme9 /a'fs"ne aktivne snovi omejena ali prepovedana. S 
takšno f.e®a člena se prenaša pristojnost na ministra, saj je 
Pristojnega teV treba sPreiet' s predpisom in ne z odločbo 

®- člen 

° spre^mba 13\ člena zakona je posledica uskladitve z zakonom 
SoQlasi 6mbab m dopolnitvah zakona o kemikalijah, ki predvideva 
kemika/- m'n'strs,va za zdravje, Urada Republike Slovenije za 
rsgistrao- pV nada^iniem besedilu: MZ - URŠK) na odločbi o 
0 Utofarm Kerse postopek registracije s spremembo zakona 
SoQlasje aCev!s^'h sredstvih uredi na način, da MZ - URŠK daje ki so d °i re.y's,raciji FFS, se temu ustrezno spremenijo določbe, 
°znafi* ° ocale izdelavo mnenja o razvrstitvi, pakiranju in Sevanju FFS na MZ - URŠK. 
g 

aktlvnJlembo. t69a člena se podrobneje opredeli ocenjevanje 
delavci fnov'FFS, ki ga izvajajo ocenjevalci, ki so strokovni 
za spajZa'alcev lavne službe v skladu s tem zakonom. Ker gre 
te ocenil strokovno usposobljenost in interdisciplinarno delo, 
°koiia L ce irnenujejo v soglasju ministri, pristojni za kmetijstvo, ' "> zdravje. 

2 0r9ani ^edme9a odstavka tega člena se nanaša na sodelovanje Ta sprem rU9'h držav članic v Evropskem revizijskem programu. 
FFs po0h!riba da,e Pooblastilo ministru, da lahko za ocenjevanje 
snovi na aS'' zaradi sodelovanja pri postopku uvrstitve aktivne 
ie poob/ S??nam tudi strokovno institucijo, ki je za ocenjevanje 

asčena v eni od držav članic EU. 

10-člen 
g 

*ahtevkaan0spremembo 14. člena zakona se določajo vlagatelji 
°bmočju hS- re9'Stracijo FFS. Vlagatelji morajo imeti sedež na 
v Promet e Danice EU in so odgovorni za prvo dajanje FFS 
Pomeni "a ozerniiu Republike Slovenije. Sprememba tega člena 
Po trebnaSl<lad',ev 2 določbo v direktivi 91/414/EEC in je bila 
članic EijZaraCl' do,°čitve sedeža vlagatelja na območju držav 

ln ne več samo na ozemlju Republike Slovenije. 

11-člen 

S Spr 
u9otavij^mbo drugega odstavka 16. člena zakona se določa nie identičnosti aktivne snovi na podlagi predložene 

dokumentacije. Aktivne snovi se ocenjujejo pri Evropski komisiji, 
FFS na osnovi aktivnih snovi, ocenjenih pri Evropski komisiji, pa 
na nacionalnem nivoju. Če je aktivna snov že uvrščena na pozitivni 
seznam EU (Aneks I k direktivi 91/414/EEC), je ni potrebno še 
enkrat ocenjevati, vlagatelj pa mora dokazati njeno identičnost z 
v tem členu predpisano dokumentacijo. 

V četrtem odstavku tega člena pa se podrobneje določi 
dokumentacija, ki jo je treba predložiti k zahtevku za registracijo 
FFS na podlagi priznavanja registracij iz druge države članice 
EU. Sprememba omogoča sodelovanje med državami članicami, 
saj v povezavi z novim 23a. členom omogoča lažji in hitrejši 
postopek registracije FFS, katerega aktivna snov je že uvrščena 
na EU pozitivni seznam in je FFS na podlagi te aktivne snovi 
registrirano v eni od držav članic. 

12. člen 

Predlog spremembe 19. člena zakona je povezan s predlagano 
spremembo 13. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih ter 
zagotavlja usklajevanje besedila tega zakona z besedilom zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o kemikalijah. 

S predlagano spremembo se določa postopek izdaje odločbe o 
registraciji FFS, ki se izda v soglasju z organom, pristojnim za 
kemikalije, razen v primerih manjših sprememb, ki ne vplivajo na 
zdravje ljudi, okolja ali uporabo tega sredstva. Ugotavljanje, ali 
gre za manjše ali večje spremembe, se izvede po mednarodnih 
(FAO) standardih. 

13. člen 

S spremembo 21. člena zakona se dodaja sklic na zakonodajo, ki 
ureja dostop javnosti do podatkov o okolju. S predlagano 
spremembo sledimo pripombam Evropske komisije. 

14. člen 

S predlagano spremembo 23. člena zakona se v skladu z direktivo 
91/424/EEC spreminjajo pogoji za registracijo, ki določajo, da 
sme biti FFS registrirano, če so aktivne snov uvrščene na 
seznam, ki ga vodi Evropska komisija. Država članica sme na 
nacionalnem nivoju registrirati le tista FFS, ki vsebujejo aktivne 
snovi na seznamu. 

Predlagana sprememba določa tudi izjemo za aktivne snovi, za 
katere postopek za vključitev v seznam še teče, vendar samo 
če FFS izpolnjujejo predpisane pogoje. 

Tretji odstavek 23. člena določa, da se testi učinkovitosti FFS za 
namen registracije opravljajo v skladu z mednarodnimi standardi 
in dokumentacija, priložena vlogi za registracijo, mora vsebovati 
vse predpisane elemente. Ker pa je treba te pogoje še predpisati, 
je v prehodnih določbah določeno, da teste učinkovitosti do 
vzpostavitve tega sistema opravljajo do sedaj pooblaščene 
organizacije. 

15. člen 

Dodaja se nov 23.a člen zakona, ki omogoča, da se v Republiki 
Sloveniji registrira FFS, katerega aktivna snov je že na seznamu 
in je registrirano v drugi državi članici EU. Do sedaj vlagatelj ni 
imel možnosti zahtevati registracijo FFS na podlagi priznavanja 
registracije FFS iz drugih držav članic EU. 

4. 
'»are, c 2004 33 poročevalec, št. 22 



Država članica ima možnost, da zavrne zahtevek za registracijo 
FFS na podlagi priznavanja registracije iz druge države članice 
EU zaradi nepriznavanja primerljivosti kmetijstva ali drugih 
razlogov. V primeru zavrnitve mora podati strokovno obrazložitev 
in o tem obvestiti Evropsko komisijo. Evropska komisija v skladu 
s predpisanim postopkom odloči o tem, ali so pogoji primerljivi. 
Država članica mora upoštevati odločitev Evropske komisije. 

Peti odstavek tega člena daje možnost, da pristojni organ v soglasju 
z vlagateljem zahtevka predlagano uporabo v postopku 
registracije FFS spremeni zaradi drugačnih razmer v kmetijski 
pridelavi, okolju ali prehranskih navad potrošnikov. 

16. člen 

S spremembo 24. člena zakona se spreminja rok za vložitev 
zahtevka za podaljšanje registracije FFS. Zaradi hitrih sprememb 
v razvoju znanstvenih in tehničnih spoznanj in v razvoju 
Evropskega revizijskega programa fitofarmacevtskih sredstev 
se za podaljšanje registracije zahteva dokumentacija, ki jo je 
treba oceniti. Za izvedbo postopka ocenjevanja je 6 mesečni rok 
prekratek. Predlagan je enoletni rok. 

Druge spremembe tega člena so redakcijske narave, saj je 
postopek registracije in način izdaje odločbe določen v drugih 
členih zakona. Postopanje v procesu obravnavanje vloge same 
pa se izvaja v skladu z določbami zakona o upravnem postopku. 

17. člen 

S spremembo 25. člena zakona se določa postopek za izdajo 
odločbe o začasni registraciji FFS, ki vsebujejo nove aktivne 
snovi na ozemlju Republike Slovenije. Z odločbo o začasni 
registraciji je treba določiti tudi začasne mejne vrednosti ostankov 
FFS v kmetijskih proizvodih, dokler le-ti niso določeni s predpisom 
EU in o njih obvestiti Evropsko komisijo (kar je navedeno v 
spremembi 58. člena). S spremembami tega člena usklajujemo 
pripombe Evropske komisije na ureditev v zakonu, saj 
omogočamo tudi promet kmetijskih proizvodov, tretiranih s FFS, 
ki vsebuje novo aktivno snov. Začasne odločbe o registraciji FFS 
so vezane na odločitev Evropske komisije o uvrstitvi aktivne 
snovi na seznam. 

18. člen 

Sprememba prvega odstavka 27. člena zakona je posledica 
uskladitve z direktivo 91/414/EEC in sedaj bolj natančno 
opredeljuje primere, ko registracija preneha z razveljavitvijo 
odločbe o registraciji. 

S predlagano spremembo tretjega in četrtega odstavka 27. člena 
se omogoča promet s FFS tudi po preteku časa, za katerega je 
bila odločba o registraciji izdana zaradi odprodaje obstoječih zalog 
FFS, če zaradi njegove uporabe ni ogroženo zdravje ljudi in okolja. 
V primeru, da gre za prenehanje registracije iz zdravstvenih ali 
okoljskih razlogov, se za odstranjevanje zalog tega FFS določi 
posebne pogoje. 

19. člen 

S predlagano spremembo 29. člena zakona se v skladu z direktivo 
91/414/EEC ureja postopek uvrstitve aktivne snovi na seznam, 
ki ga vodi Evropska komisija EU in je objavljen v Uradnem listu 
EU. 

Pristojni organ Republike Slovenije lahko sprejema in pregleduje 
vloge proizvajalcev, ki želijo doseči uvrstitev aktivnih snovi na 
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seznam. Pristojni organ ne odloča o uvrstitvi aktivne sn . 
seznaiii, ampak sodeluje v postopku uvrstitve z drugimi drz 
članicami in Evropsko komisijo ter je dolžan obvestiti vlag . 
da je njegova vloga popolna in da jo mora poslati Evropski k 
in vsem drugim državam članicam EU. 

Ta člen določa tudi pogoje, po katerih Evropska komisija 
uvrstitvi aktivne snovi na seznam. V seznamu Evropska ko ^ 
določa rok, v katerem morajo države članice EU ponovno pr ^ 
registrirano FFS v skladu z enotnimi načeli za ocenjevanje 

S predlagano spremembo člena je dana možnost Pr's!cj"frfsiji 
organu države članice EU, da kadarkoli predlaga Evropski ko ^ 
postopek preverjanja upravičenosti uvrstitve aktivne sn ^ 
seznam, če le-ta meni, da pogoji za uvrstitev aktivne sn 
seznam niso več izpolnjeni. 

20. člen 
ickavo 

Dosedanji 30. člen je že urejal izdajo dovoljenja za <&z -u 
oziroma razvoj, vendar se s spremembo v izdanem ,77 
za raziskavo oziroma razvoj določi omejitev količine r 
omejeno območje preskušanja tega vzorca. 

Dovoljenje za raziskave in razvoj se izda na podlagi vl°3e'^gP0 
mora biti predložena ustrezna dokumentacija, ki omogoča 
možnih vplivov FFS, ki se ga želi preskušati, na zdravje I 
živali ter na okolje. Sprememba tega člena je posledica P P 
Evropske komisije. 

21. člen 

Predlog sprememb 31. člena je povezan z izdajo 'zien^r^jn 
dovoljenja za promet oziroma uporabo neregistriranega 
za izjemno uporabo FFS, ki je sicer registrirano v Rep 
Sloveniji, vendar ne za uporabo na določenih rastlinah. 

S takšno spremembo besedila tega člena se omogoča up° ^ 
FFS za namene, ki niso navedeni v odločbi o registraciji, ke ^ 
bili preverjeni pogoji uporabe in mejne vrednosti ostankov 
Pred izdajo dovoljenja za izjemno uporabo sredstva na ras ^ 
za katero ni registrirano, je treba preveriti določene P°9 
oceniti morebitne stranske vplive. 

22. člen 

S predlagano spremembo 32. člena zakona se besedilo uS^J v 
s pripombo Evropske komisije na ureditev razširitve up° ^ 
besedilu zakona ter podrobno določa pogoje za izdajo d°v > 
za razširitev uporabe registriranega FFS v primerih, i<° 9 
manj razširjeno uporabo FFS. 

23. člen 

Z dodanim 32. a členom se ureja promet FFS, ki so reg1 .. veniji 
drugih državah članicah EU in so identična v Republiki S .g 
registriranim FFS. Za ugotavljanje identičnosti in izdajo dov 
za promet takega FFS se zahteva predložitev ^ 0

orgaP 
podatkov. Ta člen določa postopek, po katerem pristop1 

izda dovoljenje za promet identičnih FFS. Pred odloči'fMP . je 
zaprosi za mnenje pristojni organ države članice EU, v K 

FFS registrirano. 

Ta člen omogoča pridobiti enkratno dovoljenje za 
identičnega FFS tudi pravnim ali fizičnim osebam, če I 
namenjen lastni uporabi. 

4. marec 2°°4 



24- člen 
g 

kameri embo 50- člena se dopolnjuje nadzor nad uvozom FFS, 
uvoznfc 'Pomeni uvoz na območje držav članic EU, ter obvezuje a> da pošiljko prijavi fitosanitarnemu inšpektorju. 

2s- člen 
g 

za°Z9an° sPremembo prvega odstavka 52. člena se Uprava 
"Pravop° rasf'/n semenarstvo nadomesti z Fitosanitarno 
ministra 6put)like Slovenije skladno z Uredbo o organih v sestavi S'rStev (UL RS št. 58/2003). 

26- člen 

Spre^emh8- spremembe 54■ člena so posledica predlaganih 
^datna C^6novzal<ona o fitofarmacevtskih sredstvih in določajo 
fitobrrr, po°blastila kmetijskemu inšpektorju za nadzor nad arrnacevtskimi sredstvi 

27- člen 
g 
org

P
anZ

e^° 5B- člena določamo podatke, ki jih mora pristojni 
določa d°r°£at' ^vropsf(i komisiji in državam članicam EU, ki jih 
opoznrii 'r® a 91/414/EEC, na kar nas je v svojih pripombah 

"a Ropska komisija. 

2e- Člen 

Sredstvih°m us^ac^'tve določb zakona o fitofarmacevtskih 
in spremembami in dopolnitvami 

dopolnite macevtskih sredstvih, je v 28. členu sprememb in 
SarnostoiZak°na ustrezno določena odgovornost pravne osebe, 
Pravne lnega poclj etnika posameznika in odgovorne osebe 
storjen; prekg samostoine9a podjetnika posameznika, za 

2a- člen 

Sredstvih°m uskladitve določb zakona o fitofarmacevtskih 
*akona tu*.^"'očbami ZP-1 in spremembami in dopolnitvami 
dopolnite macevtskih sredstvih, je v 29. členu sprememb in 
s*rnostQ

VZak0na ustrezno določena odgovornost pravne osebe, 
Pravne 'ne9a Podjetnika posameznika in odgovorne osebe 
storieni SB in samostojnega podjetnika posameznika, za ' Prekršek 

30■ člen 

Sredstvih°m uskladitve določb zakona o fitofarmacevtskih 
in spremembami in dopolnitvami 

dopoinite°macevtskih sredstvih, je v 30. členu sprememb in 
*a sfori- Zakona ustrezno določena odgovornost posameznika fjem prekršek. 

31. člen 

Z namenom uskladitve določb zakona o fitofarmacevtskih 
sredstvih z določbami ZP-1 in spremembami in dopolnitvami 
zakona fitofarmacevtskih sredstvih, je v 31. členu zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona ustrezno določena 
odgovornost posameznika za storjeni prekršek. 

32. člen 

Ta sprememba je potrebna, ker veljavnost prehodnih določb 
zakona še traja, vendar je vsebina teh členov povzeta v predlogu 
sprememb in dopolnitev zakona. 

33. člen 

Globe določene s tem zakonom, se do dne začetka uporabe ZP- 
1 v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v višini s tem 
zakonom predpisanih glob. 

Določbe, ki se nanašajo na prekrške, ki jih stori odgovorna oseba 
podjetnika posameznika, se uporabljajo od začetka uporabe 
zakona o prekrških. 

34. člen 

Prehodno obdobje, določeno v 34. členu predloga sprememb in 
dopolnitev zakona, je potrebno zaradi novih zahtev, ki uvajajo 
precejšnje spremembe predvsem glede pogoja za prodajo FFS v 
specializiranih prodajalnah s FFS uporabniku, ki mora pri nakupu 
predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede izobrazbe 
oziroma strokovne usposobljenosti. Za pridobitev tega dokazila 
je predvideno prehodno obdobje do 1. 1.2006. 

35. člen 

Prehodno obdobje, določeno v 35. členu tega zakona je povezano 
z nadzorom izpolnjevanja pogojev glede izobrazbe oziroma 
strokovne usposobljenosti, kar določa nov tretji odstavek 7. člena 
zakona. Za pridobitev tega dokazila je predvideno prehodno 
obdobje do 1. 1. 2006, zato je tudi nadzor možen šele po tem 
datumu. 

36. člen 

Prehodno obdobje je potrebno zaradi priprave predpisa ministra, 
s katerim se bo predpisala dobra poskusna praksa in pogoji za 
pridobitev potrdila o izpolnjevanju pogojev. Do izdaje tega predpisa 
pa teste in analize za ugotavljanje učinkovitosti FFS opravljajo 
izvajalci, ki so že pooblaščeni. 

37. člen 

Določba tega člena je potrebna, ker dosedanji postopek 
registracije FFS ni usklajen z že uveljavljenim zakonom o 
spremembah in dopolnitvah zakona o kemikalijah (Uradni list RS, 
št. 65/03) in je tudi neusklajen z direktivo 91/414/EEC. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO IN 
DOPOLNJUJEJO 

1. člen 
(vsebina) 

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

Proizvodnjo FFS, promet za potrebe proizvodnje FFS, dobro 
labaratorijsko prakso, postopek soglasja po predhodnem 
obveščanju (PIC), njihov nadzor ter razvrščanje, pakiranje in 
označevanje FFS urejajo predpisi o kemikalijah. 

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

2. člen 
(pomen izrazov) 

Za potrebe tega zakona naslednji izrazi pomenijo: 
1. Fitofarmacevtska sredstva so v končni obliki aktivne snovi 

in pripravki, ki so namenjeni za: 
- varstvo rastlin oziroma rastlinskih proizvodov pred 

škodljivimi organizmi oziroma preprečevanje delovanja 
škodljivih organizmov; 

- vpliv na življenjske procese rastlin, drugače kot s hranili; 
ohranjanje rastlinskih proizvodov, če niso predmet drugih 
predpisov; 

- zatiranje nezaželenih rastlin, delov rastlin, zadrževanje 
ali preprečevanje nezaželene rasti rastlin. 

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

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

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

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

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

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

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

9. FFS /e Identično, če vsebnost aktivne snovi enaka v okviru 
mednarodno predpisanih odstopanj, vključno z nečistotami 
in drugimi sestavinami v aktivni snovi, in če se ujemajo 

fizikalno-kemijske lastnosti pripravka, oznake, pakirani 
embalaža, razen trgovskega imena pripravka. 

10. Rastline so žive rastline in živi deli rastlin, vključno s sv 
sadjem in semenom; ern 

11. Rastlinski proizvodi so proizvodi iz rastlin v neprede a^ 
stanju ali po enostavni obdelavi, kot je mletje, sušen) 
stiskanje; s0 

12. Škodljivi organizmi rastlin ali rastlinskih Pr0'z v0tu, 
organizmi, ki pripadajo živalskemu ali rastlinskemu s : 
kakor tudi virusi, bakterije, mikoplazme ter drugi pa °9 
organizmi; eja 

13. Živali so živali iz vrst, ki jih običajno krmi oziroma 
človek; . vsj 

14. Okolje je voda, zrak, zemlja, divje vrste favne in fl°re ' 
medsebojni odnosi med njimi. ,j.0V 

15. Promet je uvoz, izvoz, prodaja oziroma vsakršna prepj-' „fl 
tretjemu. Pri tem je uvoz vsak vnos FFS na carinsko ob 
Republike Slovenije, ne glede na to, kakšna raba ali t)P°ppgi 
je bila v skladu s carinskimi predpisi dovoljena za ta 
izvoz pa je vsak iznos FFS iz carinskega območja Rep^g 
Slovenije in zajema tudi ponovni izvoz ter začasni izvoz . 

16. Dobra kmetijska praksa je opravljanje kmetijske ,jo 
na način, ki omogoča dobro gospodarjenje s kmetijsko z 
in reprodukcijskim materialom ob upoštevanju naravne o 
kmetijskega prostora. Dobra kmetijska praksa za' nj 
optimalno kombinacijo agrotehničnih ukrepov, da se ^ 
naravna rodovitnost kmetijske zemlje in da se Pr0P in 
obremenjenost okolja, pretirano uporabo minera ^ 
organskih gnojil in FFS ter, da se pridelajo rastline aliras -n0 
proizvodi, namenjeni za živila, ki vsebujejo najnižjo m 
količino ostankov FFS; . t-xnjh, 

17. Integrirano varstvo rastlin je optimalna kombinacija bio i 
biotehnoloških, kemijskih, obdelovalnih ali gojitvenih u jJJgv 
pri gojenju rastlin, pri čemer se uporaba kemijskih sre jt) 
za varstvo rastlin omeji na najnujnejšo količino dov0Lvjh 
FFS, ki so potrebna za zadrževanje populacije ško I Q 
organizmov pod mejo, ki povzroča gospoda 
nesprejemljivo škodo ali izgubo (prag škodljivosti). ^ 

18. Naprave za nanašanje FFS so stroji in naprave za nana na 
FFS, vključno z njihovimi sestavnimi deli, ki vpHvaJ 
natančnost nanašanja. ^ 

19. Prlsto/nl organ za registracijo, izvrševanje upravnih ^ 
na področju prometa in naprav za nanašanje FFS, n ... 
nad izvajanjem tega zakona ter poročanje Evropski ko 
je Uprava Republike Slovenije za varstvo raS..jstvo, 
semenarstvo kot organ v sestavi Ministrstva za kme 'J 
gozdarstvo in prehrano. 

3. člen 
(splošno) 

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

Ne glede na prejšnji odstavek lahko pristojni organ dovoli 
če je FFS namenjeno za promet oziroma uporabo v drugi p 
pod pogojem, da FFS ne gre v promet oziroma uporabo na o v 
Republike Slovenije. Če gre za FFS, ki je namenjeno u po' ^ 
državi članici EU, je promet in skladiščenje dovoljen le pod P°9 0j 
da je FFS registrirano v tej državi članici ter, da ne gre v P 
oziroma uporabo na ozemlju Republike Slovenije. 

Za preskušanje v raziskovalne in razvojne namene, ki ne 
izpuščanja neregistriranega FFS v okolje, ni potrebno Pr 

dovoljenja pristojnega organa. 
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Fps kot 

4. člen 
(promet FFS) 

Pristojne aV6k Se lahko da v Promet' če ie registrirano pri 
opr®*" organu in razvrščeno, pakirano, označeno in 
snoveh i n° znavodilom za uporabo v skladu s predpisi o nevarnih 
Zakona pnpravkih ,er v skladu s predpisom na podlagi tega 
Fpg kot 

Pristojnem^'7'13 Snov se lahko da v Pr°met, če je registrirano pri 
s predpisi U °r^anu in razvrščeno, pakirano in označeno v skladu 
,e9a 2akona

neVarn'^ snoveh in v skladus predpisom na podlagi 

2 ^C^nlU' pakiraniu- označevanju in opremljanju FFS 
Pristojen J"?* uporab°. na podlagi tega zakona, izda minister, 

kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister). 

. 5. člen 
(Pogoji za opravljanje prometa s FFS) 

^ Prometom pp 
SecJežem v R se lahko ukvarjajo pravne in fizične osebe s 
i2P°lnjujejot 

ePubliki Sloveniji, ki poleg drugih predpisanih pogojev 
kar ugotov ■ po?ebne pogoje glede prostorov, opreme in kadrov, 
katero jim h pris,0'ni °rgan z odločbo v upravnem postopku, s 
in 'ličnih ° tudi registrsko številko za vpis v register pravnih seb za promet s FFS. 

0c)9ovornnf'Z'Čne osebe iz prejšnjega odstavka morajo imeti 
Sporočani« .0sebo za promet s FFS, ki skrbi za izdajo FFS, J ln bdenje evidenc. 

°floje, ki uh 
Pr°storov in mora'° izpolnjevati pravne in fizične osebe glede 
2 Ministrom 0f)rerrie za Premet s FFS predpiše minister v soglasju ■ Pristojnim za zdravstvo. 

°sebe iz D,v P°^°'e' k' i'b morajo izpolnjevati pravne in fizične 
'zpopoi. lnievanja predpiše minister. 

člena glede kadrov in strokovnega 

0r9anu in 
prve9a odstavka tega člena se vodi pri pristojnem 

°sebno im6 °ra vsebova,i vsa) naslednje podatke: firmo oziroma 
sedež, na ?Sebe'.kiseukvana s prometom, njen naslov oziroma 
°đ9°vorneS"°-'-OZ'ronia sed0ž podružnice, ter osebno ime osebe 

7. člen 
Ffs (prodaja FFS) 

riačin'ah„k0 9'Gd0 na razvrstitev v skupino nevarnosti, embalaže 
le v speSaH^8 prodaiai°: 

"luđi v cve^ an'h Prodaialnah s FFS ali; 
" 'udi v nnc '^arnah in prodajalnah z nežlvilskim blagom ali; 6 nem delu prodajaln z živili. 

P^CIog^nm8'6' do'°ei Pristojni organ v odločbi o registraciji ls'je za FFS (v nadaliniem besadilu: komisiiaV 
na 

PFS. 

Pra, 

FFS (v nadaljnjem besedilu: komisija). 

8. člen 
(pravilna uporaba FFS) 

moraio pravilno uporabljati. 

J^Porabo in°raba P°meni uporabo FFS v skladu z navodilom za 
nc6ntrac',naVedbo na etike,i' vk|jučno s pripravo predpisane 116 FFS, spoštovanje načel dobre kmetijske prakse, 

integriranega varstva rastlin, če je mogoče, varstva okolja in 
neciljnih organizmov. 

Uporaba zračnih plovil za nanos FFS ni dovoljena. 

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

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

Minister predpiše dolžnosti uporabnikov glede uporabe FFS. 

12. člen 
(prepoved, omejitev prometa in uporabe) 

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

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

13. člen 
(registracija) 

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

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

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

Za izdelavo ocene vpliva FFS na okolje in zdravje ljudi ter mnenje 
o razvrstitvi, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in pripravkov 
na podlagi toksikološke in ekotoksikološke dokumentacije iz 15. 
in 16. člena tega zakona pooblasti minister v soglasju z ministrom, 
pristojnim za zdravstvo, in ministrom, pristojnim za okolje, organ, 
ki izpolnjuje pogoje glede strokovne usposobljenosti kadrov. 

Če je FFS razvrščeno kot nevarno, so sestavni del mnenja iz 
prejšnjega odstavka medicinski ukrepi v primeru akutnih 
zastrupitev. 

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

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

Zahtevek za registracijo FFS lahko vloži: 
- domači proizvajalec; 

pravna ali fizična oseba, ki nastopa v imenu proizvajalca in 
ima sedež v Republiki Sloveniji. 

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

16. člen 
(dokumentacija za oceno FFS) 

Zahtevku za registracijo FFS je treba priložiti naslednjo 
dokumentacijo: 

identiteto pripravka, 
fizikalne, kemijske in tehnične lastnosti pripravka, 
podatke o uporabi pripravka, 
dodatne informacije o pripravku, 
analitske metode, 
podatke o učinkovitosti, 
toksikološke študije, 
ostanke v oziroma na rastlinah oziroma rastlinskih proizvodih, 
živilih in krmi, 
podatke o tem kaj se zgodi s FFS po uporabi v okolju, 
ekotoksikološke študije, 
povzetek in oceno devete in desete alinee tega odstavka, 
predlog in obrazložitev predloga razvrstitve in označevanja v 
skladu s predpisi o razvrščanju, pakiranju in označevanju 
nevarnih snovi in pripravkov, 
podatke o FFS na podlagi mikroorganizmov in virusov, 

- varnostni list, izdelan v skladu s predpisi o kemikalijah, 
druge podatke, če so potrebni. 

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

Ne glede na prvi odstavek tega člena, vlagatelj v primerih, ko vsi 
zahtevani podatki niso no voljo, namesto manjkajočih podatkov k 
vlogi priloži ustrezno obrazložitev in utemeljitev. Pristojni organ od 
primera do primera oceni ustreznost vloge. 

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

19. člen 
(odločba o registraciji) 

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

Registracija se glasi na FFS in proizvajalca oziroma vlagatelja, 
poleg tega pa morajo biti iz odločbe o registraciji razvidni zlasti 
sestava FFS, uporaba in bistveni elementi mnenja pooblaščenega 
organa iz četrtega odstavka 13. člena tega zakona. 

Imetnik registracije je odgovoren za dajanje FFS v promet. 

21. člen 
(tajnost podatkov) 

Pristojni organ mora obravnavati podatke vlagatelja zahtevl^a|ni 
registracijo FFS, ki vsebujejo podatke o industrijski in k0™ 
dejavnosti vlagatelja kot tajne, če tako zahteva vlagatelj za 

Tajnost ne velja za: 
imena in vsebnost vseh aktivnih snovi in ime FFS; s 
imena drugih snovi, ki se razvrščajo kot nevarne v s . 
predpisi o razvrščanju, označevanju in pakiranju ne 
snovi, 

- fizikalno-kemijske podatke o aktivnih snoveh in FFS, ^ 
načine preprečevanja škodljivih učinkov aktivnih 
oziroma FFS, . ti in 
povzetek rezultatov testov za ugotovitev učinkov' 
neškodljivosti snovi ali FFS za ljudi, živali in okolje, .0 
priporočene postopke in varnostne ukrepe za zrna J ^ ^ 
tveganja pri prekladanju, skladiščenju, prevozu, poza 
drugih nevarnostih, (ot m 
metode za določanje vsebnosti aktivnih snovi, neci 
drugih sestavin v aktivni snovi in ostankov FFS, 
načine dajanja FFS v promet in njegovo pakiranje, 
dekontaminacijske postopke v primeru izlitja ali izpus 
prvo pomoč in zdravljenje ljudi v primeru poškodb. 

Če vlagatelj zahtevka naknadno razkrije prej tajne podatke, m 
o tem obvestiti pristojni organ. 

23. člen 
(pogoji za registracijo) 

FFS se registrira, če so izpolnjeni naslednji pogoji: jZ 
1. da je v skladu z znanstvenim in tehničnim razvojem 

ocene FFS ugotovljeno, da pri pravilni uporabi: 
učinkovito deluje; 
nima nesprejemljivega učinka na gojene 
rastlinske proizvode; 
ne povzroča nepotrebnega trpljenja vretenčarjev m 
živali, ki se jih zatira; |iva pa 
nima neposrednega ali posrednega škodljivega vp 
zdravje ljudi oziroma živali; gienj® 
nima čezmernega vpliva na okolje, zlasti na onesn

eCujne 
voda, vključno s pitno vodo in podtalnico in na n 
organizme; pri 

da se z metodami, priznanimi v EU ali odobre" ter 
pristojnemu organu, lahko določi vsebnost aktivnih s jn 
toksikološko in ekotoksikološko pomembnih neci 
sestavin; „ ^so 
da se z ustreznimi analizami lahko določi ostanke Ff* Lnj za 
posledica dovoljenega načina uporabe in ki so pome 
zdravje ljudi oziroma okolje, . i0 za 

rastline 

, dru9ih 

3. 

4. če se fizikalno - kemijske lastnosti sredstva štejei0 

sprejemljive ob ustrezni uporabi in skladiščenju FFS- 

Ne glede na prejšnji odstavek lahko pristojni organ zara<?'0|ja a|i 
- neprimerljivosti pogojev kmetijstva, varstva rastlin, o 

klimatskih pogojev, ali a|j 
posebne ekološke občutljivosti na določenih območji • 
drugačnih prehranskih navad prebivalstva niji, 

zahteva, da se testi in analize opravijo tudi v Republiki Slov 
določi dodatne pogoje glede uporabe FFS. 

a D0dla9' FFS, namenjeno uporabi v kmetijstvu, se lahko na ^ 
zahtevka vlagatelja registrira tudi za uporabo na nek'11

re(j|oži)i 
površinah, če izpolnjuje predpisane pogoje. Vlagatelj mora P 
predpisano dokumentacijo iz 15. in 16. člena tega zakona- 
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. 24. člen 
^ \ eijavnost in podaljšanje registracije) 

Pr®cllog korriisij r0®'S,r'ra za c'°')0 na)ve^ 10 let, glede na 

deset lef'7 s® latlko večkrat podaljša, vsakič za dobo največ 
re9«stracije .tevek za podaljšanje registracije mora imetnik 
Potekom ,a °2rt' pri Prist°jnem organu najmanj 6 mesecev pred 

registracije. 
ohct * 

r9gistriranoSUrTI' da S0 p°9°'' na P00"3^ katerih je bilo FFS 
đ°kutrienta .sprernenj0ni. pristojni organ zahteva celotno 
đ°kuirienta C''0 23 oceno ^FS na novo oziroma tisti del 
re9istracije 

C',e' 93 Potrebuje za odločitev o podaljšanju •ln o podaljšanju odloči na predlog komisije. 

odl°čbo°s
r9|?n

t'
ahko izda vlagatelju v upravnem postopku začasno 

Potrebuje »a ° mu P°daljša registracijo FFS za čas, ki ga 
Preverjanje upravičenosti zahtevka. 

sum da"ka, ? s.e la,1ko kadarkoli ponovno oceni, če se pojavi 
Zak°na ni JT°" zahteva iz prvega odstavka 23. člena tega 
re9istracije !r 

lzP°lniena. V takem primeru se od imetnika 
od°brena ra4 Pravne oziroma fizične osebe, kateri je bila zahtevaj0 CjnH

ln'ev uporat3e iz 32. člena tega zakona, lahko 
Sr6dstva Dn a|n' poda,k' 'n dokumentacija za ponovno oceno 
^obo, i^j j voljenje se z začasno odločbo lahko podaljša za 
d°kumentaci° r8')na za Predložitev vseh dodatnih informacij in 

Če Ffs 

25. člen 
(začasna registracija) 

*a uveden n n°V0 aktivno snov> za katero je dokumentacija 
P°Polna, lahk^^? za uvrs,i,ev aktivne snovi na seznam 

naive'č tri,° pris,°jni organ izda odločbo o začasni registraciji 
r°Pske kr>B 3 °d izdan09a sklepa o popolnosti dokumentacije 

PoP°|nosti dok'6' Vlagatelj zahtevka mora predložiti sklep o 
P°vzetek dok Umentaciie' dokazilo o identičnosti aktivne snovi in 

®na tega zako^"'3^0 ° aktivni snovi ter dokumentacijo iz 16. 

Če se po 
Sn°v ne uvrs'r kU vel'avnos,i odločbe o začasni registraciji aktivna 
°cenjena s.' ,na seznam, ker dokumentacija v tem času ni bila 
Upravnerri nn » 0 začasna registracija z začasno odločbo v 
Pre9led dok Pku poda'jša za čas, ki je potreben za popoln 
štovanih z Umentaciie oziroma vseh dodatnih podatkov, a oceno pogojev za uvrstitev na seznam. 

27. člen 
(prenehanje registracije) 

1 ^Xakpreneha: 

izdan= ^asa' za katerega je bila odločba o registraciji 
z razvoi; e ,se registracija ne podaljša; 
■ ng 'a^l,viio odločbe o registraciji: 
• če 

a evo imetnika registracije, 
" v nri °J' Za re9istracijo niso več izpolnjeni, 
- {e 

merih iz 12. člena tega zakona, 
z razveij6 ak,.ivna snov izbriše iz seznama; 
Sr,0v v nn V'tV ■ ° odločbe 0 začasni registraciji, če se aktivna ^ V Dri • tav^oi 11 1 ion dv_>iji, 1^0 ac cmllvlld tierih iz 25. člena tega zakona ne uvrsti na seznam. 
SQ jrj^ 

^0.'04eneggnppre9's'raciie pred iztekom veljavnosti odloči, da 
1 ^anj jest 

ne bo več dajal v promet in uporabo, mora 
e,Tl obvestit! mesecev pred prenehanjem prometa s tem FFS, o 

Pristojni organ in priložiti obrazložitev. 

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

29. člen 
(seznam) 

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

30. člen 
(dovoljenje za raziskavo oziroma razvoj) 

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

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

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

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

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

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

31. člen 
(izjemno dovoljenje) 

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

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

Pristojni organ lahko izjemno dovoljenje spremeni ali razveljavi, 
če FFS ni doseglo želenih rezultatov, če FFS ni več potrebno ali, 
če so škodljive posledice večje od škode, ki jo povzročajo škodljivi 
organizmi iz prvega odstavka tega člena. 

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

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

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

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

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

50. člen 
(uvoz FFS) 

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

Nadzor nad uvozom FFS opravlja fitosanitarni inšpektor. 

Mejne prehode za promet FFS čez državno mejo določi minister. 

52. člen 
(pooblastila in naloge Uprave) 

Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo 
ima po tem zakonu naslednje naloge in pooblastila: 

medresorska koordinacija dela in sodelovanje v zvezi z 
registracijo FFS, 

- vodenje postopkov registracije FFS in izdaja dovoljenj, 
vodenje evidenc, registrov in seznamov, 
priprava predpisov in opravljanje drugih upravnih nalog z 
delovnega področja in skrb za njihovo izvajanje, 

• izvedba javnih razpisov po tem zakonu, izdajanje odločb o 
koncesijah, sklepanje koncesijskih pogodb ter drugih pogodb 
za izvajanje javnih služb po tem zakonu, 

- ugotavljanje izpolnjevanja pogojev in vpisovanje v register iz 
5. člena tega zakona, 

- spremljanje stanja na področju prometa oziroma uporabe FFS 
in sodelovanje pri pripravi ukrepov, 
sprejemanje programov v zvezi z ukrepi za pravilno uporabo 
FFS ter skrb za izvajanje programov, 
uvajanje načel dobre kmetijske prakse in integriranega varstva 
rastlin, 
koordinacija dela in skrb za uskladitev mejnih vrednosti 
ostankov FFS v rastlinah oziroma rastlinskih proizvodih ter 
izvajanje monitoringa ostankov FFS v rastlinah oziroma 
rastlinskih proizvodih, 

- priprava poročil, analiz, informacij in drugih gradiv za organe 
in mednarodne organizacije, ki jim je Republika Slovenija dolžna 
poročati v skladu s predpisi in na podlagi mednarodnih pogodb, 

- skrb za obveščanje javnosti in zainteresiranih o zadevah z 
delovnega področja, 
izdaja publikacij z delovnega področja, 
skrb za vzpostavitev informacijskega sistema z delovnega 
področja, zbiranje, obdelovanje, posredovanje in hranjenje 

podatkov z delovnega področja in upravljanje z informacijsk 
sistemom, ljanja 

- skrb za izvajanje strokovnega izpopolnjevanja in usposa j 
delavcev z delovnega področja, fl(ti 
sodelovanje z drugimi organi v državi in tujini na del 
področju, 
opravljanje drugih nalog. 

54. člen 
(pooblastila kmetijskega inšpektorja) 

Kmetijski inšpektor ima na podlagi tega zakona in predPis 

izdanih na njegovi podlagi naslednja pooblastila: 
prepove promet s FFS, če ni predpisano re9is,riran°' .sano 

- prepove uporabo FFS, če zanj ni izdano predpi 
dovoljenje, p_g 

- prepove promet oziroma uporabo s prepovedanimi F 
prepove promet, če je FFS potekel rok uporabe, , zjjnih 
preverja izpolnjevanje pogojev glede kadrov pravnih in 
oseb iz 5. člena tega zakona vpisom v register iz P 
odstavka 5. člena tega zakona, . oSti 
do odprave pomanjkljivosti prepove opravljanje deja 
prometa s FFS, če pravna ali fizična oseba ne izp0

bveSti 
predpisanih pogojev glede kadrov. O tem inšpektor o 
pristojni organ. 
prepove promet s FFS, če FFS ni v skladu z -- ^ 
registraciji (npr: embalaža, etiketa, razvrstitev, oz 
navodilo za uporabo, fizikalno-kemijska sestava in d|W 
prepove uporabo FFS, če se FFS nepravilno uPora j.'|0$ 
ugotavlja identiteto kršitelja v primeru suma kršitve . 
tega zakona ter kršitev po potrebi tudi fotografira ozi 
posname, 

odločbo - 

odredi ustrezne ukrepe, če ugotovi prekoračeno preov jn 
mejno vrednost ostankov FFS v oziroma na rasti« 
rastlinskih proizvodih pred prometom, nne 
jemlje vzorce rastlin, rastlinskih proizvodov, tal, »Ki V 
mešanice, FFS in druge potrebne vzorce, jredi 
vzame iz prometa napravo za nanašanje FFS in 
preverjanje skladnosti s certifikatom, nj(t)a 
prepove promet z napravo za nanašanje FFS, ce 
predpisanega certifikata, . k|a(jna 
prepove promet z napravo za nanašanje FFS, če ni s 
s certifikatom, nreqi8du 

prepove uporabo naprav, če nima znaka o rednem P' 
oziroma, če ni redno pregledana, iniujej0 

preverja, ali izvajalci javnih služb po tem zakonu izpo I ^ 
predpisane pogoje oziroma ravnajo v skladu s Pr® r8(j| 
pooblastilom oziroma koncesijsko pogodbo, tsr 

odpravo nepravilnosti, fl za 
- opravi druga dejanja in odredi druge ukrepe, Potre ,DisoV. 

izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih pr0 v 

58. člen 
(mednarodna izmenjava podatkov) 

Pristojni organ izmenjuje podatke na mednarodni 
registriranih FFS, o prepovedih, prenehanju registracij aliorT1 

uporabe. 

Informacija mora vsebovati najmanj: 
ime proizvajalca oziroma imetnika registracije, 

- trgovsko ime FFS, 
- fizikalno-kemijske lastnosti FFS, bUje, 

ime in vsebnost vseh aktivnih snovi, ki jih sredstvo v 
namen uporabe, (.e s 

- začasne mejne vrednosti ostankov FFS v rastlina ■ 
predpisi še niso določene, 
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- pot""!01^ prenehania dovoljenja razloge za prenehanje, 
rebne podatke za oeeno začasnih mejnih vrednosti 

ostankov FFS v rastlinah. 

dox/^?i«Cl?arc>cln' ravni se enkrat na leto izmenja tudi register 
i 'h FFS v Republiki Sloveniji. 

(Pl^lrr&L* člen 
' Pravnih oseb in samostojnih podjetnikov) 

kazn'i° od 100.0C0 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se 
- ge n

rsek kaznuje pravna oseba: 
ppg3 02emiju Republike Slovenije daje v promet in uporabo 
do« V n' re9is!rirano oziroma, če zanj ni izdano predpisano 
če „ 'e (P™' odstavek 3. člena); 
tQ„ne tlrani evidence v skladu s četrtim odstavkom 6. člena 

. £9a zakona; 

člen^rab''a zra^na Plovila za nanos FFS; (tretji odstavek 8. 
če' up°rab|ja ppg v nasprotjU s četrtim odstavkom 8. člena 

" če zakona; 
nH^Ve,tu'e' °9lašuje ali priporoča FFS v nasprotju s petim . {g ^ m 8- člena tega zakona; 
Us 

6 'zPolnjuje predpisanih pogojev glede strokovne 
ČlenaS) 0n°Sti al' po9°'ev 9iede naPrav (P^i odstavek 9. 

j! ^'a9ate'i zahtevka ne poizve pri pristojnemu organu, ali je 
" če n 9ls,riran° identično FFS (drugi odstavek 17 člena); 

mož 9 0bves,i Pristojnega organa o vseh novih podatkih o 
člen)16"1 nevarn0m vplivu FFS ali njegovega ostanka (22. 

imetnik registracije ne upošteva roka in pogojev iz tretjega 
• {e 

a 27. člena tega zakona; 
dovoi^r^V''a Preskušani0 FFS v nasprotju z izdanim ■ ,eniem za raziskavo oziroma razvoj (30. člen); 

P°rablia FFS v nasprotju z dovoljenjem za razširitev 
. porabe (32. člen); 

s Drari"- slu*bo oziroma javno pooblastilo opravlja v nasprotju 
36 

ali konoesijsko pogodbo (34. člen in tretji odstavek 

cerm'8 V Promet naprave, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 
• . a,a (Prvi odstavek 45. člena); 

inž g, Pektorju ne omogoči nemotenega opravljanja 
^ali al nadzorstva po tem zakonu ali ga pri tem ovira, 
Predmet"109 °'3 za'1'evani^1 podatkov pojasnil ali potrebnih 

Prekr^ek°i(ka2ni'0 od 25 000 ,olarjev do 5.000.000 tolarjev se za 
^stavka '.e Posameznik, če stori dejanje iz prejšnjega v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

P^kršek*0 ka2ni'° od 25 000 tolarjev do 500.000 tolarjev se za 
oseba n 'Z prve9a odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna ° Pravne osebe. 

/m 60. člen 
ndatne kazni pravnih oseb in samostojnih 

^ podjetnikov) 

*a Prekrš° J*azni'0 300-000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju, se 
• č6 Cja® kaznuje pravna oseba: 

v v Promet FFS, ki ni razvrščeno, pakirano in označeno 
člen)- S predpisi, vključno z navodilom za uporabo (4. 

s
9pc® izP°lniuje predpisanih pogojev za opravljanje prometa 

* če m odstavek 5. člena); 
(dn,«-1113 od90vorne osebe za opravljanje prometa s FFS 

9' odstavek 5. člena); 

če pristojnemu organu ne sporoči podatkov v predpisanem 
roku (6. člen); 
če ne vodi evidence na predpisan način (6. člen); 
če prodaja FFS na mestu prodaje v nasprotju z odločbo 
pristojnega organa (prvi odstavek 7. člena); 
če FFS ne uporablja na predpisan način (prvi in drugi odstavek 
8. člena); 
če daje v prost promet in splošno uporabo FFS, ki so 
razvrščena kot T* (prvi odstavek 11. člena); 
če nima dovoljenja ali ustrezno usposobljenega osebja za 
promet in uporabo tistih FFS, ki so razvrščena kot "Pfdrugi 
odstavek 11. člena); 
če daje v promet oziroma uporablja FFS v nasprotju s 
prepovedjo oziroma omejitvijo pristojnega organa (12. člen); 
če daje v promet oziroma uporablja neregistrirano FFS v 
nasprotju z izjemnim dovoljenjem (prvi odstavek 31. člena); 
če daje v promet naprave brez predpisanega certifikata (drugi 
odstavek 45. člena); 
če uporablja naprave, ki niso redno pregledane (prvi odstavek 
47. člena); 
če ne vodi in hrani evidence v skladu s 46. in 48. členom tega 
zakona; 
če uvaža FFS pa za to ni registriran (50. člen). 

Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju, se 
za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje posameznik, ki stori 
dejanje v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

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

61. člen 
(prekrški posameznikov) 

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

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

62. člen 
(mandatne kazni posameznikov) 

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju, se 
kaznuje posameznik: 
- če daje FFS v promet pa za to ni registriran (prvi odstavek 5. 

člena); 
- če sam nanaša FFS iz drugega odstavka 11. člena tega 

zakona; 
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če uporablja naprave, ki niso redno pregledane (prvi odstavek 
47. člena); 

- če uvaža FFS pa zato ni registriran (50. člen). 
• 

63. člen 
(nadzor nad prometom čez državno mejo) 

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

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

64. člen 
(vlagatelj zahtevka za registracijo FFS) 

Po datumu pristopa Republike Slovenije k EU lahko zatlt®v®p na 
registracijo FFS, ki ga namerava dati v promet in uPor (a|njm 
območje Republike Slovenije vloži pravna ali fizična oseba s 
sedežem ali naslovom v katerikoli državi članici EU. 

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

Po datumu pristopa Republike Slovenije k EU se lahko s 
FFS in naprav za nanašanje FFS na območju Republike č> v 
ukvarjajo pravne in fizične osebe s sedežem ali nasi 
katerikoli državi članici EU, če izpolnjujejo predpisane p°9 
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p IZJAVA O SKLADNOSTI 
hREDLOGA zakona ali drugega splošnega akta s predpisi evropske 

SKUPNOSTI 

' *UsiS3UaeiilOQa akta: 

SredstvihS'3reiT'er,1^ah 'n cioP;D'nitva^ zakona o fitofarmacevtskih 

^^flasi-Bredloga akta z določbami "Evropskega 
pridružitvi" 

3.a^eci'3a določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki 
/ anašajo na predloženo gradivo: 

b) V kakin 
oh.. snem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče / Zveznosti Izpolnjene: 

/ az'°9i za neizpolnitev obveznosti: 

3^laailaSij>redioqa s predpisi ES 

uskla^'Ve 02'roma drugi sekundarni viri prava ES s katerimi je predlog akta; 

Protect!i?'reCtlve 91'414/EEC concernlng the placlng of plant 
tuneli ni '5roducts on tfie market - usklajeno 
market a le'rt'v 79/117/EEC prohibltlng the placlng on the 
certain a

n.f use °* P|ant protectlon products contalnlng ve substances - usklajeno 

' le Predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

®) Razi0a. 9 za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

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

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

Da 

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

Ne 

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

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

Da 

Ime in priimek ter podpis Podpis ministra: 
vodje pravne službe: mag. Franc BUT 
Mojca Geč-Zvržina univ.dlpl.prav. MINISTER 
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Predi °9 zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

o ZAKONA 0 PREPREČEVANJU 

OMEJEVANJA KONKURENCE (ZPUmK-A) 

' "lini postopek - EPA 1160 - III 

VUDA REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVA- 
številka 2004-2111-0028 
Liuhil 330-02/2001-2 JUblJana, 26.02.2004 

doin^ir'BpuD'''<e Slovenije je na 63. redni seji dne 26.02.2004 01 la besedilo: 

Dn|DL°GA ZAK0NA 0 SPREMEMBAH IN 
n^°LNlTVAH ZAKONA O PREPREČEVANJU uMEJEVANJA KONKURENCE, 

Ki 
Drjav

P0^'''a v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika e9a zbora Republike Slovenije po nujnem postopku. 

Rep^bi^epublike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
d0p | ' Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
°brav -2al<0na 0 preprečevanju omejevanja konkurence 
p0p "ava P° nujnem postopku, zato da se preprečijo težko 
man, 'IVe.P°sledice za delovanje države. Vsebinsko gre za 
konku 

Sežne uskladitve Zakona o preprečevanju omejevanja 
da 

rence s pravom Evropske unije, ki so nujno potrebne, 
zakonSS odPrav''e neusklajenosti slovenske zakonodaje z °đajo Evropskih Skupnosti. 

PravniU S ^°9°dbo o pristopu je od dne pristopa celoten 
član|c 

r
h
ec'' ^ v©lja v uniji, veljaven tudi za in v novih državah 

vena P°P°lna ali delna trajna in začasna odstopanja od 
Predpisov v novih državah članicah so možna samo 

v tolikšni meri, kot je opredeljeno v Aktu o pristopu oziroma v 
izvirnih pogodbah samih. 

To pomeni, da (razen posebnih ureditev o katerih smo se 
dogovorili v pogajanjih in so urejene v Pogodbi o pristopu) je 
Republika Slovenija od 1. maja 2004 dolžna polno izvajati pravni 
red EU. Sem sodi obveznost polno izvajati vse predpise EU, 
kot tudi odpraviti vse neskladnosti s predpisi in pogodbeni 
določbami. 

Posledice zaradi morebitnega nepravočasnega sprejema 
uskladitvenih zakonov izhajajo iz člena 226 Pogodbe ES. 
Opozoriti pa je potrebno tudi na odškodninsko odgovornost 
države. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, 
Matjaž Logar, državni sekretar v Ministrstvu za 
gospodarstvo, 
Andrej Plahutnik, direktor Urada RS za varstvo 
konkurence. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O PREPREČEVANJU 

OMEJEVANJA KONKURENCE 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Razlog za sprejem predlaganega zakona je uskladitev 
slovenskega pravnega reda z pravnim redom EU, ki je pogoj za 
izpolnitev obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz t.i. 
Evropskega sporazuma, kakor tudi iz obveznosti, ki jih ima 
Slovenija kot članica EU. 

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, 
št. 56/99, v nad.: ZPOmK) je bil v času sprejema usklajen z 
predpisi EU s področja omejevalnih sporazumov, zlorab 
prevladujočega položaja (oboje skupaj zajema izraz »antitrust«), 
kakor tudi s področja presoje koncentracij. ZPOmK vsebinsko 
temelji na določbah 81. člena (prepoved omejevalnih sporazumov) 
in 82. člena (zloraba prevladujočega položaja) PES, postopkovno 
pa sledi načelom Uredbe 17 - Prva uredba o izvajanju členov 85 
in 86 Pogodbe iz leta 1962. 

Uredba 17 je določila sistem, ki je temeljil na neposredni uporabi 
prepovedi iz prvega odstavka 85. člena PES (zdaj 81. člen) in na 
potrebi predhodne priglasitve omejevalnih ravnanj za podelitev 
izjeme po tretjem odstavku 85. člena PES. Pristojnosti podeljevanja 
izjem je imela izključno Evropska komisija. Centralistični sistem, 
ki je deloval več desetletij, se je izkazal za neučinkovitega, še 
posebno v luči predvidene širitve EU na 25 članic. 

Uredbo 17 je nadomestila Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. 
decembra 2002 o izvajanju pravil o konkurenci iz členov 81 in 82 
Pogodbe, ki se bo pričela uporabljati 1.5.2004. Uredba 1/2003 
pomeni modernizacijo 40 let starih postopkovnih pravil na področju 
t.i. antitrusta (uredba nikakor ne posega v področje koncentracij), 
pri tem pa seveda ne spreminja prepovedi iz 81. oz. 82. člena 
PES. 

Bistvo reforme konkurenčnega prava je neposredna uporaba 
izjem (»directly applicable exemption system«) iz 3. odstavka 81. 
člena PES, po katerem sporazuma, ki ustreza v tem odstavku 
navedenim pogojem, ni potrebno nikamor priglašati. Sporazum je 
veljaven od začetka - torej od sklenitve, možna pa je »ex post« 
kontrola. 

Uredba 1/2003 hkrati vzpostavlja mrežo organov, pristojnih za 
konkurenco (European Competition Netvvork - ECN), ki jo tvorijo 
vsi nacionalni organi članic in Evropska komisija, ki ima v njej 
posebno vlogo. 

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
PREDLOGA ZAKONA 

Cilj predloga zakona je uskladiti nacionalni predpis s področja 
konkurence (ZPOmK) z načeli, sprejetimi na ravni EU v teku 
reforme konkurenčnega prava in ki so vsebovani v Uredbi 1/ 
2003. 

ZPOmK, sprejet leta 1999 - torej pred reformo konkurenčnega 
prava v EU - sledi načelom Uredbe 17/62; med drugim predvideva 
izdajo posamične izjeme (gl. 7. člen ZPOmK) in negativnega izvida 
(8. člen ZPOmK in 10. člen, šesti odstavek ZPOmK) - omejevalni 
sporazum je v nasprotnem primeru prepovedan in posledično 
ničen (prim. 5. člen, prvi odstavek ZPOmK). 
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Uredba 1/2003 tak sistem na nivoju 81. in 82. člena PES u j 
zato je potrebna uskladitev nacionalne zakonodaje. Urejj 
2003 ne predvideva odločbe o posamični izjemi oz. negati ^ 
izvidu niti takrat, ko nacionalni organ odloča po členu 81 • 0 • 
PES. Pojasniti je potrebno, da konkurenčno pravo EU z član ^ 
Slovenije v Evropski uniji ne bo v celoti nadomestilo na^°n

vgt 
pravil. Predpisi EU se namreč uporabljajo le v primeru krši e 
oz. 82. člena PES- torej le takrat, kadar ima sporazum oz. z_. 
prevladujočega položaja vpliv na trgovino med državami član' 
Sporazumi oz. ravnanja, ki takega »cross border« učinka ni 
podležejo nacionalni zakonodaji. 

Načelo pravne varnosti in predvidljivosti zahteva, da je ^re^na 
prepovedanosti sporazumov oz. ravnanj usklajena, ne 9 .evs0|ej 
njihovo razsežnost, o kateri vsaj na začetku postopka nl jn 
možna jasna ocena. Predlog zakona zato posamične izje 
negativni izvid ukinja. 

Nadaljnji cilj zakona je uskladitev nekaterih vrst odločb 
za varstvo konkurence z odločbami, ki so predvidene z u 
1/2003. Po veljavni ureditvi lahko Urad na področju »antit ^ 
izdaja le odločbe, s katerimi ugotovi kršitev. Sankcioniranje j_^ 
pristojnosti sodnika za prekrške. V primeru kršitev Urad z 0 oo3 
kršitelju ničesar ne prepove oz. naloži. Po vzoru Uredbe jcj 
(gl. 5. člen - pooblastila organov za konkurenco dfžav c 

predlog zakona uvaja odločbo, ki sprejema t.i. zaveze, s ka 
naj bi se preprečila protipravnost sporazuma oz. ravnanja- 

V 1. členu predloga Zakona je predvidena uskladitev ^re^nj. 
omejitev majhnega pomena (prim. 6. člen ZPOmK) z t.i. De ^ 
mis Notice Evropske komisije iz leta 2001, saj so Pra9°.e|ei 
določitev omejitev majhnega pomena dvignjeni na 10%tržn' . v 
v primeru horizontalnih sporazumov oz. na 15% tržni de1 
primeru vertikalnih sporazumov. V primeru mešanih sporaz 
je prag 10% tržni delež. 

Predlagana je uskladitev ZPOmK z Zakonom o prekrških (Uracl 

list RS, št. 7/03). 

Predlog zakona vsebuje nekaj manjših redakcijskih P°PraV,< 

ZPOmK. 
uredite^ 

Predlagane spremembe v ničemer ne posegajo v 
koncentracij. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Sprejem predloga zakona o spremembah in dopolnitvah *a*°na 
o preprečevanju omejevanja konkurence nima učink 
proračun Republike Slovenije (tabela priložena). 

4. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH - 
SISTEMIH IN PRILAGOJENOST PREDLAGA^ 
UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE 

4.1, Pravi? Evropske unije 

Uredba 1/2003 v prvi vrsti odpravlja sistem Pr'9'aS''g|< 1- 
vzpostavlja sistem neposredne uporabe izjem. 1. 0 a

u0(jani 
člena nove uredbe namreč določa, da so sporazumi, prep0 

po 81(1) PES, ki ne zadovoljujejo pogojev za izjemo P° gveK 
PES, od samega nastanka oz. sklenitve prepovedani. 2.00 ^ 
1. člena pa pravi, da so sporazumi, ki so sicer pr0PoV® g 0d 
81(1) PES. a zadovoljujejo pogoje za izjemo po 81(3) ° |aS'|teV 
samega nastanka oz. sklenitve dovoljeni in njihova Pn!L0(jt)0 
Evropski komisiji ni več predpogoj za njihovo veljavnost- g.ste(n 
na mesto »ex ante« sistema potrditve uvaja »ex post" 
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sođi§če preP.ovedani'1 dejanj. O tem bo lahko odločalo nacionalno 
lahi(0 b V primeru' da bo t0 pomembno za pravdo pred njim, 
za vars( 

sporazum predmet odločanja pred nacionalnim organom 
P°goiem° ^on^urence. lahko pa bo o tem, ali sporazum zadostuje 
ne na lij do'°čbe 81 (3) odločala tudi Evropska komisija, vendar 

Podlagi priglasitve (vloge stranke), ki se z reformo ukinja. 
Velja na 
Posamič °Pozoriti' da b°do obstoječe, z odločbo že podeljene 
in ne l "e lzieme ostale v veljavi do trenutka, ki ga same določajo 
SDrem„ . Prenehale s trenutkom uveljavitve nove uredbe oz. omembe ZPOmK. 

^sjansV'2003 na novo d0'0^a m°žnost. ki bo Evropski komisiji 
precjiaag ^ofločila rešitev primerov na podlagi sprejema zavez, 
pomaggi S strani Preiskovanih podjetij, da bodo uredila oziroma 
na|Tierav

a| u^ecl'ti Primer, v zvezi s katerim bi sicer Komisija 
17/52 pod 'ZCiat' °dločbo o prepovedi kršitve. Čeprav Uredba 
Postopal °Rne dolo^l3e ne vsebuje, je Komisija nekajkrat že tako 
razmere3 lo9 za ,ako možnost je dejstvo, da podjetja poznajo 
lahko zat"3 'r^U bo'^e kot or9an' ki niihovo ravnanje presoja, in 
izdala Q° predla9ai° realne rešitve. O zavezah bo Komisija lahko 
predlože s ka,ero bo podjetje zavezala k izpolnitvi 
'n ^o m oi 2avez' Odločba bo lahko izdana za določeno obdobje 
Komisije vsebovati navedbe, da ni več razlogov za aktivnost 
Ta n 

iz°gni|a
S b° dot,r°došla tako za podjetja, ki se bodo na ta način 

komisijo v^.e':>'ns'<i odločitvi (in sankcioniranju), kakor tudi za 
ceneje i L b° S tem Probila v roke močno orožje za hitrejšo, 
tla ta nač" ' učinkovito rešitev primera. Konkurenca na trgu bo ln ^postavljena brez dokončanja formalnega postopka. 
Pred|og zaknn= • 
pravu tnH' uva,a možnost določitve »zavez« po nacionalnem 1 na področju antitrusta. 

"^"^^SMJLdruaih pravnih sistemih 

Vellka Britanija: 

1-2.2000 vIlkUrenCi (^ompetition Act) iz leta 1998 je začel veljati 
dokument 3 'e aprila in 'uni'a 2003 v mnenie posredovala dva 
sprememh^ '"consul,a'ion documents«) o predlaganih 
Sv°i odao 8 nacionalne zakonodaje. 16.1.2004 je Vlada objavila Vor na predloge iz javne obravnave. 

večjo uskfH'"1' °Pc'iami se i0 vlada VB odločila, da podpre čim 
nai tvoriin fJenost rešitev po pravu EU in nacionalnem pravu, ki 
pravi,. že P enter|, pravičen in lahko razumljiv sistem pravnih 
ParlaiDent° spre'emu zakona o konkurenci (Competition Bili) je se |e da Podprl usmeritev Vlade, da naj nacionalni sistem kolikor 
Vlada a sistem, veljaven na ravni Skupnosti. Vsled tega 
- Uk|ni( 

dru9im predlaga: 
oz n

6V sis,ema Priglasitev (za podelitev posamične izjeme 
• velja«?9ativne9a izvida) po nacionalnem pravu, 

strani ?fp
ljpravna in neformalna praksa sprejemanja zavez s 0FT (Office of FairTrading) naj dobi zakonsko podlago. 

Delna uskladitev oz. celo neuskladitev sistemov pravil ne more 
zagotavljati koherentnosti, podjetjem bi povzročala dodatne 
stroške, mogoča bi bila tudi različna izigravanja pravil. 

Zvezna republika Nemčija 

V ZRN je Zvezno ministrstvo za gospodarstvo pripravilo predlog 
sprememb zakona (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschraen- 
kungen - GWB), ki je trenutno v medresorski in javni razpravi. Po 
informacijah predlagatelja je predvideno, da bi ga nemška vlada v 
parlament posredovala čez približno 2 meseca - torej aprila 2004 

Iz gradiva, ki ga je pripravilo Zvezno ministrstvo za gospodarstvo, 
je razvidno, da se je nemška vlada lotila obsežnih sprememb 
GWB s ciljem, da se ureditev na področju nacionalnega kartelnega 
prava čimbolj približa novim konceptom prava ES na tem področju. 
Pri tem bodo postopki poenostavljeni in manj birokratski, kar bo 
za podjetja po eni strani pomenilo več svobode, po drugi pa tudi 
več odgovornosti, saj bodo morala sama ocenjevati skladnost 
svojih sporazumov z pogoji, ki pomenijo izjemo od ničnosti kartelnih 
dogovorov. Na področju omejevalnih sporazumov nemška vlada 
med drugim predlaga naslednje spremembe: 

širitev prepovedi omejevalnih sporazumov na vertikalne 
sporazume, 
določitev izjem v obliki generalne klavzule po vzoru 3. odstavka 
81. člena PES (sedanji sistem je temeljil na kazuističnemu 
principu) - dva pozitivna in dva negativna pogoja (prim. tretji 
odstavek 5. člena ZPOmK), 
ukinitev priglasitev (posamične izjeme in negativni izvid) po 
nacionalnem pravu. 

Predlog nemške novele predvideva uskladitev vrst odločb z 
Uredbo 1/2003, zato med drugim predlaga spremembo ureditve 
odločbe o začasnih ukrepih ter uvaja odločbo o zavezah. 

Švedska: 

V začetku leta 2003 je švedska vlada imenovala delovno skupino 
za uskladitev nacionalnega zakona o konkurenci. Julija 2003 je 
delovna skupina med drugim predlagala naslednje rešitve: 

ukinitev odločb o posamičnih izjemah in negativnem izvidu v 
skladu z nacionalnim pravom, 
ukinitev nacionalnih predpisov o skupinskih izjemah 
urad za varstvo konkurence naj dobi pooblastilo za sprejem 
zavez, predlaganih s strani podjetij 

Predvideno je bilo, da bi bil predlog zakona v Parlamentu 
predstavljen v januarju 2004. 

5. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM 
ZAKONA 

Sprejem predloga zakona ne bo imel nobenih drugih posledic. 
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II. BESEDILO ČLENOV 10. člen 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju 
omejevanja konkurence (ZPOmK) 

1. člen 

V Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list 
RS, št. 56/99) se v drugem odstavku 6. člena za besedo »presega« 
številka »5« nadomesti s številko »10«, za besedo »oziroma« 
številka »10« s številko »15« in za besedo »prag« številka »5« s 
številko »10«. 

Tretji odstavek se črta. 

Sedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 

2. člen 

7. člen se črta. 

3. člen 

8. člen se črta. 

4. člen 

Šesti odstavek 10. člena se črta. 

5. člen 

V 15. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi: 

»Urad je pristojen, da v skladu z Uredbo Sveta o izvajanju pravil 
o konkurenci iz členov 81 in 82 Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti št. 1/2003/ES z dne 16. decembra 2002, vodi postopke 
o kršitvah členov 81 in 82 Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti.« 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Če ni z uredbo iz prejšnjega odstavka drugače določeno, urad 
uporablja za postopke odločanja o kršitvah členov 81 in 82 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti določbe tega zakona 
in zakona, ki ureja splošni upravni postopek« 

6. člen 

V tretjem odstavku 18. člena se črta besedilo ».izdane po 
prejšnjem odstavku,«. 

7. člen 

V 21. členu se v drugem odstavku črta besedilo »na podlagi vloge 
iz 7., 8. člena in šestega odstavka 10. člena tega zakona,« 

8. člen 

22. člen se črta. 

9. člen 

V naslovu 28. člena se črtata besedi »pri tretjih« 

I j XtQ tO 
V 33. členu se za besedo »obravnavo« črta besedilo »a" 
zahteva stranka v postopku«. 

11. člen 

Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi: 

»33.a člen 
(predlog zavez) 

V preiskovalnem postopku lahko stranka, proti kateri urad v0 

postopek, predlaga zaveze.« 

12. člen 

V prvem odstavku 34. člena se črtata številki členov »,7.,8 " 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se g|aSI- 

»(2) Če urad izda odločbo o ugotovitvi obstoja kršitve, la^°s0 
odločbo zahteva odpravo kršitve, naloži ukrepe, s kateri 
odpravijo učinki kršitve ter odloči o zavezah, ki jih v 0 

postopka predlagajo stranke, proti katerim se vodi postopa • 

Drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 

13. člen 

52. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Z globo od 10.000.000 tolarjev do 30.000.000 tolarje*' s® 
kaznuje za prekršek pravna oseba: ,. 

če sklene sporazum o omejevanju konkurence (5. cle )< 
če zlorabi prevladujoč položaj na trgu (10. člen). 

(2) Z globo od 3.000.000 tolarjev do 15.000.000 tolarjev se ka^jj® 
za prekršek iz prejšnjega odstavka samostojni p odi 
posameznik. 

(3) Z globo od 1.000.000 tolarjev do 1.500.000 tolarjev se kaznUP 
za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna o 
pravne osebe. 

(4) Z globo od 300.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se kaznUj® ^ 
prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna o 
samostojnega podjetnika posameznika.« 

14. člen 

53. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Z globo od 3.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se kaz^j® 
za prekršek pravna oseba, ki ne priglasi Uradu namera 

koncentracije ali je ne priglasi v roku (11. člen). 

(2) Z globo od 1.000.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev se kaz^j® 
za prekršek iz prejšnjega odstavka samostojni podi 
posameznik. 

(3) Z globo od 300.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se kaznuj 
prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba p 
osebe. 
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prekri °k ° °d tolarjev do 300.000 tolarjev se kaznuje za 
samost '* prve9a odstavka tega člena odgovorna oseba °jnega podjetnika posameznika.« 

15. člen: 

besen ^'0nu se besedilo »Z denarno kaznijo« nadomesti z ese<Jama „2 giobo<< 

PREHODNI in končna določba 

16. člen 

^kon^0 'z'eme> ki jih je urad podelil v skladu z določili 7. člena 
časa J ,' 9a ,a zakon razveljavlja, ostanejo v veljavi do izteka 

' a°'°čenega v odločbi. 

Postopki za podelitev negativnega izvida oziroma posamične 
izjeme, ki so v teku ob uveljavitvi tega zakona, se ustavijo po 
uradni dolžnosti. 

17. člen 

Globe, določene v 52., 53. in 54. členu zakona, se do začetka 
uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku 
o prekršku izrekajo kot denarne kazni. 

Določbi četrtega odstavka 52. člena in četrtega odstavka 53. 
člena zakona se začneta uporabljati z dnem začetka uporabe 
Zakona o prekrških. 

18. člen 

Ta zakon začne veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k 
Evropski uniji. 

III. OBRAZLOŽITEV 

PragQ^ana sPrsmemba pomeni uskladitev ZPOmK - povišanje 
Notice o 2 0bvestilom Komisije št. 2001/C 368/07 (Commission 
abiy f6 ? a9reements of minor importance which do not appreci- 
lishing th'Ct compel'tion under Articie 81/1 of the Treaty estab- 
0ds/aWf6 ^uropean Community- de minimis). Prepoved iz prvega 
majhne 

3 5' člena ZPOmK se ne uporablja za sporazume 
Pragovi pomena - slednji se presojajo glede na tržni delež. 
10% 3 do,°čitev omejitev majhnega pomena so dvignjeni na 
tr}ni J'delBŽ V Primeru horizontalnih sporazumov oz. na 15% 
sporg-,. ez v Primeru vertikalnih sporazumov. V primeru mešanih mov Jo upoštevni prag 10%. 

ured'tv' niso več predvidene posamične izjeme, kar 
ravnani'tvi IJr0d^' 1/2003. Sporazumi, sklepi in usklajena ZPOmj?' k[ so sicer v nasprotju z prvim odstavkom 5. člena 
člena n' 3 ,zpo^niuiei° pogoje iz tretjega odstavka navedenega 
0c"otfl)a'S° prepovedan'' brez da bi bila o tem potrebna posebna 
sam da °raana-s ,em ie uvedena le »ex post« kontrola, sporazum 

18 veliaven od sklenitve (torej ni ničen). 

Istu 
P°dobo knt 
ante„. za posamično izjemo velja tudi za negativni izvid. »Ex 
1/2003 ?trole sporazuma ni več. Predlagana ureditev sledi Uredbi 
Prsdvid v Primeru postopkov kršitve 81. oz. 82. člena PES ne 
sev6d 

eva uvedbe postopka na podlagi vloge stranke (ostaja pa 
zahteva v smislu prijave). 

4- (?/gn: 

Negativni izvid - zahteva podjetja, da Urad z odločbo ugotovi, da 
podjetje ni kršilo pravil konkurence, ki se nanašajo na zlorabo 
prevladujočega položaja - ni več predviden Predlagana ureditev 
sledi Uredbi 1/2003, ki v primeru postopkov kršitve 82. člena PES 
ne predvideva uvedbe postopka na podlagi vloge stranke. 

5. člen: 

Predlog spremembe tega člena dopolnjuje naloge in pristojnosti 
Urada z nalogami, ki jih ima po Uredbi 1/2003. Urad tako po 
novem poleg postopkov po nacionalnem pravu (kršitev ZPOmK) 
vodi tudi postopke v primeru kršitev 81. oz. 82. člena PES. 
Pristojnost izhaja iz načela decentralizacije evropskega 
konkurenčnega prava in ustanovitve mreže ECN (European 
Competition Network), ki jo tvorijo vsi nacionalni organi članic in 
Evropska komisija, ki ima v njej posebno vlogo. Uredba 1/2003 v 
35. členu predvideva, da države članice določijo organ ali organe, 
pristojne za konkurenco, ki so odgovorni za uporabo členov 81 in 
82 Pogodbe, na tak način, da učinkovito izpolnjujejo določbe te 
uredbe. Ukrepi, ki so potrebni za pooblastilo teh organov za 
uporabo teh členov, se sprejmejo pred 1. majem 2004. Imenovani 
organi so lahko tudi sodišča. Predlagana dopolnitev je hkrati tudi 
določitev UVKv smislu nacionalnega organa v skladu z 35. členom 
Uredbe. 

Način delovanja in sodelovanja nacionalnih organov za varstvo 
konkurence je določen z Uredbo 1/2003 (in številnimi izvedbenimi 
predpisi), katere določbe se lahko neposredno uporabljajo. V 
primem, da postopek odločanja v primeru kršitev 81. in 82. člena 
PES z Uredbo ni izrecno določen, Urad v postopku odločanja 
uporablja pravila ZPOmK in splošnega upravnega postopka. 

4. 
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g- Čl<?n: 

Predlagana sprememba je zgolj redakcijske narave. 

7. člen in 8. člen: 

Predlagana sprememba je poledica črtanja 7. in b. člena ter 
šestega odstavka 10. člena ZPOmK. Uvedba postopka in izdaja 
sklepa o tem na podlagi vloge stranke ni več možna. 

9. člen: 

Predlagana sprememba naslova člena je zgolj redakcijske narave, 
saj pomeni uskladitev naslova z vsebino člena. 

10■ člen: 

V skladu z načelom ekonomičnosti postopka je predlagano, da 
se ustna obravnava opravi, če Urad presodi, da je to potrebno. V 
praksi se je izkazalo, da stranke tik pred koncem ugotovitvenega 
postopka zahtevajo ustno obravnavo, pri čemer je njihov edini 
namen zavlačevanje postopka in onemogočanje pravočasnega 
predloga Urada sodniku za prekrške, kar zaradi relativno kratkih 
zastaralnih rokov vodi v posledično neučinkovitost Urada. 

11. in 12. člen: 

Uredba 1/2003 v 5. členu določa, da so organi, pristojni za 
konkurenco v državah članicah, pristojni za uporabo členov 81 in 
82 Pogodbe v posameznih primerih. Za ta namen lahko na lastno 
ponudbo ali na prijavo sprejmejo odločbe, ki: 

zahtevajo odpravo kršitve, 
■ odredijo začasne ukrepe. 

- sprejmejo zaveze, . ^ot 
naložijo globe, periodične denarne kazni ali druge kazn, 
jih predvideva nacionalno pravo. 

Po veljavni ureditvi Urad na področju antitrusta izdaja Is ^ 
s katerimi ugotovi obstoj kršitve in nima pristojnosti izdajati o ^ 
kot so predvidene v 5. členu Uredbe. Uredba ne za -tetih 
morajo vsi nacionalni organi obvezno izdajati vse vrste r „ag3 
odločb. Predlagatelj zaradi večje učinkovitosti Urada pr ^ ^ 
ureditev, po kateri se omogoči sprejem zavez oz. zah 6 ^ 
odpravi kršitve. Do nadaljnjega pa bi pristojnost sankcio ^ 
(izrekanja denarne kazni) ostala v pristojnosti sodnika za pr 

,krških 
13.-15. člen: 

Prelagana ureditev pomeni uskladitev z Zakonom o 
(Uradni list RS, št. 7/03) v smislu nadomestitve izrekanja °e"e 
kazni z globami. Na novo je določena odgovornost odg 
osebe samostojnega podjetnika posameznika. 

16. člen: 

Vsebina prvega odstavka predlagane določbe je ured',eL^ne 
izrecna določitev, po kateri je nedvomno določeno, da P°sa

tanejo 
izjeme, ki jih je Urad že podelil na podlagi 7. člena ZPOmK, os 
v veljavi do izteka časa, določenega v odločbi. 

Postopki za podelitev negativnega izvida oziroma p°sa' p0 
izjeme, ki so ob uveljavitvi tega zakona v teku, se usta 
uradni dolžnosti, saj zakon take vrste odločbe ne prs° 
več. 
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BeSEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

6. člen 
(Omejitve majhnega pomena) 

Sia««-* 5- člena se ne uporablja za sporazume majhnega 

rne<^Drwr':>0raZUrn' 'z PrejSnjega odstavka se štejejo sporazumi 
storitve lca,er'tl skupni tržni delež upoštevnega proizvoda ali 
odvisn>|V ^ePubliki Sloveniji skupaj s proizvodi arti storitvami 
Podjet' ln.90sPodujočih podjetij ne presega 5 %, če gre za 
("horizot kicleluiejo na isti stopnji proizvodnje ali trgovine 
delujeio n' sporazur™"). oziroma 10 %, če gre za podjetja, ki 
sp0r ' na različnih stopnjah proizvodnje ali trgovine ("vertikalni 
tedaj k™' P.ri me®anih horizontalno -vertikalnih sporazumih ali 
SDora, ° '9 težko opredeliti, ali gre za horizontalni ali vertikalni 

°a,m- i® upoštevni prag 5 %. 

zadnjih' °dstave^ velja tudi, če se tržni delež podjetij poveča v 
poslovnih letih največ za deset odstotkov. 

(4) Ne nro 
P°9odb sporazume majhnega pomena, če je konkurenca 
zaradi „Sne9a pr°izvoda omejena zaradi okoliščin na trgu, zlasti nakih ali podobnih sporazumov drugih podjetij. 

skuPn' tržni delež upoštevnega proizvoda ali storitve 
ne pr' 

proizvodi ali storitvami odvisnih in gospodujočih podjetij 
prvi ortct®3 odstotkov, določenih v drugem odstavku tega člena, av0k 'ega člena ne velja za: 

'' ^doioT'3'06 sporazume' katerih cilj je: 
• n'e cen ali omejitev proizvodnje ali prodaje ali rszdelrtev trga ali virov nabave; 

-1 doin*'ne sporazume, katerih cilj je: 
• pod p1'6 drobnoprodajnih cen ali 

oseb 'teV ter'tor'a'ne zaščite udeleženim podjetjem ali tretjim 

7. člen 
(Posamične izjeme) 

da Jeasl
ah,evo ene9a ali več udeleženih podjetij lahko urad odloči, 

Pr0povRHrazum v sk|adu s tretjim odstavkom 5. člena in zato ni an in ničen (posamična izjema). 

'zjeme^'.0^' 'z prve9a odstavka urad določi začetek učinkovanja 
obvajn ra'ani0 in pogoje za posamično izjemo ter morebitne ezn°sti podjetij. 
(3) Č 
razlog |tudi P° Poteku roka, ki ga je določila odločba, obstajajo 
Podan* retjega odstavka 5. člena, lahko urad na prošnjo podjetja 
Pogoje v®')avnost izjeme. Pri tem lahko določi enake ali drugačne 

' nežnosti in rok kot v prejšnji odločbi. 

8. člen 
(negativni izvid) 

Na zaht 
Potrdi d V° pod'e,ia. več podjetij ali združenja podjetij lahko urad 
sPQražu 3 ®'ede na dejstva, ki jih pozna, v zvezi z določenim rnorn ni bil kršen prvi odstavek 5. člena (negativni izvid). 

10. člen 
(Prepoved zlorabe prevladujočega položaja) 

(1) Prepovedana je zloraba prevladujočega položaja na trgu. 

(2) S prevladujočim položajem podjetja na trgu je mišljen položaj, 
ko podjetje glede določenega blaga ali določene storitve nima 
konkurentov ali ima na trgu le nepomembno konkurenco ali ima v 
primerjavi s konkurenti občutno boljši položaj glede na tržni delež, 
možnosti za financiranje, možnosti za nakup in prodajo ali glede 
na dejstva, ki druga podjetja ovirajo pri vstopu na trg. 

(3) Šteje se, da ima podjetje prevladujoč položaj na trgu, če je 
njegov delež prodaje ali nakupa blaga ali storitve v Republiki 
Sloveniji večji od 40 odstotkov. 

(4) Dvoje ali več podjetij ima prevladujoč položaj na trgu, če med 
njimi ni pomembnejše konkurence in je njihov skupni delež prodaje 
ali nakupa blaga ali storitve v Republiki Sloveniji večji od 60 
odstotkov. 

(5) Zlorabo prevladujočega položaja pomenijo zlasti naslednji 
primeri: 

posredno ali neposredno pogojevanje nepoštenih prodajnih 
ali nakupnih cen ali drugih nepoštenih pogojev; 
neupravičeno zviševanje ali zniževanje cen; 
omejevanje proizvodnje, trgov ali tehničnega napredka; 
uporaba neenakih pogojev za primerljive posle z drugimi 
poslovnimi partnerji, kar te partnerje postavlja ali sili v 
konkurenčno slabši položaj; 

- pogojevanje sklepanja pogodb s sprejemom dodatnih 
obveznosti, ki po svoji naravi in glede na trgovinske običaje 
niso povezane z vsebino teh pogodb. 

(6) Podjetje lahko zahteva od urada, naj mu izda negativni izvid, 
da ni kršilo pravil konkurence, ki se nanašajo na prepoved zlorabe 
prevladujočega položaja. 

15. člen 
(Naloge in pristojnosti urada) 

Urad izvaja nadzor nad uporabo določb tega zakona, spremlja in 
analizira razmere na trgu, kolikor so pomembne za razvijanje 
poštene in svobodne konkurence, vodi postopke in izdaja odločbe 
v skladu z zakonom in daje Državnemu zboru in vladi mnenja o 
splošnih vprašanjih iz svoje pristojnosti. 

18. člen 
(Uporaba določb o postopku) 

(1) Urad odloča o posamičnih zadevah, za katere je pristojen po 
tem zakonu, po postopku, določenim s tem zakonom. 

(2) Če ni v tem zakonu drugače določeno, se za postopek 
odločanja urada uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni 
upravni postopek. 

(3) Zoper akte urada, izdane po prejšnjem odstavku, ni pritožbe. 
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21. člen 
(Začetek postopka) 

(1) Postopek pred uradom se začne s sklepom o uvedbi postopka. 

(2) Sklep o uvedbi postopka izda urad na podlagi vloge iz 7., 8. 
člena in šestega odstavka 10. člena tega zakona, po uradni 
dolžnosti ali na zahtevo stranke. 

22. člen 
(Uvedba postopka na podlagi vloge iz 7., 8. člena in 

šestega odstavka 10. člena) 

(1) Na podlagi vloge iz 7., 8. člena in šestega odstavka 10. člena 
mora urad izdati sklep o uvedbi postopka v 8 dneh od vložitve 
popolne vloge. 

(2) Če urad v 60 dneh od objave izvlečka sklepa o uvedbi 
postopka v Uradnem listu ne izda odločbe, se šteje, da prijavljeni 
sporazum iz prvega odstavka 5. člena ne nasprotuje določbam 
tega zakona. 

(3) V posebno zapletenih primerih lahko urad s sklepom podaljša 
rok iz prejšnjega odstavka največ za 30 dni. V obrazložitvi sklepa 
mora urad navesti razloge za podaljšanje. Sklep o podaljšanju se 
vroči vsem udeležencem v postopku. Zoper sklep o podaljšanju 
ni upravnega spora. 

(4) Stranka v postopku lahko sproži upravni spor, če urad ni izdal 
odločbe, v 8 dneh od dneva, ko je izvedela, da odločba ni bila 
izdana, vendar najkasneje v 30 dneh po poteku rokov iz drugega 
oziroma tretjega odstavka. 

28. člen 
(Preiskovalna dejanja pri tretjih) 

Če urad utemeljeno domneva, da Ima določena oseba informacije 
ali podatke, ki so nujni za izdajo odločbe, lahko predlaga 
pristojnemu sodniku za prekrške, da odobri osebno preiskavo 
oziroma pridobi od pristojnega preiskovalnega sodnika odredbo 
za preiskavo stanovanjskih ali poslovnih prostorov. 

33. člen 
(Odločanje) 

V postopku Urad odloči brez ustne obravnave, razen če presodi, 
da je treba opraviti ustno obravnavo ali če to zahteva stranka v 
postopku. 

34. člen 
(Odločba) 

(1) Po opravljenem preiskovalnem postopku urad izda oC"°^ni 
skladu z določbami 5., 7., 8. in 10. člena, če so za to izp° 
pogoji. 

(2) Odločba se izda pisno in jo podpiše direktor urada. 

(3) Urad mora izdati odločbo v rokih, ki so predpisani s te 
zakonom. 

52. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 10.000.000 tolarjev do 30.000.QOO tolaH 
se za prekršek kaznuje pravna oseba: >. 

če sklene sporazum o omejevanju konkurence (5- cle '' 
- če zlorabi prevladujoč položaj na trgu (10. člen). 

(2) Posameznik, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka v z 
samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za Pr® . 
denarno kaznijo od 3.000.000 tolarjev do 15.000.000 tolar) 

(3) Z denarno kaznijo od 1.000.000 tolarjev do 1.500.000 
se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka odgovorna 
pravne osebe. 

53. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 3.000.000 tolarjev do 10.000.000 
se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki ne priglasi 
nameravane koncentracije ali je ne priglasi v roku (11 • <-le '' 

vezi s 
(2) Posameznik, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka v z 
samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za Pre . 
denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev do 5.000.000 to 

(3) Z denarno kaznijo od 300.000 tolarjev do 500.000 tolar'®V
ega 

za prekršek kaznuje odgovorna oseba, ki stori dejanje iz P 
odstavka. 

54. člen 

Z denarno kaznijo od 300.000 tolarjev do 500.000 ,olar'®^ m 
kaznuje za prekršek odgovorna oseba državnih orga {ef 
organov lokalne skupnosti, podjetja ali druge organlzad^ 
posameznik, ki izvršuje javna pooblastila, če stori dejanie a anje 
posamičen akt (47. člen), s katerim se omejuje prosto nas op 
podjetij na trgu. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKE UNIJE 

akta: CciKOn v u m*iHi sPremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju ne'6vanJa konkurence 

sP5r37r^~-*U£gloqa akta z določbami »Evropskega 

ki s dol°čb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, e nanašajo na predloženo gradivo: 
a 70 in 71 > drUgi odstavek 

b) v kai,j 
nh.. Snem obsegu so iz sporazuma Izhajajoče obv«nostl Izpolnjene: 

v celoti 

c) 

akta s predpisi EU: 

a*'og| za neizpolnitev obveznosti 

1) 
q j ^ 

nanaS^i6 ozlroma dru9' sekundami viri prava EU, ki se 
uskiai na pred'°9 aWa z navedbo usklajenosti (v celoti Jeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

2002 o^001'UREDBA SVETA (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 
usk|ajeno

Va|an'u Pravi| o konkurenci iz členov 81 in 82 Pogodbe - 

'e Pfedlog akta usklajen z drugimi viri prava EU: 

"82|ogl za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

1) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
navedenimi pravnimi viri EU (letok 

2) Ali so navedeni pravni viri EU prevedeni v slovenščino? 

da (Uredba 1/2003) 

3) Ali le predlog akta preveden In v kateri jezik? 

ne 

4) Sodelovanle neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX. 
Komislla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza 

Pri pripravi predloga zakona so sodelovali strokovnjaki Pravne 
fakultete Univerze v Ljubljani 

5) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda EU In upoštevanle roka za uskladitev 

Predlog zakona je vsebovan v Programu dela vlade RS za leto 
2004. 

Vodja pravne službe: 
Marjana Križaj 

dr. Tea Petrin 
MINISTRICA 
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Predi °9 zakona o 

spremembah in dopolnitvah 

o ZAKONA 0 TEHNIČNIH ZAHTEVAH ZA 

PROIZVODE IN 0 UGOTAVLJANJU 

HLADNOSTI (ZTZPUS-A) 

' "HJni postopek - EPA 1101 - lil 

VUDa republike SLOVENIJE 

EVa- 
ŠtauiiL 2004-2111-0042 
Ljub' 392-03/2004-1 )ub|jana, 26.02.2004 

ločila bPUt>"ke ®'Qven''e ie na ®3- rec'n' sei' dne 26.2.2004 

PREDLOGA zakona o spremembah in 
"^POLNITVAH ZAKONA O TEHNIČNIH ZAHTEVAH ZA 

"OIZVODE IN O UGOTAVLJANJU SKLADNOSTI, 
ki 
Dr|gv

po®''ia v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika nega zbora Republike Slovenije po nujnem postopku. 

^ePubl>epUt>'ike sloven'ie predlaga Državnemu zboru 
d°po| .! s'°venije, da predlog zakona o spremembah in 
ug0, ah zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o 
Prepre-an'U skladnosti obravnava po nujnem postopku, zaradi w*VO težko nrtnrav/liii/ih rtncloHir 7» Helnv/anifl Hr7flvft težko popravljivih posledic za delovanje države. 

Pr?vn-e2n0St usklad'tve pravnega reda Republike Slovenije s m r0dom EU do 1. maja 2004. 

P^ston"1 ^'enu Zgodbe o pristopu je določeno, da vse države 
na ka,lce Postanejo članice Evropske unije in stranke pogodb, 
pravic

6rih te"ielji Unija. Države pristopnice prevzamejo vse 
po* n ot,veznosti, ki veljajo za države članice, razen 
P°Qocjh ured',ev dogovorjenih v pogajanjih, ki so določene v 
izhajaj !iDrU9' ^'en Akta 0 PristoPu Pa konkretizira obveznosti 
(velj^ 'Z eianstva. Določa, da so določbe izvirnih pogodb 
(sekund primarna zakonodaja) in aktov, ki so jih institucije oarna zakonodaja) in Evropska centralna banka 

sprejele pred 1. majem 2004, od dne pristopa naprej zavezujoče 
za nove države članice in se v njih uporabljajo pod pogoji, ki jih 
določajo omenjene pogodbe in Akt o pristopu. Od dne pristopa 
je torej celoten pravni red, ki velja v uniji, veljaven tudi za in v 
novih državah članicah. Popolna ali delna trajna in začasna 
odstopanja od veljavnih predpisov v novih državah članicah 
so možna samo v tolikšni meri, kot je opredeljeno v Aktu o 
pristopu oziroma v izvirnih pogodbah samih. Predlog zakona 
se direktno navezuje na izpolnjevanje zahtev iz 28.- 30. člena 
Pogodbe o ustanovitvi ES. Uvaja namreč načelo vzajemnega 
priznavanja (t. i. "mutual recognition clause MRC"), ki omogoča 
izvajanje določil iz prej omenjenih členov Pogodbe o ustanovitvi 
ES. Odstopanja od teh zahtev niso predvidena. V tem kontekstu 
je treba omeniti še nekaj določb iz drugih delov akta. Člen 19 
določa, da se besedilo PES v členu 299(1) dopolni tako, da so 
med pogodbenicami, za katere se uporablja PES, naštete tudi 
nove države članice. Člena 53 in 54 pa določata, da se za 
direktive in odločbe, kot so opredeljene v členu 249, šteje, da 
so naslovljene na nove države članice, in da so bile o njih 
uradno obveščene ob dnevu pristopa. Od tega dne so dolžne 
izvajati ukrepe za spoštovanje direktiv in odločb. Za celovito 
implementacijo direktiv potrebujemo pravno podlago za izdajo 
nacionalnih predpisov predvsem na tistih področjih, kjer je 
evropska zakonodaja prepustila izvajanje dela harmoniziranih 
določb direktiv posameznim državam. Predlog zakona rešuje 
problem pravne podlage za izdajo takih predpisov. 

II. Posledice v primeru nepravočasne uskladitve (prepoznega 
sprejema predlaganega zakona) 

V primeru nesprejetja tega zakona lahko Republika Slovenija 
pričakuje naslednje reakcije ES oziroma Komisije ES: 
1. Uvedba navadnega postopka za ugotovitev, da Republika 
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Slovenija krši svoje pogodbene obveznosti navedene v 28,- 
30. členu Pogodbe o ustanovitvi ES 
Člen 226 Pogodbe o ustanovitvi ES Komisiji omogoča sprožiti 
postopek proti državi članici za ugotavljanje kršitev obveznosti, 
ki izhajajo iz Pogodbe. Člen 211 Pogodbe Komisiji namreč 
nalaga, da nadzoruje uporabo določb te pogodbe ter oblikuje 
priporočila ali daje mnenja glede zadev, obravnavanih v tej 
pogodbi. 
Namen člena 226 je odvrniti ali ustaviti kršitev. Postopek po 
členu 226 se deli v dve fazi: 
a. administrativni postopek (vodi Komisija) 
b. sodni postopek (pred Sodiščem ES). 
Komisija postopek po 226. členu Pogodbe o ustanovitvi ES 
začne po uradni dolžnosti ali na predlog države članice oz. 
posameznika. Komisija tako sproži preiskavo, ali je do kršitve 
res prišlo, ter ves čas postopka sodeluje z domnevno 
kršiteljico. Države članice pri tem zavezuje 10. člen PES in jim 
nalaga, da s Komisijo aktivno sodelujejo, sicer lahko zaradi 
nesodelovanja Komisija sproži nov postopek v skladu z 226. 
členom. 
Če v prvem, neuradnem delu administrativnega postopka 
Komisija in zadevna država članica ne najdeta skupne rešitve 
za prenehanje kršitve, Komisija na državo članico naslovi 
formalno sporočilo o kršitvi (letter of formal notice) ter v njem 
državi članici postavi rok za odgovor. Običajno je določen rok 
2 meseca, vendar pa je v nujnih zadevah ta rok lahko tudi 
krajši. V kolikor Komisija ugotovi, da kršitev v danem roku ni 
bila odpravljena, državi članici pošlje obrazloženo mnenje ter 
ji naloži, da v največ 2 mesecih kršitev odpravi, (člena 226 

Če zadevna država ne ravna v skladu z obrazloženim mnenjem 
in v roku kršitve ne odpravi, lahko Komisija zadevo predloži 
Sodišču ES. (člena 226 (2)). 
2. Uvedba postopka po zaščitnih klavzulah za notranji trg in 
za pravosodje in notranje zadeve 
Akt o pristopu vsebuje tudi določbe o zaščitnih klavzulah. 

Člen 38 o posebni zaščitni klavzuli za notranji trg, Pose 

zaščitno klavzulo za področje pravosodja in notranjih za 
pa ureja člen 39. Slovenija in nekatere druge države pristop 
so o načinu uporabe teh klavzul podale tudi razla9aln0.!z1

v|tve 
3. Odškodninska odgovornost v primeru prepozne uv®_ja „|Ca 
direktiv in zaradi opustitve ali aktivnega ravnanja zakonodaj ^ 
Poleg zgoraj naštetih posledic, in dejstva, da pravočasn 
pravilno izvajanje pravnega reda EU v RS prinaša pred 
vsem subjektom na ozemlju RS (gospodarska predvidi -arije 
načelo pravne varnosti), je lahko nepravočasno izv.a'kt|V\ 
predpisov potrebnih za izpolnjevanje direktiv (prenos dir 
in kršitev pogodbenih obveznosti zaradi opustitve (na P" 
nesprejem potrebne zakonodaje za odpravo neskladja ^ 
prepovedano razlikovanje na temelju državljans 
zakonodajalca. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena PosloV^a 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslov ^ 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da t>0 °oVjf1 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njeg 
delovnih teles sodelovali: 

dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, za 
- Matjaž Logar, državni sekretar v Ministrstvu 

gospodarstvo, . tvU 
Jasna Avbelj-Hamzič, državna podsekretarka v Minis 
za gospodarstvo, za 
dr. Saša Prešern, državni podsekretar v Ministrstv 
gospodarstvo, 
mag. Irena Možek Grgurevič, svetovalka Vlade Repu 

Slovenije v Ministrstvu za gospodarstvo. 

Mirko Bandelj, 
GENERALNI SEKRETA 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O TEHNIČNIH ZAHTEVAH 

ZA PROIZVODE IN O UGOTAVLJANJU SKLADNOSTI 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Veljavni Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju 
skladnosti (ZTZPUS) je bil sprejet julija 1999, v obdobju 
intenzivnega usklajevanja zakonodaje Republike Slovenije z 
zakonodajo Evropskih skupnosti (ES). V njem so zapisana 
temeljna načela novega pristopa k harmonizaciji tehničnih 
predpisov in standardov, o globalnem pristopu k ugotavljanju 
skladnosti, o modulih za različne faze postopkov ugotavljanja 
skladnosti in o pravilih za označevanje in uporabo oznake CE, 
kot jih je sprejela ES v dveh resolucijah št. 85/05/07, št. 89/12/21 
in odločbi Sveta Skupnosti št. 90/683/EEC. Zakon je zagotovil 
pravno podlago za ureditev tehničnih vprašanj za različne skupine 
proizvodov, ki jih zajemajo direktive (nanj se navezuje 159 direktiv 
ES) in za katere ni podlag v drugih slovenskih zakonih. 

Po skoraj petih letih je Republika Slovenija v večini uskladila svojo 
tehnično zakonodajo z zakonodajo evropske skupnosti. Sedaj 
se je pokazala potreba po pravni podlagi za izdajo t.i. 
neharmoniziranih predpisov. Države članice namreč v skladu z 
28.-30. členom Pogodbe o ustanovitvi ES lahko sprejemajo 
dodatne nacionalne ukrepe za zaščito delavcev, potrošnikov ali 

okolja. Edini pogoj je, da te zahteve ne ustvarjajo nepotreb 
pri delovanju notranjega trga. 

Dravn0 
V predlaganih spremembah tako želimo rešiti problem 
podlage za izdajo predpisov, ki ne predstavljajo transi3 (0r 
ustreznih aktov ES (v nadaljevanju: neharmonizirani pre P^je 
uvesti princip medsebojnega priznavanja, ki bo omogočil|Z 0|po 
določil 28.-30. člena Pogodbe o ustanovitvi ES. Za Pej0ti 
implementacijo evropske zakonodaje je potrebno namreči P na 
tudi nekatere neharmonizirane podzakonske akte, saj Ev ng 
nekaterih področjih del izvajanja določil sicer harm°n

ur0dijo 
zakonodaje prepusti posameznim državam članicam, dajo 
po svoje (motorna vozila, tlačna oprema,...) 

S predlaganimi spremembami na področju izvajanja nad^a o 
trgu, usklajujemo besedilo tega zakona z določili Za 
prekrških, ki bo začel veljati 1.1.2005. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve 
načela 0 

Predlog zakona upošteva oziroma izhaja iz temeljnega ^ y 
medsebojnem priznavanju zahtev za proizvode zapisa /.glo 
28.-30. členu Pogodbe o ustanovitvi ES. Temeljno 
medsebojnega priznavanja pomeni, da posamezna država|egain° 
ne sme omejiti prostega pretoka tistih proizvodov, ki so 0lu, 
na trgu druge države članice. To načelo je omejeno le v P^gflte 
če se ugotovi, da ni zagotovljena enakovredna raven 
javnega interesa. 

4. marec 2°°4 
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izdajo6 sprememb je tudi zagotovitev pravne podlage za 
je pri 

n®'1armoriiziranih poredpisov, ki je potrebna tudi zato, ker 

Ponori1a,0rih direktivah del izvajanja določil sicer harmonizirane 
uredijo a'6 PrePuščeno posameznim državam članicam, da jo 
načelo P° svo'e' vendar v skladu s prej omenjenim temeljnim m medsebojnega priznavanja. 

siC8^<neUSk'aClitVe in možnos,i izvrševanja predpisov EU, ki so 
Es) je 

posredno uporabljive (členi 28.-30. Pogodbe o ustanovitvi 
ministr ?redla9ana rešitev, ki omogoča resorno pristojnem 
P0godb

S VOm skladno z zahtevami iz prej omenjenih členov 
bodo rS ° us,an°vitvi ES izdajo neharmoniziranih predpisov, ki 
Priznavanj0'61' V sl*'aclu ,ernelinim načelom medsebojnega 

Ocena finančnih posledic predloga zakona in u9a javna finančna sredstva 

P ejem zakona nima neposrednih finančnih posledic. 

Dri!*82 "re(^'tve v drugih pravnih sistemih in a9°jenost predlagane ureditve pravu ES 
Države članice ES: 

nahaiTrT'6 Prob'ema zagotavljanja pravne podlage za izdajo 2 dejst 0r"z'ranih predpisov je v državah članicah ES povezano 
2003 - °m' da 'e Es ®ele v zadnjih letih (intenzivneje pa v letu 
Tako im'2Va'anje Lizbonske strategije) namenila večjo pozornost, 
je tuđi3'0 drzave članice Avstrija, Nemčija in Švedska (podobno 
neharm 

Pr'- os,a'ih članicah) pravno podlago za izdajo 
na poH°ni2'ran'^ Podpisov zagotovljeno v sektorskih zakonih 
medseb 'U 'nc|ustrijskih in kmetijskih izdelkov. Določilo o 
p°godb°Jnern Poznavanju v skladu z zakonodajo ES (Členi 28.30. 
VsakpQ

e ° us,an°vitvi ES in Direktiva 98/34/EC) tako vsebuje 
se je izohi^16200 Pr6dpis, ki ga država sprejme. V nekajletni praksi 
npr, jjvi| 'kovalo besedilo klavzul za posamezna področja kot so 
niedsek3' 9radbeni proizvodi, ter besedilo splošne klavzule o 
i,T|a drža°'nern Poznavanju. Le-ta se lahko uporabi v primerih, ko 
za proi 

Va h°rizontalni zakon, ki ureja področje tehničnih zahtev 
Proizvodov^6 9'ede varnos,i in zaščite zdravja uporabnikov teh 

ES se0^ Prit3|iževanja zakonodaje držav kandidatk za vstop v 
sistem 2 L teh državah na tem področju izoblikoval primerljiv 
rnedS6b a onodaie. Tako imata tudi Češka in Slovaška princip 
*ahtevak'ne®a Poznavanja uveden v horizontalni akt o tehničnih za proizvode. 

uPorab^anA reži,ev je tako primerljiva z rešitvami, kot sta jih 
Madžari in s|ovaška, podobno rešitev pripravlaj tudi 
medseb ■' Tak Pris,°P ie potreben zaradi uvedbe klavzul o inem priznavanju v že obstoječo zakonodajo, 

države AI 
Posame anice ,ake klavzule uvajajo sproti, v vsakem 
Pf3ksa t2H0m ne'1armoniziranem predpisu, kar bo v bodoče v Republiki Sloveniji in ostalih državah pristopnicah. 

Dru9e Posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 
2akon noi 1 

nima h, 9 vpliva na področju tehničnih zahtev za proizvode u9'h Posledic. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju 
skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00-popr. in 54/00- ZKme) 
se v prvem odstavku 2. člena za besedilom: "in postopke 
ugotavljanja skladnosti, " doda besedilo "vključno z rednimi in 
izrednimi pregledi proizvodov v uporabi,". 

2. člen 

Drugi odstavek 2. člena se črta. 

3. člen 

V 3. členu se za besedilom: "se smejo začeti uporabljati" doda 
besedilo "oziroma se smejo uporabljati". 

4. člen 

V 4. členu se v četrti alinei besedi "Republiki Sloveniji" nadomestita 
z besedama "Evropski skupnosti". 

V peti alinei se črta beseda "prve". 

V šesti alinei se besedi "Republiki Sloveniji" nadomestita z 
besedama "Evropski skupnosti". 

Doda se nova alinea, ki se glasi: 

"distributer" je vsaka pravna ali fizična oseba, ki poklicno 
sodeluje v dobavni verigi, njena dejanja pa ne vplivajo na skladnost 
proizvoda,". 

5. člen 

V drugem odstavku 16. člena se v prvi alinei črtata besedi "od 
dobavitelja". 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"Pristojna inšpekcija lahko odredi ukrepe iz prejšnjega odstavka: 
dobavitelju; 
distributerju v okviru njegove dejavnosti; 
drugi pravni ali fizični osebi, kadar je to potrebno za zagotovitev 
njihovega sodelovanja pri dejanjih za zagotovitev izpolnjevanja 
zahtev iz prvega odstavka tega člena." 

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

6. člen 

V naslovu VI. poglavja se črtata vejica in besedilo "izdanih v tujini". 
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7. člen 

Besedilo prvega odstavka 18. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

"V Republiki Sloveniji veljajo listine o skladnosti in znaki skladnosti, 
če so bili izdani v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki jih je 
ratificirala Republika Slovenija." 

Drugi in tretji odstavek se črtata. 

8. člen 

Za 18. členom se dodata nova 18. a in 18. b člen, ki se glasita: 

"18.a člen 

"Zahteve iz ustreznih tehničnih predpisov ne veljajo za proizvode, 
ki so proizvedeni oziroma dani v promet v drugi državi članici 
Evropske skupnosti, v skladu z njenimi predpisi, ki niso 
harmonizirani s pravom Evropskih skupnosti. 

Če pristojni državni organ na podlagi listin in drugih zbranih 
podatkov ugotovi, da proizvod iz prejšnjega odstavka ne 
zagotavlja enakovredne ravni zavarovanja javnega interesa, kot 
ga zahteva ustrezen tehnični predpis, lahko zavrne dajanje v 
promet ali zahteva umik proizvoda iz prometa. 

Pristojni državni organ lahko izvede ukrepa iz prejšnjega odstavka 
pod naslednjimi pogoji: 
- če je v pisnem obvestilu dobavitelju navedel določbe 

ustreznega tehničnega predpisa, ki so podlaga prepovedi 
dajanja v promet oziroma zahtevajo umik proizvoda iz 
prometa, in 
če je na podlagi razpoložljivih podatkov o stanju tehnike in 
znanosti ugotovil, da obstajajo utemeljeni razlogi, povezani z 
varovanjem javnega interesa, za uveljavitev zahtev iz 
ustreznega tehničnega predpisa in da blažji ukrepi ne bi 
zagotovili ustrezne ravni varnosti, in 

- če je pred sprejemom ukrepa dal možnost dobavitelju, da v 
roku, ki ni krajši kot 30 dni, odgovori na navedbe pristojnega 
državnega organa in, 

- če pred izdajo odločbe glede vrste ukrepa preuči pripombe in 
svoje stališče pisno obrazloži. 

S tehničnim predpisom se lahko določi postopek ugotavljanja 
enakovredne ravni zavarovanja javnega interesa. 

18.b člen 

Proizvodi, ki jih je pred dajanjem v promet potrebno Pres^g'nj v 
lahko dajo v promet Republiki Sloveniji, če so bili Pre® pS|<e 
organih za ugotavljanje skladnosti držav članic Ev na 
Skupnosti pod pogojem, da so rezultati teh presku ^ . 
razpolago pristojnim državnim organom. Šteje se, da s0 kov 
za ugotavljanje skladnosti usposobljeni za izvajanje P° verjena 
ugotavljanja skladnosti, če je njihova usposobljenost Pre 

po pravilih akreditacije ali akreditaciji enakovrednih pravi 

9. člen 

V prvem odstavku 19. člena se v napovednem stavku b®Spr0(j 
"Z denarno kaznijo" nadomesti z besedama "Z g.'° j:"etnik"- 
besedo "posameznik" se doda besedi "samostojni se(jj|om 
Besedilo "oziroma z denarno kaznijo" se nadomesti z be 
"oziroma z globo". 

Besedilo prve alinee se spremeni tako, da se glasi: 

da v promet oziroma začne uporabljati oziroma up° 
proizvod v nasprotju s 3. členom tega zakona,". 

V drugem odstavku se besedilo "Z denarno kaznijo" nadom® 
besedama "Z globo". 

ori 250-00° Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: "Z globo ou na 
tolarjev do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odg' kr$0K 
oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori p 
iz prvega odstavka tega člena." 

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 

10. člen 
C » 7/03) 

Do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, Vona, 
se globe, določene v drugem in tretjem odstavku 19. člena 
v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni. 

Določba tretjega odstavka 19. člena zakona se začne upor3"' 
z dnem začetka uporabe Zakona o prekrških. 

11. člen 
|j5tU 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradne"1 

Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV: 

Predpis'6" ot}ravnavane9a zakona določa vsebino podzakonskih 
*a9otovii'lzdanih na njegovi podlagi. Predlagana rešitev bo 
jih je t 

a pravno podlago za ureditev tistih tehničnih vprašanj, ki 
°Preme k- upo/tevati pri rednih pregledih proizvodov oziroma 

' 1 so že v uporabi, za njihovo varno uporabo. 

^^-šlsnui 

zagotovjVan' zakon Je bil le,a 1999 sprejet predvsem zato, da 
družine avno P°dlago za ureditev tehničnih vprašanj za različne 
*afconskihr°'ZV0C>OV' zaiemai° direktive, za katere ni 
Petih lefh V Posamezn!h "sektorskih" zakonih. Po skoraj 
zakonoda 'ntenz'vr>e harmonizacije slovenske tehnične 
Pravni polf 

Z zakon°dajo ES (ES), se je pokazala potreba po 
rešitev h a®'Za 'zdai° t. i. neharmoniziranih predpisov. Predlagana 
vprašani,° za9Q,ovila pravno podlago za ureditev tehničnih 
ali pa 

ucllv tistem delu, kjer ES še nima poenotene zakonodaje 
Anicam IZVectt)0 harmoniziranih zahtev prepustila državam 

' a i° uredijo po svoje. 
Ob tem ■ 
skuPnosr potrel3no poudariti, da so pod pojmom "Evropska 
^Vr°Pska l?

osredno zaiete tudi tiste države s katerimi ima 
razširitev 

a skleniene sporazume, katerih posledica je tudi 
EFT^ h no,ranJe9a trga na druge države, v tem trenutku države 

so °e' enotnega gospodarskega prostora (EEA) in Turčija. 

!^JUSmu 

®p 
Povez^ml3a se nanaša na uskladitev besedila zakona 
°brazinj ?a s sPremembo 2. člena obstoječega zakona (glej tudi 

"6v 1- in 9. člena). 

Publika qi 
P°rneni ri en'ia s 1. 5. 2004 vstopa v notranji trg ES, kar 
Pr°izvodi 3 da!anie na trg ni vezano na posamezno državo. 
'° v katerU]0-^0 ustrezat' zahtevam iz tega zakona ne glede na 
4. jn g . aw so bili dani na enotni evropski trg., zato se v 
EiTonci,3 me' uraz Republika Slovenija zamenja z izrazom H Ka skupnost. 

(1°datn^°J>0lne usl<laditve s pravnim redom ES je potrebno uvesti 
katere ^°lem distributerja. Čeprav je ta opredeljen kot oseba, 
Poklicna 

a ne vPl'vai° na varnost proizvodov, pa mora kot 
* Veliavn°S8ba poma9at' Pn zagotavljanju skladnosti proizvodov 
s° sorazm' predpis'- Distributerjem so naložene obveznosti, ki 
naslov, d T"6 ni'hovi odgovornosti. Pristojna inšpekcija lahko 
Pr°izvod ° °iene ukrepe tudi zoper distributerja, ki prodaja 
Predpis, f9 katere9a je vedel ali bi moral vedeti, da ni skladen s povezavi s 5. členom, ki spreminja 16. člen zakona). 

'^Pefcfori'/6 ilen dol°ča vrsto pooblastil in ukrepov, kijih pristojni ukrep0v" ahl<0 Uredijo glede na ugotovljene kršitve. Za odrejanje 
°zir°Da 1Q.pomemt>en naslovnik teh ukrepov, t.j. zavezanec 
*a9otovin ®ovorna oseba (pravna ali fizična oseba), ki mora pr6dp,s 

da ie proizvod, preden je dan v promet, skladen s 
tehničnimi zahtevami, da je bila njegova skladnost 

ugotovljena po predpisanem postopku in da je označen v skladu 
s predpisi. Tako je poleg definicije dobavitelja pomembna tudi 
opredelitev dajanja v promet, saj je to tisti trenutek, ko nastopijo 
obveznosti zavezanca. 

Z navedeno spremembo se odgovornost za skladnost proizvoda 
s tehničnimi predpisi dejansko prenese na proizvajalca proizvoda, 
ki ima sedež v Evropski skupnosti oziroma uvoznika v evropsko 
skupnost ali pa na distributerja, ki je izvedel prvo stopnjo distribucije 
na ozemlju Republike Slovenije oziroma druga pravna ali fizična 
oseba, kadar je to potrebno za zagotovitev njihovega sodelovanja 
pri zagotavljanju skladnosti proizvoda s tehničnimi predpisi. 
Sprememba je potrebna predvsem zaradi širitve pravne podlage 
za izdajo tehničnih predpisov tudi na področju rednih in izrednih 
pregledov proizvodov v uporabi (tlačna oprema). 

K 6. členu 

Predlagana sprememba pomeni uskladitev zaradi vstopa v EU in 
njen notranji trg. 

K 7. členu 

Do sedaj veljavno besedilo 18. člena predvideva priznavanje tujih 
listin v omejen obsegu. Predlagana sprememba prvega odstavka 
širi obveznost Republike Slovenije, ne samo na sklenjene 
mednarodne sporazume temveč tudi na sporazume, ki jih je ali jih 
bo sklenila Evropska skupnost, pa bodo v skladu s pravnim 
redom skupnosti zavezale tudi Republiko Slovenijo. 

K 9- Členu 

S predlagano spremembo v 18. a členu zakona uvajamo klavzulo 
o medsebojnem priznavanju zahtev za proizvode na 
neharmoniziranem področju. Predlagana sprememba bo 
omogočila izvajanje določil 28. •30 člena Pogodbe o ustanovitvi 
ES. Temeljni princip medsebojnega priznavanja je, da posamezna 
država članica ne sme omejiti prostega pretoka tistih proizvodov, 
ki so legalno na trgu druge države članice. To načelo je omejeno 
le v primeru, če se ugotovi, da ni zagotovljena enakovredna raven 
zaščite javnega interesa.. 

Vsebina člena je prilagojena vzorcu, ki ga je Komisija ES pripravila 
za vse države (članice in pristopnice). 

Tretji odstavek tega člena natančno določa, katera dva ukrepa 
lahko izreče pristojni državni organ, ki je lahko v konkretnem 
primeru pristojno ministrstvo oziroma pristojna inšpekcija. 

Četrti odstavek zagotavlja pravno podlago za pripravo predpisa, 
ki bo lahko podrobneje določil način ugotavljanja izpolnjevanja 
zahtev iz slovenskih predpisov. Pri zavrnitvi dajanja v promet gre 
lahko za uvedbo upravnega postopka, ki ga izvede pristojno 
ministrstvo pred začetkom prodaje določenega proizvoda na 
slovenskem trgu. S pregledom listin in drugih podatkov se ugotovi 
primerljivost zahtev dveh pravnih redov in tehnične lastnosti 
proizvodov. Tak postopek mora biti za stranko kar najmanj 
obremenjujoč. Za izvedbo postopka ugotavljanja enakovrednosti 
se poleg rešitev tega člena uporabljajo tudi določbe Sporazuma o 
tehničnih ovirah v trgovini, ki je del Marakeškega sporazuma o 
ustanovitvi svetovne trgovinske organizacije. Te določbe 
zagotavljajo nediskriminatomo obravnavo tujega proizvajalca. 
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V 18.a členu je obravnavana potrebna enakovrednost ravni 
varnosti proizvodov, v 18.b členu pa enakovredna raven 
zahtevnosti postopkov ugotavljanja skladnosti. Prizna se lahko 
veljavnost listin, samo tistih organov za ugotavljanje skladnosti, 
katerih usposobljenost je bila ugotovljena na enakovreden način 
kot v Republiki Sloveniji - akreditacija oziroma akreditaciji 
enakovredni postopki. V posebnih primerih, ko na nekem področju 
v državah članicah Evropskih Skupnosti ni organa za ugotavljanje 
skladnosti, katerega usposobljenost bi bila preverjena po pravilih 
akreditacije, se njihova usposobljenost preveri po akreditaciji 
enakovrednih pravilih. To pomeni, da mora organ za ugotavljanje 
skladnosti izpolnjevati določene osnovne zahteve v skladu iz 
ustreznega predpisa (kot n.pr. usposobljenost osebja, tehnična 
sredstva in oprema, neodvisnost delovanja, ravnanje z vzorci, 

zapisi), kar preveri in ugotovi pristojno ministrstvo, v skladu 
upravim postopkom. 

K 9. in 10. členu 

Predlagane spremembe in dopolnitve pomenijo usklacl'te]/^n0in 
kazni z novim zakonom o splošni varnosti proizvodov in za 
o prekrških, ki se bo začel uporabljati 1.1. 2005. 

Predlagane spremembe zagotavljajo pravno podlago za'JV^ne 
nadzora nad proizvodi v uporabi (periodični pregledi 
opreme). 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

2. člen 

Ministri v skladu s svojimi pristojnostmi po predpisih o delovnem 
področju ministrstev lahko, po predhodnem mnenju ministra, 
pristojnega za koordinacijo tehnične zakonodaje, ob upoštevanju 
mednarodnih načel in prevzetih obveznosti iz dvostranskih in 
večstranskih sporazumov o preprečevanju in odpravi nepotrebnih 
ovir v mednarodni trgovini, izdajo tehnične predpise, s katerimi 
predpišejo tehnične zahteve za proizvode oziroma družine 
proizvodov (v nadaljnjem besedilu: proizvodi) in postopke 
ugotavljanja skladnosti, kadar je to nujno zaradi zavarovanja 
avnega interesa, ki se izkazuje predvsem kot:: 

zagotovitev varnosti, 
varovanje življenja in zdravja ljudi, živali in rastlin, 
varstvo okolja, 
varstvo potrošnikov in drugih uporabnikov, 
varstvo premoženja. 

Tehnični predpisi iz prejšnjega odstavka se smejo izdati le takrat 
kadar je to potrebno zaradi uskladitve slovenske tehnične 
zakonodaje s tehnično zakonodajo sopogodbenic v okviru 
mednarodnih pogodb, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. 

3. člen 

Proizvodi smejo biti dani v promet oziroma se smejo začeti 
uporabljati samo, če so skladni s predpisanimi tehničnimi 
zahtevami, če je bila njihova skladnost ugotovljena po 
predpisanem postopku in če so označeni v skladu s predpisi. 

4. člen 

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo: 

- "proizvod" je vsak proizvod, ki nastane kot rezultat predelovalnih 
dejavnosti, 

- "tehnični predpis" je predpis, ki določa lastnosti proizvoda ali z 
njim povezanega postopka in načina proizvodnje. V zvezi s tem 
lahko vključuje ali izključno obravnava tudi izrazje, simbole, 
pakiranje, deklariranje in označevanje, 

- "tehnična specifikacija" je dokument, ki predpisuje - - ^ 
zahteve, ki jih mora izpolnjevati proizvod, kadar je to Prim® . (gVe 
tudi postopke, s katerimi je mogoče ugotoviti, ali so dane z 
izpolnjene, 

- "dati v promet" pomeni prvič odplačno ali brezplačno dot>a 

proizvod v Republiki Sloveniji, 

- "začetek uporabe" je začetek prve uporabe proizvoda v ReP 
Sloveniji pri končnem uporabniku, 

- "dobavitelj" je proizvajalec, njegov zastopnik s sef|e^[J|ilci 
Republiki Sloveniji, če proizvajalec nima sedeža v R®P ^ j0 
Sloveniji, uvoznik oziroma druga fizična ali pravna oseba, 
dala proizvod v promet ali omogočila njegovo uporabo, 

kateri'11 

- "postopek ugotavljanja skladnosti" je vsak postopek, s ane 
se neposredno ali posredno ugotavlja, ali so izpolnjene p<e P 
zahteve, 

-biseri 
- "organ za ugotavljanje skladnosti" je od dobavitelja ne flr. 
laboratorij, certifikacijski organ, kontrolni organ oziroma o ^ 
gan, ki sodeluje v postopku ugotavljanja skladnosti in j 
državni organ, pravna oseba ali fizična oseba, 

tehnik® 

■ "akreditiranje" je strokovni postopek, s katerim se s 
akreditacijsko listino formalno prizna usposobljenost za iz 
opredeljenih nalog na področju ugotavljanja skladnosti. 

16. člen 

Izpolnjevanje zahtev tega zakona, na njegovi podlagi ^0jo 
predpisov in predpisov, navedenih v 20. členu, na meZne 
inšpekcijski organi v skladu s pristojnostmi za p°sa 

proizvode, ki izhajajo iz predpisov o organizaciji in de jjtlovo 
področju ministrstev oziroma drugih predpisov, ki določajo 
pristojnost in naloge. 

. uajajO 
Pristojni inšpektorji imajo poleg pooblastil in ukrepov, ki iz 
posameznih predpisov, ki se nanašajo na njihovo delo, na P 
tega zakona dodatna pooblastila, da: 

- zahtevajo od dobavitelja vse potrebne informacije in vp°9' 
izdane listine o skladnosti ter tehnično dokumentacijo, 

iledN 
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skladrf9'0 us,rezne preglede in preskuse proizvodov glede 
so s« °s!'s Predpisi tudi potem, ko so bili ti dani v promet oziroma zaceli uporabljati, 

VZsmajo vzorce proizvodov in jih oddajo v pregled skladnosti, 

P ePovedo uporabo listin o skladnosti za neskladne proizvode, 

redijo odpravo ugotovljenih neskladnosti, 

^htsvgjrv H- 
°2iroma 

a.se proizvodi opremijo s predpisanimi oznakami, 
odredijo odstranitev nedovoljenih oznak, 

Prometa6010 da^an'e v Pr°met, omejijo promet ali odredijo umik iz 
zagotov nesl<'ac'nih proizvodov in izvedejo dodatne ukrepe, ki '1°. da se bo prepoved upoštevala, 

PrenehaVed° 2ačetek uporabe, omejijo uporabo ali odredijo 
ukrepe k'6 U'30rabe neskladnih proizvodov in izvedejo dodatne 

' 1 zagotovijo, da se bo prepoved upoštevala, 

začasno^' '9 potrst)en za izvedbo raznih pregledov in preskusov, 
razstav|° PreP°vedo vsakršno dobavo, ponudbo dobave ali 
so ti n, ■ Proizvodov, kakor hitro obstaja utemeljen sum, da pro|zvodi neskladni s predpisi, 

zavarov''0-Un'^en'e neskladnih proizvodov, če je to nujno za an|e zdravja in varnosti ljudi. 

strokovn'°'ni 'n^Pekcijski organ ne razpolaga s potrebnim 
ali presJ

m znaniem ali opremo za izvedbo potrebnega pregleda 
dejanj v •'* pre^n'e9a odstavka, izvedbo takih posameznih 
instituciji ° u 'n®Pekcijskega nadzorstva poveri usposobljeni 

analfz<^i^Pe'<ci'ske9a Postopka (dnevnica, potni stroški, stroški 
ki Se je 

ru9' stroški, ki so nastali v zvezi z uvedenim postopkom), 
ončal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec. 

Pritožbe zon 
odstavi t odločbe' izdane za izvedbo pooblastil iz drugega tega člena, ne zadržijo njihove izvršitve. 

18. člen 

'Zdanivi''-' ?lovenii' ve|jajo listine o skladnosti in znaki skladnosti, 
ki iih ia ni, ■ so bili izdani v skladu z mednarodnimi pogodbami, n J® sklenila Republika Slovenija. 

Ne glede na prejšnji odstavek lahko minister, ki je izdal tehnični 
predpis, z odločbo, izdano na predlog ali po uradni dolžnosti, 
prizna veljavnost listin o skladnosti in znakov skladnosti, izdanih 
v tujini, če le-ti izkazujejo skladnost s tehničnimi predpisi, ki so po 
zahtevah za proizvode enakovredni izdanemu slovenskemu 
tehničnemu predpisu, in če je bila usposobljenost organov, ki so 
sodelovali v postopku ugotavljanja skladnosti, ugotovljena po 
enakovrednem postopku in zahtevah, ki so predpisani za te vrste 
organov v izdanem slovenskem tehničnem predpisu. 

Ministrstvo, pristojno za trg, vodi evidenco vrst veljavnih listin o 
skladnosti in znakov skladnosti kakor tudi organov za ugotavljanje 
skladnosti. Evidenca je javna knjiga. 

19. člen 

Z denarno kaznijo od 2.500.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev 
se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma z denarno kaznijo 
od 2.500.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev posameznik, ki v zvezi 
s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

- da v promet oziroma začne uporabljati proizvod v nasprotju s 3. 
členom tega zakona, 

- da v promet oziroma začne uporabljati proizvod v nasprotju s 
prvim odstavkom 7. člena tega zakona, 

- v nasprotju s tretjim odstavkom 7. člena tega zakona označi 
proizvode z znaki skladnosti ali drugimi znaki, ki so podobni 
znakom skladnosti do te mere, da bi lahko ustvarili zmedo na trgu 
ali zavedli potrošnike, 

- v nasprotju z 12. členom tega zakona izvaja naloge organa za 
ugotavljanje skladnosti v postopkih ugotavljanja skladnosti, 

- v nasprotju s 15. členom tega zakona ne ravna v skladu z 
izvršljivimi odločbami pristojnih inšpekcijskih organov, 

- v nasprotju z 23. členom tega zakona ne deklarira oziroma 
označi proizvoda v slovenskem jeziku, čeprav to zahteva tehnični 
predpis, izdan na podlagi tega zakona. 
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predl °9 zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

0 PLAČILNEM PROMETU (ZPIaP-B) 

nuinl postopek - EPA 1164 - III 

vUda republike Slovenije 

Ita\?O03'1611 -0139 
Liuhli 440"°9/2002-3 ^ubijana, 26.02.2004 

dc^A-i ^ePlJt>like Slovenije je na 63. redni seji dne 26.2.2004 l0C|ia besedilo: 

SdDloga ZAKONA O SPREMEMBAH IN u°POLNITVAH ZAKONA O PLAČILNEM PROMETU, 
ki 
Dr|g P°šilja v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika nega zbora Republike Slovenije po nujnem postopku. 

F)gpd^ ,^ePublike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
dop I .ke Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
p0st 

ni'Vah zakona o plačilnem prometu obravnava po nujnem 
VstOD d' Sa' '6 P°,rebno zagotoviti njegovo uveljavitev do 
Prime put,like Slovenije v Evropsko unijo, v nasprotnem ru 'ahko pride do težko popravljivih posledic za državo. 

Pristo6m ^lenu Pogodbe o pristopu je določeno, da vse države 
na r ^

n,ce Postanejo članice Evropske unije in stranke pogodb, 
orrien- 8r'h ,erneli' Unija. Pogoji pristopa in prilagoditev prej 
ki je 

l6nih po90db so podrobneje navedeni v Aktu o pristopu, 
Pravic8StaVn' del Pris,0Pne pogodbe. Torej prevzamejo vse p« n obveznosti, ki veljajo za države članice, razen 

PoSodbi Ureditev dogovorjenih v pogajanjih, ki so določene v 

i^lanstv Akta ° pris,opu pa konkretizira obveznosti izhajajoče 
PritTiarna f 

\l £. ' o prisiopu pa KonKreiizira ODveznosu iznajajoce 
prjjn ns,va- Določa, da so določbe izvirnih pogodb (veljavna 
zakon"* *akonodaja) in aktov, ki so jih institucije (sekundarna majg °^aia) in Evropska centralna banka sprejele pred 1. 
člani ■ 'ocl dne pristopa naprej zavezujoče za nove države 
po °ln se v njih uporabljajo pod pogoji, ki jih določajo omenjene 

6 in Akt o pristopu. 

piajju6 pris,0Pa je torej celoten pravni red, ki velja na področju 69a prometa v uniji, veljaven tudi za in v novih državah 

članicah. Popolna ali delna trajna in začasna odstopanja od 
veljavnih predpisov v novih državah članicah so možna samo 
v tolikšni meri, kot je opredeljeno v Aktu o pristopu oziroma v 
izvirnih pogodbah samih. 

V tem kontekstu je treba omeniti še nekaj določb iz drugih 
delov akta. Člen 19 določa, da se besedilo PES v členu 299(1) 
dopolni tako, da so med pogodbenicami, za katere se uporablja 
PES, naštete tudi nove države članice. Člena 53 in 54 pa 
določata, da se za direktive in odločbe, kot so opredeljene v 
členu 249, šteje, da so naslovljene na nove države članice, in 
da so bile o njih uradno obveščene ob dnevu pristopa. Od tega 
dne so dolžne izvajati ukrepe za spoštovanje direktiv in odločb. 

To pomeni, da (razen posebnih ureditev o katerih so se 
dogovorili v pogajanjih in so urejene v Pogodbi o pristopu) je 
RS od 1. maja dolžna polno izvajati pravni red EU s področja 
plačilnega prometa. Sem sodi obveznost polno izvajati vse 
predpise EU s področja plačilnega prometa, kot tudi odpraviti 
vse neskladnosti s predpisi in pogodbeni določbami. 

• 
V primeru, da RS do 1.5.2004 svoje zakonodaje s področja 
plačilnega prometa ne bo uskladila s predpisi EU, člen 226 
Pogodbe ES Komisiji omogoča sprožiti postopek proti državi 
članici za ugotavljanje kršitev obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe. 
Člen 211 Pogodbe Komisiji namreč nalaga, da nadzoruje 
uporabo določb te pogodbe ter oblikuje priporočila ali daje 
mnenja glede zadev, obravnavanih v tej pogodbi. 

Komisija postopek po 226. členu PES začne po uradni dolžnosti 
ali na predlog države članice oz. posameznika. Komisija tako 
sproži preiskavo, ali je do kršitve res prišlo, ter ves čas 
postopka sodeluje z domnevno kršiteljico. Države članice pri 
tem zavezuje 10. člen PES in jim nalaga, da s Komisijo aktivno 
sodelujejo, sicer lahko zaradi nesodelovanja Komisija sproži 
nov postopek v skladu z 226. členom. 

Če v prvem, neuradnem delu administrativnega postopka 
Komisija in zadevna država članica ne najdeta skupne rešitve 
za prenehanje kršitve, Komisija na državo članico naslovi 
formalno sporočilo o kršitvi (letter of formal notice) ter v njem 
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državi članici postavi rok za odgovor. Običajno je določen rok 
2 meseca, vendar pa je v nujnih zadevah ta rok lahko tudi 
krajši. V kolikor Komisija ugotovi, da kršitev v danem roku ni 
bila odpravljena, državi članici pošlje obrazloženo mnenje ter 
ji naloži, da v največ 2 mesecih kršitev odpravi, (člena 226 
OM- 

Če zadevna država ne ravna v skladu z obrazloženim mnenjem 
in v roku kršitve ne odpravi, lahko Komisija zadevo predloži 
Sodišču ES. (člena 226 (2)). 

Poleg zgoraj naštetih posledic, in dejstva, da pravočasno in 
pravilno izvajanje pravnega reda EU s področja plačilnega 
prometa v RS prinaša prednosti vsem subjektom na ozemlju 
RS (gospodarska predvidljivost, načelo pravne varnosti), je 
lahko nepravočasno izvajanje predpisov potrebnih za 
izpolnjevanje direktiv s tega področja obveznost 
zakonodajalca. 

Posamezniki in gospodarski subjekti na ozemlju RS bodo od 
1. maja naprej, sicer ob izpolnitvi vseh zahtevanih pogojev, ki 
so dokaj zahtevni, lahko tožili državo za škodo, ki jim bo 
nastala zaradi kršitev pri izvajanju Evropskega pravnega 
reda. 

Glede na to, da je glavni razlog za sprejem predloga za ^ 
ravno uskladitev slovenske zakonodaje s predp'S' 
(Direktivo 97/5/ES o čezmejnih nakazilih in Direktivo 9 
ES o dokončnosti poravnav pri plačilih in sistemih Pora^\ 0 
vrednostnih papirjev), je potrebno iz razlogov, ki so predh 
našteti, predlog zakona obravnavati po nujnem postopK • 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena Pos'ov^a 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslov ^ 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo ^ 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njego 
delovnih teles sodelovali: 

dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
mag. Sibil Svilan, državni sekretar v Ministrstvu z 
nance, za 
mag. Matej More, državni podsekretar v Ministrstv 
finance. 

Mirko Bandelj.'•£ 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O PLAČILNEM PROMETU 

(ZPIaP-B) 

I. UVOD 

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o plačilnem prometu, ki je bil sprejet leta 2002 (Uradni list 
RS, št. 45/03-uradno prečiščeno besedilo in 2/04-ZPNNUSM; v 
nadaljevanju: zakon) in je začel veljati 20. aprila 2002, celovito 
ureja opravljanje plačilnega prometa v Republiki Sloveniji. 

Zakon v prvem delu ureja institucionalna, vsebinska in operativna 
vprašanja, povezana z opravljanjem storitev plačilnega prometa. 
Na tej podlagi je Banka Slovenije pristojna za izdajanje dovoljenj 
vsem pravnim osebam, ki želijo opravljati storitve plačilnega 
prometa in izpolnjujejo zakonsko določene pogoje. V ta namen je 
Banka Slovenije s Sklepom o kriterijih in pogojih, ki jih mora 
izpolnjevati izvajalec plačilitega prometa za pridobitev dovoljenja 
za opravljanje storitev plačilnega prometa (Uradni list RS, št. 57/ 
02) opredelila storitve plačilnega prometa ter kriterije in pogoje, ki 
jih mora izvajalec plačilnega prometa Izpolnjevati za pridobitev 
dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje teh storitev. 

V zakonu je urejeno tudi področje plačilnih sistemov za izvajanje 
poravnav med izvajalci plačilnega prometa. Na podlagi zakona je 
upravljanje plačilnega sistema za plačila velikih vrednosti v 
pristojnosti Banke Slovenije, medtem ko lahko plačilne sisteme 
malih vrednosti upravljajo tudi privatni subjekti, pri čemer je 
potrebno dovoljenje Banke Slovenije. 

Pomembno področje urejanja z zakonom je področje izdajanja 
elektronskega denarja, kjer zakon podrobneje ureja družbe za 
izdajanje elektronskega denarja ter storitve, ki jih lahko opravljajo. 
Določbe zakona so usklajene z evropsko Direktivo 2000/46/EC 
o opravljanju storitev in nadzoru nad opravljanjem storitev izdajanja 
elektronskega denarja. 

poročevalec, št. 22 $4 

V drugem delu zakona je urejeno prenehanje delovanja 
Republike Slovenije za plačilni promet ter delovanje novo nce 
instituciji: Agencije Republike Slovenije za javnopravne ® ^ja 
in storitve ter Uprave Republike Slovenije za javna plačila. 9 ^ 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve °P^|aVi 
predvsem storitve vodenja evidenc in izvajanja statističnih ° -na 
medtem ko je Uprava Republike Slovenije za javna plačila p ,g 
za opravljanje nalog za potrebe evidetlranja In |St0rI1a- 
javnoflnančnih tokov v okviru enotnega zakladnlškega s 

Sprejem veljavnega zakona je omogočil zaključek 
plačilnega prometa, ki se je začela leta 1994, ko so bile Pos ^ s 
osnove za projekt, praktično izvajanje reforme pa se je z Q 
prenosom računov obvezne rezerve bank, hranilnic in g0je 
kreditnih služb v Banko Slovenije v marcu 1997. V letu j() 
sledilo odprtje poravnalnih računov bank pri Banki Slov jv 
vzpostavitev sistema bruto poravnave v realnem 
nadaljevanju: BPRČ) ter vzpostavitev sistema žiro klinng- 

Glavni namen reforme je bil prenos opravljanja plačilnega P^o(T10t 
za pravne osebe iz Agencije Republike Slovenije za plači ni P^t 
v bančno okolje. Iz Agencije Republike Slovenije za plačilni P^o 
so bili v banke postopoma preneseni računi pravnih oseb, 
Slovenija pa so bili preneseni računi proračunskih upora 
občin in računi za vplačevanje javnofinančnih prihodkov,e oSa 
članov Centralne klirinško depotne družbe. Proces P 
računov pravnih oseb se je začel 11. septembra 2000 in, 
z zakonom o plačilnem prometu končal, 30. junija 2002. 

Agencija Republike Slovenije za plačilni promet je 
2002 po uradni dolžnosti zaprla tudi žiro račune 7.788 P^a v 
osebam, ki v procesu migracije same niso prenesle arna 
banke oziroma ga zaradi blokade niso smele zapreti- ^ j0 
sredstva s tako zaprtih žiro računov v višini 2,3 milija™0 ^irni 
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet prenesla " jsjjSK0 
račun Banke Slovenije, ta pa je sredstva nakazala na K0 . njefl8 
račune pri bankah, kjer so imele navedene pravne osebe s ^ih 
deponentne pogodbe. Banke so prenos teh sredstev s ko n8 
računov na transakcijske račune pravnih oseb upravičen 
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2002 v k!107"1 u,eiTieljenih zahtev, začele izvajati s 1. julijem 
2004 je 

u 2 2al<onom bodo sredstva, ki se bodo 30. junija 
Pr°račun

nahaiala na komisiiskih računov prenesena v državni 
V skladu c -V- 
sistema ' Pro'ekta vzpostavitve enotnega zakladniškega 
račun dr"V dr2av' j® Banka Slovenije odprla enotni zakladniški 
Proračun T~h 'n 1^2 enotn'^ zakladniških računov občin. Računi in ZavodS "Porabnikov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
p°đrač 

a za Pokojninsko in invalidsko zavarovanje so odprti kot 
^Pubiit' |"0,ne9a zakladniškega računa, vodi pa jih Uprava ^ Ke s|ovenije za javna plačila. 

Pristopa r2 2akonom i® 23 enotno izvajanje plačilnega prometa 
'n praviin anl<a Slovenije, ki prav tako vrši nadzor nad zakonitostjo 
izvaja n °St'° °Prav''ania plačilnega prometa. Banka Slovenije 
2a9otav| 0^ naci delovanjem plačilnih sistemov s ciljem 
prePrečevan-a n'ihove učinkovitosti in varnosti, zlasti preko 
sistema n9"'3 možnos,i širjenja finančnih težav ene udeleženke a ostale oziroma na celoten sistem. 
Hkrati Banka qi 
sistema ž veniie opravlja tudi funkcijo upravljalca plačilnega 
(BPR(S p° kliring in sistema bruto poravnave v realnem času 
nalogi m p?1*0 sis,ema žiro kliring se izvršujejo kreditni plačilni 
(bankamjf - .vrec'nos,i med udeleženkami plačilnega sistema 

' i'b udel I" 'Zvršuiei° P'aCilni nalogi iz naslova plačilnih storitev, 
9a upravij02Dnke sis,ema opravljajo za komitente. Drug sistem, ki 
sistema o ka Slovenije, to je sistem BPRČ pa udeleženkam 
breme in individualno in takojšnjo poravnavo plačil v 
sistemu s °br0 P°ravnalnih računov pri Banki Slovenije. V tem 
Vr®dnosti 8 P°ravnavai° vsa nujna plačila ter vsa plačila velikih 
Sit. Za ^,era se štejejo plačila, ki znašajo najmanj 2.000.000 

Banka ri 
Takoje bil V0n''9 tekoče spremlja poslovanje plačilnih sistemov. 
transakcij0 V '0,u ^^3 preko sistema BPRČ poravnanih 1.264.074 
tanjšanj7 * pni vrednosti 43.391 milijard SIT, kar pomeni 6,5% 
na leto ?nn in 8,1% P°večani0 vrednosti transakcij glede 
transakcij k V Povprečju je bilo dnevno poravnanih 5036 
SIT. katerih povprečna vrednost je znašala 34,3 milijona 

IT)®dbančaVna'n' sistem žiro kliring kot drugi najpomembnejši 
tfansakcii"' P'ačilni sis,em i® v letu 2003 obdelal 46.613.463 
*"ianjšan,V Skupni vrednosti 4.506 milijard SIT, kar pomeni 7,7% 
PrimerjaviJG ,^tevila in 1% povečanje vrednosti transakcij v, 185,711 tr2 m 2002. V povprečju je bilo dnevno obdelanih 
SIT. ansakcij, katerih povprečna vrednost je znašala 96.667 

SkUPnO Jtevilr. 
18 znašalo I Poravnanih transakcij v obeh sistemih v letu 2003 
'kležsisto 877-537 in sicer )e Pi' delež sistema BPRČ 2,6%, ,ransakcij ma *'ro k'iring pa 97,4%. Celotna vrednost poravnanih 
SlT, prj J v o*30!1 sistemih je v letu 2003 znašala 47.897 milijard 
*'r° klirin«mer 'e bil delež sistema BPRČ 90,1%, delež sistema n9 Pa 9,9%. 
Qlavnj 
Usk|aditev 

9 2a sPremembo zakona je njegova dokončna 
Ureiena > rv evroPskim pravnim redom, ki je na tem področju 
d°končn0 'r?ktivo 0 čezmejnih nakazilih (97/5/EC) in Direktivo o Vr6dnostn

S
h
ti poravnav pri plačilih in sistemih poravnave 

P°sarriez paPiriev (98/26/EC). V nadaljevanju navajamo 
PredviriQ,ne vsebine direktiv, ki zahtevajo uskladitve, kot jih Qeva Predlog zakona. 

Direktiva o čezmeinih nakazilih (97/5/EC) 

Glede na to, da veljavni zakon posebej ne ureja čezmejnih plačil, 
tudi ne vključuje posameznih vsebin direktive, ki so vezane na te 
vrste plačil. Najpomembnejši del direktive, ki ga zakon ne ureja 
se nanaša na odgovornost izvajalcev plačilnega prometa v 
odnosu do svojih strank, v primeru čezmejnih plačil. Ker ureditev 
odgovornosti izvajalcev plačilnega prometa v Republiki Sloveniji, 
za izvršitev čezmejnih plačil, zahteva vzajemnost s strani 
izvajalcev plačilnega prometa držav članic Evropske unije, kar 
bo mogoče šele z vstopom Republike Slovenije v EU, je tudi 
uporaba teh določb v spremembah zakona vezana na vstop v 
Evropsko unijo. 

Prav tako je v direktivi dan velik poudarek zaščiti nalogodajalcev 
in prejemnikov plačila, ki so šibkejša stranka nasproti izvajalcem 
plačilnega prometa. V skladu s tem direktiva določa roke za 
izvršitev čezmejnega plačila, določa pravice strank glede 
informiranja pred in po izvršitvi čezmejnega plačila, določa pravico 
da nalogodajalec terja od izvajalca plačilnega prometa povračilo 
zneska plačila skupaj z zamudnimi obrestmi ter povrnitev 
morebitnih stroškov nalogodajalca v zvezi z neizvršenim nalogom 
za plačilo v primeru, da plačilo ni bilo izvršeno. Prav tako ima 
nalogodajalec, če je izvajalec plačilnega prometa zamudil z 
izvršitvijo čezmejnega plačila, pravico terjati nadomestilo za čas 
zamude. 

Direktiva o dokončnosti poravnav pri plačilih in sistemih 
poravnave vrednostnih papirjev (98/26/EC) 

Glavni namen direktive je urediti poravnave v plačilnih sistemih, 
še posebej v primeru stečaja posameznega člana plačilnega 
sistema. Direktiva določa, da morajo člani določenega plačilnega 
sistema določiti pravo države, ki se uporablja glede na to, da so 
lahko člani plačilnega sistema iz različnih držav. Določeno je tudi, 
da lahko člani plačilnega sistema za pravo, ki se uporablja za ta 
sistem določijo le pravo države v kateri ima vsaj eden od članov 
plačilnega sistema svoj sedež. 

Večina določb direktive ureja poravnavo v primeru stečaja člana 
plačilnega sistema. V zvezi s tem direktiva določa, da so plačilni 
nalogi pravno izvršljivi tudi v primeru začetka stečajnega postopka 
proti članu plačilnega sistema, če so bili plačilni nalogi vneseni v 
sistem pred začetkom stečajnega postopka oziroma v določenih 
primerih tudi, če so bili vneseni v sistem po začetku stečajnega 
postopka. Kdaj se šteje, daje bil plačilni nalog vnesen v sistem pa 
je potrebno določiti v pravilih, ki veljajo za ta sistem. Direktiva tudi 
določa, da začetek stečajnega postopka nad članom plačilnega 
sistema ne sme vplivati na pravice in obveznosti članov v zvezi 
s poravnavo, ki so nastale pred začetkom tega postopka. 

2. Cilji in načela predloga zakona 

Cilji novele zakona so: 
Uskladitev s pravnim redom Evropske unije; z Direktivo o 
čezmejnih nakazilih (97/5/EC) ter z Direktivo o dokončnosti 
poravnav pri plačilih in sistemih poravnav vrednostnih papirjev 
(98/26/EC) na kar je opozorila tudi Evropska komisija; 
Omogočiti dodatno jamstvo za izplačilo neizvršenih nalogov 
za plačilo; 

- Uskladitev kazenskih določb zakona z Zakonom o prekrških 
(Uradni list RS, št. 7/2003); 
Odpraviti nejasnosti oziroma pomanjkljivosti, ki so se pokazale 
pri izvajanju zakona v praksi; 

- Opraviti redakcijske popravke besedila zakona. 
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3. Poglavitne rešitve 

3.1. Uskladitev z direktivo o čezmejnih nakazilih (97/5/ 
m 

Predlog zakona glede na dodatno področje, ki se z njim ureja 
ustrezno dopolnjuje 1. člen zakona, ki določa vsebino zakona. 
Prav tako v 2. členu, na podlagi direktive, vpeljuje nove pojme 
uporabljene tudi v nadaljevanju zakona. To so: izvajalec plačilnega 
prometa nalogodajalca, izvajalec plačilnega prometa prejemnika 
plačila, posredniški izvajalec plačilnega prometa, nalogodajalec, 
prejemnik plačila, stranka izvajalca plačilnega prometa, čezmejno 
plačilo, čezmejno plačila manjše vrednosti, nalog za plačilo v 
tujino, nalog za plačilo iz tujine. 

Predlog zakona v spremenjenem 21. členu določa rok, v katerem 
mora izvajalec plačilnega prometa, prejemniku plačila omogočiti 
razpolaganje s plačilom, na podlagi naloga za čezmejno plačilo. 
Tako je določeno, da mora izvajalec plačilnega prometa prejemnika 
plačila temu omogočiti razpolaganje s plačilom, na podlagi naloga 
za čezmejno plačilo oziroma naloga za plačilo iz tujine, v 
dogovorjenem roku, če ta rok ni dogovorjen, pa najkasneje 
naslednji delovni dan po dnevu, ko je bil odobren račun izvajalca 
plačilnega prometa prejemnika plačila. 

Pomembno področje, ki ga ureja novela zakona v 24. členu se 
nanaša na ureditev odškodninske odgovornosti izvajalca 
plačilnega prometa v primeru neizvršitve, nepravočasne izvršitve 
ali napačne izvršitve naloga za plačilo. Tako predlog zakona 
določa, da izvajalec plačilnega prometa nalogodajalca objektivno 
odgovarja nalogodajalcu za škodo, ki temu nastane zaradi 
neizvršitve oziroma nepravilne izvršitve naloga za plačilo oziroma 
zaradi zamude z izvršitvijo naloga za plačilo. Izvajalec plačilnega 
prometa se odškodninske odgovornosti v razmerju do 
nalogodajalca ne more razbremeniti niti takrat, kadar je vzrok 
ravnanje osebe, ki za izvajalca plačilnega prometa opravlja storitve 
obdelave in posredovanja nalogov za plačilo prek plačilnih 
sistemov, posredniškega izvajalca plačilnega prometa, ali osebe, 
ki vodi poravnalni račun izvajalca plačilnega prometa ali zanj 
opravlja druge storitve plačilnega prometa, potrebne za izvršitev 
naloga. Izvajalec plačilnega prometa se odškodninske 
odgovornosti lahko razbremeni le v primeru, če dokaže, da je 
vzrok za neizvršitev oziroma nepravilno izvršitev naloga za plačilo 
oziroma za zamudo z izvršitvijo naloga za plačilo dogodek, ki je 
zunaj njegovega poslovanja in ki ga ni mogel pričakovati niti se 
njegovim posledicam ni mogel izogniti ali jih odvrniti (višja sila), ali 
napačen oziroma pomanjkljiv nalog za plačilo ali drugo ravnanje 
nalogodajalca, ki ga ni mogel pričakovati niti se njegovim 
posledicam ni mogel izogniti ali jih odvrniti. Če izvajalec plačilnega 
prometa ne izvrši naloga za plačilo ali ga izvrši v dobro napačnega 
prejemnika mora nalogodajalcu na njegovo zahtevo povrniti 
znesek plačila in morebitne stroške ter plačati ustrezne obresti. 

Določbe zakona, ki se nanašajo na odškodninsko odgovornost 
izvajalca plačilnega prometa nalogodajalca se smiselno uporabljajo 
tudi za odškodninsko odgovornost izvajalca plačilnega prometa 
prejemnika plačila v razmerju do prejemnika plačila. 

Predlog zakona v novem 30f. členu predpisuje posebna pravila o 
odškodninski odgovornosti izvajalcev plačilnega prometa pri 
čezmejnih plačilih manjše vrednosti, v povezavi s predlaganimi 
spremembami 24. in novim 24a. členom, ki urejata splošna pravila 
odškodninske odgovornosti izvajalcev plačilnega prometa. V 
skladu s tem je določeno, da je obveznost izvajalca plačilnega 
prometa nalogodajalca, v zvezi z neizvršitvijo oziroma napačno 
izvršitvijo naloga za čezmejno plačilo manjše vrednosti, ne glede 
na druge zahteve, ki jih na podlagi tega zakona lahko uveljavlja 
nalogodajalec, omejena do zneska plačila v višini 12.500 evrov 

ter obresti in morebitne stroške, ki mu jih je zaračunal '*v 

plačilnega prometa. Izvajalec plačilnega prometa mora svoji s e 
poravnati omenjeno obveznost v roku 14 dni od Preiema.za

rijtvijo 
Prav tako je določeno, da mora v primeru zamude z izv..|nega 
naloga za čezmejno plačilo manjše vrednosti izvajalec P'aCI v0 
prometa stranki izplačati obresti, tudi brez posebne za ^ 
stranke. Izvajalec plačilnega prometa nalogodajalca se ^ 
razbremeni svoje odškodninske odgovornosti, če c'okaz0'zaradi 
do neizvršitve čezmejnega plačila manjše vrednosti prišlo ^ 
napačnih ali pomanjkljivih navodil nalogodajalca ali z (a 
neizpolnitve s strani posredniškega izvajalca plačilnega pro 
ki ga je izrecno določil nalogodajalec. 

ektivo 
Predlog zakona vključuje novo 2a. poglavje, ki v skladu z <ji ^ ^ 
ureja čezmejna plačila manjše vrednosti, to so _Plaeil®' mora 
presegajo 50.000 evrov. V predlogu zakona je določeno, 
izvajalec plačilnega prometa, na zantevo stranke za izv 
čezmejnega plačila manjše vrednosti, temu dati zavez ^ 
ponudbo, ki mora vsebovati navedbo časa, v katerem boP g0 
izvršeno in navedbo provizij in drugih stroškov, razen tisti . ^ 
povezani z uporabo tečaja. Zakon podrobno ureja kdaj, ^ 
kakšen način ter s kakšno vsebino mora izvajalec P P'n0rn 
prometa stranko obvestiti pred oziroma po oprav) 
čezmejnem plačilu manjše vrednosti. 

nroffl® Zakon prav tako določa, da mora izvajalec plačilnega p s(j 
nalogodajalca izvršiti nalog za čezmejno plačilo manjše vre ^ 
v dogovorjenem roku oziroma, če rok ni dogovorjen v p 
delovnih dneh po sprejemu naloga. 

Kar zadeva stroške čezmejnega plačila manjše vrednosti zak ^ 
določa, da morajo izvajalci plačilnega prometa opraviti te

s(ranj 
plačil v polnem znesku, to pomeni brez odbitka stroškov s )a 
izvajalcev plačilnega prometa. Če izvajalec plačilnega Pr 

tega ne upošteva mora na zahtevo nalogodajalca ozi 0 
prejemnika plačila, brez dodatnih stroškov povrniti neutem 
znižani znesek. 

Po veljavnem zakonu je lahko storitve upravljanja 
sistema upravljala le klirinška družba s sedežem v Rep z 
Sloveniji. Glede na to, da je tako omejevanje v naspr t0|<a 
evropskim pravnim redom oziroma načelom prostega P jtve 
storitev je v predlogu zakona dana možnost, da s g 
upravljanja plačilnega sistema lahko opravljajo tudi klirinške y 

s sedežem v državah članicah Evropske unije in s sede 
tujini. 

3.2. Uskladitev z direktivo o dokončnosti poravpaMi^L/ 
plačilih in sistemih poravnave vrednostnih 
2$/E Q) 

, £|afii 
V skladu z direktivo dopolnjeni 53. člen zakona določa, 0 
plačilnega sistema, ki poslujejo v katerikoli valuti izberejo P ^ 
ki naj se uporablja za plačilni sistem, vendar ob upošt0^'^, v 
lahko izberejo samo pravo tiste države članice Evropi® ,Ujsano, 
kateri ima vsaj eden od njih svoj sedež. Prav tako pa je Pr . gan|<o 
da morajo upravljavci plačilnega sistema obveščati ^ 
Slovenije o članih plačilnega sistema ter o morebitnih p°s 
članih. 

Predlog zakona tudi predpisuje, da lahko stranka oziron,!avai da 
ki želi pri izvajalcu plačilnega prometa opraviti plačilo zahte tf 
ga izvajalec plačilnega prometa obvesti o plačilnih siste 
katere je vključen in o poglavitnih pravilih delovanja teh sis 

V skladu z direktivo je v predlogu zakona dana tudi pravna I jZdal® 
za obveščanje Evropske komisije o sistemih za katere j® 
dovoljenje za oblikovanje plačilnih sistemov. 

poročevalec, št. 22 66 
4. marec' 



ga precj[ 
no Področje direktive, ki je urejeno v 57. členu zakona, in 

P'ačilnea ^ 2akona spreminja oziroma dopolnjuje je stečaj člana 
nad ć|a|r

a siste|ria. Zakon določa, da začetek stečajnega postopka 
članov v 

m Pecilnega sistema ne vpliva na pravice in obveznosti 
P°st0pka Z rf2' - poravnavo' ki so nastale pred začetkom tega 
članom ni . očeno ie tudi, da so v stečajnem postopku nad 
če So Jj. 'ne9a sistema nalogi za poravnavo tega člana veljavni, 
Postopka' pneseni v P'ačilni sistem pred začetkom stečajnega 
Vn®seni V ,al<0 so v®ljavni tudi nalogi za poravnavo, ki so bili 
na dan 7 ?ls,em P° začetku stečajnega postopka in se izvršijo 
sisleman ,ka S,ečainega PostoPka' če upravljavec plačilnega 
2 zakono VSde'ni mo9el vedeti za začetek stečajnega postopka, 
članom TJ6 ,udi določeno, da se v stečajnem postopku nad 
Poravnav ne9a sistema za pravice in obveznosti v zvezi s 
Pa je ob° uP°rablja pravo, ki velja za ta sistem. Banka Slovenije 
unije o 2

V0jfana' cla obvešča ostale države članice Evropske 
sistema tlcu stečajnega postopka nad članom plačilnega 
Predl°g zakon 
Pravice i? prav ,ako ure'a ločitev pravic imetnikov zastavne 
člana Dlar |ZaS,avl'en'^ vrednostnih papirjev v primeru stečaja 
v Primeru f10®3 s's,erna- V skladu z direktivo je določeno, da se 
Papirjj lahk a'3 člana P|ačilne9a sistema zastavljeni vrednostni 
^stavil* L.0 "Porabijo za poplačilo pravic zastavnih upnikov iz h vrednostnih papirjev. 

^-^kig-isžiive, ki jih vključuje predlog zakona 
Pred|0g zakon 
redom Fv P°'e9 določb, povezanih z uskladitvijo s pravnim 
P°'rebne uni'e vključuje tudi rešitve, ki so se pokazale za 
"ekator« m Ovajanja zakona, med katerimi povzemamo re Pomembnejše. 

Promet t k°na b°'' pre9ledno ureja opravljanje storitev plačilnega 
°Pravljajo ^ l2va'a'ce' k' ,e storitve na podlagi zakona lahko 

Plačevan2al<0na ka,ere namen je zmanjšanje možnosti izogibanja 
°dpiranie'U ot)veznosti na podlagi odločb državnih organov z 
Plačilneaa" n°Vitl transakcijskih računov predpisuje, da izvajalci 
osebi, ki ■ prome,a ne bodo smeli odpreti transakcijskoga računa 
Podlag sk? 'metnik računa in ki nima poravnanih obveznosti na 
^ epov o izvršbi ali sklepov o prisilni izterjavi. 

transakcij003 ,uci' do'°^a, da za pravno razmerje med imetnikom 
ta račUn V* ?9a računa in izvajalcem plačilnega prometa, ki vodi 
naročilu 6|'° sP'ošna pravila obligacijskega prava o pogodbi o 
Ure'a Plači?° ,e9a Pa i® določeno, da 2. poglavja zakona, ki ni promet s pogodbo ni mogoče izključiti oziroma omejiti. 
2aracj, 
°2iroma d V"f Praznine glede pravil v zvezi z izvrševanjem sodnih 
*akona k

a h izvršb predlog zakona predvideva, da se določbe 
Plačil, od^8 nanašai° na prejem, sprejem, izvršitev naloga za 
ter Poši|ja . ninsk° odgovornost izvajalcev plačilnega prometa na D0rtu„n'e obvestil smiselno uporabljajo tudi za izvršitev plačil 

9' odločb državnih organov. 
G|ede na ,n . đa je den • aa zakon o varstvu potrošnikov določa, da se šteje, 
'dajalcu ?rna obveznost plačana, ko nalogodajalec svojemu 
2akona dol a^'lne9a prometa izda nalog za plačilo, je v predlogu 
đ8nama .■ da s sprejemom naloga za plačilo tudi nastane 
Prometa T

er'a,ev prejemnika plačila do izvajalca plačilnega 
Plači|0i ki ^poset,na ureditev velja torej le za primere, ko gre za 
n® uPorahi Ure'a zakon 0 varstvu potrošnikov. V teh primerih se 
°%v0m 'a'° c'°'°^be 24. člena zakona, ki urejajo odškodninsko 0st izvajalcev plačilnega prometa. 

Predlog zakona predvideva spremembo 18. člena zakona s 
katerim se ureja izvršitev nakazila na podlagi kritja z gotovinskim 
pologom, hkrati pa je določeno, da se za nakazilo smiselno 
uporabljajo nekatere določbe zakona, ki se nanašajo na nalog za 
plačilo. 

Predlog zakona kot pomembno novost določa, da lahko Banka 
Slovenije predpiše vsebino, način in postopke zagotavljanja 
jamstva za izplačilo neizvršenih nalogov za plačilo, ki ga morajo 
zagotavljati izvajalci plačilnega prometa. Kljub temu, da predlog 
zakona določa pravice imetnikov transakcijskoga računa v 
primeru neizvršitve, nepravilne ali nepravočasne izvršitve naloga 
za plačilo namreč obstaja možnost, da se bodo izvajalci plačilnega 
prometa tem določbam poskušali izogibati in v tem primeru 
imetnikom transakcijskoga računa ostane le uveljavljanje 
odškodninskega zahtevka po sodni poti. Ta pot pa je dolgotrajna 
in za manjše zneske neprimerna, zato predlog predvideva, da 
lahko Banka Slovenije predpiše sistem jamstva za te primere. 

Predlog zakona daje pravno podlago za vključitev pravnih oseb, 
ki v skladu z zakonom lahko izdajajo elektronski denar, med 
obveznike za izračunavanje in izpolnjevanje obveznih rezerv, na 
način kot ga določi Banka Slovenije. 

Potreba po podrobnejšem urejanju poslovanja klirinških družb je 
narekovala dopolnitev zakona s katero je predvideno, da Banka 
Slovenije predpiše pogoje, ki jih mora izpolnjevati klirinška družba 
za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema. Glede na 
to, da je elektronski denar bližnji nadomestek bankovcev in 
kovancev, kar pomeni, da vpliva tudi na denarne agregate in s 
tem na stabilnost cen, je Evropska centralna banka oblikovala 
pogoje, ki omogočajo vključitev institucij, ki se ukvarjajo z 
izdajanjem elektronskega denarja med obveznike za 
izračunavanje in izpolnjevanje obveznih rezerv. S prilagajanjem 
instrumenta obveznih rezerv instrumentu Evropske centralne 
banke bo tudi Banka Slovenije vključila navedene družbe med 
obveznike za obvezne rezerve kar ji omogoča predlagana 
določba. 

Predlog zakona med drugim predvideva, da Uprava Republike 
Slovenija za javna plačila lahko zaračunava provizijo in stroške 
storitev, ki jih opravlja po tem zakonu, na podlagi posebnega 
predpisa, ki ga izda minister, pristojen za finance. Vendar pa se to 
nanaša le na storitve, ki jih Uprava Republike Slovenije za javna 
plačila opravlja za posameznega uporabnika enotnega 
zakladniškega sistema, ki pomenijo nadgradnjo obstoječih storitev 
in so zato povezane z dodatnimi stroški. 

V skladu z Zakonom o prekrških predlog zakona predvideva 
uskladitev izrazoslovja v kazenskih določbah ter določa, da je 
Banka Slovenije prekrškovni organ, ki odloča o prekrških storjenih 
po tem zakonu. Uskladitve z zakonom o prekrških se začnejo 
uporabljati s 1.1.2005, ko se začne uporabljati tudi omenjeni zakon. 

4. Ocena finančnih posledic predloga zakona 

Vire za izvajanje nadzora zakonitosti in pravilnosti opravljanja 
plačilnega prometa določenega s tem zakonom pridobiva Banka 
Slovenije v skladu s Sklepom o letnem nadomestilu za opravljanje 
nadzora, pavšalnih stroških in taksah za odločanje o zahtevah 
za izdajo dovoljenj (Uradni list RS, št. 23/01 in 71/01), izdanim na 
podlagi Zakona o bančništvu. Sredstva za upravljanje plačilnih 
sistemov BPRČ in žiro kliring Banka Slovenije prav tako pridobiva 
z zaračunavanjem teh storitev izvajalcem plačilnega prometa v 
skladu z vsakokrat veljavno tarifo. 
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Glede na navedeno, uresničevanje novih oziroma spremenjenih 
določb zakona, ki se predlagajo, ne bo imelo finančnih posledic 
za državni proračun in druga javna finančna sredstva. 

5. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in 
prilagojenost predlagane ureditve pravu 
Evropske skupnosti 

Glavni namen predloga zakona je dokončna uskladitev z direktivo 
o čezmejnih nakazilih in direktivo o dokončnosti poravnav, zato v 
celoti upošteva njune določbe. Ministrstvo za finance je z namenom 
čim boljše usklajenosti z evropskim pravnim redom zaprosila za 
mnenje k predlaganim spremembam zakona tudi Komisijo 
Evropske unije, ki je posredovala svoje mnenje oziroma predloge 
sprememb, ki so bili upoštevani pri pripravi zakona. 

Glede na to, da je vsebina predloga zakona vezana na uskladitev 
z evropskim pravnim redom, ki ga morajo implementirati vse 
države članice Evropske unije, je to področje po državah članicah 
enotno urejeno in ne odstopa od usmeritev danih v teh dveh 
direktivah. To je predvsem pomembno zaradi enostavnejšega 
oziroma enotnega opravljanja plačil v okviru notranjega trga 
Evropske unije in je zato enotna ureditev nujno potrebna. Se 
posebej je to razvidno na področju odškodninske odgovornosti 
izvajalcev plačilnega prometa, kjer je pomembno, da v državah 
veljajo enaka pravila, saj je le tako mogoče zagotoviti pravilo 
vzajemnosti. To pomeni, da lahko v primeru neizvršitve oz. 
nepravilne ali nepravočasne izvršitve čezmejnega plačila, imetnik 
transakcijskoga računa od izvajalcev plačilnega prometa v 
katerikoli državi članici uveljavlja svoje pravice po enakih načelih. 

Pomembno področje novele zakona, ki zahteva enotno urejanje 
na področju Evropske unije je ureditev delovanja plačilnih sistemih 
katerega člani so iz različnih držav članic Evropske unije in v 
okviru tega določitev prava, ki se uporablja za posamezen plačilni 
sistem. V skladu s tem je zagotovljeno tudi medsebojno 
obveščanje držav članic o začetku stečajnega postopka nad 
posameznim članom plačilnega sistema. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Za 5. točko 1. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, 
št. 45/03-uradno prečiščeno besedilo in 2/04 - ZPNNUSM) se 
dodata novi 6. in 7. točka, ki se glasita: 

»6. čezmejna plačila manjše vrednosti, 

7. oblikovanje in upravljanje ter delovanje plačilnih sistemov,«. 

Dosedanje 6. do 9. točka postanejo 8. do 11. točka. 

2. člen 

3. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»3. člen 
(Pomen uporabljenih pojmov) 

Posamezni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 

1. transakcijski račun je evidenca o prometu in stanju denarnih 
terjatev posameznega imetnika transakcijskoga računa do 
izvajalca plačilnega prometa, ki jo vodi izvajalec plačilnega prometa 

za imetnika transakcijskoga računa, na podlagi pogodbe o vodenj 
transakcijskoga računa; 

2. poravnalni račun je evidenca o prometu in stanju 
terjatev posameznega člana plačilnega sistema do Banke Slo 
oziroma izvajalcev plačilnega prometa v zvezi z izvršitvijo n 
za poravnavo; 

3. imetnik transakcijskoga računa je fizična ali pravna ose'3®|a 
oseba civilnega parava, ki sklene z izvajalcem plačilnega Pr 

pogodbo o vodenju transakcijskoga računa; 

4. kritje fizične oziroma pravne osebe pri posameznem izvaja 
plačilnega prometa je: 7itivne9a 

- vsota pozitivnega stanja in odobrene prekoračitve pozi ^ 
stanja na transakcijskem računu (kritje na transakcij 
računu) oziroma . ja|Clj 
gotovinski polog, ki ga nalogodajalec zagotovi izv 
plačilnega prometa kot kritje za izvršitev nakazila; 

5. dobroimetje fizične oziroma pravne osebe pri posam 
izvajalcu plačilnega prometa je: , tern 

pozitivno stanje na njegovem transakcijskem računu P 
izvajalcu oziroma . aoVo 

- dobroimetje pri tem izvajalcu, ki je bilo zagotovljeno v nj 8" v 
korist kot končnemu prejemniku plačila z izvršitvijo na ^ 
dobro računa tega izvajalca iz druge alinee 18. točk 
člena;« 

6. nalog za plačilo je nalog imetnika transakcijskoga ra^uni 
izvajalcu plačilnega prometa, ki vodi njegov transakcijski' ^ 
da v breme tega transakcijskoga računa opravi prenos de ,obro 
sredstev v dobro drugega transakcijskoga računa ali v 

računa izvajalca plačilnega prometa in v korist prejemnika P 
rortie,a 

7. nakazilo je nalog za plačilo, ki ga izvajalcu plačilnega P v 
izda fizična ali pravna oseba (nalogodajalec), za IZ. 
katerega izvajalcu plačilnega prometa zagotovi kritje z gotovl 

pologom; 
A člen01" 8. izvajalec plačilnega prometa je oseba, ki v skladu s * 

tega zakona opravlja storitve plačilnega prometa; 
i vaialflC 

9. izvajalec plačilnega prometa nalogodajalca je u '^\0 
plačilnega prometa, ki mu je nalogodajalec izdal nalog za P (e(tl 
ali nalog za gotovinski dvig v breme kritja, ki ga ima P 
izvajalcu; 

10. izvajalec plačilnega prometa prejemnika plačila je izva'a 

plačilnega prometa, ki: tereO8 

- vodi transakcijski račun prejemnika plačila, v dobro ka 
je bil izvršen nalog za plačilo oziroma nakazilo, dobro 
ali je bil nalog za plačilo oziroma nakazilo izvršen v ^ 
računa tega izvajalca plačilnega prometa in v korist prej® 
plačila iz druge alinee 18. točke tega člena; 

11. posredniški izvajalec plačilnega prometa je izvajalec P'a^''gV|ja 
prometa, ki za druge izvajalce plačilnega prometa °P |„|ti 
posamezne storitve v zvezi z izvršitvijo naloga za plačiloega 
izvajalec plačilnega prometa nalogodajalca niti izvajalec p'a 

prometa prejemnika plačila; 

12. elektronski denarje plačilni instrument, ki predstavlja d®"^ 
terjatev imetnika do izdajatelja elektronskega denarja, ki 9 $ 
izdajatelj v obliki elektronskega nosilca podatkov ali na na ' ^ 
imetniku omogoča z enostranskim pravnim poslom vzp° ^ 
denarno terjatev do izdajatelja v obliki elektronskega n ^ 
podatkov, proti prejemu plačila določenega denarnega z s0 
najmanj v višini izdanega elektronskega denarja, na kate ^tni" 
shranjene vrednostne enote ter je s tem omogočeno, da ' 
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ti denarja s tem denarjem opravlja plačila pri osebah, So 'Zdajatelji elektronskega denarja; 
13- klirinška Hn -k 
uPravii=r,- 2ba Po tem zakonu je družba, ki opravlja storitve 

'a Plačilnega sistema; 

v sklarin^n'^ po,em zakonu je fizična oseba, ki opravlja dejavnost z veljavnimi predpisi; 

0bčinsken ne')0Sredn' in P°srec'n' uporabnik državnega oziroma 
javne finance™^"119 irna'° enak P°men kot v zakonu, ki ureja 

16. enotn' 
"nancami 2al<'adniški sistem je sistem upravljanja z javnimi 
uPorabnik P° ?notn'h pravilih za vse neposredne in posredne e državnega oziroma občinskega proračuna; 

plačilneaa°da'a'ec 'e 'iz'čna ali pravna oseba, ki izda izvajalcu 
9a ima p . (

prorT16,a nalog za plačilo ali nakazilo v breme kritja, ki 
em izvajalcu plačilnega prometa; 

ki je. 'ernnik plačila je fizična ali pravna oseba - končni prejemnik, 

Plačilo 6n razP°'a9ati z dobroimetjem, na podlagi naloga za 
transak °2lroma nakazila, izvršenega v dobro njegovega 
prorneta ra^una' 9a zani voc,i izvajalec plačilnega 

k0
PSIČen razPolagati z dobroimetjem zagotovljenim v njegovo 

dobro' na pocila9i naloga za plačilo ali nakazila izvršenega v računa izvajalca plačilnega prometa; 
1 9, i 
ra*rnerju ^ .'2vaialca plačilnega prometa je nalogodajalec v 
Prejemn|k ° .lzvaialca plačilnega prometa nalogodajalca oziroma 
Preiemnika V razmeriu do izvajalca plačilnega prometa 
20. sk|e . 
0 zavarova !2vršbi v tem zakonu pomeni sklep o izvršbi in sklep 

niu v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje; 
21, S(^|q 
đavčni rvN fr,si,n' izterjavi ima enak pomen kot v zakonu, ki ureja postopek; 

varno hrani^r°nSk' nosilec podatkov se šteje vsak medij, ki lahko 
n® 9'ede n' P?da,ke in ki 9a lahko imetnik uporablja za plačevanje a dejstvo, ali je medij v fizični posesti imetnika ali ne; 
23- čezme" 
P'ačiio 0^'"° plačil° i® plačilo, ki se izvrši na podlagi naloga za vaiutj drža°ma nal<azi|a. ki se glasi na plačilo v evrih ali v drugi 
" izvaja^6 članice Evropske unije in ki ga izda nalogodajelec: 

prgje cu plači|nega prometa v Republiki Sloveniji in v dobro 
članic p plačila pri izvajalcu plačilnega prometa v državi 

• i*v:JI;j PSke uniie ali 

in v j .1 P'ačilnega prometa v državi članici Evropske unije 
v Ron, J?. pre)emnika plačila pri izvajalcu plačilnega prometa bliki Sloveniji. 

^a'°9odaiai ec in prejemnik plačila je lahko ista oseba; 
Čg2m • 

kateregap'a^''° manjše vrednosti je čezmejno plačilo, 
50.0oo evroGvSek 08 prese9a 50 000 evrov oziroma protivrednost 

kat®reqa ^ezrt1eino plačilo je nalog za plačilo oziroma nakazilo, predmet je čezmejno plačilo; 

ti ni na°oa
Za p'a^'° v tujino je nalog za plačilo oziroma za nakazilo, 

na'°9ociaiafa čezmeino plačilo iz 25. točke tega člena ter ga izda 
t dobro 90 '2vaialcu plačilnega prometa v Republiki Sloveniji tujini- pr®jemnika plačila pri izvajalcu plačilnega prometa v 

27. nalog za plačilo iz tujine je nalog za plačilo oziroma nakazilo, ki 
ni nalog za čezmejno plačilo iz 25. točke tega člena ter ga izda 
nalogodajalec izvajalcu plačilnega prometa v tujini in v dobro 
prejemnika plačila pri izvajalcu plačilnega prometa v Republiki 
Sloveniji.«. 

3. člen 

4. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»4. člen 
(Opravljanje storitev plačilnega prometa) 

(1) Storitve plačilnega prometa so storitve vodenja 
transakcijskoga računa in druge storitve v zvezi z izvršitvijo 
nalogov za plačilo oziroma nakazil. 

(2) Storitve plačilnega prometa lahko opravlja: 

1. banka oziroma hranilnica, ki za opravljanje storitev plačilnega 
prometa pridobi dovoljenje Banke Slovenije po Zakonu o 
bančništvu (Uradni list RS, št. 127/03-uradno prečiščeno besedilo, 
v nadaljnjem besedilu: ZBan); 

2. podružnica tuje banke, ki pridobi dovoljenje Banke Slovenije za 
ustanovitev po ZBan; 

3. banka države članice Evropske unije, ki v skladu z ZBan 
ustanovi podružnico na območju Republike Slovenije oziroma je 
v skladu z ZBan pooblaščena neposredno opravljati bančne 
storitve na območju Republike Slovenije; 

4. hranilno kreditna služba, ki je usklajena po 241. členu ZBan in 
ki za opravljanje storitev plačilnega prometa pridobi dovoljenje 
Banke Slovenije po ZBan. 

5. Banka Slovenije, če tako določa zakon. 

(3) Posamezne storitve plačilnega prometa, razen storitev vodenja 
transakcijskih računov, lahko poleg izvajalcev plačilnega prometa 
iz drugega odstavka tega člena, opravljajo tudi druge pravne 
osebe, ki pridobijo dovoljenje Banke Slovenije. 

(4) Banka Slovenije predpiše kriterije in pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati izvajalci plačilnega prometa za pridobitev dovoljenja 
za opravljanje storitev plačilnega prometa oziroma dovoljenja za 
opravljanje posameznih storitev plačilnega prometa. Banka 
Slovenije s predpisom določi tudi način in pogoje, pod katerimi 
lahko izvajalci plačilnega prometa iz tretjega odstavka tega člena 
opravljajo posamezne storitve plačilnega prometa, razen vodenja 
transakcijskih računov. 

(5) Za pridobitev, prenehanje in odvzem dovoljenja drugi pravni 
osebi za opravljanje posameznih storitev plačilnega prometa se 
smiselno uporabljajo določbe ZBan o dovoljenju za opravljanje 
storitev plačilnega prometa. 

(6) Storitve plačilnega prometa lahko opravljajo izvajalci plačilnega 
prometa iz drugega in tretjega odstavka tega člena, storitve vodenja 
transakcijskih računov pa lahko opravljajo izvajalci plačilnega 
prometa iz drugega odstavka tega člena.«. 

a. člen 

V prvem odstavku 8. člena se pika nadomesti z vejico in doda 
besedilo »če ni s tem ali drugim zakonom drugače določeno.«. 
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V petem odstavku se besedilo »Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije« nadomesti z besedilom »Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije«. 

Na koncu se dodata sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:, 

»(7) Izvajalec plačilnega prometa ne sme odpreti transakcijskega 
računa osebi, ki je imetnik transakcijskega računa, v zvezi s 
katerim je zaradi pomanjkanja sredstev na tem računu, na podlagi 
zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje ali zakona, ki ureja davčni 
postopek, vzpostavljena evidenca o neizvršenih sklepih za 
izvršbo ali prisilno izterjavo. 

(8) Določbe prejšnjega odstavka tega člena se uporabljajo tudi 
za račune oseb iz petega odstavka tega člena.« 

5. člen 

Na koncu 10. člena se dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 

»(3) Za pravno razmerje med imetnikom transakcijskega računa 
in izvajalcem plačilnega prometa, ki vodi ta račun, veljajo splošna 
pravila obligacijskega prava o pogodbi o naročilu (mandat), če ni 
v določbah 2. poglavja tega zakona drugače določeno. 

(4) Določb 2. poglavja tega zakona s pogodbo ni mogoče izključiti 
oziroma omejiti, razen če je v zvezi s posamezno določbo izrecno 
dopusten drugačen dogovor pogodbenih strank oziroma je 
drugačen dogovor v očitnem interesu imetnika transakcijskega 
računa.«. 

6. člen 

12. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»12. člen 
(Obveznost Izvrševanja plačil na podlagi odločb 

državnih organov) 

(1) Izvajalec plačilnega prometa mora v breme kritja na 
transakcijskem računu imetnika transakcijskega računa, ki ga 
vodi, in dobroimetja iz druge alinee 5. točke 3. člena tega zakona, 
Izvršiti plačilo na podlagi izvršljivega sklepa sodišča o izvršbi 
oziroma izvršljivega sklepa davčnega organa o prisilni izterjavi 
oziroma izvršljivega sklepa drugega državnega organa o rubežu 
denarnih sredstev na tem računu. 

(2) Če ni v tem ali drugem zakonu drugače določeno, se določbe 
14., 15.16., 17., 24., 24a., 25. in 26. člena tega zakona smiselno 
uporabljajo tudi za izvršitev plačil na podlagi odločb oziroma 
sklepov državnih organov iz prejšnjega odstavka tega člena. 

(3) Pri smiselni uporabi določb iz prejšnjega odstavka tega člena: 

1. se »nalog za plačilo« nadomesti z »odločbo oziroma sklepom 
iz prvega odstavka tega člena«, 

2. se »nalogodajalec« pri uporabi določbe 24. člena tega zakona 
nadomesti z »osebo, v korist katere se mora po odločbi iz prvega 
odstavka tega člena izvršiti plačilo«, pri uporabi drugih določb 
tega zakona iz prejšnjega odstavka pa z »državnim organom, ki 
je izdal odločbo iz prvega odstavka tega člena«. 

7. člen 

Prvi odstavek 13. člena se črta. 

Dosedanji drugi do šesti odstavek postanejo prvi do peti0 

Na koncu se doda šesti odstavek, ki se glasi: 
mise'n" 

»(6) Določbe tega zakona o nalogu za plačilo se s ^ 
uporabljajo tudi za vplačilo na račun ali izplačilo iz računa- 

8. člen 
, $0 

Prva točka prvega odstavka 15. člena se spremeni tako, 
glasi: 

drug®1" 
»1. če nalog obsega vse, kar mora obsegati po prvem, ^tj^ 
oziroma tretjem odstavku 13. člena tega zakona in če ni v n 
s petim odstavkom 13. člena tega zakona, ter«. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"gl^ga 

»(2) Izvajalec plačilnega prometa mora imetnika transakcu^^ v 
računa obvestiti o zavrnitvi sprejema naloga v roku, dolo ,ec)nji 
splošnih pogojih poslovanja, vendar ne kasneje kot n 
delovni dan po datumu, ki ga je imetnik transakcijskega 
določil za datum izvršitve.«. 

V četrtem odstavku se besedilo »izvajalca plačilnega p eta 
nadomesti z besedilom »izvajalca plačilnega P 
nalogodajalca v razmerju do nalogodajalca«. 

Na koncu se dodata peti in šesti odstavek, ki se glasita. 

»(5) Če se v skladu s posebnim zakonom v razme/i,gZnos| 

nalogodajalcem in prejemnikom plačila šteje denarna o fij|n0ga 
za plačano z dnem, ko nalogodajalec svojemu izvajalcu p 3 (a 
prometa izda nalog za plačilo, in če izvajalec plačilnega P ^ ^ 
nalogodajalca iz kateregakoli razloga tega naloga za pla® 
je sprejel, ne izvrši, nastane s sprejemom tega naloga za H ^ 
denarna terjatev prejemnika plačila do izvajalca plačilnega p 
nalogodajalca v višini denarnega zneska, na plačilo kate .|(li 
glasi ta nalog. Določba tega odstavka se uporablja le za P 
promet v Republiki Sloveniji. 

razrtien0 

(6) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena se za rorn0ta 
med nalogodajalcem in njegovim izvajalcem plačilnega P 
ne uporabljajo določbe 24. člena tega zakona.«. 

9. člen 

Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi- 

»(2) Izvajalec plačilnega prometa mora nalog za plačilo iz P | 
odstavka tega člena izvršiti isti delovni dan, kot ga je sp 

10. člen 
. vajaiec 

V prvem stavku drugega odstavka 17. člena se besedilo » ^oiA 
plačilnega prometa prejemnika naloga« nadomesti z be 
»izvajalec plačilnega prometa prejemnika plačila«. 

■zvaja'eC 

V drugem stavku drugega odstavka se besedilo 
plačilnega prometa« nadomesti z besedilom »izvajalec P|a 

prometa prejemnika plačila«. 

poročevalec, št. 22 70 
4. marec' 



11. člen 
^8. člon se spremeni tako, da se glasi: 23. člen se črta. 

15. člen 

»18. člen 
(Nakazilo) 

nalogodia'|9C Polnega prometa mora izvršiti nakazilo, če 
znesla n i?° ^rat' zagotovi kritje z gotovinskim pologom v višini 
nakazi|a 

azi'a> povečanega za morebitne stroške izvršitve 

|2) 
17., 2ina24Zi'° se smiselno uporabljajo določbe 13., 14., 15., 16., 

•• ■. 24a. in 24b. člena tega zakona o nalogu za plačilo.«. 

12. člen 
V 19. člen, se spremeni naslov tako, da se glasi: 

anie plačil na podlagi odločb državnih organov«. 

^r|Jgi odsta,,.. BK se spremeni tako, da se glasi: 

'2vržbUn'a'C' plaćilne9a prometa izvršujejo plačila po sklepu o P° zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje.«. 

13. člen 
20. čien Se spremeni tako, da se glasi: 

(D°broimo»i >>2°-člen neiJe na transakcijskem računu kot vpogledni 
depozit) 

Štejezal^!'8 .'metnika transakcijskoga računa na tem računu se 
ki vođi račun denarni deP0Zlt Pri izvajalcu plačilnega prometa, 

14. člen 
^ ^SSlovn »i 
D®sedilom se besedi »s saldom« nadomestita z "s kritjem na transakcijskem računu«. 
Na k°ncu on, đa 'Zvajalc . odstavka se črta pika in doda besedilo »s tem, Zakon0rn ,u Plačilnega prometa, ki ta račun vodi, v skladu s tem 

a nalog za plačilo ali z računa dvigne gotovino.«. 

nađ°^est| °ds,avku se besedilo »razpolaganje z dobroimetjem« ' z besedilom »razpolaganje s kritjem«. 
a koncu dr 

"'*Vajalec i e^a ods,avka se doda nov stavek, ki se glasi: 0,Tiogoči,j ^ ''ne9a prometa prejemnika plačila mora temu 
P'ačiio 02j

razP°laganje s plačilom na podlagi naloga za čezmejno 
^8 ta ro^ r°ma naloga za plačilo iz tujine v dogovorjenem roku; 
dneVlli . ni dog°vorjen, pa najkasneje naslednji delovni dan po 
Prejerr,' j. |e bil odobren račun izvajalca plačilnega prometa 

"Ka Plačila,«. 
^ tretje fn ^ 
"ađornesti° t3Vku se besedil° -razpolaganja z dobroimetjem« )8 izvaja ep2 '5esed'lom »razpolaganja s kritjem«, besedilo »ki jo 
iransakciiSk 9a Prom0ta prejel do takrat, ko je nalog imetnika 

teq= računa za plačilo še mogoče preklicati po 65. 
Vrneta n 2at<0na" Pa z besedilom »ki jo je izvajalec plačilnega 

e,el Pred sprejemom naloga za plačilo«. 

16. člen 

24. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»24. člen 
(Odškodninska odgovornost izvajalca plačilnega 

prometa nalogodajalca) 

(1) Izvajalec plačilnega prometa nalogodajalca objektivno 
odgovarja nalogodajalcu za škodo, ki temu nastane zaradi 
neizvršitve oziroma nepravilne izvršitve naloga za plačilo oziroma 
zaradi zamude z izvršitvijo naloga za plačilo. 

(2) Izvajalec plačilnega prometa se odškodninske odgovornosti 
iz prejšnjega odstavka do nalogodajalca ne more razbremeniti 
niti takrat, kadar je vzrok za neizvršitev oziroma nepravilno 
izvršitev naloga za plačilo oziroma za zamudo z izvršitvijo tega 
naloga ravnanje: 

1. osebe, ki za izvajalca plačilnega prometa opravlja storitve 
obdelave in posredovanja nalogov za plačilo prek plačilnih 
sistemov, 

2. posredniškega izvajalca plačilnega prometa, ali 

3. osebe, ki vodi poravnalni račun izvajalca plačilnega prometa ali 
zanj opravlja druge storitve plačilnega prometa, potrebne za 
izvršitev naloga. 

(3) Izvajalec plačilnega prometa se odškodninske odgovornosti 
iz prvega odstavka tega člena lahko razbremeni, če dokaže, da 
je vzrok za neizvršitev oziroma nepravilno izvršitev naloga za 
plačilo oziroma za zamudo z izvršitvijo naloga za plačilo: 
- dogodek, ki je zunaj njegovega poslovanja, in ki ga ni mogel 

pričakovati niti se njegovim posledicam ni mogel izogniti ali jih 
odvrniti, 

- ali napačen oziroma pomanjkljiv nalog za plačilo ali drugo 
ravnanje nalogodajalca, ki ga ni mogel pričakovati niti se 
njegovim posledicam ni mogel izogniti ali jih odvrniti. 

(4) Če izvajalec zamudi z izvršitvijo naloga za plačilo, mora 
nalogodajalcu plačati nadomestilo v višini, ki je enaka obrestim, 
obračunanim od zneska zamujenega plačila po obrestni meri 
zamudnih obresti, ki jo določa zakon, za obdobje od dneva, ko bi 
nalog moral izvršiti, do dneva, ko je nalog izvršil. 

(5) Če izvajalec plačilnega prometa ne izvrši naloga za plačilo ali 
ga izvrši v dobro napačnega prejemnika in če je bilo za znesek 
plačila, na katerega se je glasil ta nalog, in za znesek morebitnih 
stroškov izvršitve naloga, zmanjšano kritje na transakcijskem 
računu nalogodajalca, mora nalogodajalcu, na njegovo zahtevo, 

1. povrniti znesek plačila in morebitne stroške, za katere je bilo 
zmanjšano kritje na transakcijskem računu, ter 

2. plačati nadomestilo v višini, ki je enaka obrestim, obračunanim 
od zneska neizvršenoga oziroma napačno izvršenega plačila po 
obrestni meri zamudnih obresti, ki jo določa zakon, za obdobje od 
dneva, ko je bilo zmanjšano kritje na njegovem transakcijskem 
računu do dneva ko nalogodajalcu plača znesek iz prejšnje točke. 
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(6) Če izvajalec plačilnega prometa ne izvrši naloga za plačilo in 
če za znesek neizvršenega plačila kritje na transakcijskem računu 
nalogodajalca ni bilo zmanjšano, mora izvajalec plačilnega prometa 
nalogodajalcu, na njegovo zahtevo, plačati nadomestilo v višini, 
ki je enaka obrestim, obračunanim od zneska neizvršenega 
plačila po obrestni meri zamudnih obresti, ki jo določa zakon, za 
obdobje od dneva, ko bi nalog moral izvršiti, do dneva prejema 
zahteve za plačilo nadomestila. 

(7) Izvajalec plačilnega prometa mora nadomestilo iz četrtega 
odstavka, 2. točke petega odstavka oziroma šestega odstavka 
tega člena plačati tudi, če nalogodajalcu zaradi neizvršitve oziroma 
nepravilne izvršitve naloga za plačilo oziroma zamude z izvršitvijo 
naloga za plačilo ni nastala nikakršna škoda. Če je škoda, ki je 
nalogodajalcu nastala zaradi neizvršitve oziroma napačne 
izvršitve naloga za plačilo oziroma zaradi zamude z izvršitvijo 
naloga za plačilo, večja od zneska nadomestila po četrtem, petem 
oziroma šestem odstavku tega člena, ima nalogodajalec pravico 
zahtevati razliko do popolne odškodnine v skladu s splošnimi 
pravili obligacijskega prava. 

(8) Odškodninske odgovornosti izvajalca plačilnega prometa po 
tem členu s pogodbo ni mogoče izključiti niti omejiti pod zneske 
nadomestil iz četrtega, petega oziroma šestega odstavka tega 
člena.«. 

17. člen 

Za 24. členom se dodajo novi 24a., 24b. in 24c. člen, ki se glasijo: 

»24a. člen 
(Odškodninska odgovornost izvajalca plačilnega 

prometa prejemnika plačila) 

(1) Izvajalec plačilnega prometa prejemnika plačila objektivno 
odgovarja prejemniku plačila za škodo, ki mu nastane zaradi 
kršitve obveznosti iz 21. člena tega zakona. 

(2) Za odškodninsko odgovornost izvajalca plačilnega prometa 
prejemnika plačila do prejemnika plačila se smiselno uporabljajo 
določbe drugega do osmega odstavka 24. člena in 24b. člen tega 
zakona. 

24b. člen 
(Zagotavljanje jamstva za neizvršene naloge za 

plačilo) 

Banka Slovenije lahko predpiše vsebino, način in postopke 
zagotavljanja jamstva za izplačilo neizvršenih nalogov za plačilo, 
ki ga morajo zagotavljati izvajalci plačilnega prometa po tem 
zakonu. 

24c. člen 
(Reševanje sporov) 

Za reševanje sporov med nalogodajalcem in izvajalcem plačilnega 
prometa nalogodajalca oziroma med prejemnikom plačila in 
izvajalcem plačilnega prometa prejemnika plačila, se smiselno 
uporabljajo določbe 230.a člena ZBan. 

18. člen 

V prvi točki prvega odstavka 26. člena se beseda »drugega« 
nadomesti z besedo »prvega«. 
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Za 1. točko prvega odstavka se doda nova 2. točka, ki se 9' 

»2. referenčno oznako namena plačila za identifikacijo transa^ 
v breme nalogodajalčevega transakcijskoga računa, vpis 
nalogu za plačilo,«. 

Dosedanja 2. in 3. točka postaneta 3. in 4. točka. 

V prvi točki drugega odstavka se beseda »drugega« nadc"11 

z besedo »prvega«. 

Za 1. točko drugega odstavka se doda nova 2. točka, ki se 9 

»2. referenčno oznako namena plačila za identifikacijo tra"^0 i, 
v dobro prejemnikovega računa, vpisano na nalogu_za p 

Dosedanja 2. in 3. točka postaneta 3. in 4. točka. 

19. člen 
• a Aa besedi'0 

Na koncu petega odstavka 28. člena se črta pika in dood u ^ 
»ter določi pravila odpiranja transakcijskih računov s P°®oVr«. 
statusom in njihovega vodenja v registru transakcijskih rac 

20. člen 
A K' ^ V 2. točki prvega odstavka 29. člena se doda tretja alme > 

glasi: 
oSmega 

»- podatek o vzpostavljeni evidenci iz sedmega in o 
odstavka 8. člena tega zakona;« 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Podatki o transakcijskih računih imetnikov transakjg(|<ov' 
računov, ki so pravne osebe oziroma zasebniki, razen p° ^ ^ 
iz tretje alinee 2. točke prvega odstavka tega člena, so v 
se nanaša na njihovo dejavnost, javni.« 

V četrtem odstavku se za besedo »osebe« doda beS®C'iJg„. 
podatke iz tretje alinee 2. točke prvega odstavka tega "e 

Na koncu se doda peti odstavek, ki se glasi. 
HnstOp ^ »(5) Ne glede na prejšnje odstavke tega člena, imajo oo za 

podatkov registra transakcijskih računov, ki jih potrebu] ^ 
izvajanje določb sedmega in osmega odstavka 8. člen 
zakona, tudi izvajalci plačilnega prometa.«. 

21. člen 

Za 30. členom se doda novo 2a. poglavje in 30a. do 30f. fenl' 
glasijo: 

»2a. ČEZMEJNA PLAČILA MANJŠE VREDNOST' 

30a. člen 
(Uporaba določb tega poglavja) 

(1) Določbe 2a. poglavja tega zakona se uporabljajo za £ezrn 1 

plačila manjše vrednosti. 
orablj8'0 

(2) Za nalog za čezmejno plačilo manjše vrednosti se up° 
določbe 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 24., 24.a, 24b. in 24C

rugače 
tega zakona, če ni v določbah 2a. poglavja tega zakona 
določeno. 
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i3' Določb«, oa cezmejna i P°9lavia tega zakona se ne uporabljajo za 
bani, P ila manjše vrednosti pri katerih je nalogodajalec: 
zav ah hran'lnica, 
inv 

0Valnica. 
P0»W s^'acl a" upravitelj tega sklada, 
bor^n^'"8^' sk'ac* a" upravitelj tega sklada, 
P0diet0"P.OSredn'ška družba, 
naštet'h ,®9a dejavnost je podobna dejavnostim podjetij 
dejav v Prejšnjih alineah tega odstavka, ali katerih osnovna 
Drn«kr)0s' 'e Pridobivanje kvalificiranih deležev ali 

Oblikovanje finančnih terjatev. 

(Ponnrtk 30b-člen ba za izvršitev čezmejnega plačila manjše 
vrednosti) 

*a izvrž^eu i° C'a '2vaialec plačilnega prometa na zahtevo stranke 
navedb0 r ine9a plačila manjše vrednosti, mora vsebovati 
'n drugih stSa V ka,erem b° plačilo izvršeno in navedbo provizij 
Ponudba r°šk?v' ra2en tistih, ki so povezani z uporabo tečaja, 
sprejem p 626 '2vaialca plačilnega prometa do izteka roka za 

(Obvešča i 30c- 6len anie pri čezmejnih plačilih manjše vrednosti) 

^stavno90 p'ačil.ne9a prometa mora sedanji in bodoči stranki, v 
dati na Voi.ra2um'i'vem besedilu pisno ali po elektronskem mediju, 
lt,aniŠB ° ln'ormacije o pogojih za izvršitev čezmejnega plačila rednosti in najmanj o: 
'- času, kj jfi 
P'^ilneaa P°treben, da bodo sredstva na računu izvajalca ,e9a ohH^Prome,a Prejemnika plačila, pri čemer mora biti začetek bdobJa jasno naveden, 

Času, ki io 
Plačila nre 

po,reben. da izvajalec plačilnega prometa prejemnika ^ leta sredstva knjiži v dobro njegovega računa, 

provizij in stroškov plačila, ki bremenijo 
' no z njihovimi stopnjami, če se te uporabljajo, 

mu Valutacije, če ga izvajalec plačilnega prometa uporablja, 

način dostopa pritožbe in P0S'°Pku reševanja sporov ter 

' uPorab|i 

(2) Izvajal 
^62rr|ejnemC p'a^''ne9a prometa mora stranki po izvršenem 
*e'i°strank P'a^''u manjše vrednosti, razen če se na izrecno 
P'sno aH D 

6 cJ°9°vori drugače, v enostavno razumljivem besedilu 
'n,0rmacije° 0 onskem mediju posredovati najmanj naslednje 

'ienih tečajih. 

ki stranki omogoča identifikacijo plačila, 

Plačila (brez stroškov), 

Provizij in stroškov, ki bremenijo stranko, 

111 Va'u,acije, če ga izvajalec plačilnega prometa uporablja, 
• V r\ • ru konverzije v drugo valuto uporabljeni tečaj. 

13) . 
Cteln° a!iv

nal°9°daialec odredil, da stroški čezmejnega plačila 
P'ači|a 0 s,S bremenijo prejemnika plačila, m"n prejemnika 

' Znesek 
3' 2nesek 

^tur, 

obvestiti njegov izvajalec plačilnega prometa. 

30d. člen 
(Rok za izvršitev naloga za čezmejno plačilo manjše 

vrednosti) 

Nalog za čezmejno plačilo manjše vrednosti mora izvajalec 
plačilnega prometa nalogodajalca izvršiti v dogovorjenem roku; 
če rok ni dogovorjen, pa v petih delovnih dneh po sprejemu naloga. 

30e. člen 
(Stroški čezmejnega plačila manjše vrednosti) 

(1) Izvajalec plačilnega prometa nalogodajalca, morebitni 
posredniški izvajalec plačilnega prometa in izvajalec plačilnega 
prometa prejemnika plačila so dolžni po sprejemu naloga za 
čezmejno plačilo manjše vrednosti opraviti plačilo v polnem 
znesku, razen če je nalogodajalec odredil, da stroški čezmejnega 
plačila manjše vrednosti delno ali v celoti bremenijo prejemnika 
plačila. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena lahko 
izvajalec plačilnega prometa prejemnika plačila zaračuna 
prejemniku plačila stroške vodenja računa, če se s tem ne izogiba 
obveznostim iz prejšnjega odstavka tega člena. 

(3) Če izvajalec plačilnega prometa nalogodajalca ali posredniški 
izvajalec plačilnega prometa krši določbo prvega odstavka tega 
člena, mora izvajalec plačilnega prometa nalogodajalca na zahtevo 
nalogodajalca, brez dodatnih stroškov, povrniti neutemeljeno 
znižani znesek prejemniku plačila, razen če je nalogodajalec 
zahteval povračilo v svojo korist. Če je kršitev nastala pri 
posredniškem izvajalcu plačilnega prometa, mora ta, brez 
dodatnih stroškov, povrniti neutemeljeno znižani znesek izvajalcu 
plačilnega prometa nalogodajalca; če je izvajalec plačilnega 
prometa nalogodajalca zahteval povračilo v korist prejemnika 
plačila, pa mora posredniški izvajalec plačilnega prometa ta 
znesek plačati prejemniku plačila. 

(4) Če izvajalec plačilnega prometa prejemnika plačila krši določbo 
prvega odstavka tega člena, mora prejemniku plačila, brez 
dodatnih stroškov, povrniti neutemeljeno znižani znesek plačila. 

30f. člen 
(Posebna pravila o odškodninski odgovornosti 

izvajalca plačilnega prometa pri čezmejnih plačilih 
manjše vrednosti) 

(1 )Če izvajalec plačilnega prometa ne izvrši naloga za čezmejno 
plačilo ali ga izvrši v dobro napačnega prejemnika in če je bilo za 
znesek plačila, na katerega se je glasil ta nalog, in za znesek 
morebitnih stroškov izvršitve naloga, zmanjšano kritje na 
transakcijskom računu nalogodajalca, mora nalogodajalcu povrniti 
znesek plačila do višine 12.500 evrov oziroma do protivrednosti 
tega zneska po srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na 
dan povračila zneska, in; 

nadomestilo v višini, ki je enaka obrestim, obračunanim od 
zneska neizvršenoga oziroma napačno izvršenega plačila 
po obrestni meri zamudnih obresti, ki jo določa zakon, za 
obdobje od dneva, ko je bilo zmanjšano kritje na njegovem 
transakcijskom računu do dneva povračila zneska, 

- morebitne stroške, za katere je bilo zmanjšano kritje na 
transakcijskom računu nalogodajalca. 

(2) Izvajalec plačilnega prometa mora nalogodajalcu poravnati 
obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena v roku 14 dni od 
prejema njegove zahteve, razen če niso bila sredstva medtem 
knjižena v dobro izvajalca plačilnega prometa prejemnika plačila. 
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Zahteva iz prejšnjega stavka ne more biti vložena pred iztekom 
roka za izvršitev naloga iz 30d. člena tega zakona. 

(3) Nalogodajalec ima pravico zahtevati od izvajalca plačilnega 
prometa, poleg povrnitve zneska plačila iz prvega odstavka tega 
člena, tudi razliko do celotnega zneska plačila, v skladu s splošnimi 
določbami tega zakona. 

(4) Če je v primeru iz prvega odstavka tega člena, nalog za 
poravnavo zaradi izvršitve naloga za čezmejno plačilo manjše 
vrednosti že sprejel posredniški izvajalec plačilnega prometa, 
mora ta na lastne stroške znesek plačila skupaj z obrestmi in 
stroški povrniti izvajalcu plačilnega prometa, ki je za nalogodajalca 
izdal ta nalog. Če nalog za poravnavo iz prejšnjega stavka ni bil 
izvršen zato, ker je bil napačen ali pomanjkljiv, si mora posredniški 
izvajalec plačilnega prometa prizadevati, da se znesek, na 
katerega se je glasil ta nalog, povrne izvajalcu plačilnega prometa, 
ki je izdal nalog iz prejšnjega stavka. 

(5) Če je vzrok za neizvršitev naloga za čezmejno plačilo manjše 
vrednosti neizpolnitev obveznosti posredniškega izvajalca 
plačilnega prometa, ki ga je izbral izvajalec plačilnega prometa 
prejemnika plačila, izvajalec plačilnega prometa nalogodajalca ne 
odgovarja nalogodajalcu za neizvršitev naloga. V primeru iz 
prejšnjega stavka mora izvajalec plačilnega prometa prejemnika 
plačila temu nakazati znesek, na katerega se je glasil nalog za 
plačilo, vendar največ do zneska 12.500 evrov oziroma do 
protivrednosti tega zneska po srednjem tečaju Banke Slovenije 
veljavnem na dan tega plačila. 

(6) Izvajalec plačilnega prometa nalogodajalca se lahko 
razbremeni svoje odškodninske odgovornosti, če dokaže, da je 
do neizvršitve čezmejnega plačila manjše vrednosti prišlo zaradi 
napačnih ali pomanjkljivih navodil nalogodajalca ali zaradi 
neizpolnitve s strani posredniškega izvajalca plačilnega prometa, 
ki ga je izrecno določil nalogodajalec. Izvajalec plačilnega prometa 
nalogodajalca in drugi izvajalci plačilnega prometa, ki so sodelovali 
pri izvršitvi naloga, si morajo v tem primeru prizadevati za vračilo 
zneska plačila, in sicer brez obresti in stroškov, od zneska plačila 
pa si lahko poplačajo stroške, ki so jih imeli z vračilom sredstev, 
če so ti stroški specificirani. Če je znesek vrnjen izvajalcu 
plačilnega prometa nalogodajalca, ga mora ta povrniti 
nalogodajalcu.«. 

22. člen 

Za 42. členom se doda nov 42a. člen, ki se glasi: 

»42a. člen 
(Obvezne rezerve) 

(1) Družba za izdajo elektronskega denarja mora imeti na računu 
pri Banki Slovenije obvezne rezerve v višini, ki jo določi Banka 
Slovenije. 

(2) Banka Slovenije predpiše način in roke za izračun, izpolnitev 
in uporabo obveznih rezerv družb za izdajo elektronskega denarja 
ter določa obrestovanje sredstev obveznih rezerv in nadomestilo 
za nedosežene ali nepravilno uporabljene obvezne rezerve.«. 

23. člen 

Besedilo 52. člena postane prvi odstavek tega člena, za njim pa 
se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema mora 
klirinška družba izpolnjevati kapitalske in druge zahteve, ki 

zagotavljajo obvladovanje tveganj v plačilnem s's,el!, (| ganki 
poslovanju klirinške družbe, revidirati letna poročila, p°roC aCjjske 
Slovenije, zagotavljati tehnične, kadrovske in or9an' idjih 
pogoje ter izpolnjevati druge pogoje za opravljanje stori 
predpiše Banka Slovenije.«. 

24. člen 

Besedilo 53. člena postane prvi odstavek tega člena, za pi'rT1 ^ 
se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

»(2) Člani plačilnega sistema so izvajalci plačilnega iz 
člena tega zakona. Če ima najmanj en član plačilnega si ^-aV; 
prejšnjega stavka, ki posluje v katerikoli valuti, sedež 0 
članici Evropske unije, člani plačilnega sistema izbere' £|ani 
države članice, ki naj se uporablja za plačilni siste 
plačilnega sistema lahko izberejo samo pravo tiste države 
Evropske unije, v kateri ima vsaj eden od njih svoj sede • 

. 59 člena 
(3) Upravljavci plačilnega sistema iz drugega odstavka '.|nega 
tega zakona obveščajo Banko Slovenije o članih p .^0vih 
sistema, vključno o morebitnih posrednih članih ter o 
spremembah.«. 

25. člen 

Na koncu 54. člena se doda tretji odstavek, ki se glasi- 
i ki žel' »(3) Stranka izvajalca plačilnega prometa in vsa*, * ,0ga za 

izvajalcu plačilnega prometa opraviti plačilo na podlagi " ga 
plačilo ali nakazila, lahko zahteva, da ga izvajalec p ,fl 0 
prometa obvesti o plačilnih sistemih, v katere je vklju 
poglavitnih pravilih delovanja teh sistemov.«. 

26. člen 

Na koncu 56. člena se doda peti odstavek, ki se glasi- 
mih 28 

»(5) Banka Slovenije obvešča Evropsko komisijo o siste ^ ^ 
katere je izdala dovoljenje za oblikovanje plačilnega sis 
podlagi tega člena zakona oziroma ki delujejo na podlagi jra(jni 
Sklepa o poravnavah med izvajalci plačilnega prometa 
list RS, št. 7/03).«. 

27. člen 

57. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»57. člen 
(Stečaj člana plačilnega sistema) 

siste"1® 
(1) Začetek stečajnega postopka nad članom plačilneg 1 ^ Ki 
ne vpliva na pravice in obveznosti članov v zvezi s p°ra 

so nastale pred začetkom tega postopka. 
so na'°9! 

(2) V stečajnem postopku nad članom plačilnega sistema gini 
za poravnavo tega člana veljavni, če so bili vnesen' v 

sistem pred začetkom stečajnega postopka. Veljavni so u za(.e0 
za poravnavo, ki so bili vneseni v plačilni sistem P° ,ajnega 

stečajnega postopka in se izvršijo na dan začetka s ^gg6l 
postopka, če upravljavec plačilnega sistema ni vedel in 
vedeti za začetek stečajnega postopka. 

hvez" 
(3) ZA izračun in poravnavo medsebojnih denarnih o ^0 
članov plačilnega sistema se v stečajnem postopku na ^0(,a 
plačilnega sistema ne uporabljajo določbe 118. in 

  poročevalec, st. 22 74 



2ak0 

67/93 74/q^S''n' P°ravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS št. 
97' 1/99 7m", odločba US, 8/96 - odločba US, 25/97 - ZJSRS, 39/ 
°3"2ZK-1 C' 52/99' 101/01 " odločba us- 42/03 " ZDR. 58/ 
^ 'v "daljnjem besedilu: ZPPSL) o prepovedi pobotanja. 

P^vice^3'11^ post°Pku nad članom plačilnega sistema se za 
Ve|ja za ta °^eznos,i v zvezi s poravnavo uporablja pravo, ki 

^ Začetgk m 
sodišč i2Cj Jne9a postopka po tem zakonu je trenutek, ko a sklep o začetku stečajnega postopka. 
|g) g 
odstavkom t° zač?tku stečajnega postopka v skladu s prejšnjim 
Slovenije o t ^lena' 1ako' obvesti Banko Slovenije. Banka 
članic F,,P„ T tak°J obvesti tudi pristojne institucije drugih držav vroPske unije.«. 

28. člen 
^ odstavek w =a. ciena se spremeni tako, da se glasi: 

»(■J) 
^ e upravljanja plačilnega sistema obsegajo zlasti: 

P'ačilneng9 .'Zračuna medsebojnih terjatev in obveznosti članov S|stema v zvezi s poravnavo, 
2' '2Va'anie poravnave, 

nie Poravnalnih računov, ali 

P°ravna^Q^n'e 'ikv'dnosti članom plačilnega sistema v zvezi s 
i 

Cu se doda tretji odstavek, ki se glasi: 
"(3) Storitve . 
°sebe iz h. oaenla poravnalnih računov lahko opravljajo samo u9ega odstavka 4. člena tega zakona.«. 

0 29. člen 
,r®tji odstavek 60. člena se spremenita tako, da se glasita: 

»(2) j,,.. 
uPravljan?a 9| dmžba s sedežem v tujini lahko opravlja storitve 
SatT)°Preko čiln-e9a sis,ema na območju Republike Slovenije 
®anke siov Podružnice v Republiki Sloveniji, na podlagi dovoljenja ®nij0, 
<3) Klirinška h 
6 1(0 opravi' žba s sedežem v državi članici Evropske unije 

Publike sf St0ritve uprav|iania plačilnega sistema na območju na Podlani h oven'ie bodisi preko podružnice bodisi neposredno, 
9' dovoljenja Banke Slovenije.«. 

Na koncu o 

"(4) 6 0ds,ave'<' k' se 9las': 
p|aĆi|neggV® Za izda'° dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja 
?°'°^no on 'Slenia iz Prvega odstavka tega člena mora obsegati 

6re se ®li,ev vrst storitev iz prvega odstavka 59. člena, na 
°Pra%nieZat a nanaša- Zahtevi za izdajo dovoljenja za 
P^iti dok ri,ev upravljanja plačilnega sistema je potrebno 
^'9re je rri

UrT1en,acijo, ki jo predpiše Banka Slovenije, na podlagi 
s,0ritve.„ °90će ugotoviti, ali je družba sposobna opravljati te 

30. člen 

V 64. členu se besedilo »članu plačilnega sistema« nadomesti z 
besedilom »izvajalcu plačilnega prometa«. 

31. člen 

V tretjem odstavku 67. člena se besedilo »storitve vodenja 
transakcijskih računov« nadomesti z besedilom »storitve 
plačilnega prometa«. 

32. člen 

V drugem odstavku 68. člena se za besedo »storitve« črta vejica 
in besedilo »Upravi Republike Slovenije za javna plačila«. 

V tretjem odstavku se za besedilom »Agencija Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in storitve« doda besedilo »ob soglasju 
Banke Slovenije«. 

Četrti odstavek se črta. 

33. člen 

V 9. točki prvega odstavka 71. člena se besedilo »Urada za javna 
naročila« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za fi- 
nance,«. 

Na koncu šestega odstavka se črta pika in doda besedilo »ter 
Upravi Republike Slovenije za javna plačila brezplačno 
posredovati podatke, ki so potrebni za vodenje registra 
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov ter drugih oseb javnega sektorja.«. 

34. člen 

Za 71. členom se doda nov 71 a. člen, ki se glasi: 

»71 a. člen 
(Odločanje Agencije Republike Slovenije za 

javnopravne evidence in storitve o prekršku) 

(1) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve odloča kot prekrškovni organ, v skladu z zakonom, ki 
ureja prekrške, o prekrških, storjenih z opustitvijo predložitve 
letnih poročil oziroma drugih poročil in podatkov po zakonu, ki 
ureja gospodarske družbe, zakonu, ki ureja računovodstvo, 
zakonu, ki ureja društva, in drugih predpisih, če ti določajo Agencijo 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve kot 
prekrškovni organ. 

(2) Postopek o prekršku vodi in v njem odloča pooblaščena uradna 
oseba Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja prekrške in na 
njegovi podlagi sprejetih predpisih. 

(3) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve z notranjim aktom, ki ureja organizacijo in sistemizacijo 
delovnih mest, podrobneje določi pogoje in način podelitve in 
prenehanje ->oblastila osebi, ki se šteje za pooblaščeno uradno 
osebo agencije iz drugega odstavka tega člena.«. 
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35. člen 

Drugi stavek drugega odstavka 73. člena se črta. 

2. točka tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

»2. vrste podračunov, način plačevanja in razporejanja obveznih 
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, obvezne podatke na 
nalogu za plačilo obveznih dajatev in drugih javnofinančnih 
prihodkov ter obliko in način sporočanja teh podatkov v skladu s 
tem zakonom in zakonom, ki ureja davčni postopek.«. 

36. člen 

Drugi stavek drugega odstavka 74. člena se črta. 

Na koncu se doda tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Uprava Republike Slovenije za javna plačila lahko za storitve, 
ki jih opravlja po tem zakonu zaračunava provizijo in stroške 
storitev, v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti ter na podlagi 
posebnega predpisa ministra, pristojnega za finance.«. 

37. člen 

V prvem, drugem in tretjem odstavku 75. člena se besedi »denarno 
kaznijo« nadomestita z besedo »globo«. 

V 1. točki prvega odstavka se besedilo »(prvi odstavek 4. člena) 
« nadomesti z besedilom »(drugi in tretji odstavek 4. člena) «. 

Za 1. točko prvega odstavka se dodajo nove 2., 3. in 4. točka, ki 
se glasijo: 

»2. ki odpira račune v nasprotju s prepovedjo iz sedmega in 
osmega odstavka 8. člena tega zakona, 

3. ki ne izvršuje nalogov za plačilo ali zamuja z izvršitvijo nalogov 
(16., 17., 18., 21., 24., 24a„ 30d„ 30e. in 30f. člen), 

4. ki ne pošilja obvestil strankam v vsebini, kot jo določa ta zakon 
(26. in 30c. člen),«. 

Dosedanje 2. do 8. točka postanejo 5. do 11. točka. 

Dosedanja 5. točka, ki postane 8 točka, se spremeni tako, da se 
glasi: 

»8. ki ne zbira podatkov o stanjih in prometu prek transakcijskih 
računov in drugih podatkov za statistične namene oziroma jih ne 
posreduje Banki Slovenije, Agenciji Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve, Davčni upravi Republike 
Slovenije in Carinski upravi Republike Slovenije, v skladu s prvim 
odstavkom 68. člena tega zakona oziroma predpisi, izdanimi po 
drugem odstavku 68. člena tega zakona,«. 

Za 11. točko se doda nova 12. točka, ki se 

»12. ki ne obračunava stroškov in ne obvešča stranu v skladu z 
Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2560/2001 z 
dne 19. decembra 2001 o čezmejnih plačilih v evrih.«. 

38. člen 

V prvem, drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku 76. člena 
se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«. 

1. točka prvega odstavka se spremeni tako, da se g'asl- 

»1. ki opravlja storitve plačilnega prometa v nasprotju s 
tega zakona,«. 

39. člen 

Za 76. členom se doda nov 76a. člen, ki se 

76a. člen 
(Odločanje Banke Slovenije o prekršku) 

»(1) Banka Slovenije odloča o prekrških, storjenih po tem 
kot prekrškovni organ, v skladu z zakonom, ki ureja Pre 

(2) Postopek o prekršku vodi in v njem odloča P°ob'a^''ena^reja 
oseba Banke Slovenije, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, 
prekrške in na njegovi podlagi sprejetih predpisih. 

(3) Banka Slovenije z notranjim aktom, ki ureja or9aniz^Cpačin 
sistematizacijo delovnih mest, podrobneje določi p°g°je ' za 
za podelitev in prenehanje pooblastila osebi, ki se s , 
pooblaščeno uradno osebo Banke Slovenije iz prvega 
tega člena.«. 

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 

40. člen 

Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe 
o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku' 
kot denarne kazni v mejah, ki so določene z Zakonom o Pr ^ 
(Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83-popr„ 42/85, 2/86-popr-- 
in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91,13/93, 66/93, 35/97'/ 
odločba US, 87/97, 73/98, 31/00, 24/01 in 110/02-ZDT-B)- 

41. člen 

(1) Določbe 23. do 27. točke 3. člena, določbe 2a. poglavja, 
drugega odstavka 53. člena, določba petega odstavka 56- gg 
določba petega odstavka 57. člena in določba 12-.točk8

st0p0i'1 
odstavka 75. člena zakona se začnejo uporabljati s Prl 

Republike Slovenije k Evropski uniji. 
na 

(2) Določbe iz prvega odstavka tega člena, ki se nana ^aVfl 
države članice Evropske unije, se uporabljajo za vse ^ 
podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem Pr0 

42. člen 

Določbi 34. in 39. člena tega zakona se začneta upoi 
januarja 2005. 

rab'ja" ;ati t 

43. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradna'" 
Republike Slovenje. 

listu 
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III. OBRAZLOŽITEV 

Členu (dopolnitev 1 . člena) 
Ji 

15/03 ^ zakona 0 plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02 in 
^ nove/o nadal'evanju: zakon) je določena vsebina zakona, ki se 
(lena, o 5? a razširja in temu ustrezno sledi dopolnitev tega 
i»ai)j§6 v atno i6 določeno, da zakon ureja čezmejna plačila 
Plačilnih rec,nosf' ,er oblikovanje in upravljanje ter delovanje 

'stemov, katerih delovanje ureja že veljavni zakon. 

čtenu (sprememba 3. člena) 
Sprernemba 1 o 
zakona so 4'nova m 6' t0^ka (Prei5- t0^ka) 3- člena 
definicija t redakc'iske narave. Tako je predlagana ustreznejša 
denarnih !an.sakclJskega računa kot evidence o prometu in stanju 
iiVaislca oT^teV 'me,n'ka transakcijskoga računa v razmerju do 
v stoadu s a?llne®a Pometa. Prav tako je predlagana sprememba, 
1116(1 izva i ^6ncm zakona in 7. členom Sklepa o poravnavah 
določa dg f Polnega prometa (Uradni list RS, št. 7/03), ki 
drugi ižvg ■ Poravnalne račune vodijo Banka Slovenije ali 
'nstitucijjf pla^'lne9a prometa, klirinška družba pa ni kreditna 
ie tudi ust" Za'° ne more voditi poravnalnih računov. Predlagana 
Vso>e p"""* de,inici>a krltia na Iransakcijskem računu kot 
°dobrenJ 'Vne^a stanja (in ne »pozitivnega salda« kot doslej) in 
Sejalcu J!rakoračitvo pozitivnega stanja na računu. Kritje pri 
^čunu, am ega Prometa pa ni samo kritje na transakcijskom 
ie definicijahJe v Primeiv nakazila kritje gotovinski polog. Zato 
Poierrt »L v tem delu dopolnjena. Dodatno pa je opredeljen 
Vendarnih i r°'metia"- Ta pojem je zakon že doslej uporabljal, dve možj ?f.iniran- Predlagana definicija dobroimetja upošteva 
ne niegov t ' prenosa denarnih sredstev prejemniku - bodisi 
Prometa s ra?sakc'isk' račun, bodisi na račun izvajalca plačilnega 
uPravičen 

S v k°rist določenega prejemnika plačila, ki je razPolagati s sredstvi. 

Zlagana 
^enostavr n°Va °Predelitev naloga za plačila po eni strani 
denarni >8n° dol°ča, da se nalog za plačilo nanaša na prenos 
dobr0 dru stev v breme enega transakcijskoga računa in v 
's,ega alffl9 transakcijskega računa (ne glede na to, ali gre za 
"a 'o, ali Qr 'metnika transakcijskoga računa, in ne glede 
plečiineqa 8 *a transakcijski račun pri istem ali pri drugem izvajalcu 
Prorneta Drprome,a)- Po drugi strani pa je z vidika plačilnega ,udi na p

avilno opredeljeno, da se nalog za plačilo lahko nanaša 
plziiln6Qg 

enos denarnih sredstev v dobro računa izvajalca 
Prirneru plači metB skl'cem) v k°rist prejemnika plačila. V 
^Pozit ali V dobro drugega računa prejemnika plačila (npr. v 
3re namreč? skrbn'^ki pri drugem izvajalcu plačilnega prometa), 
plaiilnena 

0rmalno za prenos sredstev v dobro računa izvajalca 
Pomniku Pi°meta' le-ta pa nadalje omogoči razpolaganje 
"aiaSa v d 

ać'la- Tudi v tem primeru ni pomembno, ali se nalog 
Pometa 0 računa istega ali drugega izvajalca plačilnega 

d 
"°slednojCi'a "nakaz'la" v 7. točki (prej 6. točka) pa pravno 
Pol°9om) POral3lia pojem naloga za plačilo in kritja (z gotovinskim 

°Predelitvi?9 8' ■to£ke (Prej 7. točka) je povezana z novo 
P/i čemer lzvaialcev plačilnega prometa v 4. členu tega zakona, 
ž^lštvun,uP°rabljeni enaki pojmi kot jih uporablja Zakon o 
h
Ban). Poi < adnil'st RS št. 7/99,59/01 in 55/03, v nadaljevanju: 
8"čne sfQ

e® ,e3a je bila dosedanja definicija preozka, saj lahko 
arnPak tudi8 °PravlJaio ne samo banke in hranilnice po ZBan, 
Un'ie, ft Podružnice tuje banke in banke držav članic Evropske 
Sloritvg n 

reko Podružnice ali neposredno opravljajo bančne 
območju Republike Slovenije. 

Predlagana nova 9., 10., in 11. točka vsebujejo definicije izvajalca 
plačilnega prometa nalogodajalca, izvajalca plačilnega prometa 
prejemnika plačila in posredniškega izvajalca plačilnega prometa. 
Ker se ti pojmi uporabljajo v nadaljevanju, zlasti pri določbah o 
izvrševanju nalogov, obveščanju in o odgovornosti, jih je potrebno 
tudi definirati. Opredelitev pojma posredniškega izvajalca 
plačilnega prometa je potrebna tudi zaradi uskladitve z direktivo 
97/5/EC o čezmejnih nakazilih (točka (e) 2. člena direktive 
zahteva definicijo posredniške institucije). 

Sprememba 13. točke (prej 9. točka) je redakcijske narave, bolj 
podrobno pa je klirinška družba definirana v 60. členu zakona. 
Redakcijske narave je tudi spremenjeno pisno navajanje 
posameznih zakonov v 15., 20. in 21. točki (prej 11., 14. in 15. 
točka). 

Nova 17., 18. in 19. točka so potrebne zaradi nadaljnje uporabe 
pojmov »nalogodajalec«, »prejemnik plačila« in »stranka« v tem 
zakonu, definicijo teh pojmov pa zahteva tudi Direktiva o čezmejnih 
nakazilih (točke i., j. in h. 2. člena direktive). Pojem prejemnika 
plačila upošteva dve možni obliki prenosa denarnih sredstev 
prejemniku - bodisi na njegov transakcijski račun, bodisi na račun 
izvajalca plačilnega prometa s sklicem v korist določenega 
prejemnika plačila, ki je upravičen razpolagati s sredstvi. Ob teh 
dodatnih definicijah pa odpade definicija »finančno poslovanje«, 
saj se kasneje v tem zakonu ne uporablja. 

Nova 23. do 27. točka pa so povezane z implementacijo Direktive 
o čezmejnih nakazilih. S predlaganimi spremembami in 
dopolnitvami zakona se v skladu z omenjeno direktivo predvideva 
novo poglavje, ki bo posebej urejalo čezmejna plačila manjše 
vrednosti. Posebnosti se nanašajo zlasti na dolžnost obveščanja 
strank in odgovornost izvajalcev plačilnega prometa za pravilno 
in pravočasno izvršitev plačila. Vendar omenjene zahteve direktive 
veljajo samo za čezmejna plačila v evrih in v valutah držav članic 
Evropske unije do protivrednosti 50.000 evrov (čezmejna plačila 
manjše vrednosti). 

Pojem čezmejnega plačila (cross-border credit transfer) je v novi 
23. točki skladno s točko (f) 2. člena direktive opredeljen po 
kriteriju, da gre plačilo čez mejo, ne glede na status prejemnika 
plačila (rezident aH nerezident). Pojem čezmejnega plačila je 
definiran samo za plačila med Republiko Slovenijo in državami 
članicami Evropske unijo (oziroma v skladu s predlagano novo 
prehodno določbo za države podpisnice sporazuma o Evropskem 
gospodarskem prostoru). V novi 24. točki prvega odstavka je 
opredeljeno »čezmejno plačilo manjšo vrednosti«, skladno s 1. 
členom direktivo o čezmejnih nakazilih do zneska 50.000 evrov. 
Direktiva o čezmejnih nakazilih v točki g) 2. člena zahteva tudi 
definicijo naloga za čezmejno plačilo (nova 25. točka 3. člena 
zakona). Pojma »nalog za plačilo v tujino« in nalog za plačilo iz 
tujine« pa sta v novi 26. in 27. točki 3. člena dodana zaradi 
popolnosti. S tem je tudi nedvomno, da ta zakon velja tudi za 
naloge za plačilo v tujino oziroma naloge za plačilo iz tujino. V 
glavnem veljajo zanje enaka pravila kot sicer za naloge za plačilo, 
razen roka za izvršitev naloga (17. člen) in roka za razpolaganje 
s prejetim plačilom (sprememba 21. člena) ter možnost omejitve 
odgovornosti izvajalcev plačilnega prometa do zneska 12.500 
evrov (sprememba 24. člena). 

K 3. členu (sprememba 4. člena) 

Sprememba 4. člena zakona o plačilnem prometu predstavlja po 
eni strani pravno doslednejšo opredelitev bank in hranilnic kot 
izvajalcev plačilnega prometa, po drugi strani pa uzakonitev sicer 
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že določenih omejitev opravljanja storitev plačilnega prometa za 
druge pravne osebe. 

Banka Slovenije je v 4. členu sklepa o kriterijih in pogojih, ki jih 
mora izpolnjevati izvajalec plačilnega prometa za pridobitev 
dovoljenja za opravljanje storitev plačilnega prometa (Ur.l. RS št. 
57/02) določila, da lahko banka v okviru svojega dovoljenja za 
opravljanje plačilnih storitev pooblasti drugo pravno osebo za 
izvajanje posameznih opravil pri izvajanju plačilnih storitev v imenu 
in za račun banke. Pravna oseba, ki jo banka pooblasti za izvajanje 
posameznih opravil pri izvajanju plačilnih storitev v imenu in za 
račun banke, mora za opravljanje posameznih opravil na podlagi 
pogodbenega odnosa z banko pridobiti dovoljenje Banke Slovenije. 
Banka Slovenije pravni osebi izda dovoljenje, če pravna oseba 
izpolnjuje kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje, kijih mora 
za opravljanje posameznih opravil pri izvajanju plačilnih storitev 
izpolnjevati banka v skladu s tem sklepom. 

V Hadu z omenjenimi pravili sklepa Banki Slovenije torej lahko 
druge pravne osebe, ki niso banke ali hranilnice oziroma hranilno 
kreditne službe, opravljajo samo posamezna opravila pri izvajanju 
plačilnih storitev na podlagi pogodbenega odnosi z banko. Ker je 
dosedanje besedilo 4. člena zakona širše, je oredlagana 
sprememba tako, da bo tudi na zakonski ravni dn.'gim pravnim 
osebam (ki niso banke ali hranilnice oziroma z njimi izenačeni 
subjekti, kot so podmžnice tujih bank ali hranilno kreditne službe) 
dovoljeno opravljati samo posamezne storitve plačilnega prometa, 
pod pogoji in na način, kot jih predpiše Banke Slovenije. 

V peten odstavku 4. člena je določeno sklicevanje na uporabo 
določb IBan v primeru izdaje dovoljenja drugi pravni osebi za 
opravljanje posameznih storitev plačilnega prometa (za izdajo 
dovoljenja bankam in hranilnicam za opravljanje storitev plačilnega 
prometa takšno sklicevanje ni potrebno, ker se v tem primeru 
dovoljenje izdaja neposredno po ZBan). V šestem odstavku 4. 
člena pa je izrecno določena prepoved opravljanja storitev 
plačilnega prometa brez dovoljenja Banke Slovenije. 

S spremembo 4. člena zakona je povezana tudi sprememba 
tretjega odstavka 67. člena (nadzor nad drugimi osebami) in 
kazenskih določb (75. in 76. člen). 

K 4. členu (dopolnitev prvega, sprememba petega ter 
nov sedmi In osmi odstavek 8. člena) 

Predlagana dopolnitev prvega odstavka je redakcijske narave. 
Sedanje besedilo prvega odstavka 8. člena vse osebe zavezuje, 
da lahko prejemajo in nakazujejo denarna sredstva v plačilnem 
prometu le preko transakcijskih računov. Vendar pa imajo imetniki 
transakcijskoga računa možnost plačevanja tudi v gotovini. Tako 
na podlagi 30. člena zakona izdan Pravilnik o plačevanju z gotovino 
in blagajniškem maksimumu (Uradni list RS, št. 103/02), določa v 
katerih primerih lahko pravne osebe in zasebniki plačujejo v 
gotovini. Prav tako pa v skladu z Uredbo o pogojih, pod katerimi 
je potrebno plačila in prejemke davčnim zavezancem nakazovati 
na njihove račune pri bankah in hranilnicah ter o poročanju bank 
in hranilnic (Uradni list RS, št. 59/99 in 92/02), ki je bila izdana na 
podlagi Zakona o davčnem postopku, lahko fizične osebe 
prejemajo določena plačila v gotovini. 

Redakcijske narave je tudi sprememba petega odstavka 8. člena. 

Nov sedmi in osmi odstavek pa dajeta pravno podlago za 
prepoved odpiranja transakcijskoga računa osebi, ki je imetnik 
računa v zvezi s katerim je zaradi pomanjkanja sredstev na tem 
računu, vzpostavljena evidenca o neizvršenih sklepih za izvršbo, 
zavarovanje ali prisilno poravnavo. Tako se imetnik 
transakcijskoga računa ne bo mogel izogibati plačilom na podlagi 

omenjenih sklepov z odpiranjem novih transakcijskih računov P 
izvajalcih plačilnega prometa. 

K 5. členu (nova tretji in četrti odstavek 10. člena) 

Nova določba tretjega odstavka 10. člena je potrebna zara^llega 
opredelitve pravne narave pogodbe o vodenju transa.KI ^ 
računa. Pogodba o vodenju transakcijskoga računa je P ^ 
vsebini mandatna pogodba (pogodba o naročilu), I 
Obligacijski zakonik. Zakon o plačilnem prometu ure) 
posebnosti te pogodbe, medtem ko sicer zanjo veljal0 Pna 
pravila obligacijskega prava. Dosedanje besedilo zakona 
pravila obligacijskega prava sklicevalo samo v 2 • ^ 
(pooblastilo izvajalca plačilnega prometa), da se Pre ^ n0vO 
danih pooblastil presoja po pravilih obligacijskega prava- 
določbo bo jasno, da je to pogodba o naročilu (mandat)- 

Novi četrti odstavek 10. člena pa izrecno določa kogentno 
določb tega zakona o pogodbi o vodenju transakcijskog* $ 
ter nalogih za plačilo. Splošna pravila obligacijskega Q 
vključno s pravili pogodbe o naročilu (kar je tako P°*nglJlreč 
vodenju transakcijskega računa kot nalog za plačilo) so 
praviloma dispozitivne narave - 2. člen Obligacijskega za 

K 6. členu (sprememba 12. člena) 

Dosedanje besedilo 12. člena zakona (obveza °Pra^gjaicS 
plačilnega prometa) je bilo le ponovitev obveznosti, ki z*' psč 
plačilnega prometa izhajajo že iz 15. in 19. člena tegafvanjei" 
pa obstaja pravna praznina glede pravil v zvezi z izvrs 
sodnih oziroma davčnih izvršb. 

CglotO0 

V prvem odstavku je jasno navedeno, da izvršba sega na pa 
kritje na računu (in ne samo na pozitivno stanje), PraV u je 
tudi na dobroimetje osebe pri izvajalcu plačilnega prorf' 
bilo zagotovljeno v njeno korist kot končnemu prejemniK ^ ps 
v skladu z drugo alineo 18. točke 3. člena. V drugem odsu # 
je določena smiselna uporaba določb tega zakona o n ^g^ 
plačilo tudi za plačila na podlagi sklepov o prisilni izterjavi m ^ 
o izvršbi oziroma sklepov drugih državnih organov. Na te!^gpis 
bodo tudi za izvrševanje sodnih in davčnih ter drugih izvr ' ^g), 
pravila o prejemu naloga (sklepa), sprejemu naloga I tfoV 
rokih za izvršitev plačila, pa tudi npr. zaračunavanje .^bi, 
plačilnega prometa. Doslej npr. rok za izvršitev sklepa o 
po njegovem prejemu, ni bil nikjer določen. 

Tretji odstavek je povezan z vsebino drugega odstavka 'nJ?una je 
napotke za smiselno uporabo. Podlaga za bremenitev g/ggps, 
namesto naloga za plačilo izvršljiva odločba državnega^4. 
posebej pa je potrebna opredelitev, da je v zvezi z 
člena izvajalec plačilnega prometa odgovoren neposredn .gteiju 
torej osebi, v korist katere se mora sklep izvršiti, in ne 1 
odločbe. 

K 7. členu (črtanje prvega odstavka in nov šesti 
odstavek 13. člena) 

mepalo9a 

V prvem odstavku 13. člena gre za podvajanje opredeli .g $e 
za plačilo, ki je podana že v 6. točki 3. člena zakona, 
predlaga črtanje te določbe 13. člena. 

pk 
Predlagani šesti odstavek pomeni redakcijski poprav^ '^jlo 
potreben zaradi spremenjene ožje opredelitve naloga jn 
iz 6. točke 3. člena zakona, ki ne zajema več vplačH 
izplačil iz računa. Glede na to je s predlagano določbo 
da se tudi za vplačila na račun in izplačila iz računa 
uporabljajo določbe zakona o nalogu za plačilo. 



nsrave, Dr? t0^e prvega odstavka 15. člena je redakcijske 
točko d m n ani° besedilo, da nalog za plačilo ni v nasprotju s 6. 
'oflta drug a octstavka 13. člena tega zakona je napačno, saj 6. 
'S. Clgnu ^

a °dstavka določa vsebino naloga in je pred tem v 
nobgn otfj6?a!6ta\ Pravilno je, da nalog ne sme biti vezan na 
Vssbovana °Zni oziroma razvezni pogoj, ta prepoved pa je 
SprernemhPet6m (Pr6i šestem) odstavku 13. člena tega zakona. 
plačilnega * dru9°ga odstavka pa je potrebna ker izvajalci 
s kasnej$jZ0™e,a sprejemajo od nalogodajalcev naloge za plačilo 
možen, (e 

umom izvršitve. Sprejem naloga za plačilo je 
,0PalahkoS° "a transakcijskem računu nalogodajalca sredstva, 
'e na,0«

vaia'°c plačilnega prometa preveri šele na dan, ki ga dajalec določi za dan izvršitve. 
Bdakcijsk 

ilena. u*"3™6 ie tudi sprememba četrtega odstavka 15. 
nalo9oda:a° 

,6vaioč ločitev izvajalca plačilnega prometa 
(Kotsta«™ 'n 'dajalca plačilnega prometa prejemnika plačila 
^'a obvezn '

mna v 3. členu), je obveznost izvršiti nalog za plačilo 
obve*nost °St.pa nasfane s sprejemom naloga za plačilo) zvajaica plačilnega prometa nalogodajalca. 
'°P°lnitev is Ai 

Pr*dlagan 
a zakona z novim petim in šestim odstavkom 

Prornetu in 
a zaradi razjasnitve odnosa med zakonom o plačilnem 

Vpo/"'fw;o P°samezn'mi določbami drugih zakonov v zvezi z 0r9*nizaCjj enarn'h obveznosti preko bank oziroma drugih 
^PostaviJ' °Pravljajo plačilni promet. Dopolnitev tako 
plQčilnega 

pravno vaz med prejemnikom plačila in izvajalcem 
"osebnim Pr°meta nalogodajalca v primeru, ko se v skladu s 
°b^noSt / (zakon o varstvu potrošnikov) šteje denarna p,a©o. 7"0 •a f[ačano z dnem, ko je nalogodajalec dal nalog za 
'^šen in J? Iziema od splošnega pravila, po katerem je nalog 
raČun, der>arna obveznost plačana z dnem, ko je odobren 
PoC/ag/ tg,°a Plačilnega prometa prejemnika plačila. Ker se na 
06ne>rna ob zakonske domneve za nalogodajalca šteje 
^Ozavo ^eznost za plačano, je potrebno vzpostaviti pravno 
Pr°^eta naio 0 prejemnik plačila terja izvajalca plačilnega 
>s0. 9C)dajalca, s katerim sicer ni v nobenem pogodbenem 
,e9a zakon™'potrebno izključiti uporabo določbe 24. člena 
®sčilnega n' ^oča odškodninsko odgovornost izvajalca 

'9£/e terjat!,0™8'3 nalo9odajalca v razmerju do nalogodajalca. 
"a'°9oc/a;a/ 

6 Preiarnnika plačila do izvajalca plačilnega prometa 
f3*°na, na f' 

nastale na podlagi tretjega odstavka 15. člena tega 
*Poinit\,i ob 

odo velJala splošna pravila obligacijskega prava o 
y*Polnitve f.eznost'"> odškodninski odgovornosti v primeru 
L9/9 Po P0 'T 24' č>en tega zakona>ki določa strožja pravila). 
°'e nalogod zakonu denarna obveznost plačana z dnem, 

0c( sP'o5nc„ a,a,6c dal nalog za plačilo, je namreč vendarle izjema e9a pravila. 

u (sprememba drugega odstavka 16. člena) 
izlagano 
0
a. plačii0 m 

spnmernt>o se izenačujejo pogoji za izvršitev naloga 
/' ^ičnih 'mefflkl transakcijskih računov pri istem oziroma 
l* '^ršitev *vaialc'h plačilnega prometa. Tudi v primeru, da gre 
^laicu p"aJ°9a med imetniki transakcijskih računov pri istem 
r!.0tTlsta rrjni Pr°meta mora imeti izvajalec plačilnega 

°9oče 
Znosf zavrnitve naloga za plačilo, kar pa ni vedno 

re/e/ s' delovni dan kot ga je izvajalec plačilnega prometa 

,0- fen 
Spr " (Sprememba drugega odstavka 17. člena) 

® besedila »izvajalec plačilnega prometa prejemnika 
"'dajalca plačilnega prometa prejemnika plačila«je 

iooT"   

redakcijske narave in pomeni dosledno uporabo pojmov, sicer 
opredeljenem v 3. členu, v celotnem zakonu. 

K 11. členu (sprememba 18. člena) 

Dosedanji 18. člen je določal rok za izvedbo nakazil. Vendar ta rok 
za izvedbo gotovinskih nakazil, namreč še isti dan, če so bila 
prejeta do zaključka dnevnega poslovanja ustreznega 
poravnalnega sistema, ni realen niti smiseln, poleg tega pa ni 
jasno, kateri poravnalni sistem upoštevati kot kriterij za določitev 
roka za izvedbo gotovinskih nakazil še isti dan, kot so bila prejeta. 
Zaključek dnevnega poslovanja sistema BPRČ je npr. ob 17.15 
uri, kar ne more biti kriterij za izvršitev gotovinskega nakazila še 
isti dan. 

Z novim besedilom 18. člena zakona se namesto posebnega 
roka za izvedbo nakazil določa obveznost izvršitve nakazila ob 
pogoju zagotovitve kritja z gotovinskim pologom, in sicer za znesek 
nakazila in morebitne stroške izvršitve nakazila. Sicer pa je v 
drugem odstavku 18. člena določena smiselna uporab določb o 
nalogu za plačilo. V primerjavi z dosedanjim drugim odstavkom 
18. člena, ki je določal, da se za nakazilo smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona o nalogu za plačilo, predlagano novo besedilo 
točno našteva člene, ki se smiselno uporabljajo, kar je v skladu z 
načelom določnosti zakonov. 

Predpisovanje posebnega roka za izvršitev nakazil ni potrebno, 
ker je ta določen že s smiselno uporabo 16. in 17. člena zakona, 
in sicer je rok isti delovni dan, kot je prejem oziroma sprejem 
nakazila (prejem in sprejem je pri nakazilu istočasen, ker je kritje 
že zagotovljeno). Plačila, prejeta po določeni uri, pa se na podlagi 
domneve iz drugega odstavka 14. člena izvršijo naslednji delovni 
dan. 

K 12. členu (sprememba naslova In drugega odstavka 
19. člena) 

Predlagana sprememba naslova predstavlja uskladitev z vsebino 
člena in novim 12. členom zakona. 

Določba prvega odstavka, za izvrševanje plačil po sklepih o prisilni 
izterjavi, napotuje na uporabo zakona, ki ureja davčni postopek 
oziroma daje pravno podlago za izdajo predpisa za urejanje načina 
ravnanja izvajalcev plačilnega prometa za izvrševanje teh sklepov. 
Na enak način predlog zakona v drugem odstavku ureja plačila 
po sklepu o izvršbi in sklepu o zavarovanju. Osnovni predpis, ki 
ureja to področje je Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list 
RS, št. 51/98, 11/99 Odl.US, 89/99ZPPLPS, 11/01 ZRacS-1, 75/ 
02,87/02 SPZ, 70/03 Odi. US) in ga Zakon o plačilnem prometu le 
dopolnjuje. 

K13. členu (sprememba 20. člena) 

Sprememba 20. člena zakona je redakcijske narave in predstavlja 
uskladitev z novo definicijo dobroimetja v novi 5. točki 3. člena 
zakona. 

K14. členu (sprememba naslova ter prvega, drugega 
in tretjega odstavka 21. člena) 

Sprememba naslova 21. člena je redakcijske narave, in sicer 
predstavlja uskladitev naslova s samim besedilom tega člena ter 
z definicijo kritja v spremenjeni 4. točki 3. člena zakona. 

Dopolnitev prvega odstavka ureja način razpolaganja imetnika 
transakcijskoga računa s svojim kritjem na transakcijskom računu. 
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Redakcijske narave pa je sprememba v drugem odstavku 21. 
člena. Kot izhaja iz 15. člena tega zakona, ima imetnik 
transakcijskega računa pravico razpolagati s kritjem na računu 
(torej z vsoto pozitivnega stanja in odobrene prekoračitve 
pozitivnega stanja na računu) ne zgolj z dobroimetjem (pozitivnem 
stanju) na računu. V drugem odstavku je dodatno predlagana 
določitev posebnega roka za razpolaganje z dobroimetjem na 
podlagi nalogov za čezmejna plačila in nalogov za plačilo iz tujine, 
in sicer naj velja dogovorjeni rok (enak status ima tudi rok, določen 
v splošnih pogojih - tako kot velja tudi za rok za izvršitev naloga 
s strani izvajalca plačilnega prometa naiogodajalca po 2. točki 
tretjega odstavka 17. člena). Če rok ni dogovorjen, pa najkasneje 
naslednji delovni dan po dnevu, ko je bil odobren račun izvajalca 
plačilnega prometa prejemnika plačila (v domačem plačilnem 
prometu je to takoj). Predlog je skladen z Direktivo o čezmejnih 
nakazilih (6. člen). 

Ko izvajalec plačilnega prometa prejme sklep o izvršbi oziroma 
sklep o prisilni izterjavi, mora skladno z zakonom o izvršbi in 
zavarovanju oziroma zakonom o prisilni izterjavi, blokirati 
dolžnikova denarna sredstva v višini sklepa. Izvajalec plačilnega 
prometa po prejemu sklepa o izvršbi oziroma sklepa o prisilni 
izterjavi ne sme več izvršiti novih ndlogov za plačilo imetnika 
transakcijskega računa. Vendar na tiste naloge, ki jih je izvajalec 
plačilnega prometa sprejel (v smislu 15. člena zakona) pred 
prejemom sklepa o izvršbi, četudi poravnava v plačilnem sistemu 
še ni dokončna, ne more vplivati. Zato je predlagana sprememba 
besedila tretjega odstavka 21. člena tako, da je uporabljen kriterij 
sprejema naloga za plačilo in ne dokončnost poravnave. 

K 15. členu (črtanje 23. člena) 

Ker se na podlagi predloga novega tretjega odstavka 10. člena 
tega zakona za vsa razmerja med imetnikom transakcijskega 
računa in izvajalcem plačilnega prometa uporabljajo pravila 
pogodbe o naročilu (mandat), posebna ureditev, ki bi določala 
uporabo pravil obligacijskega prava le za primer prekoračitve 
danih pooblastil, določenih v pogodbi o vodenju transakcijskega 
računa, ni potrebna. Ravnanje izvajalcev plačilnega prometa v 
okviru pooblastil imetnika računa je namreč splošna obveznost 
prevzemnika naročila pri pogodbi o naročilu (mandatu). Tako prvi 
odstavek 768. člena Obligacijskega zakonika posebej določa, da 
mora prevzemnik naročila izvršiti naročilo po prejetih navodilih 
kot dober gospodarstvenik oziroma kot dober gospodar; pri tem 
mora ostati v njegovih mejah in v vsem paziti na naročiteljeve 
interese, ki mu morajo biti vodilo. 

Poleg tega je bilo dosedanje besedilo nedosledno, ker so 
pooblastila za poravnavanje obveznosti imetnika transakcijskega 
računa do izvajalca plačilnega prometa lahko vsebovana ne samo 
v pogodbi o vodenju transakcijskega računa, ampak tudi v drugi 
pogodbi z njim. To so zlasti kreditne pogodbe, ki vsebujejo klavzulo, 
da se lahko v primeru nevračila kredita banka poplača iz sredstev 
na dolžnikovem transakcijskom računu pri njej. Takšne klavzule 
so v kreditnih pogodbah dopustne, ker so izpolnjeni vsi zakonski 
pogoji za pobotanje medsebojnih terjatev in obveznosti. 

K 16. členu (sprememba 24. člena) 

Sprememba 24. člena je potrebna zaradi dosledne in celovite 
ureditve odgovornosti izvajalca plačilnega prometa naiogodajalca 
v razmerju do naiogodajalca. Dosedanje besedilo tega člena je 
namreč v naslovu in v prvem odstavku sicer določalo objektivno 
odgovornost vseh izvajalcev plačilnega prometa, vendar je v 
nadaljevanju urejalo zgolj razmerje izvajalca plačilnega prometa 
naiogodajalca do naiogodajalca, ne pa tudi razmerje izvajalca 
plačilnega prometa prejemnika plačila do prejemnika plačila 
(slednje bo dopolnjeno z novim 24a. členom). Poleg tega sedanji 

24. člen določal nadomestilo škode samo za primer zM] 
pa tudi za primer neizvršitve oziroma nepravilne izvrsitv 
za plačilo. 

Prvi odstavek 24. člena je po vsebini enak dosedanjemu,^^ 
dosledno vsebini v nadaljevanju govori o »izvajalcu P 
prometa naiogodajalca«. 

Tudi drugi odstavek 24. člena je po vsebini enak 
dosledno uporabo pojmov (neizvršitev naloga, P° 
izvajalec plačilnega prometa). 

lodGi 
V tretjem odstavku 24. člena, ki določa ekskulpacijske ra^.-j]/egi) 
poleg (nepričakovanega in neizogibnega ali ne 'ejZOgiD"0, 
dogodka, ki predstavlja višjo silo tudi (nepričakovano in n j/j 
aH neodvrnljivo) ravnanje naiogodajalca, kot npr. nap . M 

V"v " "u,wy r  splO?1" 
razlogov za oprostitev odgovornosti po tem zakonu s r ^ 
pravilom o oprostitvi odgovornosti iz prvega odstavka p 
Obligacijskega zakonika in drugega odstavka, po z^' 
razlog za oprostitev odgovornosti tudi, če je škoda nas 
dejanja oškodovanca, ki ga imetnik nevarne stvari ozirom . ^ se 
ki se ukvarja z nevarno dejavnostjo, ni mogla pričako 
njegovim posledicam ne izogniti ali jih odstraniti. 

Četrti odstavek 24. člena določa višini nadomestila v Pn^ 
zamude z izvršitvijo naloga za plačilo. Tako kot doslej 

\<ne<» 

nadomestila določena v višini, ki je enaka obrestim, obra 
od zneska zamujenega plačila po obrestni meri zamudni 
ki jo določa zakon, za obdobje od dneva, ko bi nalog mo 
do dneva, ko je nalog izvršil. 

redih* 
Peti in šesti odstavek 24. členp predstavljata dopolnita ^ets 
odškodninske odgovornosti izvajalca plačilnega " 
naiogodajalca v primeru neizvršitve naloga za P ^ 
Odškodninska odgovornost izvajalcev plačilnega proW' ^ pli 
namreč po prvem odstavku 24. člena ne samo za za' gVHp° 
izvršitvi naloga, ampak za vsako neizpolnitev ali n ^gsejilo 
izvršitev naloženega plačila. Vendar pa je dosedanja ^ n 
zakona podrobneje urejalo samo odškodninsko odgo 
primeru zamude (četrti odstavek 24. člena). 

Po predlogu petega odstavka 24. člena je za primer jgpici 
naloga za plačilo, pri čemer je bilo kritje na računu n orO0613- 
že zmanjšano, predlagana obveznost izvajalca plačilnega p 
- da nalogodajalcu povrne znesek plačila in morebitn ^ 

plačilnega prometa, za katere je bilo zmanjšano 
transakcijskom računu, ter afco"5*1" 

- da nalogodajalcu plača nadomestilo v višini z gnjjaP° 
zamudnih obresti za obdobje od dneva, koje bilo z K" 
kritje na transakcijskom računu naiogodajalca do 
nalogodajalcu povrne znesek plačila in stroške. 

/krili8 

Če pa račun naiogodajalca še ni bil obremenjen ( ^ je i 
transakcijskom računu naiogodajalca ni bilo zmanjšan A ^ ^i 
šestem odstavku 24. člena predlagano nadomesti dO 
zamudnih obresti za čas od dneva, ko bi nalog moral' 
dneva prejema zahteve za plačilo nadomestila. 

piaiilt 
V sedmem odstavku 24. člena je predpisana ^°^n°tgni, ^ 
nadomestila ne glede na višino škode, kar po ^gb"0 

nalogodajalcu za vložitev zahtevka po tem členu m ^ 
dokazovati škode. Morebitno višjo škodo od zneska P fiyliw 
nadomestil, pa bo lahko uveljavljal po splošni ..$0$' 
obligacijskega prava (vendar bo moral za to dokazati sv 
odgovornost izvajalca pa bo temeljila na krivdi). 

V osmem odstavku 24. člena je podobno kot že v 
potom odstavku istega člena, določeno, da v tem čl0nU . eji"' 
zneskov nadomestil s pogodbo ni mogoče izključiti n 
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®0l°čba ie 
242, ft J potrebna glede na splošno pravilo tretjega odstavka 
Pogo^ "a Obligacijskega zakonika, po katerem je veljavno 
tako do/o/ c,0'oc*''0' ki določa najvišji znesek odškodnine, če 
?a posar^

8ni znesek ni v očitnem nesorazmerju s škodo ali če 
ezen primer zakon ne določa kaj drugega. 

Kl7'členu (nov 24a., 24 b. in 24c. člen) 

0<19ovorn "°W 24a' ^lenie potreben zaradi ureditve odškodninske 
Pr6iemnii(0St' tUdi v razmerJu izvajalec plačilnega prometa 
urejal ie do prejemnika plačila. Zakon je namreč doslej 
nai°goda 

skodninsko odgovornost izvajalca plačilnega prometa 
Po,nanjkiJa,Ca V razmeriu do nalogodajalca, kar je bila 
strankarr! ^St' lzvr^'tev nalogov za plačilo morajo namreč 
1(0 stranke ■Var'at' 'zvaJalci plačilnega prometa ne samo takrat, 
amPak turjZda'a'° nalo9e v breme svojih računov (ali v gotovini) ^ 1 'akrat, ko prejemajo sredstva v dobro. 

lahko prenut ®enuie predlagano pooblastilo Banki Slovenije, da 
vplačilo c s'stem jamstva za izplačilo neizvršenih nalogov 
žilnega lcerstro9° določena objektivna odgovornost izvajalcev 
"9 Pomen Prometa P° tem zakonu namreč sama po sebi strankam 
'*Poini sv V6,,k°' če izvajalec plačilnega prometa kljub temu ne 
Uv6ljavljan°le Zveznosti. Stranki namreč preostane samo 
draga in </? oclškodninskega zahtevka po sodni poti, ki pa je 
Zat° 9°trajna, ter za manjše zneske povsem neprimerna. 
način zggof da/e mo^nost, da lahko Banka Slovenije predpiše 
Vadilo avlianja jamstva za izplačilo neizvršenih nalogov za 

Hov 24C 
!ivajaiCerr.en. ureia reševanje sporov med nalogodajalcem in 
Prejemnik0 

p a<?"nega prometa nalogodajalca oziroma med 
Pačila v ski pla^'laizvajalcem plačilnega prometa prejemnika 
tavanje, 2 ^lenom direktive o čezmejnih nakazilih. Za 
^6an, . sPorov se smiselno uporabljajo določbe 230.a člena 
Očrtih lcer ureja samo reševanje sporov med ponudniki 

storitev in potrošniki. 
1^ ^ 

*6. čle!^Ju (sPrernemba prvega in drugega odstavka 

® Prediang 
"Napodi0 ctoP°ln'tv'io prvega in drugega odstavka je dana platilu, v ®Sa'da bo izvajalec plačilnega prometa, po izvršenem 
°^azan n Vest'lu nalogodajalcu oziroma prejemniku plačila ,rar>sakci/e V?est' tudi referenčno oznako za identifikacijo 
"1°ra biti z '^e vP'sana na nalogu za plačilo. Referenčna številka 
testna s3 'zvaial°a plačilnega prometa obvezna sestavina 
°*iroma aw prec,vsem prejemniku plačila omogoča enostavnejšo 

°matsko identificiranje posameznega plačila. 

^čl 
^na) °nu (dopolnitev prvega in petega odstavka 28. 

Cosebn)^
f)e'e9a odstavka 28. člena je predlagana zaradi t.i. 

^oo, Qansakc'isl<ih računov, ki so že v registru transakcijskih 
(lica 2 P'rani° posebnih transakcijskih računov je praviloma 

Pora^navi °nskit] zahtev na različnih področjih. Zakon o prisilni 
Subi6kte v st 3-U 'n likv'daciii npr. zahteva poseben račun za r^n za vout^U'Zakon 0 volilni kampanji npr. zahteva poseben 
^*araziie

,no kampanjo. Zahteve po posebnih računih veljajo 
7° *ak0nu 

ne sklade (npr. poseben denarni račun kritnega sklada 
^acifr Zavarovalništvu). Predlagana dopolnitev to pravno 

pri ren 'Zt
ha'a kot omenjeno iz različnih zakonov, upošteva 

ru transakcijskih računov. 

K 20. členu (sprememba 29. člena) 

V skladu s prepovedjo odpiranja transakcijskoga računa imetnikom 
transakcijskega računa, ki imajo neporavnane obveznosti na 
podlagi odločb državnih organov, ki jo določata novi sedmi in 
osmi odstavek 8. člena zakona je potrebno ustrezno prilagoditi 
vsebino in javnost registra transakcijskih računov. Na tej podlagi 
se v registru transakcijskih računov vodi tudi podatek o 
vzpostavljeni evidenci iz sedmega in osmega odstavka 8. člena 
zakona. Prav tako je izvajalcem plačilnega prometa, za izvajanje 
določb sedmega in osmega odstavka 8. člena zakona, omogočen 
dostop do podatkov registra transakcijskih računov. 

K21. členu (novo 2a. poglavje in 30a. do 30f. členi) 

V novem 2a. poglavju je predlagana posebna ureditev za čezmejna 
plačila manjše vrednosti, kot to zahteva Direktiva 97/5/EC o 
čezmejnih nakazilih. Predlagana dopolnitev zakona v tem poglavju 
predstavlja celotno vsebino omenjene direktive. Celotno novo 2a. 
poglavje naj bi v skladu s predlagano prehodno določbo začelo 
veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji. 

V 30a. členu je v prvem odstavku opredeljen obseg uporabe 
določb tega poglavja, ki predstavljajo posebno ureditev v odnosu 
do določb 2. poglavja tega zakona (plačilni promet). Zato je 
potrebno natančno opredeliti, za katera plačila veljajo določbe 
tega poglavja. To so samo plačila v/iz držav članic Evropske unije 
(oziroma Evropskega gospodarskega prostora, kot izhaja iz 
posebne prehodne določbe), in le do zneska 50.000 evrov. Za 
čezmejna plačila, ki presegajo omenjeni znesek in za vsa 
čezmejna plačila v/iz tretjih držav, pa se uporabljajo splošne 
določbe tega zakona o plačilnem nalogu oziroma nakazilu. Drugi 
odstavek pa določa sklicevanje na tiste določbe tega zakona, 
kjer posebna ureditev naloga za čezmejno plačilo manjše vrednosti 
ni potrebna, ampak je ustrezna ter skladna z direktivo že splošna 
ureditev nalogov za plačilo. V tretjem odstavku pa je določeno, da 
se določbe 2a. poglavja zakona ne uporabljajo za čezmejna plačila 
manjše vrednosti pri katerih je nalogodajalec banka ali hranilnica, 
zavarovalnica, investicijski sklad ali pokojninski sklad in upravitelji 
teh skladov, borzno-posredniška družba ali podjetje katerega 
dejavnostjo podobna dejavnostim prej naštetih podjetij ali katerih 
osnovna dejavnost je pridobivanje kvalificiranih deležev ali 
preoblikovanje finančnih terjatev. Določba pomeni uskladitev s 1. 
členom Direktive o čezmejnih nakazilih. 

Predlog 30b. člena implemenitra določbo 5. člena direktive, ki se 
nanaša na obvezujočo naravo ponudbe izvajalca plačilnega 
prometa. Skladno z omenjeno določbo direktive, predlog določa 
tudi minimalno vsebine ponudbe za sklenitev posla v zvezi s 
čezmejnimi nakazili manjše vrednosti. 

V 30c. členu sta implementirana 3. in 4. člen direktive, ki se 
nanašata na informiranje strank pred in po izvršenem plačilu. 

V prvem odstavku so v skladu s 3. členom direktive določene 
informacije o pogojih za izvršitev čezmejnega plačila manjše 
vrednosti, ki morajo biti sedanji ali bodoči stranki na voljo in ki 
zagotavljajo transparentnost pogojev čezmejnih plačil. 

Drugi odstavek implementira odločbo 4. člena direktive, ki se 
nanaša na informiranje strank po izvršenem plačilu. Zahteva velja 
tako za izvajalca plačilnega prometa nalogodajalca v odnosu do 
nalogodajalca kot za izvajalca plačilnega prometa prejemnika 
plačila v odnosu do prejemnika plačila. 
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V tretjem odstavku pa je implementirana določba drugega 
odstavka 4. člena direktive, ki posebej določa obveznost 
informiranja prejemnika plačila o stroških v primeru, če po nalogu 
nalogodajalca ti stroški bremenijo prejemnika plačila, kar je sicer 
izjema, predvidena v predlogu določbe o stroških čezmejnega 
plačila manjše vrednosti. 

30d. člen predstavlja implementacijo 6. člena direktive v zvezi s 
t.i. rokom 5 + 1 za izvršitev čezmejnega plačila. Tako je določen 
rok za izvršitev plačila s strani izvajalca plačilnega prometa 
nalogodajalca, in sicer 5 delovnih dni oziroma v dogovorjenem 
rok. Ta rok je potrebno urediti posebej, ker bi sicer izvajalec 
plačilnega prometa nalogodajalca moral izvršiti nalog še isti dan. 
Pač pa ni potrebno posebej predpisovati roka za izvršitev plačila 
s strani izvajalca plačilnega prometa prejemnika plačila (1 delovni 
dan oziroma v dogovorjenem roku). To je namreč vsebovano že 
v določbi dopolnjenega drugega odstavka 21. člena tega zakona, 
na katerega se drugi odstavek 30a. člena tudi sklicuje. Posebej 
tudi ni potrebno predpisovati obveznosti plačila zamudnih obresti 
v primeru zamude, ker za to zadošča že sklicevanje na 24. in 
24a. člen. 

V 30e. členu je implementirana določba 7. člena direktive, ki se 
nanaša na obveznost opravljanja čezmejnih plačil v skladu z 
navodili. Načelo je, da stroški plačilnega prometa bremenijo 
nalogodajalca, izvajalci plačilnega prometa pa morajo nalog izvršiti 
v polnem znesku (torej znesku naloga). Nalogodajalec pa lahko 
odredi, da stroški delno ali v celoti bremenijo prejemnika plačila. 

V drugem odstavku je skladno z drugim odstavkom 1. točke 7. 
člena direktive izrecno omenjeno, da lahko izvajalec plačilnega 
prometa prejemnika plačila temu zaračunava stroške vodenja 
računa, vendar to ne sme bili način izogibanja prepovedi 
zaračunavanja stroškov, ki jih nalogodajalec ni odredil. Po 
komentarju Evropske komisije, je to potrebno v zakon posebej 
zapisati. 

Tretji in četrti odstavek določata obveznost povračila škode v 
primeru, če je izvajalec plačilnega prometa od zneska plačila 
odtegnil znesek stroškov in torej naloga ni izvršil v polnem znesku. 
Odtegnjeni znesek mora izvajalec plačilnega prometa 
nalogodajalca plačila povrniti nalogodajalcu samo na njegovo 
zahtevo (torej ne avtomatično, kar se zahteva v primeru zamude 
roka za izvršitev plačila). 

V 301. členu je implementirana določba 8. člena direktive v zvezi z 
odgovornostjo izvajalcev plačilnega prometa. 

V prvem odstavku je v skladu s 1. točko 8. člena direktive določena 
odgovornost izvajalca plačilnega prometa nalogodajalca v primeru 
neizvršitve naloga, z omejitvijo do 12.500 evrov (omejitev je nižja, 
kot je sicer znesek čezmejnega plačila, za katerega velja posebno 
varstvo • to so nalogi do 50.000 evrov). Hkrati pa mu mora povrniti 
tudi obresti in morebitne stroške za katere je bilo zmanjšano kritje 
na transakcijskom računu. Omejitev odškodninske odgovornosti 
do omenjenega zneska mora izvajalec plačilnega prometa 
nalogodajalca nalogodajalcu povrniti v roku 14. dni od prejema 
zahteve. Poleg tega lahko nalogodajalec od izvajalca plačilnega 
prometa zahteva tudi razliko do celotnega zneska plačila, v skladu 
s splošnimi določbami zakona. 

V četrtem odstavku 30f. člena je implementirana določba četrtega 
odstavka 1. točke 8. člena direktive v zveži z obveznostjo 
posredniškega izvajalca plačilnega prometa. Če je do neizvršitve 
plačila prišlo zaradi ravnanja posredniškega izvajalca plačilnega 

orornete 
prometa, mora ta vrniti sredstva izvajalcu plačilnega P g 
nalogodajalca, razen če je napaka nastala zaradi naPa 

pomanjkljivega naloga izvajalca plačilnega prometa nalog 

Četrti odstavek 30f. člena predloga je določen v skladu z^jn 'egi 
8. člena direktive. Če je posredniškega izvajalca P 
prometa določil izvajalec plačilnega prometa prejemniK*r' (in 
se sredstva neizvršenoga plačila plačajo prejemniku P erU 
ne nalogodajalcu) s strani njegovega izvajalca. Tudi v tem P 
velja omejitev odgovornosti do zneska 12.500 evrov. 

Holoć^ ^ Peti odstavek predloga 30f. člena zakona upošteva o 
točke 8. člena direktive. Izvajalec plačilnega prometa nal°9 
je prost odgovornosti, če je do neizvršitve iezrne,ne^iaiaica ali 

prišlo zaradi napačnih ali pomanjkljivih navodil nalogoo 
zaradi ravnanja tistega posredniškega izvajalca P a.jingni 
prometa, ki ga je izrecno določil sam nalogodajalec. V iem.^c njpil 
pri vračanju napačno nakazanih sredstev na/ogocte/a 

pravice do povrnitve stroškov in obresti, izvajalec P ^ 
prometa nalogodajalca, ki je poskrbel za vračilo, pa ima ^jgpih 
do povračila stroškov (in si jih lahko odtegne od zneska 
sredstev), pod pogojem, da so ti stroški specificirani. 

K 22. členu (nov 42a. člen) 

Predlagani novi 42a. člen zakona predstavlja pravno ^ 
vključitev pravnih oseb, ki v skladu z zakonom lahl<0 -gvair 
elektronski denar med obveznike za izračunavanje in izp° in 
obveznih rezerv in omogoča Banki Slovenije, da določi ^ Ie 
roke za izračun, izpolnitev in uporabo obveznih reze 
pravne osebe. 

knvan^' 
Elektronski denar je bližnji substitut bankovcem in K0 ^ p) 
kar pomeni, da vpliva tudi na denarne agregate in s ^ jj 
stabilnost cen. Evropska centralna banka (ECB) je za 

omejila nenadzorovano rast elektronskega denarja, me ^ $e 
oblikovala pogoje, kateri omogočajo vključitev institu $ 
ukvarjajo z izdajanjem elektronskega denarja, med obv ggeS» 
izračunavanje in izpolnjevanje obveznih rezerv, v jo 
prilagajanja instrumenta obveznih rezerv instrumentu ^ 
tudi Banka Slovenije vključila navedene pravne os 
obveznike za obvezne rezerve. 

K 23. členu (nov drugi odstavek 52. člena) ^ 

Dopolnitev 52. člena zakona s pooblastilom Banki ^°v^ajslc' 
predpiše podrobnejša pravila o poravnavah 
plačilnega prometa, vključno s pogoji za opravljani ,g^ 
upravljanja plačilnih sistemov in druge pogoje, kijih mora lZ^gi,gpp 
klirinška družba, je potrebna zaradi doslednega SP° 
načela zakonitosti, po katerem morajo biti tako >t 
zahteve, kot so zahteve za klirinške družbe, vsaj 
določene že v zakonu. Zakon namreč klirinške dnJŽbe P .^/s 
ne ureja, zato je zahteve glede njihovega poslovanja P ^peg* 
Banka Slovenije s Sklepom o poravnavah med izvajalci P ^0» 
prometa (Uradni list RS št. 7/03), v katerem je med drugi 
statutarne pogoje (kapital, lastniška struktura), ^zijsV 
kadrovske in organizacijske pogoje ter predpisala ' >*' 
pregled in revizorjevo poročilo. Vse te zahteve so P 
utemeljene in za takšno finančno institucijo kot je kl'r -naie^° 
neogibno potrebne. Predlagana dopolnitev te zahteve vs I 
določa že na zakonski ravni. 
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u (n°v drugi in tretji odstavek 53. člena) 
Dofočbg rt 
98/26/£C ru®e9a odstavka predstavlja implementacijo Direktive 
PlačiineQ 

0 dokončnosti poravnav, ki zahteva, da morajo člani 
Za njihov Sl$tema'meti možnost izbire prava, ki naj se uporablja 
da Se za

SIStem' Direktiva v drugi alinei točke (a) 2. člena določa, 
^aniPlači?'S,em upora^ia pravo države članice, ki ga izberejo 
č>anice v n^a s'stema, ti pa smejo izbrati samo pravo tiste države 
'• člena te lf teri ima sedež vsaj eden od njih. Skladno s točko (a) 
2a sistem fektive-mora Republika Slovenije to možnost zagotoviti 
ki jfa si ' k' Posluje v katerikoli valuti, v ecu aH v različnih valutah, 
odstavka si konvertira eno v drugo. V predlogu novega drugega v kateri^., ■ Clena Je ,0 opredeljeno kot plačilni sistemi, ki poslujejo 
ker nj ^1 «**, saj je bil ECU v direktivi posebej naveden zato, 
obsežen s

Valuta (EUR pa ni potrebno posebej navajati, saj je 
Predviden 

p°lmorr> »katerakoli valuta«), V prehodnih določbah je 
"sfopa ^ °' da bo omenjena določba začela veljati šele z dnem 

Publike Slovenije v Evropsko unijo. 
V skladu z H trethm odst®

im °dstavkom 10. člena omenjene direktive je v 
p°same2n 

avku ureieno tudi obveščanje Banke Slovenije o členih 
9a plačilnega sistema in o njihovih spremembah. 

členu (n°v tretji odstavek 54. člena) 
D°P°lnitev sa 
Stavka in- a ,e Predlagana zaradi zahteve četrtega 0rr>enjgna . člena Direktive o dokončnosti poravnav, ki jo 

'*Vaialcanl °'°C"'3a P°vzerra. Tako je določeno, da ima stranka 
Pr°meta o ac'lne9a prometa in vsak, ki želi pri izvajalcu plačilnega 
PmwCo ^'ac/'° na podlagi naloga za plačilo ali nakazila 
s'stemih v i?a 'zvaialec plačilnega prometa obvesti o plačilnih ,Bh sistemo 

atere vkiiučen, in o poglavitnih pravilih delovanja 

členu (nov peti odstavek 56. člena) 
D°ločba Do 
0 ^okončn meni uskiaditev s prvim odstavkom 10. člena direktive 
£*opsko °st' P°ravnav, ki zahteva, da morajo države članice 
" tei držav°m'S'i0 ct:>veščati o plačilnih sistemih za katere bodo 
skladu s te' V6l^ala določila te direktive. Banka Slovenije bo v 
katere je ^ ^Vr°Psko komisijo obveščala o plačilnih sistemih za 
Poc"ag/ 5$ a3 ctovo,ieni8 za oblikovanje plačilnega sistema na tf'ena Sklen 6na fe®a zakona oziroma, ki delujejo na podlagi 53. 

0 Poravnavah med izvajalci plačilnega prometa. 

^2? čl 
' enu (sprememba 57. člena) 

Brr>emb 
®rektivo *57- člena zakona je potrebna zaradi uskladitve z 
^ ^končnosti poravnav. 

re,r°akti°ntf!avl<uie izmeno določeno splošno pravilo o prepovedi 
0(lstavku 3 u^lnk°v stečajnega postopka. Direktiva v drugem 
ra*<tora n0r 

clena določa, da zakonodaja ne smo omogočati 
>opka av?avo, sklenjene pred trenutkom začetka stečajnega 
/J1®# retroa,..' členu pa določa, da stečajni postopki ne smejo 

iz^aiaj0 * učinkov na pravice in obveznosti udeležencev, 
*ačatka tor.'S0 P°vezane z udeležbo v sistemu pred trenutkom e9a postopka 

.9< od 
H^ktive (oh61* 'mPlementira določbo pn/ega odstavka 3. člena 
J/e sicerže P!ava zero hour rule). Določba 66. člena zakona, 
: lr°kti\,e 

osleipredstavljala implementacijo omenjenega člena 
^nikov »e namreč nanaša na veljavnost nalogov za plačilo 
s°'re6o0 2

ransakcijskega računa, po direktivi pa je ta pravila 
's,6ma f. dotovitj za naloge za poravnavo članov plačilnega 
Bprsklicno 9-6de na t0, določbe 64. do 66. člena zakona o s,i nalogov za plačilo imetnikov transakcijskoga 

računa ostajajo po vsebini nespremenjena, ker je po ugotovitvah 
Evropske komisije potrebno zagotoviti pravila o nepreklicnosti ne 
samo za naloge za poravnavo v plačilnih sistemih, ampak tudi za 
naloge za plačilo (Discussion Document of the Commission's 
services (DG MARKT/F4) for the PSMG Meeting of 17.02.2003 
on the New Legal Framework for Payments in the Intemal Mar- 
ket, Annex F). 

Tretji odstavek povzema vsebino dosedanjega besedila 57. člena, 
ki predstavlja implementacijo splošnega načela o prepovedi 
retroaktivnega učinka stečajnega postopka, s tem, da je izključitev 
določb ZPPSL o prepovedi pobotanja določena kot splošno pravilo 
(ne samo v primeru, ko denarne terjatve članov plačilnega sistema 
preidejo na Banko Slovenije oziroma klirinško družbo). Ker se 
119. člen ZPPSL nanaša na prepoved pobotanja terjatev, nastalih 
pred dnem začetka stečajnega postopka s terjatvami, nastalimi 
po začetku tega postopka, in ne samo na prepoved pobotanja 
cedi ranih terjatev (kakor 118. člen ZPPSL), je predlagano besedilo 
tretjega odstavka temu prilagojeno. 

Predlagana določba četrtega odstavka 57. člena pa predstavlja 
implementacijo 8. člena direktive o dokončnosti poravnav, po kateri 
se v primeru stečajnega postopka nad članom plačilnega sistema, 
pravice in obveznosti, ki izhajajo ali so povezane z udeležbo v 
sistemu pred trenutkom začetka tega postopka, določajo po pravu, 
ki velja za ta sistem. Določba je potrebna, ker se po splošnih 
pravilih mednarodnega zasebnega prava za stečajni postopek 
uporablja pravo države, ki ji pripada član plačilnega sistema, kar 
pa ni nujno enako kot pravo, ki velja za plačilni sistem. Še zlasti, 
ker mora zakon v skladu z direktivo dati članom plačilnega 
sistema možnost izbire prava, ki naj se uporablja za sistem 
(predlog novega drugega odstavka 52. člena). 

V skladu s 6. členom direktive o dokončnosti poravnav predlog 
zakona v petem členu definira začetek stečajnega postopka, ki 
je v skladu z direktivo trenutek, ko sodišče izda sklep o začetku 
stečajnega postopka. Taka določba v zakonu je potrebna ker 
Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji začetka stečajnega 
postopka ni v celoti skladen z omenjeno direktivo. O začetku 
stečajnega postopka so sodišča dolžna takoj obvestiti Banko 
Slovenije, ki o tem obvesti tudi pristojne institucije držav članic 
Evropske unije. 

K 28. členu (sprememba prvega odstavka ter nov 
tretji odstavek 59. člena) 

S predlagano spremembo bosta določeni temeljni funkciji pri 
upravljanju plačilnega sistema, to je funkcija klirinškega agenta in 
funkcija poravnalnega agenta. Po obstoječem besedilu funkcija 
poravnalnega agenta ni neposredno sodila med storitve upravljanja 
plačilnega prometa po tem členu, zato poravnalni agent ni 
potreboval dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega 
sistema v skladu z 48. členom zakona. Prav tako predlagana 
sprememba pomeni uskladitev s spremembo 2. točke 3. člena 
zakona in 7. členom Sklepa o poravnavah med izvajalci plačilnega 
prometa. 

K 29. členu (sprememba drugega in tretjega odstavka 
ter nov četrti odstavek 60. člena) 

Spremenjeni drugi in tretji odstavek sta potrebna zaradi uskladitve 
z 2. členom, točka e), Direktive 98/26/EC o dokončnosti poravnav 
in zagotavlja prost pretok opravljanja storitev na področju 
upravljanja plačilnih sistemov. Veljavni zakon v 9. točki 3. člena 
namreč določa, da je lahko klirinška družba le družba s sedežem 
v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije. 
Predlog zakona zato predvideva, da lahko klirinška družba s 
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sedežem v tujini lahko opravlja storitve upravljanja plačilnega 
sistema na območju Republike Slovenije preko podružnice v 
Republiki Sloveniji, na podlagi dovoljenja Banke Slovenije. Prav 
tako pa lahko storitve upravljanja plačilnega sistema v Republiki 
Sloveniji opravlja tudi klirinška družba s sedežem v državi članici 
Evropske unije bodisi neposredno, bodisi preko podružnice, na 
podlagi dovoljenja Banke Slovenije. 

Glede vsebine zahteve za izdajo dovoljenja je dosedanji drugi 
odstavek 60. člena določal samo, da mora zahteva obsegati 
določno opredelitev vrst storitev, na katere se nanaša. Ker pa 
Banka Slovenije v skladu s tretjim odstavkom istega člena izda 
dovoljenje samo, če klirinška družba izpolnjuje pogoje za 
opravljanje storitev, na katere se nanaša zahteva za izdajo 
dovoljenja, je potrebno zagotoviti tudi dokazila o izpolnjevanju teh 
pogojev. Banka Slovenije je potrebno dokumentacijo k zahtevi za 
izdajo dovoljenja klirinški družbi že predpisala v sklepu o 
poravnavah med izvajalci plačilnega prometa, predlagana 
dopolnitev pa za to daje tudi izrecno zakonsko podlago. 

K 30. členu (sprememba 64. člena) 

Sprememba 64. člena je redakcijske narave. Določba se nanaša 
na nepreklicnost nalogov za plačilo med imetniki transakcijskih 
računov pri isti banki (interni plačilni promet), za kar se povezavi 
s 16. členom zakona uporablja izraz »izvajalciplačilnega prometa«. 
Ker ta člen obravnava interni plačilni promet, članstvo v plačilnem 
sistemu za to ni pomembno. 

K 31. členu (sprememba tretjega odstavka 67. člena) 

Dmge osebe, ki niso izvajalci plačilnega prometa (nimajo dovoljenja 
Banke Slovenije za opravljanje storitev plačilnega prometa oz. 
posameznih storitev plačilnega prometa), lahko po predlogu 
novega petega odstavka 4. člena zakona opravljajo posamezne 
storitve plačilnega prometa, ne pa tudi storitve vodenja 
transakcijskih računov. Sprememba tretjega odstavka 67. člena 
tako predstavlja uskladitev.s 4. členom zakona. 

K 32. členu (sprememba drugega in tretjega odstavka 
ter črtanje četrtega odstavka 68. člena) 

Sprememba drugega odstavka 68. člena je potrebna zato, ker v 
praksi izvajalci plačilnega prometa podatkov za statistične in druge 
namene ne posredujejo UJP. Le-ta namreč opravlja podobno 
funkcijo kot ostali izvajalci plačilnega prometa, saj skladno z 
določbo 74. člena tega zakona vodi račune neposrednih in 
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki so vključeni v 
sistem enotnega zakladniškega računa in so v skladu s petim 
odstavkom 8. člena tega zakona odprti kot podračuni enotnega 
zakladniškega računa države oziroma občin. Zato je UJP tista, ki 
(podobno kot drugi izvajalci plačilnega prometa) zbira in pošilja 
podatke iz 68. člena drugim institucijam (Agenciji Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Davčni upravi...). 
Tako določa tudi 6. točka prvega odstavka 74. člena tega zakona 
med nalogami UJP. 

Banka Slovenije je odgovorna za nadzor nad delovanjem plačilnih 
sistemov in za zagotavljanje zakonitega in pravilnega izvajanja 
plačilnega prometa. V okviru pooblastil in odgovornosti Banke 

Slovenije v zvezi z delovanjem plačilnih sistemov naj se z 
ne predpisuje pristojnosti drugih institucij, da brez mne ' .^ga 
Slovenije objavljajo zahteve, ki posegajo v izvajanje P ^a/o 
prometa in vplivajo na kvaliteto storitev plačilnega Pr a ^o, 
je predlagana dopolnitev tretjega odstavka 68. člena za /n 
da Agencija Republike Slovenije za javnopravne evi ^ s 
storitve (v nadaljevanju: AJPES) predpiše pravila 
poročanjem ob soglasju Banke Slovenije. 

Črtanje določbe četrtega odstavka 68. člena zakona je Pre^glu v 
ker Banka Slovenije ne zbira podatkov o plačilnem P ^ j0 
okviru enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju- ^eg$ 
namreč izvaja UJP, ki vodi podračune enotnega zak a 
računa. UJP tudi poroča o prometu na teh računih za s ^ 
namene in sicer v AJPES. Navodilo AJPES, na l<a>e !)(orj\e^ 
soglasje tudi Banka Slovenije, predpisuje, da poroča o P . jjp 
na podračunih EZR poleg izvajalcev plačilnega prometa ^negi 
enako, kakor poročajo o prometu na računih izvajalci P 
prometa, ki jih vodijo. 

K 33. členu (sprememba prvega odstavka in 
dopolnitev šestega odstavka 71. člena) 

71 čla^ S predlagano spremembo 9. točke prvega odstavka 'l3 fi- 
prenese naloga z Urada za javna naročila na Ministrs ^„//i 
nance. Sprememba je potrebna zaradi reor9an'zaC!Lanji 
služb, v okviru katere Vlada Republike Slovenije dose 
Vlade Republike Slovenije za javna naročila ukinja, njego 
pa prenaša na Ministrstvo za finance. 

Dopolnitev šestega odstavka je potrebna zaradi za^!°^s 

izrecne pravne osnove za brezplačno posredovanje P 
strani AJPES tudi UJP, ki podatke potrebuje za uva^ upra^ 
nalog. UJP ima enak status kot Davčna uprava in Carins ^egi 
ki sta po veljavnem zakonu upravičeni do brezp 
pridobivanja podatkov od AJPES. 

K 34. členu (nov 71a. člen) 

Zakon o plačilnem prometu določa naloge, kijih op t^rslf 
med drugim tudi objavo letnih poročil po Zakonu o 3os^\.gVgpjO- 
družbah (Uradni list RS, št. 30/93 in naslednjih, v 
ZGD), zakonu, ki ureja računovodstvo, zakonu, ki urei 
in drugih predpisih, če ti določajo AJPES kot prekrškov ^ 
Tako so po ZGD določeni subjekti dolžni predložiti lelr>a.j^ija^e 

za objavo organizacij pooblaščenih za obdelovanje in o I ^gp0fli 
podatkov, opustitev predložitve pa je v skladu s 571. in 5/ ■ 
ZGD določena kot prekršek. 

gladil1 

Zaradi nove organizacije odločanja o prekrških v . ^ 
Zakonom o prekrških (ZP-1) je treba določiti Prekr^°V

fop\ui.P° 
ki je pristojen za odločanje na prvi stopnji v t.i. ^ 
drugem odstavku 45. člena ZP-1 so prekrškovni °r^slv0 pB" 
drugim tudi nosilci javnih pooblastil, ki izvajajo nadzo ^ 
izvrševanjem zakonov in uredb, s katerimi so đo/oćs'1'^^ jfi 
Glede na to, da je AJPES pooblaščena za zbiranje, o lgtnjfr 
posredovanje podatkov iz letnih poročil in za javno 0<V apjei" 
poročil, je pristojna tudi za izvajanje nadzorstva nad izv 
zakona v tem delu, kar narekuje predlagana določba. 

49. 
Poleg tega je potrebno v skladu z drugim ods,avkom

MStop^0 

ZP-1 določiti tudi pooblaščeno uradno osebo, ki 
prekršku pred prekrškovnim organom in v njem odloča- 

  -^T200* 
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73. čfeffjj0 (sprememba drugega in tretjega odstavka 

narail Cjru?e9a stavka drugega odstavka 73. člena je redakcijske 
Slovenji* 19 po[rebno glede na to, da je Agencija Republike 2a Ptečilni promet s 1.1.2003 prenehala obstajati. 

>re,iegaod'Sk' popravek 9re tudl Pri spremembi druge točke 
Uporablia■ Stavka ,n ie potreben zaradi uskladitve s pojmi, ki se 
vzpojjg/J® P° uveljavitvi zakona o plačilnem prometu oziroma po 

1 sistemov enotnih zakladniških računov. 

^ • členu (spremembe in dopolnitve 74. člena) 

ter $ 
stavka drugega odstavka 74. člena zakona 

zaračUn ' predla9anim novim tretjim odstavkom je vprašanje 
Skriva sf

n'a stor',ev rešeno na celovit in ustrezen način, saj 
nSdgra(jn 

or',ve, ki jih UJP že zaračunava in predstavljajo 
Tak prjJ° obstoječih storitev ter so povezane z dodatnimi stroški. 
Proračunsk 16 f0C" vodenie večjega števila računov enega tudi pro. 

6pa uPorabnika. Tako kot komitenti poslovnih bank si 

^ISovodsk ' uPorabniki z dodatnimi računi olajšajo ^a vs(jen 
0 sPremljanje določenih prihodkov oziroma odhodkov. 

proračunskt-re^'tev ie predlagana, da bi zaznane potrebe 
°6reme ... uP?rabnikov uresničili, hkrati pa s tem ne bi dodatno 
*aračunljj'Jh drzavn' proračun. Nedvomno pa v kategorijo ifo zakon a/ storitev ne sodi vodenje tistih dodatnih računov, ki 

sPremii' ^^konski predpis zahteva za ločeno evidentiranje 
Zakona aft0 poslovania oziroma v primerih, ko je na podlagi 

Podzakonskega predpisa zaračunavanje izključeno. 

K 37 ai 
enu (spremembe in dopolnitve 75. člena) 

Nado m 
*aradi uskl 6V ,zraza "denarna kazen« z »globo« je potrebna 
(v nadaiig^'>Ve z Zakonom o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) 

aniU: ZP-1), ki se bo uporabljal od 1.1.2005 dalje. 
G'®Ce na 
,rar>sakcijPiBpoved odpiranja transakcijskih računov imetnikom 
Podlagj orji. i ra^unov, ki imajo neporavnane obveznosti na 
Stavek a * dr*avnih organov kot jo določa nov sedmi in osmi 
"6narna t' a zakona, je za kršitve te določbe predvidena 
i 

Ka*en (globa). 

^^ilnoJn nalo®ov za plačilo v zakonsko določenih rokih ter Uporabnik0 pravoćasn° obveščanje strank, je z vidika strank - le9a zakon
VstoritevPlačilnega prometa najpomembnejša vsebina 

*ot prekri fi 0 ie Primemo, da so te kršitve sankcionirane tudi 
Spr6rr>err)bt ^nova 3- 'n 4- točka prvega odstavka 75. člena). 
°Pravljania to^e prvega odstavka 75. člena, ki sankcionira Sl°venijg / stor'tev plačilnega prometa brez dovoljenja Banke 
^obna 2 dar 'e za izvajalce plačilnega prometa), pa je aradi na novo določenega 4. člena zakona. 

Pr6fnemb 
S'a re^akcr 'k d°P°lnitev 3- točke prvega odstavka (prej 5. točka) 
°^s,avka Jo narave- Črtanje sankcioniranja za kršitve četrtega 

2- Hen0rri , ena i° potrebna zaradi uskladitve s predlaganim 
°'eg ig0„ B9a zakona, ki predvideva črtanja tega odstavka. 

UprS\/a pjP Izglede na to, da je v skladu z 68. členom Carinska 
Publike Slovenije upravičena do podatkov o stanjih in 

prometu preko transakcijskoga računa, tudi zanjo potrebno 
zagotoviti sankcioniranje v primeru neizvrševanja določbe, tako 
kot to velja za Banko Slovenije, Agencijo RS za javnopravne 
evidence in storitve in Davčno upravo RS. 

Nova 12. točka daje pravno podlago za sankcioniranje v primeru, 
da izvajalci plačilnega prometa kršijo določbe Uredbe št. 2560/ 
2001 o čezmejnih plačilih v evrih (Regulation (EC) No. 2560/2001 
of the European Parlament and of the Council on cross-border 
payments in euro). Uredbe Evropske unije se ne prenašajo v 
nacionalne zakonodaje, temveč so v državah članicah 
neposredno veljavne, kljub temu pa je v skladu s 7. členom uredbe 
potrebno zagotoviti sankcioniranje. 

K 38. členu (spremembe 76. člena) 

Nadomestitev izraza »denarna kazen« z »globo« je potrebna 
zaradi uskladitve z ZP-1, ki se bo uporabljal od 1.1.2005 dalje. 

Sprememba 1. točke prvega odstavka 76. člena, ki kot prekršek 
sankcionira opravljanje storitev vodenja transakcijskih računov, 
je potrebna zaradi na novo določenega 4. člena zakona, ki drugim 
osebam, ki niso izvajalci plačilnega prometa, prepoveduje ne samo 
opravljanje storitev vodenja transakcijskih računov, ampak 
opravljanje storitev plačilnega prometa nasploh. 

K 39., 40. in 42. členu 

Členi so potrebni zaradi uskladitve z ZP-1, ki se bo uporabljal od 
1.1.2005 dalje. 35. člen kot prekrškovni organ v skladu z ZP-1 
(hitri postopek) določa Banko Slovenije, vendar člen začne veljati 
1.1.2005, to je na dan, ko se začne uporabljati ZP-1. Do tedaj se 
izrekajo globe kot denarne kazni v mejah, ki so določene z 
Zakonom o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/ 
86, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 
73/97, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01). 

K 41. členu 

V prvem odstavku 41. člena predloga zakona je predlagana 
odložitev začetka uporabe določb 23. do 27. točke 3. člena, določb 
novega 2a. poglavja o čezmejnih plačil manjše vrednosti, določbe 
drugega odstavka 53. člena, določbe petega odstavka 56. člena 
in določbe petega odstavka 57. člena zakona do pristopa Republike 
Slovenije k Evropski uniji, ker bo šele takrat tudi s strani bank iz 
držav članic Evropske unije zagotovljena recipročnost. 

V skladu s komentarjem Evropske komisije, da se direktiva 97/5/ 
EC o čezmejnih nakazilih uporablja za vse države EEA ne samo 
za države članice Evropske unije, je v drugem odstavku določeno, 
da se določbe predloga zakona, ki se nanašajo na države članice, 
dejansko uporabljajo za vse države podpisnice Sporazuma o 
Evropskem gospodarskem prostoru. 

K 43. členu 

Člen določa običajen vacatio legis. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

1. člen 
(Vsebina zakona) 

Ta zakon ureja: 
1. opravljanje plačilnega prometa, 
2. razmerja med izvajalcem plačilnega prometa in imetnikom 

transakcijskega računa, 
3. razmerja med izvajalci plačilnega prometa in Banko Slovenije 

v plačilnem prometu, 
4. opravljanje poravnav v plačilnem prometu, 
5. izdajanje elektronskega denarja, 
6. nadzor nad opravljanjem plačilnega prometa, 
7. statistiko in informiranje v zvezi s plačilnim prometom, 
8. Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in 

storitve, 
9. Upravo Republike Slovenije za javna plačila. 

3. člen 
(Pomen uporabljenih pojmov) 

(1) Dosamezni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji 
pomen: 

1. transakcijski račun je poseben račun, preko katerega izvajalec 
plačilnega prometa opravlja gotovinska vplačila in izplačila denarnih 
sredstev imetnika transakcijskega računa in opravlja negotovinski 
plačilni promet na podlagi obračunskih bančnih storitev v plačilnih 
sistemih; 

2. poravnalni račun je evidenca o stanju denarnih terjatev 
posameznega člana plačilnega sistema v razmerju do Banke 
Slovenije oziroma klirinške družbe v zvezi z izvršitvijo nalogov 
za poravnavo; 

3. imetnik transakcijskega računa je fizična ali pravna oseba ter 
oseba civilnega prava, ki sklene z izvajalcem plačilnega prometa 
pogodbo o vodenju transakcijskega računa; 

4. kritje pomeni pozitiven saldo na transakcijskom računu in 
odobreno prekoračitev pozitivnega stanja na računu; 

5. plačilni nalog je nalog, s katerim imetnik transakcijskega računa 
naloži izvajalcu plačilnega prometa prenos njegovih sredstev na 
drug račun oziroma vplačilo ali izplačilo z njegovega računa; 

4 
6. nakazilo je plačilo na določen transakcijski račun na podlagi 
položene gotovine; 

7. banka in hranilnica imata enak pomen kot v zakonu o bančništvu 
(Uradni list RS, št. 7/99, 102/00 in 59/01, v nadaljnjem besedilu: 
ZBan); 

8. elektronski denar je plačilni instrument, ki predstavlja denarno 
terjatev imetnika do izdajatelja elektronskega denarja, ki ga izda 
izdajatelj v obliki elektronskega nosilca podatkov ali na način, ki 
imetniku omogoča z enostranskim pravnim poslom vzpostaviti 
denarno terjatev do izdajatelja v obliki elektronskega nosilca 
podatkov, proti prejemu plačila določenega denarnega zneska 
najmanj v višini izdanega elektronskega denarja, na katerem so 
shranjene vrednostne enote ter je s tem omogočeno, da imetnik 
elektronskega denarja s tem denarjem opravlja plačila pri osebah, 
ki niso izdajatelji elektronskega denarja; 

9. klirinška družba po tem zakonu je družba s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje 
storitev upravljanja plačilnega sistema; 

10. zasebnik po tem zakonu je fizična oseba, ki opravlja dejavi 
v skladu z veljavnimi predpisi; 

11. pojmi neposredni in posredni uporabnik državnega 
občinskega proračuna imajo enak pomen kot v zakonu o 
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00); 

. 7 javnih 
12. enotni zakladniški sistem je sistem upravljanja * J

sre(jne 
financami po enotnih pravilih za vse neposredne in P° 
uporabnike državnega oziroma občinskega proračuna, 

13. finančno poslovanje ima enak pomen kot v zakonu o finan®n 

poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99). 

14. sklep o izvršbi ima enak pomen kot v zakonu o izvršb 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in 89/99); 

15. sklep o prisilni izterjavi ima enak pomen kot v ^05/98, 
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 78/96, 87/9 . 
82/98, 91/98, 1/99, 108/99 in 37/01); 

Hii ki 16. kot elektronski nosilec podatkov se šteje vsak meai, anje 
varno hrani podatke in ki ga lahko imetnik uporablja za Pla^. pe 
ne glede na dejstvo, ali je medij v fizični posesti imetnika 

4. člen 
(Izvajalci plačilnega prometa) 

(1) Banka Slovenije opravlja plačilni promet po tem zak°nlu'..^ce in 
o Banki Slovenije in zakonu o javnih financah. Banke, hran

ratf|jajo 
druge pravne osebe, ki opravljajo finančne storitve, °P 
plačilni promet, če za opravljanje storitev plačilnega P ^gti 
izpolnjujejo pogoje, ki jih predpiše Banka Slovenije po .j|nega 
alinei prvega odstavka 6. člena ZBan in če za opravljanje P 
prometa pridobijo dovoljenje Banke Slovenije. 

. samo 
(2) Storitve vodenja transakcijskih računov lahko °Pr |?ovenijfl' 
banke in hranilnice, ki za to pridobijo dovoljenje Banka= ,unoV 
Banka Slovenije opravlja storitve vodenja transakcijskih ki 
za sistem enotnega zakladniškega računa in za druge <a 

jih vodi po prvem odstavku tega člena. 
.V0ljavi'v' 

(3) Banka Slovenije določi v roku treh mesecev po 
tega zakona kriterije in pogoje, ki jih morajo izvajalci p 
prometa izpolnjevati za pridobitev dovoljenja za opravljanj® pje 
plačilnega prometa. Banka Slovenije v dovoljenju za °Pr^e,ai Ki 
storitev plačilnega prometa določi storitve plačilnega Pro 0ga 
jih sme izvajalec plačilnega prometa na podlagi prido 
dovoljenja opravljati. 

(4) Banka Slovenije sme dovoljenje za opravljanje pl®^ga 
prometa razširiti, omejiti ali odvzeti, na predlog izvajalca P |njeni 
prometa ali na podlagi svojih ugotovitev, če oceni, da so1 ^reZnf 
pogoji glede na kriterije iz predhodnega odstavka za 
spremembo izdanega dovoljenja. 

8. člen 
(Transakcijski račun) 

nfaV® ^ 
(1) Pravne in fizične osebe ter osebe civilnega P ajof 
nadaljevanju: imetniki transakcijskih računov) lahko Pre^ ^o 
nakazujejo denarna sredstva v plačilnem prometu 
transakcijskega računa. 

0^ 
(2) Pogodbo o vodenju transakcijskega računa lahko skle ebniK' 
fizična oseba ali njen skrbnik oziroma zakoniti zastopnik' z 1» 
pravna oseba in oseba civilnega prava. Zasebnik mora g^cijs*' 1 

namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti ločen tran 
račun. 

4. mareC 

J 
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,ransakci' 'i, S0 po ve|javnitl predpisih zavezane plačevati preko račun v rkih^3 ražuna morai° odpreti najmanj en transakcijski 
določenih v prehodnih določbah tega zakona. 

n®Posrec|ede na določbo prvega odstavka tega člena lahko 
Proračun in P°sredni uporabniki državnega in občinskih 
2a Pok0j OV' ^avod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod 
v sistem 'nS^° 'n inva|idsko zavarovanje Slovenije, ki so vključeni 
javnih f| 9no,ne9a zakladniškega računa iz 61. člena zakona o 
P'ačilnernanCah' preiemajo in nakazujejo denarna sredstva v računa prome«u le preko sistema enotnega zakladniškega 

(5) p v 
°ziroma

ni "ePosrednih in posrednih uporabnikov državnega 
2avarovan° proračunov, Zavod za zdravstveno 
2avarova '6 ^'oveniie i" Zavod za pokojninsko in invalidsko 
Zakladnu/1'e Sl°venije, ki so vključeni v sistem enotnega 
odprejo k ^ ra^una- kot ga določa zakon o javnih financah, se 
tiroma °' podračuni enotnega zakladniškega računa države 
davčneq 

0 in imai° s statusnopravnega, obligacijskega, 
'n ZavaroJ ra^unov°dskega vidika in vidika predpisov o izvršbi an'u enak status kot transakcijski računi po tem zakonu. 

lzvršbe' v sistem e 2avarovania na račune pravnih oseb, ki so vključene 
Se lahko v

n°'nega zakladniškega računa države oziroma občine, 
Podraži adu s predhodnim odstavkom izvršujejo le preko 
°bčine k0?V eno'nega zakladniškega računa države oziroma 
S>"/prl°i'!^a. za plačilni promet pa se v tem primeru v 
Sloveniio pisov 0 izvršbi in zavarovanju šteje Uprava Republike 16 2a Javna plačila. 

(Po k 10. člen 

(1) ba 0 vodenju transakcijskega računa) 
fl°ločij(f'Ci plaei!nega prometa in imetniki transakcijskih računov 
ra^unih in i0t)o'ne pravice in obveznosti glede sredstev na 0 vodenju t ^ oprav'iania plačilnega prometa s pisno pogodbo 
°dprtju jn 

ransakcijskega računa v skladu s splošnimi pogoji o 
,ransakcijSL.°den'u ,ransakcijskega računa. Pogodba o vodenju e9a računa mora biti sklenjena v pisni obliki. 

V '^©tniki t 
P'ačilneqa 

ansakcijskih računov morajo predložiti izvajalcu 
Pođatke Prorr,e,a. Pri katerem odpirajo račun, vse potrebne 
{lenatega 2 K°den'e 'ransakcijskega računa in registra iz 28. 
P'ačiin6ga ona- Imetniki transakcijskih računov morajo izvajalca 
PaikasneiePrometa- ki vodi njihove transakcijske račune, redno !n o cjrilg|h 

v r°ku petih dni, obveščati o statusnih spremembah 
'n r®Qistr= Sprern0mbah podatkov, potrebnih za vodenje računov 'o računa. 

(Oh 12. člen 
, Veza °Pravljanja plačilnega prometa) 

S° '2Poinjep P'aći'ne9a Pometa morajo izvršiti vsako plačilo, če 
' po9°ji po tem ali drugem zakonu. 

' lzvaia| 
P'ačilnih nai P'a^ilne9a prometa je dolžan izvršiti plačila na podlagi 
J2Mljivih soh9°V ime'nika transakcijskega računa ali na podlagi 
ransakcijsk nih' dav^nih in drugih upravnih odločb, če ima imetnik 
Jr0rneta ne^3 ra^una na računu kritje. Če izvajalec plačilnega 

katerem Zavrne izvršljivega plačilnega naloga do izteka roka, 
>itvi spr"101^3 ot>vestiti imetnika transakcijskega računa o 

i dolža e'?ma naloga, se šteje, da je plačilni nalog sprejel in 
*p'ačiio nim

n l2vr^i,i 'udi, če imetnik transakcijskega računa za "■a kritja. 

13. člen 
(Nalog za plačilo) 

(1) Nalog za plačilo je nalog imetnika transakcijskega računa 
izvajalcu plačilnega prometa, ki vodi njegov transakcijski račun, 
da v breme tega transakcijskega računa opravi prenos denarnih 
sredstev, bodisi v dobro transakcijskega računa drugega imetnika 
transakcijskega računa pri istem ali pri drugem izvajalcu plačilnega 
prometa, bodisi v dobro njegovega transakcijskega računa pri 
drugem izvajalcu plačilnega prometa, bodisi v dobro njegovega 
drugega računa pri istem izvajalcu plačilnega prometa. 
Nalogodajalec lahko odredi plačilo na določen transakcijski račun 
tudi na podlagi položene gotovine. V tem primeru se opravi plačilo 
na račun kot nakazilo. 

(2) Nalog za plačilo mora obsegati: 

1. ime in priimek oziroma firmo imetnika transakcijskega računa 
nalogodajalca, 

2. številko imetnikovega transakcijskega računa v breme katerega 
naj se opravi plačilo, 

3. denarni znesek plačila in valuto, v kateri naj se plačilo opravi, 

4. ime in priimek oziroma firmo imetnika transakcijskega računa 
prejemnika plačila, 

5. številko transakcijskega računa prejemnika plačila, v dobro 
katerega naj se plačilo opravi, in oznako izvajalca plačilnega 
prometa, ki vodi prejemnikov transakcijski račun, 

6. druge podatke, določene s predpisom iz tretjega odstavka 68. 
člena tega zakona oziroma predpisi iz prvega odstavka 84. člena 
tega zakona, potrebne za zbiranje podatkov za statistične namene 
oziroma predpisom, izdanim na podlagi zakona o deviznem 
poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99, v nadaljnjem besedilu: ZDP) 
in zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/ 
01) ter druge podatke, določene s predpisom iz tretjega odstavka 
73. člena, potrebne za vplačevanje in razporejanje javnofinančnih 
prihodkov. 

(3) Kadar imetnik transakcijskega računa izda pisni nalog za 
plačilo, mora biti na nalogu lastnoročni podpis imetnika 
transakcijskega računa oziroma pooblaščene osebe imetnika 
transakcijskega računa. Izvajalec plačilnega prometa se mora z 
uporabo legitimacijske kartice oziroma na drug zanesljiv način 
prepričati o identiteti nalogodajalca. 

(4) Kadar po splošnih pogojih vodenja transakcijskega računa 
imetnik transakcijskega računa lahko izda elektronski oziroma 
telefonski nalog za plačilo, mora izvajalec plačilnega prometa 
zagotoviti, da je mogoče na zanesljiv način preveriti identiteto 
nalogodajalca in sicer bodisi z uporabo enolične identifikacijske 
kode, ki jo dodeli imetniku transakcijskega računa, bodisi z 
uporabo drugega podobnega postopka preverjanja identitete. 

(5) V nalogu za plačilo je lahko določen dan. na katerega mora 
izvajalec plačilnega prometa izvršiti nalog, oziroma namen oziroma 
referenčna oznaka namena plačila. 

(6) Nalog za plačilo ne sme biti vezan na noben odložni oziroma 
razvezni pogoj. Če je v nalogu za plačilo zapisan odložni oziroma 
razvezni pogoj, nalog za plačilo nima pravnih učinkov. 
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15. člen 
(Sprejem naloga za plačilo) 

(1) Izvajalec plačilnega prometa mora sprejeti nalog za plačilo: 

1. če nalog obsega vse, kar mora obsegati po drugem, tretjem 
oziroma četrtem odstavku 13. člena tega zakona in če ni v 
nasprotju s 6. točko drugega odstavka 13. člena tega zakona, ter 

2. če je na transakcijskem računu imetnika transakcijskega 
računa, v breme katerega naj se plačilo opravi, kritje v višini, ki je 
potrebna za izvršitev naloga. 

(2) Izvajalec plačilnega prometa mora imetnika transakcijskega 
računa obvestiti o zavrnitvi sprejema naloga v roku, določenem v 
splošnih pogojih poslovanja, vendar ne kasneje kot naslednji 
delovni dan po prejemu naloga. 

(3) Če izvajalec plačilnega prometa v roku iz drugega odstavka 
tpga člena ne zavrne sprejema naloga za plačilo, se šteje, da je 
nalog za plačilo sprejel. 

(4) S sprejemom naloga za plačilo nastane obveznost izvajalca 
plačilnega prometa izvršiti nalog za plačilo. 

(3) Če ni v nalogu določen kasnejši datum izvršitve, mora^(jstavka 
plačilnega prometa izvršiti nalog za plačilo iz prvega 
tega člena: 

1. če ima izvajalec plačilnega prometa prejemnika Pla^a
spr0jeli 

na območju Republike Slovenije: isti delovni dan kot ga J 

2. če ima izvajalec plačilnega prometa prejemnika P'^'^šnim' 
izven območja Republike Slovenije: v rokih, določenih s 
pogoji vodenja transakcijskega računa. 

ie da i"13 

(4) Po 1. točki tretjega odstavka tega člena se stej 'obrn0čju 
izvajalec plačilnega prometa prejemnika plačila sedež na jeninika 
Republike Slovenije tudi, kadar transakcijski račun pr 
plačila vodi: 

1 podružnica banke države članice Evropske unije na 
Republike Slovenije, 

2. banka države članice Evropske unije, ki je po ZBan P°°^b|j|<0 
neposredno opravljati plačilni promet na območju 
Slovenije, 

3. podružnica tuje banke na območju Republike Slovenija- 

16. člen 
(Izvršitev naloga za plačilo med imetniki 

transakcijskih računov 

pri istem izvajalcu plačilnega prometa) 

(1) Kadar se nalog za plačilo nanaša na plačilo v dobro prejemnika 
plačila, ki je imetnik transakcijskega računa pri istem izvajalcu 
plačilnega prometa kot nalogodajalec, izvrši izvajalec plačilnega 
prometa nalog za plačilo tako, da za znesek plačila, ki je predmet 
naloga za plačilo, hkrati zmanjša kritje na transakcijskem računu 
nalogodajalca in poveča kritje na transakcijskem računu 
prejemnika. 

(2) Izvajalec plačilnega prometa mora nalog za plačilo iz prvega 
odstavka tega člena izvršiti isti delovni dan, kot ga je prejel, če ni 
v nalogu določen kasnejši datum izvršitve. 

18. člen 
(Rok za izvedbo nakazil) 

(1) Če gre za nakazilo v plačilnem prometu brez P°9'°iajalce'ri. 
temelja med izvajalcem plačilnega prometa in nalog gjglci 
(nakazilo na podlagi gotovinskega pologa), m°rai° j ta«o, 
plačilnega prometa izvajanje plačilnega prometa °rganlZI vanja 
da se vsa plačila prejeta do zaključka dnevnega P° ka|eref 
ustreznega poravnalnega sistema izvedejo v dnevu, V0ngt0. 
je izvajalec plačilnega sistema prejel plačilni nalog, ne g eta ali 
ali se izvede plačilo znotraj enega izvajalca plačilnega P' 0j0ta 
med različnima izvajalcema plačilnega prometa, Plail ' ame9a 

po zaključku dnevnega poslovanja ustreznega P°ra 

sistema, pa naslednji delovni dan. 
zakon8 0 

(2) Za nakazilo se smiselno uporabljajo določbe tega 
nalogu za plačilo. 

17. člen 
(Izvršitev naloga za plačilo med imetniki 

transakcijskih računov pri različnih izvajalcih 
plačilnega prometa) 

(1) Kadar se nalog za plačilo nanaša na plačilo v dobro prejemnika 
plačila, ki je imetnik transakcijskega računa pri drugem izvajalcu 
plačilnega prometa kakor nalogodajalec, izvrši izvajalec plačilnega 
prometa nalog za plačilo tako: 

1. da za znesek plačila, ki je predmet naloga za plačilo, zmanjša 
kritje na transakcijskem računu nalogodajalca, 

2. da bodisi neposredno bodisi prek plačilnega sistema posreduje 
izvajalcu plačilnega prometa prejemnika nalog za odobritev 
prejemnikovega računa za znesek plačila, ki je predmet naloga in 

3. da zagotovi, da izvajalec plačilnega prometa prejemnika plačila 
prejme kritje v višini zneska plačila, ki je predmet naloga. 

(2) Nalog za plačilo iz prvega odstavka tega člena je izvršen, ko 
izvajalec plačilnega prometa prejemnika naloga sprejme nalog iz 
2. točke prvega odstavka tega člena in ko prejme kritje iz 3. točke 
prvega odstavka tega člena. Z izvršitvijo naloga nastane terjatev 
prejemnika plačila do izvajalca plačilnega prometa v višini zneska 
plačila, ki je predmet naloga. 

ski< 

19. člen 
(Izjeme pri poravnavanju obveznosti) 

(1) Izvajalci plačilnega prometa izvršujejo plačila P° ^opeK- 
prisilni izterjavi in v skladu z zakonom, ki ureja davčni p

zV0ziz 

Način ravnanja izvajalcev plačilnega prometa roVanjf 
izvrševanjem sklepov o prisilni izterjavi in sklepov za za za (i- 
izpolnitve davčne obveznosti, predpiše minister, prist J 
nance. 

. D|ačila P° 
(2) Če izvajalec plačilnega prometa ne more izvesti P 
sklepu o izvršbi, ravna ne glede na določbo 17. člena P 
zakona, ki ureja izvršbo. 

20. člen . 
(Sredstva na transakcijskem računu) 

stekajo 
(1) Denarna sredstva na transakcijskem računu denai 
vplačil imetnika transakcijskega računa in iz zanj prejeti 
zneskov. 

rfi" 

(2) Pozitivno stanje na računu se šteje kot vpogl 
depozit pri banki. 

ledni d®ni af1' 
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21. člen 
^ (Razpolaganje s saldom) 

Poslovni '.ransakcijskega računa sme vsak trenutek v okviru 
kritjem n®, sa izvajalca plačilnega prometa razpolagati s svojim 
^ a »ansakcijskem računu. 

°,o95
l6c Plačilnega prometa prejemnika plačila mora temu 

V v'šini ni r^^°'a?an'e z dobroimetjem na transakcijskem računu 
Izvršenega'3, ki 'e Predmet posameznega naloga za plačilo, 
'n stroške V do'3ro ,e9a računa, zmanjšano za morebitno provizijo 
Preiemn!i,~ZV^a'ca Plačilnega prometa nalogodajalca, ki bremenijo 

plačila, takoj po izvršitvi naloga. 
Ne oierjo 

p'ačilneqa 
na prvi in dru9' odstavek tega člena izvajalec 

Omogočiti prome,a imetniku transakcijskoga računa ne sme 
če bi bi|0 

azp°laganja z dobroimetjem na transakcijskem računu, 
0r9ana o n 

n° razPOlaganje v nasprotju s sklepom davčnega 
2avarovapriS'ln' 'zteriav' oziroma s sklepom davčnega organa o 
s°dišča o IU '?Poln',ve davčne obveznosti, oziroma sklepom 
P^stojng oziroma zavarovanju oziroma z drugo odločbo 
Prejel a0. 

drzavnega organa, ki jo je izvajalec plačilnega prometa 
Plačil še m ' 1(0 'e nalo9 imetnika transakcijskega računa 

°9oče preklicati po 65. členu tega zakona. 
za 

Pooblastilo izvajalca plačilnega prometa) 
IZVi 
'rar)sakciisk Prome,a sme poravnavati obveznosti imetnika 
"lejah poohf93 ra^una do izvajalca plačilnega prometa samo v 
r9iiuna. pr 

ast''' dol°čenih v pogodbi o vodenju transakcijskega 
^''Saciki, 6 raCi,ev danih pooblastil se presoja po pravilih 1 *e9a prava. 

^kodninska odgovornost izvajalca plačilnega 
prometa) 

)'*vajale n8Prav||no
C P'ačilne9a prometa odgovarja za neizpolnitev oziroma 
'zpolnitev naloženega plačila objektivno. 

I ) '^Vajal 
Predho(jn

C p'a^ilne9a prometa se odškodninske odgovornosti n® more ra hf ods,avka ,e9a žlena v razmerju do nalogodajalca 
°2'roma n 

Z emen''i "iti takrat, kadar je vzrok za izvršitev 
l2vr§itviio ®Pravilno izvršitev naloga oziroma za zamudo z 
, 10 alo9a ravnanje: 

Polnih 'n,, 
Za banko opravlja storitve obdelave in posredovanja 
ogov prek plačilnih sistemov, 

■ kore 
neta DoJ""v'"e banke, ki za banko opravlja storitve plačilnega 

P'afiilg, ' rabne za zagotovitev dobroimetja banki prejemnika 

9® storil poravna,ni račun banke oziroma, ki zanjo opravlja 6 plačilnega prometa, potrebne za izvršitev naloga. 
• izvajaj 

Prv®9a oh P'ači'ne9a prometa se odškodninske odgovornosti 
® vZrok za s,avka ,e9a člena lahko razbremeni, če dokaže, da 
2iroma 2a 

neizvršitev oziroma nepravilno izvršitev naloga 
i a'09°daiai Zamudo z izvršitvijo naloga dogodek ali ravnanje 
0 

ni89oveQa
a ko9a tretjega, ki je zunaj njegovega poslovanja 

Ođvrnitj u ka "i niti mogel pričakovati niti se mu izogniti ali 

® Plačii0 
a,alec Plačilnega prometa zamudi z izvršitvijo naloga 

aa°niesti|o
ni0ra. na|09°daia|cu na njegovo zahtevo plačati v višini, ki je enaka obrestim po obrestni meri 

zamudnih obresti, ki jo določa zakon, za obdobje od dneva, ko bi 
nalog moral izvršiti, do dneva, ko je nalog izvršil, tudi če 
nalogodajalcu zaradi zamude z izvršitvijo ni nastala nikakršna 
škoda. Če je nalogodajalcu nastala škoda v višini, ki je večja od 
zneska nadomestila iz prejšnjega stavka, ima nalogodajalec tudi 
pravico zahtevati doplačilo razlike do polne odškodnine. 

(5) Odškodninske odgovornosti iz tega člena s pogodbo ni 
mogoče niti izključiti niti omejiti pod znesek iz predhodnega 
odstavka tega člena. 

26. člen 
(Pošiljanje obvestil) 

(1) Izvajalec plačilnega prometa nalogodajalca mora nalogodajalca 
obvestiti o izvršitvi naloga za plačilo v breme njegovega 
transakcijskega računa najkasneje naslednji delovni dan po 
izvršitvi naloga. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora obsegati: 
1. podatke iz drugega odstavka 13. člena tega zakona, 
2. datum izvršitve naloga in 
3. znesek provizije in drugih stroškov, ki jih je banka obračunala 

za izvršitev naloga. 

(2) Izvajalec plačilnega prometa prejemnika plačila mora tega 
obvestiti o izvršitvi naloga za plačilo v dobro njegovega 
transakcijskega računa najkasneje naslednji delovni dan po 
izvršitvi naloga. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora obsegati: 
1. podatke iz drugega odstavka 13. člena tega zakona, 
2. datum izvršitve naloga in 
3. če je nalogodajalec v nalogu navedel, da provizija in drugi 

stroški, ki jih je njegov izvajalec plačilnega prometa obračunal 
za izvršitev naloga, v celoti oziroma delno bremenijo 
prejemnika naloga, tudi znesek te provizije in teh stroškov. 

(3) Obvestilo iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena 
mora biti pisno. V primerih, določenih s splošnimi pogoji vodenja 
transakcijskega računa, lahko izvajalec plačilnega prometa 
obvestilo iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena 
posreduje v elektronski obliki. 

(4) Ne glede na prvi oziroma drugi odstavek tega člena se lahko 
izvajalec plačilnega prometa in imetnik transakcijskega računa 
dogovorita: 
1. da bo izvajalec plačilnega prometa imetnika transakcijskega 

računa obveščal o izvršitvi vseh nalogov za plačilo v breme 
oziroma v dobro njegovega transakcijskega računa v 
določenem obdobju, ki ne sme biti daljše od enega meseca, 
in v roku, ki ne sme biti daljši od petih delovnih dni po koncu 
obdobja, na katerega se nanaša obvestilo, oziroma 

2. da bo izvajalec plačilnega prometa provizije in druge stroške 
obračunaval za določena obdobja. 

28. člen 
(Register transakcijskih računov) 

(1) Register transakcijskih računov je enotna informatizirana baza 
podatkov o transakcijskih računih in o imetnikih transakcijskih 
računov ter o sistemu enotnega zakladniškega računa s podračuni 
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki so 
vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa, kot ga določa 
zakon o javnih financah. 

(2) Izvajalec plačilnega prometa, ki vodi transakcijske račune, 
mora tekoče zagotavljati podatke za vzpostavitev in vodenje 
registra transakcijskih računov. 
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(3) Register transakcijskih računov vodi Banka Slovenije. 

(4) Register transakcijskih računov mora biti vzpostavljen tako, 
da je mogoča enolična identifikacija imetnikov transakcijskih 
računov. 

(5) Banka Slovenije predpiše podrobnejša pravila o vzpostavitvi 
in vodenju registra transakcijskih računov. 

(6) Banka Slovenije lahko s predpisom iz petega odstavka tega 
člena za vodenje registra transakcijskih računov pooblasti 
Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 

29. člen 
(Vsebina in javnost registra transakcijskih računov) 

(1) V registru transakcijskih računov se vodijo naslednji podatki o 
transakcijskih računih posameznega imetnika transakcijskega 
računa: 
1. podatki o imetniku transakcijskega računa: 

ime in priimek ter naslov imetnika transakcijskega računa, 
ki je fizična oseba oziroma firma, sedež in naslov imetnika 
transakcijskega računa, ki je pravna oseba oziroma firma, 
sedež in naslov ter ime in priimek imetnika 
transakcijskega računa, ki je zasebnik, oziroma naziv 
drugega imetnika transakcijskega računa, 
davčna številka in matična številka pravne osebe in 
zasebnika; 

2. podatki o transakcijskem računu: 
- številka računa, 
- naziv in matična številka izvajalca plačilnega prometa, ki 

vodi transakcijski račun; 
3. drugi podatki, potrebni za vodenje registra, ki jih določi Banka 

Slovenije s predpisom iz petega odstavka 28. člena tega 
zakona. 

(2) Podatki o transakcijskih računih imetnikov transakcijskih 
računov, ki so pravne osebe oziroma zasebniki so v delu, ki se 
nanaša na njihovo dejavnost, javni. 

(3) Izpis podatkov iz drugega odstavka tega člena lahko zahteva 
vsak, ne da bi za to moral izkazati pravni interes. 

(4) Podatke o transakcijskih računih imetnikov transakcijskih 
računov, ki so druge fizične osebe, lahko zahteva samo: 
1. imetnik transakcijskega računa glede podatkov, ki se 

nanašajo nanj, 
2. sodišče oziroma drug pristojni državni organ, če jih potrebuje 

v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti, 
3. upnik, ki s pravnomočnim in izvršljivim izvršilnim naslovom 

dokaže pravni interes, glede podatkov o transakcijskih računih 
dolžnika. 

(5) Ne glede na prejšnje odstavke tega člena Banka Slovenije ali 
od nje pooblaščena organizacija dnevno pošilja podatke iz registra 
transakcijskih računov Davčni upravi Republike Slovenije za 
njihov vpis v davčni register. 

52. člen 
(Predpis o poravnavah) 

Banka Slovenije predpiše podrobnejša pravila o poravnavah med 
izvajalci plačilnega prometa, s katerimi zlasti določi: 
1. pogoje za opravljanje poravnav, 

2. pravila o načinih obvladovanja kreditnih, likvidnosjStelT,j( 
sistemskih tveganj, ki jih morajo zagotavljati plačilni 
in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati plačilni sis i ^ z 

3. poročanje izvajalcev plačilnega prometa v 
opravljanjem poravnav, sjStefl»oV 

4. pogoje za opravljanje storitev upravljanja placiinin 
in daige pogoje, ki jih mora izpolnjevati klirinška dru 

53. člen 
(Pojem) 

Plačilni sistem je pravno razmerje med tremi ali več 
plačilnega prometa (člani plačilnega sistema), katerega aV0 
so njihove medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s p 
med člani plačilnega sistema. 

54. člen 
(Oblikovanje plačilnega sistema) 

t0pfi, d® 
(1) Izvajalci plačilnega prometa oblikujejo plačilni sistem s 
sprejmejo pravila plačilnega sistema. 

i piačiini 
(2) Izvajalec plačilnega prometa se vključi v že oblikova ^ 
sistem s tem, da pristopi k pravilom tega plačilnega sis 

&b. cien 
(Dovoljenje za oblikovanje plačilnega sistem 

a la^0 

(1) Izvajalci plačilnega prometa - člani plačilnega siste ^0 
začnejo opravljati poravnave prek plačilnega sistema, ko P 
dovoljenje Banke Slovenije za oblikovanje plačilnega sis 

-istaC8 

(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za oblikovanje plačilneg s.gt0fna 
morajo člani plačilnega sistema priložiti pravila plačilnega „je, 
in druge dokaze o tem, da plačilni sistem izpolnjuje F' ^ 
določene s tem zakonom oziroma predpisi, izdanimi na 
podlagi. 

(3) Banka Slovenija izda dovoljenje za oblikovanje P'® 'g )0iti 
sistema, če plačilni sistem izpolnjuje pogoje, določen 
zakonom oziroma predpisi, izdanimi na njegovi podlagi- 

ko č'al1' (4) Sprememba pravil plačilnega sistema začne veljati. 
plačilnega sistema pridobijo soglasje Banke Slovenije k spr b\pW 
teh pravil. Za soglasje iz prejšnjega stavka se smiselno up° 
drugi in tretji odstavek tega člena. 

57. člen 
(Stečaj člana plačilnega sistema) 

Kadar v skladu s pravili plačilnega sistema zaradi iz_r
t
a
grna

v 

izravnave in poravnave obveznosti članov plačilnega s' ^ajo 
poravnavi, denarne terjatve članov plačilnega sistema P 0(1jje 
na Banko Slovenije oziroma klirinško družbo In Banka ^ap0v 
oziroma klirinška družba prevzame denarne obveznost 
plačilnega sistema zaradi pobotanja vzajemnih denarni 
in obveznosti, se v stečajnem postopku nad članom P prisi|fl' 
sistema ne uporabljajo določbe 118. in 119. člena zakona j in 
poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93' ta(ija 
52/99, v nadaljnjem besedilu: ZPPSL) o prepovedi p° 
cediranih terjatev. 
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(Storitve upravljanja plačilnega sistema) 

1. vodgl6 uPrav'janja plačilnega sistema obsegajo zlasti: 
2. j2ra- '

e Poravnalnih računov članov plačilnega sistema, 
man i? oliveznosti članov plačilnega sistema v poravnavi 

3' *agot plačilne9a sistema, p0rav
av'janie likvidnosti članom plačilnega sistema v 

in |j, n.avi in druge storitve v zvezi z obvladovanjem kreditnih 
^ 1 nostnih tveganj znotraj plačilnega sistema. 

SlovenHg'k?. u,:)rav'iania plačilnega sistema opravlja Banka 
Pa lahko' družba aii posamezen član plačilnega sistema i^a, opijata storitve upravljanja plačilnega sistema, če 

Jenje Banke Slovenije za upravljanje plačilnega sistema. 

(Do • 60. člen 
°'jenje za opravljanje storitev upravljanja 

plačilnega sistema) 
Kliringka h -u 

uPfavljania zba mora Pred začetkom opravljanja storitev 
Predh0Cjn6 

posameznega plačilnega sistema iz prvega odstavka 
2a onraWii 9a filena tega zakona dobiti dovoljenje Banke Slovenije pravijanje teh storitev. 

(^) Zahtevo 
rri0ra obse Z3 lzda'° dovoljenja iz prvega odstavka tega člena 
®9. {|er)a ®ati določno opredelitev vrst storitev iz prvega odstavka 

' na tatere se zahteva nanaša. 
(3) Banka si 
1- 4e kn. genije izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena: 

na kat družba izpolnjuje pogoje za opravljanje storitev, 
^ če je j2? se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja, in 

56 *io ala dovolienje za oblikovanje plačilnega sistema iz lena tega zakona. 

(^Preklicnost naloga za plačilo med imetniki 
^ ansakcijskih računov pri isti banki) 

s'5tema*nj med imetniki računov pri istem članu plačilnega 
^stavku i! , mo9oče preklicati, ko je nalog izvršen po prvem 16- člena tega zakona. 

67. člen 
, (Izvajanje nadzora) 

' Nacfc0 p|ačiln6gaD
nad izvajanjem plačilnega prometa in nad izvajalci 

2al<ona 0 g°meta opravlja Banka Slovenije v skladu z določbami 
*a9otovjtj v 

anki Slovenije, ZBan in drugih predpisov s ciljem aren in zakonit plačilni promet v državi. 

p°stonk, prve9a odstavka tega člena izvaja Banka Slovenije P*U, določenem v ZBan. 

.nasProtj[) ^'0V8nije opravlja tudi nadzor nad osebami, ki v 
ransakcijSkh lem 2akonorn opravljajo storitve vodenja s'°rttv6 ur,.' ra^unov, storitve izdaje elektronskega denarja in 
|4) ^ v'ianja plačilnega sistema. 

in i7?Z?,r '2 Prejšnjega odstavka se smiselno uporabljata 
'č|en ZBan. 

68. člen 
(Zbiranje in uporaba podatkov o plačilnem prometu za 

statistične in davčne namene) 

(1) Izvajalci plačilnega prometa, ki vodijo transakcijske račune in 
Banka Slovenije, za račune, ki jih vodi v skladu s 4. členom tega 
zakona, zbirajo podatke o stanjih in prometu prek teh računov in 
druge podatke za statistične namene ter za druge, z zakoni 
predpisane namene. 

(2) Izvajalci plačilnega prometa posredujejo podatke iz prvega 
odstavka tega člena Banki Slovenije, Agenciji Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in storitve, Upravi Republike Slovenije 
za javna plačila ter Davčni upravi Republike Slovenije in Carinski 
upravi Republike Slovenije. 

(3) Banka Slovenije, Agencija Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve in minister, pristojen za finance, predpišejo 
vsebino, način in roke zbiranja podatkov iz prvega in četrtega 
odstavka tega člena, vsak za podatke, ki jih zbira po tem zakonu. 

(4) Banka Slovenije posreduje podatke o plačilnem prometu, ki 
ga opravlja v okviru sistema enotnega zakladniškega računa in 
drugih transakcijskih računov Agenciji Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve, Upravi Republike Slovenije za 
javna plačila, Davčni upravi Republike Slovenije in Carinski upravi 
Republike Slovenije. 

71. člen 
(Naloge Agencije Republike Slovenije za javnopravne 

evidence in storitve) 

(1) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve opravlja naslednje naloge: 

1 zbira, prevzema, vodi in pripravlja povezane evidenčne 
javnopravne podatke, v zvezi s poslovnim registrom Republike 
Slovenije za nadaljnjo evidenčno, analitsko in informativno uporabo 
v ministrstvih ter vladnih službah za potrebe državne statistike 
ter za raziskovalne namene, 

2. vodi poslovni register Republike Slovenije, 

3. vodi register zastavnih pravic na premičninah, 

4. vodi druge registre, evidence in zbirke podatkov, določene z 
drugimi predpisi, za potrebe Republike Slovenije oziroma državnih 
organov, 

5. zbira, obdeluje in posreduje podatke iz letnih poročil poslovnih 
subjektov v skladu z zakoni in javno objavlja letna poročila ter 
druge podatke gospodarskih družb, podjetnikov in drugih 
poslovnih subjektov v skladu z ZGD in drugimi zakoni, 

6 zbira, obdeluje, objavlja in posreduje podatke iz letnih poročil o 
premoženjskem in finančnem položaju ter poslovnem izidu družb 
in podjetnikov ter drugih poslovnih subjektov za izdelavo 
uskupinjenih informacij o ekonomskih gibanjih, 

7. izvaja statistično raziskovanje o prejemkih in izdatkih poslovnih 
subjektov, 
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8. opravlja druge statistične, informativne in druge naloge, določene 
z drugimi zakoni in predpisi, 

9. sodeluje pri vodenju in obdelavi statističnih podatkov v zvezi z 
javnimi naročili za potrebe Urada za javna naročila in 
Gospodarske zbornice Slovenije ter opravlja naloge pri presoji 
finančne in poslovne sposobnosti ponudnikov izvedbe javnih 
naročil, 

10. opravlja posebne informacijsko-tehnološke naloge ter druge 
naloge, za katere jo pooblasti Republika Slovenija oziroma lokalna 
skupnost, 

11. opravlja določene naloge pri vzpostavitvi evidenc o plačanih 
prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

(2) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve lahko kot gospodarsko dejavnost opravlja tudi storitve 
izdelave bonitetnih poročil, storitve obdelave in posredovanja 
nalogov za poravnavo in druge podobne storitve. 

(3) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve ima pri opravljanju nalog iz prvega odstavka tega člena 
javna pooblastila določena s tem oziroma drugim zakonom in 
prevzame javna pooblastila, pristojnosti in naloge, ki jih je do 
uveljavitve tega zakona imela Agencija Republike Slovenije za 
plačilni promet, če s tem zakonom ni določeno drugače. 

(4) Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve morajo podatke o poslovnih subjektih za vodenje 
poslovnega registra Republike Slovenije posredovati vsi registrski 
organi, pri katerih se poslovni subjekti registrirajo v skladu s 
predpisi. Registrski organi posredujejo podatke o poslovnih 
subjektih Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence 
in storitve z neposredno računalniško povezavo najpozneje v 
petih dneh po vpisu poslovnega subjekta oziroma po vpisu 
sprememb podatkov. Ce registrski organi podatkov o poslovnih 
subjektih ne vodijo na elektronski način, jih Agenciji Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve posredujejo na 
papirju v istem roku. 

(5) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve v soglasju z Banko Slovenije in Ministrstvom za finance 
predpiše načine, postopke in udeležence za izvajanje statističnega 
raziskovanja o prejemkih in izdatkih poslovnih subjektov. Za 
izdajanje metodoloških navodil za izvajanje drugih javnih pooblastil 
iz tretjega odstavka tega člena je pristojna Agencija Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 

(6) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve mora Davčni upravi Republike Slovenije in Carinski upravi 
Republike Slovenije brezplačno posredovati podatke, ki so potrebni 
za izvajanje nalog davčne službe. 

(7) Minister, pristojen za finance, predpiše vrste, vsebino, način 
in roke za pošiljanje poročil iz šestega odstavka tega člena. 

73. člen 
(Uprava Republike Slovenije za javna plačila) 

(1) S tem zakonom se v sestavi Ministrstva za finance ustanovi 
Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Uprava Republike 
Slovenije za javna plačila ima sedež v Ljubljani, naloge pa opravlja 
tudi v krajih podružnic, ki jih določi Vlada ReDublike Slovenije 
praviloma v vsaki statistični regiji. 

(2) Banka Slovenije in banke, ki vodijo transakcijske račune 
neposrednih oziroma posrednih uporabnikov državnega oziroma 

občinskega proračuna, morajo Upravi Republike ®'°ve
m0 jn v 

javna plačila sporočati podatke o plačilih opravljenih v bre ^ 
dobro teh računov. Obveznost iz prejšnjega stavka velja ^ 
Agencijo Republike Slovenije za plačilni promet, dokler ^ 
žiro račune neposrednih oziroma posrednih upora 
državnega oziroma občinskega proračuna. 

(3) Minister, pristojen za finance predpiše: 
/vH<stavka 

1. način in roke za pošiljanje podatkov iz drugega ou»' 
člena, 

2. vrste računov, način vplačevanja in razporejanja javnonflgg 
prihodkov, obvezne podatke na nalogu za plačilo javnofm 
prihodka ter obliko in način sporočanja teh podatkov. 

74. člen „laČil*) 
(Naloge Uprave Republike Slovenije za javna p 

(1) Uprava Republike Slovenije za javna plačila opravlja nasl^^ 
naloge za potrebe evidentiranja in izvajanja javnofinancn 
v okviru enotnega zakladniškega sistema: robnih 
1. vodi register neposrednih oziroma posrednih upo 

državnega oziroma občinskega proračuna, javn# 
2. vodi račune neposrednih in posrednih uporabnikov d a(1j« 

in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavanj« 
Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zav^ 
Slovenije, ki so vključeni v sistem enotnega zakla ^ 
računa, kot ga določa zakon o javnih financah in so ^ 
s petim odstavkom 8. člena tega zakona odprti kot po 
enotnega zakladniškega računa države oziroma o 

3. sprejema plačilna navodila neposrednih oziroma P in 
uporabnikov državnega oziroma občinskega Pr°r® .j^ga 
drugih oseb, ki poslujejo v okviru enotnega zakla 

, sistema, jnin i" 
4. izdaja naloge za plačilo v breme računov neposr^ ^jftJ 

posrednih proračunskih uporabnikov, ki poslujejo 
enotnega zakladniškega sistema, vgeH1 

5. pripravlja in pošilja obvestila iz 26. člena tega . °n0ga in 

neposrednim in posrednim uporabnikom drza vanje 
občinskih proračunov, Zavodu za zdravstveno zav 
Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zav .^a 
Slovenije, ki so vključeni v sistem enotnega zakla 
računa, kot ga določa zakon o javnih financah, vSe 

6. zbira in pošilja podatke iz 68. člena tega zakona^jnS|<ih 
neposredne in posredne uporabnike državnega in ° vgnije 
proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje 0(1jje. 
in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje . ko' 
ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega ra 
ga določa zakon o javnih financah, ganK0 

7. po posebni pogodbi z Banko Slovenije lahko z zak0pu. 
Slovenije izvaja storitve plačilnega prometa po tem g6ga 

8. zbira podatke iz tretjega odstavka 68. člena in ,z ce te" 
odstavka 73. člena tega zakona, vodi ustrezne ew c|je, 
podatkov in na podlagi teh zagotavlja ustrezne in' jagj|ih f 

9. zagotavlja podatke in informacije o javnofinančnih vp za 
izplačilih iz proračuna Republike Slovenije, 
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za p° ^or8jo 
in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih oseb, ^ 
po predpisih o enotnem zakladniškem sistemu PoS ° ^ ji" 
Uprave Republike Slovenije za javna plačila v ro 
predpiše minister, pristojen za finance, carin 

10. zagotavlja podatke o plačilih davkov, prispevkov, 
drugih dajatev, ki jih davčna oziroma carinsKa upra 
oziroma izterjuje, 

m 11. opravlja druge naloge določene z zakonom ozirom 
predpisi. 
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Pravne Q
6r'pr's,0ien za finance s posebnim predpisom določi 

°2iroma oh-8 (neposredne >n posredne uporabnike državnega 
v ©notni l?lnske9a proračuna in druge osebe), ki so vključene 
opravljan'29 sistem ter pravila in zahteve, povezane z 
2 istim d^h na'°9 Uprave Republike Slovenije za javna plačila. 
2a opravp8 Moči tudi višino in način povrnitve stroškov 
te9a člena3"'6 na'°9 v skladu z 11 • ,očko Preišnjega odstavka 

(le i- 75, ^len 
^ kršitve izvajalcev plačilnega prometa) 

Prekršek"0 kaznii° od 1.000.000 do 6,000.000 tolarjev se za aznuie izvajalec plačilnega prometa: 
1 |(j 
teh JJ* s,0ritve plačilnega prometa, ne da bi za opravljanje 
^lena), V pridobil dovoljenje Banke Slovenije (prvi odstavek 4. 
2 j^j 
2a°blikova°PraV''a,i P°ravnavo Prek plačilnega sistema, ne da bi 
Banke Slo n'e'e9a Plačilnega sistema članice pridobile dovoljenje ven'je (prvi odstavek 56. člena), 
3- ki ne j2v - 
P°ravnavo rS,' na'°9a za velika plačila prek plačilnega sistema za 

Plačil velikih vrednosti (drugi odstavek 62. člena), 
^ ki tekoče 
re9istra tra za90tavlia podatkov za vzpostavitev in vodenje 
Slovenije "Sakc'isk'h računov (drugi odstavek 28. člena) ali Banki 
Predpis, izd® za9°tavlja podatkov oziroma poročil določenih s 

animi na podlagi 6., 7. in 52. člena tega zakona, 
• ki ne 2h* 

ra^Unov in h3 poda,kov o stanjih in prometu prek transakcijskih 
P°SredUje R

ru9'h. Podatkov za statistične namene oziroma jih ne 
'avnopravn 3nk' ®loveniie' Agenciji Republike Slovenije za 
^'0v6nije v

e,ev'dencs in storitve in Davčni upravi Republike 
*akona 02j skladu s prvim in četrtim odstavkom 68. člena tega 
te9a zakoni™3 predpisi' izdanimi po drugem odstavku 68. člena 

ki n 

^ko"aSr.poda,koviz tretjega odstavka 68. člena tega Posr6duje 2
n's,rs,vu. pristojnemu za finance, oziroma jih ne 

'^anirf, na 
VS0bino, v rokih in na način, določen s predpisom, 

j ^ P°dlagi četrtega odstavka 68. člena tega zakona, 
2akona uSp

r
0ro«a Podatkov iz drugega odstavka 73. člena tega 

Sp°r°4a na
aV' ?ePublike Slovenije za javna plačila oziroma jih ne 

Podlagi treti na^'n in v rokih, določenih s predpisom, izdanim na 
)0ga odstavka 73. člena tega zakona, 

l^j pjg 
U) ^ Up°š,eva predpisanega vrstnega reda izvrševanja plačil. 

PrekrŠ6kkaLn° kaznijo od 100-0°0 d0 500 000 tolarjev se za 
'S,0ri Prek xU'e.od9°vorna oseba izvajalca plačilnega prometa, k iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo iz prvega oziroma drugega odstavka tega 
člena se za prekršek kaznuje klirinška družba oziroma odgovorna 
oseba klirinške družbe, ki opravlja storitve upravljanja plačilnega 
sistema, ne da bi pridobila dovoljenje Banke Slovenije (59. člen) 
ali Banki Slovenije ne zagotavlja podatkov oziroma poročil, 
določenih s predpisom iz 52. člena tega zakona. 

(4) Za kršitve družbe za izdajo elektronskega denarja se 
uporabljajo določbe 231. in 232. člena ZBan. 

(5) Ne glede na določbo 1. točke prvega odstavka tega člena se 
za banke in hranilnice, ki opravljajo storitve plačilnega prometa, 
ne da bi za opravljanje teh storitev pridobile dovoljenje Banke 
Slovenije, uporablja 1. točka prvega odstavka in drugi odstavek 
231. člena ZBan, oziroma za hranilnice prvi in tretji odstavek 233. 
člena ZBan 

76. člen 
(Kršitve drugih oseb) 

(1) Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 6.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje pravna oseba, 
1. ki opravlja storitve vodenja transakcijskih računov v nasprotju 

z drugim odstavkom 4. člena tega zakona, 
2. ki sprejema oziroma opravlja plačila v gotovini v nasprotju s 

30. členom tega zakona oziroma predpisom, izdanim na 
njegovi podlagi, 

3. ki opravlja storitve iz 31. člena tega zakona v nasprotju s 
prepovedjo iz 32. člena tega zakona, 

4. ki opravlja storitve upravljanja plačilnega sistema iz prvega 
odstavka 59. člena tega zakona, ne da bi za opravljanje teh 
storitev dobila dovoljenje Banke Slovenije. 

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje zasebnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena. 

(4) Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje imetnik transakcijskega računa, ki ni fizična 
oseba, če izvajalca plačilnega prometa ne obvesti oziroma ne 
obvesti pravočasno o statusnih spremembah oziroma drugih 
spremenbah podatkov, potrebnih za vodenje računov in registra 
računov po tem zakonu (drugi odstavek 10. člena). 

(5) Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka 
tega člena. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA 
S PREDPISI EVROPSKE UNIJE 

1) Naslov predloga akta 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o plačilnem 
prometu (ZPIaP-B) - EVA 2003-1611-0139 

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

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

70. in 71. člen »Evropskega sporazuma o pridružitvi«. 

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

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti 
/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi Evropske Unije 

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

Predlog zakona se nanaša na Direktivo 97/5/ES o čezmejnih 
nakazilih in Direktivo 98/26/ES o dokončnosti poravnav pri plačilih 
in poravnalnih sistemih vrednostnih papirjev ter je z njima v celoti 
usklajen. 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava EU 
Zakon v kazenskih določbah ureja sankcioniranje v primeru kršitev 
določb Uredbe št. 2560/2001 o čezmejnih plačilih v evrih kot to 
zahteva 7. člen uredbe. 

c) Razlogi za delno neusklajenost oziroma 
/ 

neusklajenost 

4) Navedba roka predvidene popolne usklad 
zgoraj navedenimi pravnimi viri EU (leto) 

1.5.2004. 

j nI ^ 
5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri EU pfeve 

slovenščino? 
Da. 

6) Ali je predlog akta preveden In v kateri jezik? 
/ 

TA 
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (ptia' 'ggC"' 

Komisija EU, države članice EU, SlGM ■ 
Univerza...) 

8) Povezava z Državnim Programom zgjžTgv: 
reda EU In upoštevanle roka za uskladitev 
/ 

Andreja Kert 
vodja pravne službe 

x * M ran10' 
dr- minlster 
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Umik 

predloga zakona o spremembah 

* dopolnitvah zakona o medijih 

ftVIed-A) 

573- 111 

RECI*** Podpisniki predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
SLOVENIJE zakona o medijih - EPA 0573-111 umikajo predlog zakona iz 

lunina „ zakonodajne procedure. 
Prvo o nP0Slancev 

ani Franci Rokavec Franci Rokavec, l.r. 
Liub|jana oc Jožef Kavtičnik, l.r. )ana, 26.02.2004 Ivan Božič, l.r. 

Ljubo Germič, l.r. 
Franc Čebulj, Lr. 

Dopo?LOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN JurT Malovrh' !'r 
°LNITVAH ZAKONA O MEDIJIH (ZMed-A) Jane2 Kramberger,' Lr 

EPA - 0573-111 
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2ahte eva za splošno razpravo o 

predlogu zakona o spodbujanju 

o SKLADNEGA regionalnega razvoja 

Rsrr-i ) 

Piva obravnava-EPA 1152-m 

0 

Sff1 ZB°R 
Sk^na'D

KE,SL0VENIJE a Poslancev 

Skupina poslancev: 

Mublj iana, 25.02.2004 

Dne l6-2.2004 je bil poslankam in poslancem posredovan: 

jedlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
rsuv°ia (ZSRR-1) 

Zbora .prve9a odstavka 122. člena poslovnika Državnega 
°Pravi poslanci zahtevajo, da se o predlogu zakona sPlošna razprava. 

1. Podobnik Janez, l.r. 
2. Trofenik Vili, l.r. 

3. Rokavec Franci, l.r. 
4. Fabjan Andrej, l.r. 

5. Merlo Aleksander, l.r. 
6. Malovrh Jurij, l.r. 

7. Božič Ivan, l.r. 
8. Kramberger mag. Janez, l.r. 

9. Diaci Marko, l.r. 
10. Kangler Franc, l.r. 

11. Brenčič Stanislav, l.r. 
12. Peče Sašo, l.r. 

13. Špindler Jožef, l.r. 
14. Terčon Davorin, l.r. 

15. Moge Rudolf, l.r. 
16. Kremžar Leopold, l.r. 
17. Pohorec Valentin, l.r. 

18. Kebrič Ivan, l.r. 
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ahteva za splošno razpravo o 

; PREDLOGU zakona o pogojnem dostopu do 

ZAŠČITENIH ELEKTRONSKIH STORITEV (ZPDZES) 

nrva Obravnava-EPA 1127-III 

o 

'PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN 

^POLNITVAH ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM 

p0ST0PKU (ZUP-C) 

Br,a obravnava - EPA 1151 - III 

'PREDLOGU ZAKONA O SPODBUJANJU TUJIH 

^POSREDNIH INVESTICIJ IN 

INTERNACIONALIZACIJE PODJETIJ (ZSTNIIP) 
nr"a obravnava - EPA 1153 - III 

ssa** 
Skupin« KE SLOVENIJE 

Poslancev 

''ana' 2s- 'ebruar 2004 
2ađeVa: 

zahteva po splošni razpravi 

dne 18.02.2004 predlog zakona o spodbujanju tujih 
neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij - prva 
obravnava - 1153-111 (ZSTNIIP). 

Na podlagi prvega odstavka 122. člena poslovnika Državnega 
zbora RS podpisana skupina poslancev zahteva, da se o 
navedenem predlogu zakona opravi splošna razprava. 

ancern n 
^r®dloni , , avnega zbora RS so bili posredovani naslednji y zakonov: 
dne 

Skupina poslancev: 

13 n 
*a^itenih '^004 Podlog zakona o pogojnem dostopu do e'ektronskih storitev - prva obravnava - 1127-111 
đn61 

1^8P 
(2UP-C), 

predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
1l5l^P'°^nem uPravnem postopku - prva obravnava - 

1. Janša Janez, l.r. 
2. Brejc dr. Mihael, l.r. 

3. Vizjak mag. Andrej, l.r. 
4. Pukšič Franc, l.r. 

5. Kelemina Branko, l.r. 
6. Petan Rudolf, l.r. 

7. Cukjati France, l.r. 
8. Jerovšek Jožef, l.r. 

9. Tanko Jože, l.r. 
10. Sušnik Franc, l.r. 
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Irne ln Priimek; 

Nas|0V; 

Te|efon:_ 

Davcna številka:. 

NARqč am 

D9tum: 

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

P0dp. 
naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

^aročii-" 
U^IČE\yC° Pošli'te na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, VA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cgpjg j 
Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



Izdaja Državni i 
SET Vevče, 

davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 
Št.89/98) 
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