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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
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vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
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Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
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- EPA 917 - II - hitri postopek

samo tako lahko zagotovi namen, ki izhaja iz zakona, to je
posodobitev slovenskega gospodarstva, pa tudi prilagajanje
pravnemu redu EU.

Vlada Republike Slovenije je na 121. seji dne 29/7-1999 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PODPORI GOSPODARSKIM
DRUŽBAM PRI RAZVOJU NOVIH TEHNOLOGIJ IN
VZPOSTAVLJANJU IN DELOVANJU NJIHOVIH RAZVOJNIH
ENOT V OBDOBJU OD LETA 2000 DO 2003.

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

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

- dr. Lojze MARINČEK, minister za znanost in tehnologijo,
- dr. Aleš MIHELIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za
znanost in tehnologijo,
- Margareta SREBOTNJAK-BORSELLINO, državna
podsekretarka v Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o podpori
gospodarskim družbam pri razvoju novih tehnologij in
vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih enot v obdobju
od leta 2000 do 2003 obravnava po hitrem postopku, ker se

članic, vključno s Slovenijo, ena od resnejših ovir pri njihovem
vključevanju v EU. Do podobnih ugotovitev so prišle tudi domače
študije, saj praviloma vse ugotavljajo, da Slovenija ne more
bistveno povečati dodane vrednosti na svoje proizvode in storitve
ter se s tem uvrstiti v višji cenovni in profitni razred, brez
bistvenega povečanja vlaganj v inovacijsko dejavnost in sodobno
tehnologijo.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA
IZDAJO ZAKONA
Znano je, da je zaradi tranzicije in izgube trgov Slovenija pred leti
prišla v situacijo, ko podjetja niso mogla tehnološko posodabljati
svoje proizvodnje in kar je še huje, niti svojih izdelkov in storitev,
v tolikšni meri, kot so to narekovali zahtevni evropski trgi. Tako se
Slovenija pri svojem približevanju Evropski uniji sooča s
problemom tehnološkega zaostajanja gospodarstva, kar bistveno
zmanjšuje njegovo mednarodno konkurenčnost. To zaostajanje
se med drugim izraža v nizki dodani vrednosti na proizvode in
storitve, ki dosega komaj tretjino EU povprečja. Analize kažejo,
da je tehnološko posodabljanje gospodarstva tako počasno, da
se razkorak med Slovenijo in povprečjem EU celo povečuje. Na
•o je opozorila tudi Evropska komisija v svoji nedavni študiji »Vpliv
širitve Evropske unije proti pridruženim državam Srednje in
Vzhodne Evrope na politiko raziskav, tehnološkega razvoja ter
inovacij in strukturne politike« (Coopers&Lybrand, 1997/98)
ugotovila, da je tehnološko zaostajanje nekaterih pridruženih
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Tako Strategija povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske
industrije (sprejeta na 221. seji Vlade Republike Slovenije dne
21.11.1996) navaja, da je prva slabost v industriji tehnološko in
razvojno zaostajanje. Sledi ji zaostajanje v produktivnosti in
kakovosti izdelkov, nezadostna profitabilnost izdelkov in podjetij,
slabša izobraženost vodstva na področju trženja in strateškega
vodenja podjetij, nedokončano lastninjenje in pomanjkanje ugodnih
priložnosti za vlaganja ter premajhna uporaba tehničnih
mednarodnih standardov in standardov kakovosti. Med slabostmi
v okolju so: nedodelan in neprilagojen gospodarski sistem na
področju davčne in posojilno-denarne politike in pospeševanja
tujih vlaganj, neharmonizirana tehnična zakonodaja in relativno
3
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v obdobju od leta 1995 do leta 2000 realno naraščala za 10% na
leto. Dejansko pa so ta sredstva že od leta 1992 dalje neprestano
padala. Zaradi kritičnega stanja v akademsko-raziskovalni sferi
je bilo Ministrstvo za znanost in tehnologijo v preteklih letih prisiljeno
zmanjševati delež svojega proračuna, ki je bil namenjen
neposrednim tehnološkim spodbudam, in ga usmerjati v
financiranje raziskovalne dejavnosti na univerzah in javnih
raziskovalnih zavodih. Ministrstva za znanost in tehnologijo ima v
okviru svojih pristojnosti in namenskih proračunskih sredstev
tisti del mehanizmov za spodbujanje tehnološkega razvoja, ki so
vezani na raziskovalno dejavnost, predvsem na univerzah in v
javnih raziskovalnih inštitutih. Del proračunskih sredstev
Ministrstva za znanost in tehnologijo (okoli 7%) je namenjen
neposrednim tehnološkim spodbudam v obliki subvencij
tehnološko usmerjenim projektom v gospodarskih družbah.

slabo deželno tveganje. Ta strategija temelji na obširni analizi
posameznih panog, zato predstavlja osnovo za ugotovitev
problema tehnološkega zaostajanja na vladni ravni v zadnjih treh
letih.
Glede na analizo stanja v Sloveniji in ugotovitve iz držav OECD
lahko ugotovimo, da so potrebni dodatni ukrepi za spodbujanje
uvajanja novih tehnologij in znanja v proizvodni proces.
Ker se morata gospodarstvo in država nujno lotiti reševanja
celotne palete razvojnih problemov, je nujno, da opredelimo kritične
probleme in ozka grla, ki zavirajo razvoj ter jih pričnemo
postopoma odpravljati z vrsto potrebnih ukrepov in v okviru
razpoložljivih sredstev. Kot je bilo že omenjeno, je eden najresnejših
ovir za hitrejši tehnološki razvoj slovenskega gospodarstva
premajhna sposobnost gospodarstva za razvoj in uvajanje novih
tehnologij, ki je med drugim tudi posledica zapiranja razvojnih
oddelkov. Rezultat takšnega zapiranja v zadnjih desetih letih se
danes kaže predvsem v tem, da je tehnološka zahtevnost
izdelkov, ki jih izdelujejo in izvažajo gospodarske družbe vsako
leto nižja, prav tako pa tudi konkurenčna sposobnost slovenskega
gospodarstva.

Dosedanje evalvacije ekonomskih učinkov izbranih tehnoloških
projektov, ki jih je sofinanciralo Ministrstvo za znanost in tehnologijo
v obdobju 1995-1997 so pokazale, da se vložki države v obliki
subvencij v uspešne projekte v celotni življenjski dobi projektov
realno povečajo vsaj 8 kratno. IER je ugotovil, da se vložek
državnega proračuna v tehnološke projekte realno povrne v
proračun že v dveh do treh letih. Tako lahko govorimo tudi o tem,
da je subvencioniranje tehnološko razvojnih dejavnosti z vidika
države tudi ekonomsko upravičena naložba.

Analize, ki jih je ob sodelovanju s tujimi (program Phare) in
domačimi strokovnjaki pripravilo Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, opozarjajo predvsem na naslednje probleme, ki
zavirajo tehnološki razvoj in bi jih morali prednostno reševati:

Učinki takih vlaganj pa so predvsem naslednji:

Velika večina gospodarskih družb je po letu 1990 zaprla ali
močno omejila dejavnost svojih razvojnih oddelkov in ni več
sposobna dovolj hitro slediti niti evropskim standardom
kakovosti, da o tehnoloških inovacijah sploh ne govorimo;

večja konkurenčnost gospodarskih družb (novi tehnološko
zahtevnejši izdelki z višjo dodano vrednostjo, ohranjanje in
povečevanje tržnih deležev, prodori na nove trge, zniževanje
stroškov, vsebinska zaokrožitev prodajnih programov,
programsko prestrukturiranje gospodarskih družb in drugo);

Porušeno je razmerje med javnimi raziskovalnimi
organizacijami in razvojno-raziskovalnimi enotami v
gospodarstvu, kar močno zavira sodelovanje javne
raziskovalne sfere in gospodarstva. Sedaj imamo v
gospodarstvu le okrog 160 razvojno-raziskovalnih enot s
skupaj 1400 strokovnjaki, ki delajo na inovacijah in razvojnih
nalogah. Pred letom 1990 je bilo v gospodarstvu preko 4000
razvojnih inženirjev oziroma raziskovalcev:

finančni učinki (izboljševanje poslovne uspešnosti, večja
vrednost bruto dodane vrednosti na zaposlenega, višja
stopnja donosnosti kapitala, stabilnejši denarni tok);
učinki na zaposlenost (ohranjanje delovnih mest, nova
tehnološko zahtevnejša delovna mesta, izboljševanje
kvalifikacijske strukture zaposlenih);

Gospodarstvo bo zelo težko samo, predvsem pa zelo počasi,
povečalo svoj razvojni in inovativni potencial, če ne bo
spodbujeno s sistemskimi rešitvami na državni ravni in
ustreznimi državnimi pomočmi, ki bodo vzpodbujale vlaganja
v razvoj in nove tehnologije.

drugi učinki (tehnološko dohitevanje konkurence, pridobitev
novih RR znanj, napredek v načrtovanju tehnoloških projektov
v gospodarskih družbah);
ekologija (ekološko sprejemljivejša proizvodnja in ekološko
sprejemljivejši izdelki).

Gospodarske družbe se brez razvojnih enot zelo težko
vključujejo v raziskovalne in razvojne projekte, ki jih
sofinancira Evropska komisija, zato Slovenija na tem področju
ne more izrabiti vseh možnosti in prednosti, ki jih prinaša
naše vključevanje v EU.

Posebej pa kaže poudariti tudi to, da subvencije za tehnološke
razvojne projekte, ki jih sofinancira Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, že sedaj potekajo v skladu s sporazumi z WTO in
direktivami EU. Subvencije tega tipa so v EU dovoljene in celo
zaželene, saj močno prispevajo k dvigu konkurenčne sposobnosti
evropskega gospodarstva.

Univerzi in javni raziskovalni inštituti ne morejo preprosto
nadomestiti razvojno-raziskovalnih enot v gospodarstvu, saj je
njihova vloga že v osnovi drugačna. Zato se predlagatelj zakona
strinja s predlogi EU in domačih strokovnjakov, daje ena prioritetnih
nalog države, da z ustreznimi mehanizmi podpre ponovno
oživljanje razvojno-raziskovalnih enot v gospodarskih družbah.

2. Cilji in poglavitne rešitve zakona
Program za podporo gospodarskim družbam pri razvoju novih
tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih enot v
obdobju od leta 2000 do 2003 je sestavljen iz treh sklopov, ki se
med seboj dopolnjujejo in potekajo na treh ravneh:

Vlada Republike Slovenije je leta 1994 izdelala tehnološko politiko,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo pa je še istega leta pripravilo
Program spodbujanja tehnološkega razvoja Slovenije do leta 2000.
Vendar se predlagane aktivnosti in ukrepi iz obeh dokumentov
niso nikoli izvajali v takem obsegu, kot je bilo predvideno. Program spodbujanja tehnološkega razvoja je slonel na
predvidevanjih, da bodo državna sredstva za raziskave in razvoj
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spodbude posameznim gospodarskim družbam za
vzpostavljanje in delovanje lastnih razvojnih enot;
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spodbude regijam in gospodarskim panogam za
vzpostavljanje skupnih razvojnih enot, predvsem tehnoloških
centrov in parkov;
"

pomoč pri uvajanju razvojnih dosežkov v posamezne
gospodarske družbe. Tehnološki center mora imeti status
samostojne pravne osebe, ki jo ustanovi več gospodarskih družb
znotraj gospodarske panoge oziroma regije (soustanovitelji so
lahko tudi razna združenja in podobno). Viri prihodkov
tehnološkega centra so npr. članarine, državna podpora za
delovanje tehnološkega centra, zaslužek pri opravljenih storitvah,
občinska podpora ter sredstva pridobljena za domače in
mednarodne razvojne projekte.

koordinacija spodbud in usklajevanje obstoječih mehanizmov
posameznih skladov in svetovalnih mrež s cilji tega programa

V nadaljevanju povzemamo le najpomembnejše elemente
Predlaganega programa.

Predlagatelj ocenjuje, da bo letno ustanovljenih vsaj 10 branžnih
in 5 regionalnih tehnoloških centrov, za kar bi potrebovali od 300
do 600 mio SIT proračunskih sredstev na leto. Ta sredstva bi v
končnem strošku predstavljala le dobro tretjino, ostalo bi morale
za izvajanje dejavnosti centrov prispevati same gospodarske
družbe in drugi partnerji.

3) Spodbude posameznim gospodarskim družbam
Spodbude, ki jih bo zagotavljal predlagani zakon, bodo namenjene
Predvsem za:
sofinanciranje ključnih razvojnih projektov, ki se pretežno
izvajajo v samih gospodarskih družbah ali v sodelovanju z
drugimi gospodarskimi družbami (to je tudi eden od pogojev
za pritegnitev tujega kapitala tudi v razvojne dejavnosti);

Finančne posledice zakona
Vlada RS bo s tem zakonom zagotovila namenska sredstva za
razvoj novih tehnologij in vzpostavljanje in delovanje razvojnih
enot gospodarskim družbam.

sofinanciranje stroškov dela razvojnikov oz. raziskovalcev
(predvsem pokrivanje dela plač doktorjem znanosti,
magistrom in drugim tehničnim strokovnjakom), ki so stalno
zaposleni v razvojno-raziskovalnih enotah v gospodarskih
družbah;

Tekoči ukrepi za spodbujanje tehnološkega razvoja, ki jih izvajajo
resorna ministrstva, predvsem Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, so le manjši del državnih pomoči gospodarstvu.
Skupne državne pomoči, ki potekajo preko ostalih ministrstev in
različnih agencij so bistveno večje, precej pa se jih poteka na
način, ki ga sporazumi z WTO in EU ne dovoljujejo. Da bi Slovenija
izpolnila pogoje iz pridružitvenega sporazuma z EU in pogoje za
polnopravno članstvo, bo morala ustrezno prerazporediti državne
pomoči. Z zornega kota tehnološkega razvoja je to priložnost za
bistvene spremembe v tehnološki politiki, saj mednarodni
sporazumi praviloma ne omejujejo državnih pomoči raziskovalni
in inovativni dejavnosti ter tehnološkemu razvoju. S tako
prerazporeditvijo se lahko bistveno poveča vir proračunskih
sredstev za tehnološki razvoj, brez povečanja državnega
proračuna v celoti.

sofinanciranje nakupa ali uporabe razvojno-raziskovalne in
merilne laboratorijske opreme za potrebe razvojnih enot v
gospodarskih družbah;
spodbujanje in sofinanciranje razvojnih enot v gospodarskih
družbah, da bi se vključevale v mednarodne razvojne projekte
(npr. EUREKA, 5. Okvirni raziskovalni program EU in delno
tudi v bilateralnih projektih s tujimi partnerji).
Na osnovi dosedanjih izkušenj in analiz bi v program lahko vsako
leto postopno vključili od 100 do 200 majhnih in srednjih
gospodarskih družb.

Z zakonom se zagotovi stabilno financiranje štiriletnega programa.
Stabilnost je potrebna zato, ker bodo omenjene proračunske
subvencije predstavljale le manjši del vlaganj v tehnološke projekte,
saj bodo gospodarske družbe same prispevale med 50 in 75%
potrebnih sredstev na posameznih projektih. Vendar to lahko storijo
le na osnovi večletnih pogodb o sovlaganju v razvoj novih
tehnologij.

b) Spodbude regijam in gospodarskim panogam
Eden od mehanizmov za spodbujanje tehnološkega razvoja je
tudi povezovanje razvojnih potencialov v skupne razvojne enote,
kot so tehnološki centri, ki jih ustanovijo zainteresirane
gospodarske družbe. Glavni cilj takšnega združevanja razvojne
dejavnosti v okviru gospodarske panoge ali regije je predvsem
racionalna izraba raziskovalno-razvojne infrastrukture
(raziskovalna oprema, kadri, prostori), tesnejše povezovanje
javnih raziskovalnih organizacij in gospodarstva ter v razvojnemu
Povezovanju gospodarskih družb znotraj gospodarske panoge.
Tehnološki centri so še posebej pomembni za majhne in srednje
gospodarske družbe, saj le-ta praviloma težje sledijo tehnološkim
novostim na svojem področju.

Predlagatelj ocenjuje na osnovi dosedanjih izkušenj pri spodbujanju
tehnološkega razvoja in analiz, ki so jih pripravile domače in
mednarodne institucije, da je potrebno v program vključiti vsako
leto vsaj 200 gospodarskih družb, za kar bi morali zagotoviti
dodatna sredstva za izvedbo omenjenega programa v višini med
3 in 4 milijardami SIT na leto. Porabo omenjenih sredstev bi določili
z letnimi programi, ki jih bo sprejela Vlada Republike Slovenije in
bodo usklajeni s programi vseh pristojnih ministrstev.

Dejavnost tehnoloških centrov je usmerjena v razvojne projekte
za posamezne gospodarske panoge ali za posamezne naročnike,
pomoč pri prijavljanju na domače in mednarodne raziskovalne
Projekte, izvajanje meritev in raznih testiranj, spremljanje novosti
s področja raziskav in tehnologij na posameznem področju ter
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Letni programi bodo upoštevali tudi namenska sredstva
posameznih ministrstev, kar bo zagotovilo integralen pogled na
proračunsko porabo, namenjeno spodbujanju tehnološkega
razvoja.
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Tabela: Povzetek namenskih sredstev za izvedbo predlaganega programa
Leto

Stev. zajetih
razvojnih
enot v
gospodarski
h družbah

Neposredne
spodbude

2000

120

2.200

400

2.600

2001

200

2.800

500

3.300

2002

250

3.000

2003

250

3.200

600
600

3.600
3.800

delovnim
org.
(mio SIT)

Z omenjenim zakonom tudi ne bi posegli v pristojnosti drugih
ministrstev, temveč bi bil z ukrepi iz predlaganega zakona
omogočen le primeren mehanizem, za izvajanje gospodarske,

Skupaj

(mio SIT)

(mio SIT)

regionalne, zaposlitvene in še kakšne strategije, ki jih bodo izvajala
v tem obdobju posamezna resorna ministrstva, v skladu z
omejitvami WTO in evropske skupnosti.

kriterije za dodeljevanje spodbud
finančne kazalce in finančno vrednotenje programa
okvirni terminski načrt izvajanja programa

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen

Program iz prvega odstavka tega člena pripravi medresorska
delovna skupina, določena v 4. členu tega zakona, v roku treh
mesecev od sprejema zakona.

Ta zakon ureja zagotavljanje namenskih proračunskih sredstev
za izvajanje Programa ter na osnovi programa podpore
gospodarskim družbam pri razvoju novih tehnologij in
vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih enot v letih 2000,
2001, 2002 in 2003 ter medresorsko koordinacijo za izvajanje
tega programa.

Program podpore in letne finančne načrte za izvajanje programa
in dinamiko zagotavljanja sredstev, na predlog medresorske
delovne skupine, potrdi Vlada Republike Slovenije.
3. člen

2. člen

Program podpore zajema izvajanje naslednjih aktivnosti:

Program podpore gospodarskim družbam v letih 2000, 2001,
2002 in 2003 zajema:

spodbude gospodarskim družbam za vzpostavljanje in
delovanje lastnih razvojnih enot;
spodbude regijam in gospodarskim panogam za
vzpostavljanje skupnih razvojnih enot, predvsem tehnoloških
centrov in parkov;
koordinacijo spodbud in usklajevanje obstoječih mehanizmov
posameznih skladov in svetovalnih mrež s cilji tega programa.

analizo stanja tehnološkega razvoja slovenskega
gospodarstva
namen in cilje programa
oblike ukrepov in razvojnih spodbud za podporo gospodarskim
družbam
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Spodbude
tehnološkim
centrom
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v letu
v letu
v letu
v letu

4. člen
Medresorsko delovno skupino sestavljajo predstavniki Ministrstva
za znanost in tehnologijo, Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem, Ministrstva za
ekonomske odnose in razvoj, Ministrstva za finance, Ministrstva
za okolje in prostor, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

2000
2001
2002
2003

2.600
3.300
3.600
3.800

MIO
MIO
MIO
MIO

SIT
SIT
SIT
SIT

Sredstva iz prejšnjega odstavka za izvajanje programa,
določenega v drugem členu tega zakona, se oblikujejo v proračunu
pod posebno postavko Ministrstva za znanost in tehnologijo.

Minister, pristojen za znanost in tehnologijo, s sklepom ustanovi
medresorsko delovno skupino, člane pa imenujejo ministrstva,
navedena v prejšnjem odstavku tega člena.

7. člen
Minister, pristojen za znanost in tehnologijo, v dveh mesecih po
uveljavitvi tega zakona, na predlog medresorske delovne skupine,
sprejme pravilnik o načinu dela medresorske delovne skupine (v
nadaljnjem besedilu: pravilnik).

Medresorska delovna skupina se ustanovi v enem mesecu po
uveljavitvi tega zakona.
5. člen

Pravilnik določa zlasti:
• pravice in dolžnosti in način delovanja medresorske delovne
skupine,
izvajanje programa podpore ter merila in kriterije za
dodeljevanje razvojnih spodbud,
sistem ocenjevanja in spremljanja učinkov razvojnih spodbud.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo bo, na osnovi programa
podpore skupaj z medresorsko delovno skupino v letih 2000,
2001, 2002 in 2003 pripravljalo letne izvedbene programe ter
javne razpise za porabo namenskih sredstev, določenih s tem
zakonom.

8. člen
6. člen

Strokovna in administrativna dela za medresorsko delovno
skupino opravlja Ministrstvo za znanost in tehnologijo.

Republika Slovenija bo za uresničitev programa iz 2. člena tega
zakona v državnem proračunu bo v obdobju od leta 2000 do leta
2003 v okviru državnih pomoči gospodarstvu zagotavljala
namenska sredstva v skupni višini 13.300 MIO SIT po cenah na
dan 1.1.2000, in sicer:

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

III. OBRAZLOŽITEV

Predlog zakona v prvem členu predvideva zagotavljanje
namenskih proračunskih sredstev na osnovi Programa podpore
gospodarskim družbam pri razvoju novih tehnologij in
vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih enot v obdobju od
leta 200 do leta 2003 ter medresorsko koordinacijo ministrstev.

koordinacija spodbud in usklajevanje obstoječih mehanizmov
posameznih skladov in svetovalnih mrež s cilji tega programa.
V šestem členu je določen finančni obseg celotnega programa in
ta člen navaja višino namenskih proračunskih sredstev, potrebnih
za izvajanje tega zakona. Predlagatelj meni, da ta sredstva država
zagotavlja z ustrezno prerazporeditvijo iz naslova državnih pomoči
gospodarstvu.

Program podpore, določen v drugem členu tega zakona pripravi
medresorska delovna skupina, sprejme pa ga, skupno s
finančnimi načrti Vlada Republike Slovenije. Program podpore
zajema izvajanje treh sklopov, ki se med seboj dopolnjujejo in
potekajo na treh ravneh:

•

Drugi odstavek tega člena določa, da se sredstva, določena v
tem zakonu, oblikujejo v proračunu pod posebno postavko
Ministrstva za znanost in tehnologijo.

spodbujanje gospodarskih družb za vzpostavljanje in
delovanje lastnih razvojnih enot;
spodbude regijam in gospodarskim panogam za
vzpostavljanje skupnih razvojnih enot, predvsem tehnoloških
centrov in parkov;
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Minister pristojen za znanost in tehnologijo v dveh mesecih po
uveljavitvi tega zakona, na predlog delovne skupine sprejme
pravilnik o načinu dela le te. Strokovna in administrativna dela za
medresorsko delovno skupino opravlja Ministrstvo za znanost in
tehnologijo.
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ravni Vlade RS, ki jih mora Slovenija v vsakem primeru uskladiti s
sporazumi WTO in direktivami EU. Po eni strani se bo manevrski
prostor za dodeljevanje državnih pomoči zmanjšal, po drugi strani
pa se nam odpira možnost, da jih preusmerimo v tehnološki razvoj
gospodarstva, kar je v skladu z direktivami in priporočili EU.

PRILOGA
Gradivo je pripravilo Ministrstvo za znanost in tehnologijo kot
program k predlogu zakona o podpori gospodarskim družbam
pri razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih
razvojnih enot v obdobju od leta 2000 do 2003. Le-to podrobneje
opredeljuje vzroke za pripravo predloga ter opisuje mehanizme,
ki jih poznajo države OECD za razširjanje in prenos znanja,
rezultatov raziskav in tehnologij v prakso. Gradivo povzema
dosedanje glavne aktivnosti Ministrstva za znanost in tehnologijo
in drugih ministrstev na tem področju. Dopolnjeno je z nekaterimi
odprtimi problemi na področju tehnološkega razvoja ter strategijo
njihovega reševanja, ki je hkrati tudi podlaga za ukrepe,
predlagane v predlogu zakona.

Novi ukrepi, ki jih bodo na osnovi strategije vključevanja v EU
sprejeli Vlada RS in posamezna ministrstva, bodo v praksi zaživeli
šele čez nekaj let, zato se postavlja vprašanje, kaj storiti v
vmesnem obdobju. MZT predlaga Vladi RS, da sprejme poseben
zakon, s katerim naj bi začeli reševati enega najbolj perečih
problemov, s katerim se sooča gospodarstvo, to je ponovno
oživljanje in vzpostavljanje lastnih razvojno-raziskovalnih enot, ki
bodo zagotovile dovolj visoko stopnjo inovativnosti v lastnih
organizacijah. S tem bi tudi olajšali sodelovanje med znanostjo in
industrijo, saj se sedaj pogosto dogaja, da univerze in inštituti
nimajo partnerja za strokovno dogovarjanje v industriji, velja pa
tudi obratno. Tudi Evropska komisija opozarja Slovenijo, da mora
vzpostaviti ustrezno ravnovesje med javnimi in izrazito
raziskovalno usmerjenimi inštituti in univerzami na eni strani ter
razvojnimi enotami in inštituti v gospodarstvu na drugi strani.

1. UVOD
MZT v okviru svoje redne dejavnosti podpira raziskovalnorazvojno fazo tehnološkega razvoja v gospodarstvu in spodbuja
implementacijo rezultatov raziskovalnega dela, ki poteka na
univerzah in javnih raziskovalnih zavodih. S tem pokriva prvi in
najpomembnejši del inovativne verige in tehnološkega razvoja.
Poleg splošnega spodbujanja tehnološkega razvoja z vlaganjem
v znanstveno in raziskovalno dejavnost, MZT zagotavlja tudi
neposredne subvencije za razvojne raziskave, ki so namenjene
gospodarskim organizacijam.

Izkušnje tehnološko in gospodarsko uspešnih držav kažejo, da
lahko dosežemo bistvene premike na tem področju le z dovolj
visokim nacionalnim in političnim konsenzom. Le na ta način se
lahko v praksi prerazporedijo proračunska sredstva in vodi
gospodarska, regionalna in še kakšna politika, ki je izrazito
naklonjena inovativnosti in tehnološkemu razvoju. Ker v Sloveniji
konsenz okoli temeljnih razvojnih vprašanj še ni bil dosežen, se
soočamo z velikimi problemi pri izvajanju in predvsem
proračunskem sofinanciranju sektorskih strategij, vključno s
strategijo tehnološkega razvoja, ki jo je Vlada RS sprejela že leta
1994.

Vstopanje Slovenije v EU, ki je razvojno izredno konkurenčno
okolje, zahteva tudi od Vlade RS, da prilagodi sistem spodbujanja
znanosti in tehnološkega razvoja novim razmeram. Od ukrepov
na sistemski ravni, ki so v pristojnosti MZT, je najpomembnejša
priprava novega zakona o financiranju raziskovalno razvojne
dejavnosti, ki bo uveljavil rešitve, ki so se pokazale kot zelo
učinkovite v tehnološko in gospodarsko najuspešnejših članicah
EU. To so predvsem stabilno financiranje raziskovalne dejavnosti
na univerzah in inštitutih, uvajanje agencij (tudi agencije za
tehnološki razvoj ali inovacijske agencije) ter finančne mehanizme
za neposredno spodbujanje razvoja in inovacij v gospodarstvu
(v skladu s sporazumi WTO in direktivami EU), medresorsko
sodelovanje itd.

2. PRISTOJNOST IN TEKOČE AKTIVNOSTI MZT
Pristojnost MZT na področju tehnološkega razvoja
Pristojnost MZT je omejena na raziskovalno-razvojno fazo in ne
pokriva celotne verige inovativnih aktivnosti, ki določajo tehnološki
razvoj. Zato je MZT z uradoma v sestavi le eno od ministrstev, ki
ima v svoji pristojnosti del mehanizmov za njegovo spodbujanje.
Pomembno vlogo igrajo predvsem gospodarska ministrstva, saj
je osnovni cilj tehnološkega razvoja zagotavljanje gospodarskega
razvoja s povečanjem konkurenčnosti in dodane vrednosti. MZT
se zaveda posebnega pomena tehnološko usmerjenih aplikativnih
raziskav in uvajanja novih tehnologij v gospodarstvo, zato se
zavzema, da bi postavili tehnološki razvoj v samo jedro strategije
gospodarskega razvoja Slovenije in mu s tem dali veljavo, ki jo
ima v razvitih državah.

Investicije v razvoj in nove tehnologije so stvar gospodarstva in
poslovnih odločitev, vendar izkušnje iz razvitih držav kažejo, da
je neposredna državna pomoč aplikativnim raziskavam in
inovacijam izredno pomemben spodbujevalec tehnološkega
razvoja in inovativnih procesov v gospodarstvu, saj lahko bistveno
pospeši inovacijske procese in zmanjšuje poslovno tveganje pri
uvajanju novih tehnologij.
Sredstva MZT za neposredne tehnološke spodbude so v letu
1998 znašala 1,9 mioSIT, v letu 1999 pa 2,1 mio SIT, kar je nekaj
manj kot 10% proračuna MZT. Po oceni MZT so sredstva za
spodbujanje tehnološkega razvoja daleč premajhna za
pomembnejše premike v gospodarstvu. Tudi po oceni Evropske
komisije so slovenska vlaganja v znanost (bazične in aplikativne
raziskave) približno na evropski ravni (delež BDP), medtem ko
so vlaganja v tehnološki razvoj več kot desetkrat manjša, kot je
EU povprečje.

Tehnološko politiko, cilje in usmeritve ter vlogo posameznih
subjektov pri njenem izvajanju določa dokument Tehnološka politika
Vlade RS, ki ga je pripravil MZT in sprejela Vlada RS na seji
15.12.1994. Dokument predvideva uveljavitev izrazito
medresorskega sistema spodbujanja tehnološkega razvoja za
katerega je odgovorna Vlada. Pristojnost in aktivnosti MZT
določata še Zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur.list RS ; št. 8/91)
in Nacionalni raziskovalni program (Ur.list RS; 8/95).

MZT se zaveda, da v kratkem času ne more bistveno povečati
sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja v svojem
proračunu, zato se zavzema za celovito nacionalno tehnološko
politiko, v katero bodo vključena vsa ministrstva, Vlada RS pa bi
zagotovila ustrezno medresorsko usklajevanje. MZT ne more
zagotoviti bistveno večjih sredstev za tehnološki razvoj z interno
prerazporeditvijo svojega proračuna. Dodatna proračunska
sredstva za spodbujanje tehnološkega razvoja se lahko zagotovijo
predvsem s prerazporeditvijo že obstoječih državnih pomoči na
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Tehnološka politika je umeščena tudi v vrsto drugih resornih
strategij, ki izhajajo iz Strategije gospodarskega razvoja RS ter
Strategije povečanja konkurenčne sposobnosti slovenskega
gospodarstva iz leta 1996. Kljub temu je izvajanje tehnološkorazvojne politike v preteklem obdobju slonelo v glavnem le na
programih, ki jih je v okviru spodbujanja tehnološkega razvoja
vodil MZT. Uspešnejša tehnološka politika zato zahteva določene
sistemske spremembe na tem področju, ki jih lahko med drugim
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podpora infrastrukturnim in skupnim projektom (tehnološki
parki, tehnološko-razvojni centri in podobno);

pričakujemo tudi od nove zakonske ureditve na področju znanosti
in tehnologije, ki je v pripravi ter nedvomno tudi od nove strategije
gospodarskega razvoja RS, ki naj bi jo do konca leta 1999 v
sodelovanju z drugimi ministrstvi izdelal Urad RS za
makroekonomske analize in razvoj.

podpora sektorskim razvojnim politikam v obliki ciljnih
raziskovalnih programov, ki se oblikujejo, koordinirajo in
financirajo v sodelovanju z drugimi ministrstvi, ki določajo
cilje in politiko razvoja z resornega vidika;

Mehanizmi spodbujan|a tehnološkega razvoja
Raziskovalno-razvojni vložek v tehnološki razvoj je ključnega
pomena, predvsem zato, ker predstavlja najbolj rizičen del
uvajanja novih tehnologij in znanja v gospodarsko prakso, zato
ima MZT, v okviru svojih pristojnosti in proračunskih možnosti,
posebne mehanizme za njegovo spodbujanje, ki so razvrščeni v
dve skupini:

spodbujanje mednarodnega sodelovanja slovenskega
gospodarstva na razvojno tehnološkem področju, predvsem
v raziskovalnih programih EU in v Eureki.
Pristojnost Urada RS za standardizacijo In meroslovje
Urad RS za standardizacijo in meroslovje (USM) posredno podpira
tehnološki razvoj z zagotavljanjem tehnične kakovostne
infrastrukture, ki je bistvenega pomena za razvoj in vključitev
slovenskega gospodarstva v enotni trg EU. Na področju
standardizacije so to predvsem osnovni standardi, standardi s
preskusnimi postopki, standardi z zahtevami za proizvode ter
standardi za tehnološke in druge procese. Slovenski standardi
so osnova tudi harmoniziranim tehničnim predpisom, ki so v
pripravi in zahtevajo prilagoditev domače zakonodaje pravnemu
redu EU. Ker so standardi osnovno merilo in pripomoček pri
uvajanju vseh vrst tehnologij, lahko investicijo v slovensko
standardizacijo obravnavamo tudi kot tehnološko investicijo.

posredno spodbujanje tehnološkega razvoja z vlaganjem v
znanstveno in raziskovalno dejavnost, ki poteka na univerzah
in javnih raziskovalnih inštitutih;
-

neposredno spodbujanje tehnološkega razvoja s subvencijami
v raziskave in tehnološki razvoj, ki so namenjene
gospodarskim organizacijam.

Posredno spodbujanje tehnološkega razvoja sloni na podpiranju
znanosti na univerzah in inštitutih ter vzpostavljanju infrastrukturnih
pogojev za delovanje raziskovalcev in njihovo povezavo v
domovini in tujini (raziskovalni kadri, akademsko-raziskovalno
omrežje ARNES, knjižnični in drugi informacijski sistemi,
raziskovalna oprema itd.).

Meroslovni sistem Slovenije je temeljna tehnična kakovostna
infrastruktura. Nosilci industrijskega meroslovja so pod okriljem
USM tudi druge slovenske institucije (predvsem fakultete in
inštituti).Te vzdržujejo slovenske nacionalne ali referenčne etalone
enot SI sistema, s svojim razvojno-raziskovalnim delom na
področju meroslovja pa sodelujejo v številnih projektih pri uvajanju
novih in zahtevnih tehnologij v slovensko industrijo. Tudi vlaganja
v meroslovni sistem lahko obravnavamo kot vlaganja v tehnološki
razvoj in tako za tehnološko investicijo.

Neposredno spodbujanje tehnološkega razvoja je usmerjeno
predvsem v neposredne subvencije gospodarskim družbam za
sofinanciranje razvojnih projektov, ki vodijo do novega izdelka,
storitve ali proizvodnega postopka. V te spodbude sodi tudi
financiranje raziskav na univerzah in inštitutih, ki jih sofinancira
industrija. MZT sofinancira zaposlitev novih doktorjev znanosti in
magistrov v gospodarstvu ter nastajanje in ohranjanje razvojnih
jeder v gospodarstvu. Sofinancira tudi tehnološka parka v Ljubljani
in v Pesnici pri Mariboru. Poleg tega MZT posebej podpira
mednarodno sodelovanje podjetij (v industrijskih projektih Eureka ter v programih raziskav in tehnološkega razvoja v EU).

Mednarodna potrditev oziroma zaupanje v slovensko tehnično
kakovostno infrastrukturo se bo izkazala preko akreditacije
(strokovni pregled in potrditev usposobljenosti nekega organa s
strani tretje stranke) meroslovnih laboratorijev (industrijsko in
zakonsko meroslovje), preskusnih laboratorijev (preskušanje
tehničnih izdelkov, prehrambenih proizvodov, ugotavljanje
onesnaženosti okolja itd), certifikacijskih organov (certificiranje
proizvodov, sistemov kakovosti, osebja) in nadzornih organov.

Osnovne mehanizme, ki zajemajo tako posredne, kot neposredne
oblike spodbujanja tehnološkega razvoja, določajo Nacionalni
raziskovalni program ter letni programi MZT:
spodbujanje znanstveno raziskovalne dejavnosti na
univerzah in inštitutih, ki posredno spodbuja tehnološki razvoj
z zagotavljanjem ustreznega znanja in kadrov tudi za potrebe
gospodarstva (to je tudi primarna pristojnost MZT, v katero je
usmerjena večina proračunskih sredstev);

Pristojnost Urada RS za intelektualno lastnino
Urad RS za intelektualno lastnino (UIL) skrbi za varstvo
Industrijske lastnine (patenti, znamke, vzorci oziroma modeli)
ter avtorskega prava in sorodnih pravic.
UIL ne sodeluje neposredno pri oblikovanju in izvajanju tehnološke
politike in pri spodbujanju tehnološkega razvoja, ker bi bilo to v
nasprotju z načeli tako imenovanega nacionalnega tretmana. UIL
deluje na podlagi zakona in mora obravnavati vse prijavitelje,
bodisi slovenske ali tuje povsem enakovredno in zato bi bila
kakršnakoli neposredna prednost ali privilegij, ki bi jo UIL nudil
zgolj slovenskim prijaviteljem, v nasprotju z vrsto mednarodnih
konvencij in osnovnimi načeli. Posredno pa seveda z modernim
sistemom, predvsem patentnega varstva, vpliva na raven
inovativnosti in s tem tehnološkega razvoja v Sloveniji.

neposredna pomoč gospodarstvu (posameznim delovnim
organizacijam, branžam ali regijam), da vzpostavijo lastne
razvojne enote ali razvojne inštitute z lastnimi kadri, ki bodo
lahko sodelovali z raziskovalci iz univerz in javnih
raziskovalnih zavodov;.
neposredne subvencije tehnološko usmerjenim razvojnoraziskovalnim projektom v gospodarstvu, ki se naslanjajo na
raziskovalne potenciale univerz in javnih raziskovalnih
zavodov;
neposredne subvencije tehnološko usmerjenim razvojnoraziskovalnim projektom v gospodarstvu, ki jih izvajajo z
lastnimi kadri gospodarske organizacije same;
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3. FINANCIRANJE TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA

opazno predvsem na področju financiranja. Program spodbujanja
tehnološkega razvoja je slonel na predvidevanjih, da bodo državna
sredstva za raziskave in razvoj v obdobju od leta 1995 do leta
2000 realno naraščala za 10% na leto. Dejansko pa so ta sredstva
že od leta 1992 dalje kontinuirano padala in od 0,74% v BDP v letu
1993 ob koncu leta 1996 dosegla le še 0,62 % delež BDP
(upoštevan je celoten proračun MZT). Šele v letu 1997 se je
začel trend rahlega povečevanja proračuna MZT, tako da sedanji
proračun MZT dosega okoli 0,71% BDP.

Trendi financiranja tehnološkega razvo]a v zadnjih letih
Vlada RS je na pobudo Ministrstva za znanost in tehnologijo
sprejela leta 1994 Tehnološko politiko Vlade Republike Slovenije,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo pa je še istega leta pripravilo
Program spodbujanja tehnološkega razvoja Slovenije do leta 2000.
Vendar se predlagane aktivnosti in ukrepi iz obeh dokumentov
niso nikoli izvajali v takem obsegu, kot je bilo predvideno. To je

Revalorizirana sredstva MZT za tehnologijo in inovacije
po letih
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Zaradi kritičnega stanja v akademsko-raziskovalni sferi je bil MZT
v preteklih letih prisiljen zmanjševati delež svojega proračuna, ki
je bil namenjen neposrednim tehnološkim spodbudam, in ga
usmerjati v financiranje raziskovalne dejavnosti na univerzah in
javnih raziskovalnih zavodih. Zaradi tega je delež proračuna MZT
za spodbujanje tehnološkega razvoja preko neposrednih oblik
spodbujanja padel pod 10%, čeprav je v Nacionalnem
raziskovalnem programu predvideno, da se bo gibal nad 30%.

nacionalne tehnološke politike, zato je ena od prvih nalog MZT in
celotne vlade, da zagotovijo sredstva za spodbujanje tehnološkega
razvoja v Višini, ki bo povečala konkurenčno sposobnost
slovenskega gospodarstva in njegovo vključevanje v enotni
gospodarski prostor EU.
MZT je naročil posebno analizo o učinkih tehnoloških subvencij v
letih 1995 in 1996, ki med drugim kaže, da se dodeljena sredstva
vrnejo v državni proračun preko različnih davkov v dveh do treh
letih, predvsem preko prometnega davka na nove izdelke. Po eni
strani kaže to na uspešnost podjetij, ki so dobila tehnološke
subvencije, po drugi strani pa na smiselnost in na finančno
racionalnost državnega subvencioniranja tehnoloških projektov
v gospodarstvu.

Ob tem kaže opozoriti na dejstvo, da so tudi razmere v
gospodarstvu izjemno nespodbudne za tehnološki razvoj. Najbolj
kritični problemi so podkapitaliziranost, visoka cena kapitala in
pomanjkanje rizičnega kapitala, kar odvrača podjetnike od
poslovno tveganih vlaganj v nove tehnologije in proizvode. Zaradi
tega so vladne spodbude v obliki nepovratnih subvencij, dotacij in
drugih oblik spodbujanja razvoja in inovativnosti v gospodarstvu
izjemno pomembne in lahko bistveno vplivajo na odnos
gospodarstva do tehnološkega razvoja. Pomanjkanje namenskih
proračunskih sredstev seveda izjemno otežuje vodenje učinkovite
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V letih 1998 in 1999 so sredstva za neposredne tehnološke
spodbude razporejena na osem tekočih programov MZT, njihovi
deleži pa so razvidni iz razpredelnice.
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Razvojni projekti

1998
1.290.186

1999
1.448.344

Tehnološki parki

68.329

71.850

Dr. in magistri
Inovatorski centri

44.723
27.000

40.000

Tehnološki centri
Ekspertize

68.700
31.461
120.034

Eurcka
CRP
Skupaj

70.250
32.134
110.000

268.100

327.183

1.918.533

2.154.781

Kljub temu, da medministrsko sodelovanje na področju
tehnološkega razvoja še ni sistemsko urejeno z medresorsko
koordinacijo, se MZT dogovarja tudi z ostalimi ministrstvi (trenutno
predvsem z MKGP, MMGT, MDDSZ) o skupnem sofinanciranju
projektov, ki imajo razvojni značaj in so v pristojnosti teh
ministrstev. S skupnimi ali vsaj usklajenimi razpisi bi gospodarskim
organizacijam ponudili "finančne pakete", ki bi pokrili raziskovalno
in razvojno fazo (dotacije in subvencije MZT), fazo uvajanja
novega proizvoda ali storitve (subvencije MGD, krediti SRD in
sredstva MMGT) ter v končni fazi tudi finančno spodbudo za
morebitno odpiranje novih delovnih mest (MDDSZ).

Obe ministrstvi financirata tudi vrsto podpornih centrov oz. bolje
rečeno razvijata podjetniško pospeševalno mrežo, ki pa občasno
nudi podjetjem tudi storitve, ki jih lahko prištevamo v skladu z
OECD klasifikacijo med inovacijsko razvojne dejavnosti.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je odgovorno, za
ustrezno strokovno izpopolnjevanje delavcev, vendar žal le-teh,
ki so že izgubili delo. V svojem programu pa imajo tudi nekaj
spodbud delodajalcem za zaposlovanje višje kvalificirane delovne
sile. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj se ukvarja
predvsem z zagotavljanjem osnovne infrastrukture (ceste,
vodovod, telefonija,...). Hkrati pa skrbi tudi za promocijo podjetij
na splošnih in specializiranih sejmih doma in v tujini. Na področju
kmetijske dejavnosti del razvojno usmerjenih dejavnosti pokriva
v okviru svojih pristojnosti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.

Financiranje raziskav, ki posredno spodbujajo tehnološki
razvoj
Vloga MZT je pri spodbujanju tehnološkega razvoja širša in ni
omejena zgolj na subvencioniranje razvojnih projektov v
gospodarstvu. Zato je tudi sredstva proračuna MZT potrebno
ustrezno interpretirati, saj analize uporabe sredstev za znanost
in raziskovalno infrastrukturo pokažejo, da je delež sredstev MZT
namenjen spodbujanju tehnološkega razvoja skupno večji od 10
%. Razlog, da sta v ministrstvu združena resorja za znanost in
za tehnologijo, leži predvsem v dejstvu, da je predpogoj
tehnološkega razvoja kvalitetna raziskovalna osnova na univerzah
in raziskovalnih inštitutih. Zato je tudi financiranje bazičnih in
aplikativnih raziskav na obeh slovenskih univerzah in v javnih
raziskovalnih inštitutih pomemben del tehnološke politike MZT,
čeprav le posredno.

4.TEHNOLOŠKA POLITIKA RS V LUČI VSTOPANJA V
EU
Ocene In predlogi EU
Da bi ugotovila dejansko stanje v državah kandidatkah pred
vključevanjem in ocenila njihov kasnejši vpliv na Evropsko unijo,
je Evropska komisija naročila študijo "Vpliv širitve Evropske unije
proti pridruženim državam Srednje in Vzhodne Evrope na politike
raziskav in tehnološkega razvoja ter inovacij in strukturne politike"
(Coopers & Lybrand, 1997/98). Ta je bila na nekaterih mestih zelo
kritična in je med drugim ugotovila, da sta pomembnost in
prispevek razvojno raziskovalnega sistema k slovenski industriji
šibka, kot so tudi industrijske inovacije. Podpora inovacijskim
potrebam slovenskih majhnih in srednjih podjetij naj bi bila
pomembna nacionalna prioriteta. Razloga ležita tako v razmeroma
togem institucionalnem sistemu, kot v premajhnih vlaganjih v
tehnološki razvoj.

Mejno področje med znanostjo in tehnologijo so aplikativne
raziskave, ki so še vedno preveč odmaknjene od realnih potreb
gospodarstva in drugih uporabnikov. Zato MZT postopoma
prilagaja tudi svojo politiko na tem področju, saj vzpostavlja
mehanizme in izbirne kriterije, ki bodo povečale aplikativno
vrednost teh raziskav, ki praviloma potekajo samo na univerzah
in inštitutih.

Po oceni Evropske komisije mora Slovenija čimprej revitalizirati
raziskovalne enote v industriji. Vendar industrija ne more zagotoviti
dovolj lastnih finančnih virov za podporo raziskavam in
tehnološkemu razvoju, zelo težko pa dobi finančne vire od zunaj.
Podjetja doživljajo slovensko zakonodajo kot sorazmerno
neprijazno za vlaganje v tehnološki razvoj. Primanjkuje finančnih,
davčnih in drugih spodbud. Potrebno je okrepiti finančne spodbude
industriji, da se bo lahko vključila v tehnološki razvoj. Evropska
komisija posebej ugotavlja, da mora Vlada usmeriti znatno večji
del sedanjega proračuna v tehnološki razvoj.

Vloga drugih ministrstev
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti (MGD) v svojem programu
nima neposrednih načinov spodbujanja tehnološkega razvoja.
Njihovi ukrepi so usmerjeni predvsem v subvencioniranje
obrestnih mer za kredite, ki pa niso nujno povezani z uvajanjem
oz. nakupom novih tehnologij. Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem ima v svoji programski shemi podobne mehanizme kot
MGD, le da so subvencije namenjene malim in srednjim podjetjem.
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Omenjene ugotovitve Evropske komisije povsem potrjujejo
usmeritve MZT, da so potrebne večje spremembe v zakonodaji
(zato MZT spreminja zakon o financiranju raziskovalno razvojne
dejavnosti) ter prerazporeditvi državnega proračuna v prid
tehnološkemu razvoju. Te usmeritve so tudi osnova za spremembo
tehnološke politike, ki jih pripravlja MZT.

Mednarodne primerjave kažejo, da so slovenska vlaganja v
bazične in aplikativne raziskave po deležu v BDP le nekaj deset
procentov nižja od povprečja EU (zaradi nižjega BDP na
prebivalca, pa so v denarnih zneskih seveda bistveno nižja).
Vendar kaže posebej opozoriti, da pa so vlaganja v razvoj in
implementacijo novih tehnologij relativno deset in večkrat nižja od
EU povprečja. Finska, na primer, usmerja preko 1,5 milijarde
EURO proračunskih sredstev v aktivnosti, ki neposredno
pospešujejo tehnološki razvoj gospodarstva. Po grobi oceni v
Sloveniji namenska sredstva vseh ministrstev in Slovenske
razvojne družbe skupaj ne presegajo 40 milijonov EURO. Tudi
razmerje med proračunskimi intervencijami za različne sanacije
v gospodarstvu je v primerjavi z namenskimi sredstvi za razvoj
povsem neprimerljivo z OECD državami, kjer je to razmerje
približno ena proti ena, v Sloveniji pa deset do dvajset proti ena.
Očitno gre za razlike, ki jih lahko presežemo le z radikalno
drugačnim konceptom financiranja tehnološkega razvoja.

Dopoln|eni cilji tehnološke politike
Slovenija se sooča s problemom tehnološkega zaostajanja
svojega gospodarstva za EU in ostalimi razvitimi državami, kar
bistveno zmanjšuje njegovo mednarodno konkurenčnost.
Tehnološki prepad se med drugim odraža v nizki dodani vrednosti
na proizvode in storitve, ki dosega komaj tretjino EU povprečja.
Analize kažejo, da je tehnološko posodabljanje gospodarstva tako
počasno, da se razkorak med Slovenijo in EU celo povečuje. Pri
tem kaže opozoriti tudi na nedavno oceno Evropske komisije, ki
ugotavlja, da je tehnološko zaostajanje nekaterih pridruženih
članic, vključno s Slovenijo, resna ovira pri njihovem vključevanju
v EU.

Dejavnosti za pospeševanje tehnološkega razvoja, ki jih izvaja
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, so le en del državnih pomoči
gospodarstvu. Skupne državne pomoči, ki potekajo preko ostalih
ministrstev in agencij so bistveno večje, saj presegajo 5% BDP
(to je ocena EU). Vendar velik delež državne pomoči poteka na
način, ki ni dovoljen po sporazumu z WTO (Svetovno trgovinsko
organizacijo), niti ni dovoljen po določilih EU. Zato bo Slovenija v
zelo kratkem času prisiljena prerazporediti državne pomoči in jih
uskladiti z EU normami. Z zornega kota tehnološke politike, pa je
to priložnost, ki jo ne smemo zamuditi, saj so po določilih
Sporazuma o subvencijah in izravnalnih ukrepih v okviru WTO,
ki velja za Slovenijo in EU ter za ostale članice, dovoljene naslednje
državne subvencije:

Globalizacija in odprtost evropskega trga kažeta, da Slovenija ne
more več slediti ekonomskemu razvoju naših konkurentov samo
z naslanjanjem na netehnološke dejavnike razvoja, ki trenutno
prevladujejo. Brez novih tehnologij ne bomo mogli razviti
proizvodov in storitev z večjo dodano vrednostjo, ne glede na
boljšo organizacijo in management, fiskalno politiko ali bančni
sistem. Tudi v Strategiji povečevanja konkurenčne sposobnosti
slovenske industrije je navedeno, da je prva slabost v industriji
tehnološko in razvojno zaostajanje. Do podobnih ugotovitev so
prišle tudi druge študije, saj praviloma vse ugotavljajo, da Slovenija
ne more povečati dodane vrednosti na svoje proizvode in se s
tem uvrstiti v višji cenovni in s tem profitni razred, brez bistvenega
povečanja vlaganj v sodobno tehnologijo.

-

MZT si prizadeva, da bi se v novi strategiji gospodarskega razvoja
Slovenije, prilagojene našemu vključevanju v EU, Vlada RS odločila
za smer pospešenega tehnološkega razvoja, ki bi slonel na treh
elementih:

pomoč raziskovalnim dejavnostim, ki jih opravljajo podjetja ali
visokošolski ali raziskovalni inštituti, na podlagi pogodb s
podjetji, če pomoč ne pokriva več kot predpisanega dela
stroškov (odvisno od dejavnosti);
pomoč manj razvitim območjem na ozemlju države članice;
pomoč pri prilagajanju obstoječih osnovnih sredstev novim
ekološkim zahtevam.

na prerazporeditvi državnih pomoči (proračuna) v korist
razvojnih aktivnosti, predvsem tehnološkega razvoja, v
skladu z načeli WTO in EU;

To pomeni, da ni večjih omejitev za vlaganja in državne pomoči
raziskovalnim projektom ter tehnološkemu razvoju in inovacijam.
Š tako prerazporeditvijo se lahko bistveno poveča vir proračunskih
sredstev za tehnološki razvoj, brez razmišljanj o povečanju
državnega proračuna v celoti.

na posrednemu spodbujanju vseh vrst vlaganj v razvoj in
inovativnost (gospodarstvo z bankami, tuj kapital itd.) z raznimi
sistemskimi ukrepi v pristojnosti Vlade RS;

Drug pomemben vir dodatnih razvojnih sredstev bodo strukturni
skladi EU, saj je evropska regionalna politika vedno bolj naklonjena
neposrednim finančnim spodbudam za povečanje inovacijske
sposobnosti podjetij ter tehnološki razvoj. Podobne usmeritve se
kažejo tudi v načrtih za podporo kmetijstvu, kjer igra raziskovalno
tehnološka komponenta vedno pomembnejšo vlogo.

na vlaganju v izobraževalni sistem ter dvigovanju kvalitete in
obsega znanstveno - raziskovalnega dela na univerzah in
inštitutih.
MZT bo vzporedno s pripravo splošne razvojne strategije
Slovenije pripravila tudi predlog podrobnejše strategije spodbujanja
inovacij in tehnološkega razvoja.

Financiranje tehnološkega razvoja v prehodnem obdobju
Dolgoročni program zagotavljanja sredstev za tehnološki
razvoj s prerazporeditvijo državnih pomoči

Novi ukrepi, ki jih bodo na osnovi strategije vključevanja v EU
sprejeli Vlada RS in posamezna ministrstva, bodo v praksi zaživeli
šele čez nekaj let, zato se postavlja vprašanje, kaj storiti v
vmesnem obdobju. To velja tudi za MZT, ki se nahaja v izrazito
prehodnem obdobju, ko obseg in način spodbujanja tehnološkega
razvoja potekata še v razmerah, ko so namenska sredstva zelo
majhna, zakonski okvirji pa preveč togi. Del teh problemov je v

Tehnološki razvoj zahteva razmeroma velika vlaganja, kar kažejo
primeri iz tujine, kot tudi uspešne domače gospodarske
organizacije. Tehnološkega razvoja ni brez dovolj visokih vlaganj
v raziskave, razvoj, kadre, opremo in druge razvojne dejavnike.
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V začetku 90.-tih let so države OECD začele uvajati poslovno
svetovalne/poizvedovalne storitve in mrežne iniciative ob uporabi
informacijskih tehnologij, da bi pomagali firmam prehod na novo
prakso upravljanja, uvesti organizacijske spremembe in okrepiti
sposobnosti delovne sile, da bi izboljšali splošno inovativno
sposobnost in uporabo tehnologije. Dokazi kažejo, da se
zmogljivost podjetij, vključno s produktivnostjo in zaposlovanjem,
spreminja s sposobnostjo, da identificirajo, absorbirajo in uvedejo
nove tehnologije. Med nedavnimi usmeritvami je bil pojav iniciativ,
ki povezujejo industrijske in institucionalne partnerje in iščejo
povezave na široki osnovi lokalnih, regionalnih in nacionalnih
dejavnikov. Na splošnem političnem nivoju so ti programi usmerjeni
v zagotavljanje ustrezne infrastrukture za prenos znanja in novih
tehnologij.

pristojnosti MZT in jih bo rešil z novim zakonom, ki bo vpeljal
evropsko primerljive mehanizme tudi za spodbujanje tehnološkega
razvoja. Pomemben del problematike pa ni v pristojnosti MZT. Tu
gre predvsem za višino namenskih sredstev, kjer ni tako
pomembno katero ministrstvo jih vodi v svojem proračunu.
Pomembno je, da je skupna vsota, ki jo zagotavlja Vlada RS
preko svojim ministrstev, dovolj visoka in porabljena na usklajen
način in v skladu s skupno strategijo.
MZT Vladi RS predlaga, da sprejme predlagani zakon z namenom
povečanja in povezovanja proračunskih sredstev, ki so v funkciji
tehnološkega razvoja gospodarstva, za naslednje štiriletno
obdobje. Program naj bi se po možnosti začel izvajati že v letu
2000, vendar je to odvisno predvsem od proračunskih možnosti
in od možnosti za zagotavljanja neproračunskih sredstev. MZT
ne more zagotoviti večjih sredstev za tehnološki razvoj z interno
prerazporeditvijo svojega proračuna.

Kot del svojega programa "Najboljša praksa v politikah tehnologije
in inovacij" je delovna skupina OECD za Inovacijsko in tehnološko
politiko (TIP) izvedla pregled in analizo različnih programov za
razširjanje tehnologije. Ustrezno s tem je skupina TIP organizirala
tematsko delavnico o razširjanju tehnologije v OECD, 13.
decembra 1996. Razširjanje tehnologije ali široko sprejemanje
tehnologije med uporabniki, ki niso originalni inovator, je spoznana
kot potrebna za sposobnost ekonomij OECD, da generirajo večjo
ekonomsko rast in prihodek. Nedavne študije na ravni podjetij
kažejo pozitivno povezavo med raznimi oblikami inovativnih
dejavnosti in sposobnostjo podjetij, da rastejo in ustvarjajo
zaposlovanje.

S predlaganim programom naj bi začeli reševati enega najbolj
perečih problemov, s katerim se sooča gospodarstvo, to je
vzpostavljanje lastnih razvojnih enot, ki bodo zagotovile dovolj
visoko stopnjo inovativnosti v lastnih organizacijah. Posebej kaže
poudariti, da univerzi in javni raziskovalni inštituti ne morejo
enostavno nadomestiti razvojnih enot (lahko tudi lastnih
raziskovalnih inštitutov) v gospodarstvu, saj je njihova vloga že v
osnovi drugačna. S tem bi tudi olajšali sodelovanje med znanostjo
in industrijo, saj se sedaj pogosto dogaja, da univerze in inštituti
nimajo partnerja za strokovno dogovarjanje v industriji, velja pa
tudi obratno.Tudi izkušnje iz evropskih držav kažejo, da je potrebno
vzpostaviti ustrezno ravnovesje med javnimi in izrazito
raziskovalno usmerjenimi inštituti in univerzami na eni strani ter
razvojnimi enotami in inštituti v gospodarstvu na drugi strani..

Vlade OECD ohranjajo različne iniciative za razširjanje tehnologije,
da bi pomagale podjetjem določiti, vključiti in uporabiti tehnologijo
in know-how. Podjetjem lahko primanjkuje informacij o tehnologijah
ali so soočene z omejitvami zaradi potrebnega obsega ali visokih
stroškov izobraževanja, kar povzroča premajhno vlaganje v novo
tehnologijo. Razlog za javno podporo razširjanju tehnologije je v
povečanju prihodkov iz javnega vlaganja v programe RR in razvoja
tehnologije. Tudi ostali nameni kot so konkurenčnost, regionalni
ekonomski razvoj in ustvarjanje delovnih mest, so lahko razlogi
za pobude vlad, da razširjajo tehnologijo.

Vir sredstev se kaže predvsem v zagotavljanju novih virov
(prerazporeditev iz drugih programov, ki niso v funkciji
tehnološkega razvoja, vključevanje bank in ne nazadnje tujega
kapitala).

Vladne iniciative in programi za podporo razširjanju tehnologije so
se v preteklih desetletjih pomembno razvili iz prenosa rezultatov
javnih raziskav pa vse do širjenja tehnološke vpojne sposobnosti
firm. V 80-tih letih je na osnovi počasne rasti produktivnosti več
držav OECD vzpostavilo nacionalne mreže ali centre za razširjanje
in sprejemanje specifičnih tehnologij.

5. Programi uvajanja in razširjanja novih tehnologije v
industrijo v državah OECD
Širjenje tehnologije je v bistvu široko sprejemanje tehnologije pri
uporabnikih, ki niso sami razvili inovacije. Vladni programi in
iniciative za podporo difuziji tehnologije so se v zadnjih desetletjih
pomembno razvili od enosmernega prenosa rezultatov javnih
raziskav vse do širjenja tehnološko vpojne sposobnosti podjetij.
Po letu 1980 je na osnovi počasne rasti produktivnosti več držav
OECD izoblikovalo nacionalne mreže centrov za širjenje in uvajanje
novih specifičnih tehnologij.
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Glede na velik obseg ciljev, lahko vladne programe in iniciative le
težko uvrstimo v različne skupine, kar onemogoča tudi primerjavo
in določitev najboljših praks. Oblikovane so bile različne vrste
topologij programov razširjanja tehnologije glede na, operativno
usmeritev (na osnovi ponudbe ali povpraševanja) ali na ciljno
skupino.
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a tehnološko difuzijski i programov
Tip programa

Namen

Primer

Voden od ponudbe

Prenos tehnologije iz
vladnih programov v
privatni sektor

Voden s povpraševanjem

Prenos tehnologije za
posebne potrebe podjetja

Kanada - Program vesoljske
postaje Kanadske vesoljske
agencije
ZDA - Manufacturing

Na osnovi mrež

Razvoj povezovalnih
institucij in sodelovanja za
boljši pretok tehnologije

Nizozemska - Nizozemski
inovacijske centri

Graditev
infrastrukture

Izboljšanje regionalne in
nacionalne infrastrukture za
difuzijo tehnologije

Koreja - regionalni
raziskovalni centri

predelovanja v ZDA, nacionalna mreža državnih centrov za
širjenje tehnologije predelovanja. Ta iniciativa pomaga manjšim
ameriškim predelovalcem (veliko med njimi jih zaostaja v uporabi
modernih tehnologij) ne samo uporabiti primerne tehnologije,
temveč tudi izboljšati poslovno prakso. Na ravni centrov za širjenje
predelovanja področni agenti ocenijo potrebe podjetij v obliki
poslovnega sistema in vodenja, razvoja trga izdelkov, kakovosti
in uporabe tehnologije. Poleg širjenja dostopa do tehnologije in
povezanih storitev program razširja informacije o najboljši praksi
v predelovanju, upravljanju in delu z zaposlenimi, povezanimi z
uvajanjem tehnologije.

Na delavnici so izbrane OECD države predstavile pregled
primerov svojih iniciativ, kategoriziranih v štiri tipe programov
širjenja tehnologije, na osnovi operativne usmeritve, in sicer:
vodene od ponudbe,
vodene s povpraševanjem,
na osnovi mrež in
graditve infrastrukture.
Ponudbene iniciative so osnovni programi za prenos in trženje ter
prodajo tehnologije iz javnih raziskovalnih programov vlade v
privatni sektor. Usmerjene so v nižje-tehnološke industrije kot
tudi v visoko tehnološki sektor. Ponudbeno vodene iniciative iščejo
prenos in trženje tehnologije (dobljene iz osnovnih ali usmerjenih
raziskav ali tehnoloških programov) v privatnem sektorju. V večini
primerov je raziskava ali tehnologija podprta s strani javnih skladov
skozi univerzo, tehnološke centre ali vladne agencije. Omenjeni
program je z industrijskimi pogodbami pomagal podjetjem razviti
in tržiti uporabo dvonamenske tehnologije na različnih področjih
od agrikulture, avtomatike do upravljanja s strupenimi odpadki.
Take pobude s strani ponudbe niso vedno usmerjene v visoko
tehnološke sektorje. V Španiji so uspešno prenesli tehnologijo iz
javnih raziskav v privatna podjetja na tradicionalnih področjih kot
je rezanje usnja za čevljarstvo.

Tretji pristop k tehnološki difuziji so mrežne iniciative.Med njimi jih
veliko deluje na narodni ravni, imajo cilj razviti in obogatiti vpliv
mostnih institucij in medsebojnega sodelovanja podjetij v podpori
informacijskemu pretoku in razširjanju tehnologije. Tipičen model
mrežnih iniciativ je ponazorjen z nemško strategijo na osnovi
mrež. V regijah z mnogo obstoječimi institucijami in širokim krogom
privatnih in javnih uporabnikov tehnologije poudarja ta pristop
razvoj vmesnih institucij in sodelovanja za podporo pretoku
informacij in širjenje ter trženje novih tehnologij. To je strategija z
mnogimi vidiki, vključno z krepitev interakcij v "bio regijah"
tehnoloških razvijalcev in uporabnikov, razvoj projektov z
udeležbo regionalnih dejavnikov v razvoju in razširjanju specifičnih
novih tehnologij in pobude za okrepljeno usklajevanje in
povezovanje v mreže znotraj regionalne tehnološke infrastrukture.
Podobno deluje na Nizozemskem regionalni sistem inovacijskih
centrov, ki so vmesniki med privatnimi in zasebnimi viri znanja.
Kljub širitvi zasebnih informacijskih virov, posebej skozi
informacijske tehnologije podjetjem še vedno primanjkuje
zavedanje o dosegljivi tehnologiji ali o njihovi lasni inovacijski
sposobnosti ali pa potrebujejo informacije o financiranju ali
industrijskih trendih. Svetovalci inovacijskih centrov svetujejo in
jih povezujejo z javnimi raziskovalnimi institucijami, tržnimi
dobavitelji znanja in zasebnimi svetovalci. Na ta način inovacijski
centri na Nizozemskem razvijajo vertikalne in horizontalne mrežne
povezave, ki krepijo razširjanje tehnologije na regionalnem nivoju.

Programi na osnovi povpraševanja so v splošnem začeli s
podjetjem in ciljem določiti tehnološke luknje, potrebe in priložnosti,
ki jih srečujejo podjetja, posebno majhna podjetja; sedaj poskušajo
preiskati in obogatiti tehnološko vpojno sposobnost firm. Druga
vrsta pristopa za spodbujanje razširjanja tehnologije so programi,
določeni s povpraševanja. Tu je prvi namen določiti in oceniti
tehnološko režo, potrebe in priložnosti posameznih podjetij,
posebno manjših (MSP).V nasprotju s ponudbeno vodenimi
programi, ki se usmerjajo v trženje javno razvitih naprednih
tehnologij, so tehnologije pri tej vrsti programov pogosto
pragmatične, dobro preizkušene in dostopne skozi tržno dosegljive
rešitve in svetovanje, kot tudi skozi javne centre za podporo
tehnologiji. Pristopi z javnim povpraševanjem ponavadi želijo
dopolniti obstoječe privatne mehanizme razširjanja tehnologije. V
mnogih primerih s povpraševanjem vodeni programi pomagajo
podjetjem pri skupnih managerskih in tržnih problemih,
usposabljanju in financiranju v poskusu, da zagotovijo široko
razvojno strategijo. Primer je Partnerstvo za širjenje tehnologije
poročevalec, št. 63

Extension Partnership
(MEP), partnerstvo za
širjenje predelovania

Četrti tip strategije za razširjanje tehnologije je sistemsko
dograjevanje tehnološko difuzijske infrastrukture. V skladu s tem
je pozornost politike usmerjana ne k posameznim zaostajajočim
podjetjem, sektorjem ali regijam ali k posebnim priložnostim novih
tehnologij, ampak k celotni nacionalni tehnološki infrastrukturi.
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Napori za sistemsko dograjevanje se pogosto zavedajo
tehnološko difuzijske infrastrukture in modelov v ostalih državah,
ki so potem prilagojeni ali vsaj uporabljeni za zasnovo novih politik
v drugi državi kot del širše razvojne strategije. To je bilo očitno pri
pregledu tehnološko difuzijskih programov v Koreji, ki je opisal
vrsto korejskih pobud za krepitev tehnoloških institucij in razširjanja
novih tehnologij v industrijo. V luči rastočih cen delovne sile Koreja .
ohranja mešanico ponudbeno vodečih programov, ki naj podjetjem
pomagajo sprejeti napredne tehnologije predelave, še posebno
avtomatizirane procese. Nekatere pobude kot so Regionalni
raziskovalni centri imajo nalogo izboljšati povezave med
univerzami in regionalnimi industrijami, posebno majhnimi in
srednjimi podjetji, med tem ko ostali programi podpirajo difuzijo
programske opreme in informacijskih tehnologij.
Nad vsem imajo različne države vzdržujejo različne mešanice
tehnološko difuzijskih programov, ki ne samo odražajo njihove
nacionalne sisteme inovacij in tudi specifične in širše ekonomske
dinamike. Pokazalo se je tudi, da različne države in institucije,
sektorji in regije znotraj držav oblikujejo svojo kombinacijo politik
in programov ali mešanico teh. Značilnosti te mešanice ne kažejo
le oblike posameznih nacionalnih sistemov za inovacije, temveč
tudi konkurenčen položaj, razvojno stopnjo in strategijo ter
regionalno in industrijsko dinamiko.

Vlade OECD se usmerjajo v programe razširjanja tehnologije, kot
ključnega ukrepa za nastajanje delovnih mest v hitri dirki tehnike
in novih tehnologij. Za prilagodljivo ekonomijo morda ni dovolj
zagotoviti prilagodljive makroekonomske politike in trge izdelkov
in delovne sile. Poleg tega morajo biti posamezniki in podjetja
dovolj prilagodljivi, da vključujejo nove tehnologije. Programi za
razširjanje tehnologije vse bolj nimajo Je cilja širjenja tehnologije in
znanja najširšemu krogu sektorjev in podjetij, ampak tudi
povečevanje sposobnosti za določitev, vpijanje in uporabo
tehnologij skozi daljše obdobje. Kakor prilagodljivost plač spodbuja
povezavo med produktivnostjo in zaposlovanjem, vnaša
prilagodljivost podjetja povezavo med tehnologijo in
zaposlovanjem.
Narava in vsebina programov za razširjanje tehnologije se je v
zadnjih dveh desetletjih znatno razvila. V sedemdesetih letih, se
je širjenje tehnologije usmerilo na prenos rezultatov javnih raziskav
v industrijo. Zato so mnoge države OECD vzpostavile baze
podatkov, sisteme licenciranja in agencije za prenos tehnologije.
V osemdesetih letih so bili napori usmerjeni v širjenje naprednih
tehnologij predelave, kot so obdelovalni stroji in robotika, v industrijo
z namenom povečevanja produktivnosti. Na osnovi izkušenj s
kmetijsko pospeševalno službo so države oblikovale nacionalne
mreže storitev za širjenje predelovanja, da bi podpirali sprejem
določenih tehnologij. Postalo pa je očitno, da veliko ovir za uspešno
sprejemanje in uporabo tehnologije izhaja iz notranjosti podjetij, iz
delavskih, organizacijskih in managerskih pomanjkljivosti (OECD,
1989).

6. Programi za prenos in razširjanje tehnologij v
OECD
Izkušnje kažejo, da je običajno težavno pripraviti podjetja, da
sodelujejo med seboj, posebno v razvoju in razširjanju tehnologij,
povezanih s produkti. Efektivno razširjanje tehnologije potrebuje
čas in denar in ga je težko meriti in vrednotiti; difuzija tehnologije
zahteva tudi prilagodljivost v izvajanju, da ustreže različnim in
spreminjajočim se potrebam podjetij. Toda to so elementi, ki jih
tradicionalni sistemi odločanja in proračunskega financiranja ne
morejo preprosto vključiti. Eden od pristopov je v nekaterih državah
uporaba tržno vodenih nevladnih organizacij za opravljanje
storitev, vendar vsaj dosedanje izkušnje z omenjenim programom
v Združenih državah Amerike kažejo, da taki ponudniki storitev
ne morejo biti financirani izključno skozi prejemke strank, kar
pomeni, da je potrebna osnova javnega financiranja.

V začetku devetdesetih let je prejelo več poudarka notranje
področje v podjetjih. Države so začele poskušati z mrežami in
storitvami poslovnega svetovanja, da bi podjetjem pomagale uvesti
dopolnjujoče organizacijske, delavske ali tehnične spremembe.
Sedaj je pozornost usmerjena v nastajanje in spodbujanje
podpornih sistemov in infrastrukture, za povečanje sposobnosti
tehnološke vpojnosti podjetij. Bistvo odnosa med tehnologijo in
zaposlovanjem so povezave med tehnologijo in učenjem. Zato je
s programi tehnološke difuzije potrebno povečati sposobnosti
učenja podjetij. Trenutno je več različnih vrst programov razširjanja
tehnologije v državah OECD in potreben je napor, da bi programe
racionalizirali in jih usmerili v izboljšanje prilagodljivost, delno skozi
določitev najboljše prakse.

Medtem ko je tehnologija glavni vir dolgoročne ekonomske rasti
in ustvarjanja delovnih mest v OECD ima tak proces tehnične
spremembe kratkoročne neugodne posledice, posebno glede
brezposelnosti. Ker se tehnologija širi med podjetji in sektorji z
različno hitrostjo, se pojavi razlika v produktivnosti in rasti
produktov ter tudi spremembe v zaposlovanju. Zaposlovanje je
kratkoročno prizadeto tudi zaradi sposobnosti podjetij in sektorjev,
da bi določili, vsrkali in uporabili nove tehnologije. Proces
tehnološke nadgradnje spodbuja pripravljenost k učenju in
prilagajanju tako na ravni posameznikov kot podjetij. V skladu s
tem lahko rečemo, da so programi difuzije tehnologije pomembni
za vzpostavljanje pozitivnih povezav med tehnologijo in
zaposlovanjem skozi spodbujanje prilagodljivosti.

Eden od izzivov pri razširjanju tehnologije, kakor pri drugih področjih
tehnološke politike, ni toliko v določanju najboljših praks in s tem
povezanih orodij in metod, ampak njihov prenos in uporaba.
Prakse in načine je potrebno razumeti in določiti v institucionalnem
okvirju: kar deluje v enem okolju, je lahko del širšega nabora
izraženih ali vključenih aranžmajev in morda ne bo delovalo pri
individualnem prenosu na ostale vrste nacionalnih inovacijskih
sistemov. V večini primerov je potrebna prilagoditev, kar je ugodno
zaradi spodbujanja učenja in izboljševanja.

Dokazi kažejo, da imajo podjetja in industrije ob uporabi napredne
tehnologije in inovativnega obnašanja nadpovprečno produktivnost
in tako rast zaposlovanja (OECD, 1996a). Uvedba novih tehnologij
vodi do bolj učinkovitih procesov produkcije in nižjih stroškov kot
tudi razvoju novih proizvodov in ustvarjanju novega
povpraševanja. V preteklem desetletju je delež visoko tehnološke
predelovalne proizvodnje in izvoza več kot podvojil, na 20-25
odstotkov. Proizvod in zaposlovanje se najhitreje širita v visoko
tehnoloških industrijah kot je področje računalnikov, elektronike
in letalstvo. Tehnološko intenzivni sektorji storitev na področju
komunikacij in informacij rastejo še hitreje. Tudi sektorji z nizko in
srednjo tehnologijo, ki vključujejo napredne tehnologije, kažejo
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nadpovprečno rast. Hkrati pa je stanje v zaposlovanju - z vidika
ustvarjanja in zapiranja delovnih mest, povpraševanja po nizko in
visoko kvalificiranih delavcih ter razporeditev plač - različno glede
na podjetje, sektor in državo (OECD, 1996b).

Razširjanje tehnologije ni samo preprost enosmeren tok od
oddajnika do sprejemnika, ampak ima korenine v nacionalnem
sistemu inovacij. To je zapleten proces, ki vključuje interakcije
različnih dejavnikov in organizacij, med katerimi ima vsaka svojo
vlogo: dobavitelji, izdelovalci, sprejemniki, nesprejemniki, tretje
stranke in informacijske mreže. Tehnologija se lahko razširja na
različne načine in z velikimi variaciami v času, prostoru in med
različnimi vrstami industrije in podjetij, odvisno od posameznega
proizvoda ali procesa. Tehnologijo je mogoče pridobiti iz različnih
virov, vključno z zasebnimi prodajalci, strankami, svetovalci in
ostalimi podjetji, kot tudi javnimi tehnološkimi centri, vladnimi
laboratoriji in univerzami. Tehnologija se razširja tudi skozi
15
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v tradicionalnih predelovalnih sektorjih kot je predelava hrane,
tekstilstvo ali transportne naprave. Ko so ti napredni predelovalni
sistemi dosegli zrelo stanje, jih je bilo mogoče v širokem obsegu
širiti tako med majhnimi kot velikimi podjetji, vključno s tistimi, ki
tehnološko niso bila zelo napredna. V mnogih državah so te
programe nadomestili z vladnimi pobudami za širjenje tehnologij
na osnovi mikroelektronike v podjetja, tako v predelovalnem kot
tudi storitvenem sektorju.

dohitevanje znotraj podjetja, prehajanjem in mobilnostjo
zaposlenih, dejavnosti poklicnih združenj, trgovskega in
znanstvenega tiska, različne oblike neformalnega trgovanja z
znanjem in načini dela kot je vzvratno inženirstvo.
V državah OECD je že prisoten nabor različnih infrastruktur,
povezanih s tehnologijo, tovrstnih institucij in mehanizmov.

Primer zgodnejšega tehnološko specifičnega programa je danski
program Računalniško integrirano predelovanje (CIM), ki ga je
sprejela danska vlada, da bi pomagala podjetjem uvajati napredne
tehnologije predelave. V začetku 90.ih je nemška vlada vodila
Program produkcijskih tehnologij za podporo podjetjem pri uvedbi
CAD/CAM, stroškov osebja, stroškov strojne in programske
opreme ter podporo za zunanje svetovanje. Vrednotenje tega
programa je pokazalo, da 11 % podjetij ne bi uvedlo CAD/CAM
brez vladne podpore in 83% jih je izjavilo, da je pomoč omogočila
pravočasno izvedbo njihovih projektov CAD/CAM.

7. Načini za uvajanje in razširjanja tehnologije
Tehnološko specifični
Nekateri od začetnih programov difuzije tehnologije v državah
OECD so bili usmerjeni v razširjanje posameznih vrst tehnologije
ali opreme v podjetja. Veliko programov je bilo v osnovi usmerjenih
v razširjanje naprednih sistemov predelovanja, vključno z
numerično krmiljenimi obdelovalnimi stroji, računalniškim
oblikovanjem (CAD) in računalniško podprtim predelovanjem
(CAM), prilagodljivimi sistemi za predelovanje in roboti, predvsem
Tipologi a programov za razširjanje tehnologije
Vrsta
Namen
Cilji širjenja:
Specifične tehnologije
Specifične institucije
Specifičen sektor

Specifična regija

Storitve širjenja
Tehnična pomoč

Francije - programi
PUCE in LOGIC

Pomoč podjetjem v določanju
tehnoloških potreb in reševanju
problemov

ZDA - Partnerstvo za
širjenje predelovanja
(MEP, Manufacturing
Extension Partnership)
Velika Britanija Program znotraj podjetja
v VB (Inside UK
Enterprises)
Kanada - Kanadska
tehnološka mreža

Prikaz praktične uvedbe
tehnologije

Informacije

Obogatiti dosegljive vire
informacij, povezane s
tehnologijo, za podjetja
Nadgrajevanje sposobnosti
človeških virov, da določijo,
vsrkajo in uporabijo
tehnologijo
Pomoč podjetjem v razvoju
inovacijsko usmerjenega
vodenja

Organizacijska
sprememba
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Razšiijati specifično
tehnologijo širokemu krogu
podjetij in sektorjev
Podpora prenosu tehnologije iz
določenih vrst institucij
Razširjanje tehnologije v
posameznem industrijskem
sektorju
Razširjanje tehnologije v
posamezni regiji

Demonstracijski
programi

Usposabljanje
delovne sile

Primer
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Nemčija - družba
Frauhhofer
Portugalska - program
TEXTILE
Norveška - Regionalni
razvoj majhnih in
srednjih podjetij
(RUSH)

Velika Britanija Lokalno usposabljanje in
sveti podjetij (Enterprise
Concils)
Norveška - Razvoj
podjetij z uporabo novih
tehnologij (BUNT)
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Regionalno specifični

V Koreji ima Raziskovalni institut za elektronske tehnologije
dejaven program razvoja polprevodnikov, posebno spominskih
vezij in razširjanja teh za uporabo v različnih sektorjih in načinih
uporabe. Ne samo elektronika, tudi biotehnologija je lahko predmet
programov razširjanja specifičnih tehnologij. V Veliki Britaniji ima
biotehnološka poslovna shema namen seznaniti podjetja o
okrepljenih poslovnih priložnostih, ki jih omogoča biotehnologija in
omogoča tehnično pomoč pri izvajanju.

V državah OECD so prisotni tudi tehnološko razširjevalni programi
za dvig tehnoloških sposobnosti posameznih regij. Včasih so
povezani s sektorsko specifičnimi programi, oblikovanimi za
prestrukturiranje industrij v zatonu, ki so pogosto zgoščena na
določenem področju.
Taki programi so lahko oblikovani tako, da širijo tehnologije v
manj ugodne ali bolj oddaljene regije. Druge sheme skušajo okrepiti
tehnološke povezave med podjetji in sektorji v posameznih regijah.
To vključuje krepitev mrež med podjetji in gradnjo industrijskih
združenj ter skupnih konzorcijev za tehnološko sodelovanje. V
mnogih državah so ustanovili tehnološke parke kot so centri
Technopolis na Japonskem, ki nudijo regionalni vidik razvoja in
razširjanja tehnologije.

Institucijsko specifični
Institucijsko specifični programi razširjanja tehnologije so dolgo
obstojali, da bi podpirali prenos tehnologije z določenih institucij,
ponavadi javnih raziskovalnih institutov ali univerz. V preteklih
letih so bile sheme usmerjene v boljšo tržno uporabo javnih in
univerzitetnih raziskav, včasih z željo, da bi povečali povrnitev
sredstev, vloženih v vladne raziskave in razvoj. Ti programi so
imeli najpogosteje obliko skupnih raziskav in razvoja z industrijo
z namenom premika raziskovalnih rezultatov iz javne sfere na
trg

Drugi primeri regionalno specifičnih programov razširjanja
tehnologije vključujejo norveški program regionalnega razvoja
majhnih in srednjih podjetij (RUSH), ki ima namen razviti
tehnološke povezave med univerzami in regionalnimi industrijami.
Lokalne univerze prejemajo vladno podporo za razvoj svetovanja
in stalne storitve vzgoje za industrijo, predvsem da bi izboljšali
vključevanje informacij in tehnologije v srednje in nizko tehnološka
podjetja. Programi za difuzijo tehnologije finskega centra za razvoj
tehnologije (TEKES) so usmerjeni v regije, da bi podprli širok
tehnološki razvoj, vključno z obrobnimi in redko naseljenimi
področji.

Institucijsko specifična tehnološka difuzija je nastala kot stranski
izdelek skupnega javnega/industrijskega raziskovanja, a se je
razvila v glavno stično točko teh programov. Industrija je v večji
meri vključena kot predlagatelj in financer skupnih raziskovanj z
univerzo in ostalimi instituti, tako da so raziskave in razvoj bolj
usmerjene v ključne potrebe in priložnosti zasebnega sektorja.
Skupno raziskovanje se dopolnjuje z ostalimi storitvami kot je
povezovanje v mrežo, usposabljanje in tehnična pomoč podjetjem.
Ustanavljajo se branžni tehnološki centri in nove vrste struktur, ki
bi omogočale povezavo med industrijo/laboratoriji/univerzo. Ti
centri so viden znak naporov za razširjanje tehnologije in nudijo
dostop do storitev prikaza novih tehnologij, nove opreme in
računalnikov.

Storitve razširjanja tehnologije
V tabeli so prikazane storitve razširjanja tehnologij, na tem mestu
se bomo posveti le tehnični pomoči in demonstracijskim
programom.
Tehnična pomoč

Primer tega je večstranski program nemške družbe Fraunhofer,
ki podpira razvoj in širjenje tehnologije skozi mrežo 46
raziskovalnih institutov, ki sami ohranjajo močne povezave z
univerzo in regionalnimi industrijami. Glavno orodje je pogodbena
raziskava med podjetjem institutom na osnovi povpraševanja, za
katero pride okrog 30% financiranja od zvezne ali deželne vlade.
Razširjanje tehnologije podpirajo skozi različne kanale, povezane
s pogodbeno raziskavo: premikanje osebja za raziskave in razvoj,
projekti prikazovanja in za dvig zavedanja, mrežne povezave
med velikimi in majhnimi podjetji, poskusi uporabe novih tehnologij
in celo pilotno izdelovanje novih produktov. Danska je razvila
sistem Raziskovalnih in tehnoloških pogodb, da bi okrepila
razširjanje tehnologije iz svojih potrjenih institutov za tehnološke
storitve (ATSI), ki služijo kot vmesniki v prenosu tehnologije med
javnimi raziskovalno razvojnimi viri in majhnimi podjetji.

Najbolj tradicionalna oblika širjenja novih tehnologij je nuđenje
tehnične pomoči podjetjem. Ta pomaga podjetjem v določevanju
njihovih tehnoloških potreb in določevanju primernih tehnologij za
nadgradnjo proizvodov in postopkov. Poudarja reševanje
problemov in se v splošnem usmerja prenos znanih, tržno
preizkušenih tehnologij in poslovnih tehnik.Tehnična pomoč skuša
ublažiti ovire v strokovnem znanju teko med uporabniki kot med
dobavitelji tehnologije in pomagati podjetjem pri dejavnosti za
izboljšanje delovanja. Vse pogosteje je čisto tehnična pomoč
povezana s številnimi svetovalnimi in mrežnimi storitvami v bolj
širokem pristopu k razširjanju tehnologije.
Drug primer programa tehnične pomoči je kanadski Program
industrijskih raziskav (IRAP), ki od začetka osemdesetih let
ohranja nacionalno mrežo tehničnih svetovalcev. Avstralija je v
letu 1986 ustanovila nacionalne storitve za širjenje industrije,
kasneje pa uveljavila program za dostop do tehnologij (TAP), ki
vključuje mrežo centrov za tehnološko podporo in tehnoloških
svetovalcev za pomoč majhnim podjetjem. Japonska zagotavlja
tehnično pomoč skozi centre Kohsetsushi, nacionalno mrežo
lokalnih in prefekturnih tehnoloških in preizkuševalnih teles. Poleg
preizkuševalne in standardizacijske dejavnosti ti centri nudijo
storitve usmerjanja majhnim in srednjim podjetjem, da bi rešile
težave pri uvajanju nove tehnologije; tehnološko svetovanje je
možno v centrih ali skozi delovne obiske skupin zaposlenih in
posebnih svetovalcev.

Sektorsko specifični
Nekateri programi razširjanja tehnologije so usmerjeni v sektorje
z namenom, da bi izboljšali tehnološko sposobnost ključnih
industrijskih sektorjev. Programi za razširjanje tehnologije so
usmerjeni v širjenje predelovalne tehnologije v tradicionalnih
industrijah, ki so pomembne za izvoz in konkurenčnost. Pogosto
taki programi kombinirajo Več vrst storitev razširjanja kot je
tehnična pomoč, usposabljanje in napredek v upravljanju. Da bi
pospešili modernizacijo avtomobilske industrije, Mehika izvaja
shemo podpore in modernizacije avtomobilske industrije in program Compite, ki podpira deldvnice za določitev problemov v
avtomobilskih tovarnah. Portugalska je uvedla program Textile,
da bi pomagala modernizirati domačo industrijo tekstila in oblačil.
Podobno španski načrt za industrijo tekstila in oblačil vključuje
elemente razširjanja tehnologije za modernizacijo produkcijske
opreme v industriji, ki se prestrukturira.
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Čeprav ocene kažejo, da imajo programi tehnične pomoči
pozitiven vpliv na tehnično sposobnost, prodajo, stroške in
zaposlovanje firm, ki so pomoč prejeli, so izpostavili tudi določene
slabosti. Programi čiste tehnične pomoči so v splošnem omejeni
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v razgledanosti in ločeni od javnih in zasebnih programov,
povezanih s tehnologijo. Področje industrije, ki ga pokrivajo je
lahko omejeno in programi niso določeni s povpraševanjem.
Pokazale so se težave v ohranjanju svežine teh programov glede
tehničnega napredka in v ohranjanju zaposlenih. Najbolj uspešni
načini so tisti, kjer industrija nadomesti tehnično svetovanje s
svojimi viri in kjer so narejeni veliki napori za široko razglašanje
ponujenih storitev. Sedaj so zaradi sprememb v programih poleg
tehnične pomoči, dostopne tudi druge usluge, ki so povezane z
drugimi ponudniki storitev in viri informacij.

Veliko število programov za razširjanje tehnologije ima namen
povečati dosegljive informacije za firme o tehnoloških usmeritvah
in tehnološki pomoči ter okrepiti sposobnost podjetij, da pridobijo
take informacije. Ti programi so nadomestili bolj tradicionalne
sheme, ki so bile usmerjene v prenos strojne opreme in nuđenje
tehnične pomoči.

Demonstracijski programi

1. European Commission (1993), European Innovation Monitoring System (EIMS), Public Measures to Support the Clustering on Networks on Innovative SMEs.
2. European Commission (1995), European Innovation Monitoring System (EIMS), Technology Demonstration and Application Centres in the European Union.
3. European Commission (1996), European Innovation Monitoring System (EIMS), Technology Brokers in Europe.
4. OECD (1989), Government Policies and the Diffusion of Microelectronics, Pariš.
5. OECD (1992), Technology and the Economy, The Key Relationships, Pariš.
6. OECD (1995a), Boosting Business: Advisory Services , Pariš.
7. OECD (1995b), Impacts olNational Technology Programmes,
Pariš.
8. OECD (1995c), "Information Technology Diffusion Policies
for Small and Medium-sized Enterprises", OCDE/GD(95)76 ,
Pariš.
9. OECD (1996a), Technology, Productivity and Job Creation ,
Pariš.
10. OECD (1996b), Science, Technology and lndustry Outlook,
Pariš , Pariš.
11. OECD (1997), National Innovation Systems , Pariš.
12. SHAPPIRA, Philip (1995), "Modernizing Small and Mid-Sized
Manufacturing Enterprises: US and Japanese Approaches"
in Technological Infrastructure Policy: An International Perspective, Kluwer Academic Publishers, Netherlands.
13. SHAPPIRA, Philip (1995), "New Public Infrastructures for
Small Firm Industrial Modernization in the USA", Entrepreneurship and Regional Development, No.7.
14. US General Accounting Office (1996), "Manufacturing Extension Programs: Manufacturer's Vievvs about Delivery and
Impact of Services", GAO/GGD-96-75.
15. Statistično poročilo o inovacijski dejavnosti v Sloveniji v letu
1996 (SURS)
16. Evalvacija ekonomskih učinkov tehnoloških projektov
slovenskih podjetij, ki jih je sofinanciralo MZT ter so bili
zaključeni v letu 1995 in 1996 (IER.1999)

VIRI

Demonstracijski programi so tesno povezani s tehnično pomočjo,
ker dajejo praktičen prikaz uporabe tehnologij, njihov možen način
uporabe ter prednosti ter stroške. Demonstracijski programi želijo
potencialne uporabnike naučiti nekaj o posameznih tehnologijah
in načinih njihovega uvajanja. Ti programi niso ponujeni ločeno,
ampak pogosto v povezavi z ostalimi storitvami kot je svetovanje,
seminarji/usposabljanje ter testiranje/certificiranje. Vrednotenje je
pokazalo, da so bili demonstracijski pristopi pogosti v začetnem
obdobju programov razširjanja tehnologije, posebno sheme za
uporabo posebnih načinov predelave, vendar sedaj podjetja
potrebujejo bolj integrirane storitve.
Večina demonstracijskih programov je bilo usmerjenih v
tradicionalne predelovalne sektorje kot je lesni, obutveni, sektorja
predelave hrane in neželeznih kovin in so imeli namen širiti
napredne tehnologije predelave ter, manj pogosto, informacijske
in komunikacijske tehnologije. Potencialni uporabniki so praviloma
prišli v tehnološke centre, pogosto znotraj inženirskih univerz, ali
pa so sprejeli obisk, ki je demonstriral tehnologijo. Financiranje
demonstracijskih programov je prihajalo iz javnih virov, pogosto v
kombinaciji s financiranjem s strani dobaviteljev opreme ter
univerz in institutov, ki so želeli podpreti rezultate svojih raziskav.
V nekaterih državah so podjetja prejela finančno podporo za
sprejem nove tehnologije in postopkov pod pogojem, da to pokažejo
zainteresiranim podjetjem.
Primer demonstracijskega programa je npr. Avstrija, ki je uvedla
program tehnoloških stikov (TechnoKontakte), ki podpira obiske
med podjetji, da bi se zavedali novih tehnologij. Tehnološki centri
na Portugalskem prikazujejo nove tehnologije predvsem na
področju tradicionalnih sektorjev. Japonski centri Kohsetsushi
prikazujejo nove tehnologije podjetjem, kar se pogosto razširi na
sprotno (hands-on) usposabljanje in pilotno proizvodnjo.
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Republika Slovenija, namenjena oziroma uporabljena izključno
za povečanje varnostnih rezerv. Povečane varnostne rezerve,
ki se uporabljajo za plačilo stroškov poslovanja in poravnavo
obveznosti do zavarovancev za kritje izgub iz zavarovalnih
poslov pred srednjeročnimi komercialnimi, nekomercialnimi
in drugimi nemerkatibilnimi riziki, bodo Slovenski izvozni družbi
območile večji obseg zavarovanj pred navedenimi rizki, ki jih
družba opravlja za "račun države".

Vlada Republike Slovenije je na 120. seji dne 22. julija 1999
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI
ZAKONA O DRUŽBI ZA ZAVAROVANJE IN FINANCIRANJE
IZVOZA SLOVENIJE,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204. a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku.

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembi in
dopolnitvi zakona o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza
Slovenije obravnava po skrajšanem postopku.

- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj,
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj,
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj.

Predlagana sprememba in dopolnitev zakona o družbi za
zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije je v tem, da se
omogoči in zagotovi, da bodo sredstva, pridobljena iz naslova
postopne prodaje delnic Slovenske izvozne družbe, ki jih ima
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izvoza z zavarovanjem pred komercialnimi in nekomercialnimi
riziki omejene z zmogljivostmi, ki so slovenskemu gospodarstvu
na voljo za to zavarovanje. Struktura slovenskega gospodarstva
in predvsem geografska destinacija izvoza, ki vpliva na dokajšnjo
koncentracijo izpostavljenosti in stopnjo diverzifikacije portfelja
rizika SID, ob vse več zavarovanih poslih pred srednjeročnimi
komercialnimi riziki, kar je SID uvedla v svojo ponudbo konec leta
1996 in ki bodo nedvomno še dobivali na pomenu, v prvi vrsti
zahteva ustrezno velikost varnostnih rezerv. Sicer slovensko
gospodarstvo ob danih limitih za zavarovanje ne bo moglo biti
deležno ustrezne podpore pri nastopanju na tujih trgih.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
V dobrih šestih letih svojega obstoja se je Slovenska izvozna
družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: SID) sledeč načelom
varnosti, likvidnosti in rentabilnosti poslovanja, hitro razvijala, stalno
povečevala obseg poslovanja in širila krog svojih komitentov.
Tako SID danes zahvaljujoč intenzivnim vlaganjem v znanje in
informacijski sistem ponuja praktično že vse klasične storitve in
instrumente zavarovanja, ki jih svojim gospodarstvom nudijo
izvozno-kreditne agencije (v nadaljevanju: IKA) razvitih držav z
dosti daljšo tradicijo. Skupna vrednost zavarovanih poslov SID je
lani tako znašala že 91,9 milijard SIT (493,4 milijonov EUR), kar je
predstavljalo 4,5 odstotka vsega slovenskega izvoza blaga in
storitev v tem letu, s čimer se SID približuje povprečni stopnji
pokritosti izvoza, ki v Evropi znaša približno 10 odstotkov.

To še posebej velja v času najnovejših finančnih in drugih kriz v
svetu, ki so in bodo, vsaj nekatere od njih, prizadele slovensko
gospodarstvo, zlasti izvozno usmerjeno, na kar med drugim kažejo
tudi trendi glede plačanih, najavljenih in potencialnih škod v zadnjem
času. Sicer naj bi bili rezultati zavarovanja izvoznih kreditov na
dolgi rok vsaj izravnani, vendar lahko zaradi asimetrične
negotovosti, povezane z zavarovanjem pred nekomercialnimi
riziki in kumulacije rizikov ter zaradi neravnotežja med prejetimi
premijami in plačanimi škodami pri tej dejavnosti, premajhne
varnostne rezerve povzročijo, da novim poslom, zlasti v nekaterih
državah, za katere kaže slovensko gospodarstvo močan interes
po tem zavarovanju, SID ne bi mogla več zagotavljati ustreznega
zavarovalnega kritja. To so za slovensko gospodarstvo zlasti
rizični trgi v Jugovzhodni Evropi (Hrvaška, Bosna in Hercegovina,
Makedonija), Srednji in Vzhodni Evropi (predvsem Rusija in druge
države, ki so nastale iz bivše Sovjetske zveze) ter nekateri drugi
trgi (na primer Iran idr.), kjer slovensko gospodarstvo za uspešno
nastopanje na teh trgih krvavo potrebuje ustrezno zavarovanje.
Nezmožnost zagotavljanja ustreznega zavarovalnega kritja za
izvoz v te države bi vplivala na suboptimalno rast izvoza
slovenskega gospodarstva in tudi na rezultate poslovanja
zavarovatelja. Glede na velikost slovenskega gospodarstva in
zaenkrat še relativno nizek odstotek z zavarovanjem podprtega
izvoza ter kratko obdobje zavarovanja izvoza v Sloveniji, majhen
obseg zavarovanja in njegovo ozko področje, plačane premije za
to zavarovanje same še ne morejo zagotoviti ustrezne ravni
potrebnih sredstev, ki bi omogočala nuđenje zavarovalnih kritij v
skladu s povpraševanjem in potrebami izvoznikov. To deloma
velja že danes, še bolj pa bo veljalo ob prihodnjih spremembah v
portfelju rizika SID, ki se bo nedvomno spreminjal v smeri povečane
izpostavljenosti v državah z višjo stopnjo rizičnosti, kjer izvozno
gospodarstvo tako kritje tudi najbolj potrebuje, in to ne glede na
to, da pri zavarovanju pred nekomercialnimi riziki plačane škode
(navadno vsaj delno) v daljšem obdobju regresira dolžnik in da
država v tem primeru praktično zagotavlja premostitveno
financiranje med plačili škod in regresi.

Glede na naravo nekomercialnih in drugih netržnih (non-marketable) rizikov ter značilnosti zavarovanja izvoznih kreditov in vlaganj
pred temi riziki po vzoru drugih IKA tudi SID to dejavnost opravlja
za račun države, pri čemer so pogoji zavarovanja SID primerljivi
in konkurenčni njihovim. S tem zavarovanjem se slovenskim
izvoznikom in podjetjem, ki vlagajo v tujini, nudi kritje pred
nekomercialnimi riziki in srednjeročnimi komercialnimi riziki, s
katerimi pa so tako kot tudi tečajni riziki v skladu z mednarodno
poslovno prakso in pravili Evropske unije (v nadaljevanju: EU)
kot netržni riziki, ki se na splošno ne morejo zavarovati na
zasebnem (po)zavarovalnem trgu, izenačeni tudi kratkoročni
komercialni riziki nejavnih kupcev iz bolj rizičnih držav. Za
obveznosti iz tega zavarovanja, ki ga SID izvaja za račun države
in je v računovodskem, poslovnem in upravljalskem smislu
transparentno ločeno od drugega poslovanja družbe za lasten
račun, ima SID zakonsko garancijo države; presežki oziroma
primanjkljaji prihodkov na dodhodki iz poslovanja SID za državni
račun pa gredo v državni proračun preko mehanizmov varnostnih
in posebnih varnostnih rezerv (slednje so ločeno oblikovane
posebej za zaščito pred riziki sprememb vrednosti valut). Te
varnostne rezerve na podlagi pogodb sklenjenih med Ministrstvom
za ekonomske odnose in razvoj (v nadaljevanju: MEOR)
predstavljajo dolgoročno obveznost SID do države.
Obseg zavarovanja, ki ga SID lahko nudi izvoznikom je seveda
omejen z velikostjo zavarovalnih kapacitet, velikostjo omenjenih
varnostnih rezerv ter likvidnih sredstev vsakoletnega proračuna
države za plačilo morebitnih škod. Ker je SID do sedaj vsako leto
poslovala pozitivno (lani je na primer razlika med prihodki in odhodki
na področju zavarovanja za državni račun presegala 1 milijon
EUR), so se sredstva omenjenih varnostnih rezerv skladno z
rastjo obsega poslovanja SID povečevala. Ob s strani države
vplačanih začetnih sredstvih za omenjene varnostne rezerve ter
ob presežku premij nad izplačilom škod in stroški tega poslovanja,
so se omenjene rezerve povečevale tudi z delom kupnin za
olastninjeno družbeno premoženje (ta vir bo počasi presahnil),
tako da so varnostne rezerve SID konec leta 1998 znašale 42,2
milijona EUR, posebne varnostne rezerve za zavarovanje pred
tečajnimi riziki pa 4,2 milijona EUR. Za največji možni obseg
obveznosti iz zavarovalnih poslov SID za državni račun je poleg
ostalih omejitev v proračunu Republike Slovenije vsako leto
določen zgornji limit zavarovalnih poslov SID za državni račun,
ob tem pa medresorska Komisija za pospeševanje izvoza poleg
odobravanja poslov večjih vrednosti sprejema tudi politike
zavarovanj do posameznih držav, med katerimi so posebej
pomembni tudi limiti za izpostavljenost SID v teh državah.

Zato je tudi prvi in najpomembnejši razlog za spremembe
obstoječega zakona v potrebi, da se glede na dosežen sedanji
obseg zavarovanja izvoza povečujejo zavarovalne kapacitete varnostne rezerve za zavarovanje izvoza in vlaganj pred
nekomercialnimi riziki. S tem bi se SID omogočilo iti v korak s
povečanim povpraševanjem in potrebami izvoznikov, za kar bi
se med drugimi sredstvi uporabilo tudi sredstva kupnin iz
načrtovane postopne privatizacije SID. S tem se sredstva, ki so
namenjena pospeševanju izvoza slovenskega gospodarstva torej
ne zmanjšajo, pač pa se zgolj spremeni njihova oblika, ki zagotavlja
povečane kapacitete za pospeševanje izvoza slovenskega
gospodarstva na tuje trge z zavarovanjem izvoznih kreditov in
vlaganj.
Ne glede na to, da se sistemi, zavarovanja izvoza v svetu precej
razlikujejo in da so med drugim odvisni od njihove gospodarske
strukture, razvitosti in strukture njihovega finančnega sistema,
so v razvoju IKA vendarle opazni določeni trendi, ki v sodobnih
razmerah gospodarjenja v svetu vse bolj pridobivajo na pomenu.
V svetu, zlasti pa v EU, je med drugim opazna tendenca, da se

Možnosti za dajanje zavarovalnih kritij za izvoz slovenskega
gospodarstva so ob sedanjem in bodočem željenem spodbujanju
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Spremenjene in dopolnjene določbe zakona, ki se nanašajo na
varnostne rezerve za zavarovanje pred nekomercialnimi riziki
bolj določno opredeljujejo uporabo varnostnih rezerv za kritje
rizikov, ki jih SID zavaruje za državni račun, kar je rezultat novejših
trendov in regulative EU na tem področju. Pri tem spremembe
zakona upoštevajo sedanjo definicijo nekomercialnih rizikov iz
predpisov EU in razvoj na področju tega zavarovanja v prihodnje.
Zakon mora na tem področju dopuščati potrebno prilagodljivost,
zaradi česar mora ta definicija in odločitev za kritje teh rizikov za
državni račun med drugim tekoče slediti razvoju na tem področju
v svetu in doma ter potrebam in možnostim slovenskega
gospodarstva za zavarovanje izvoza. Sicer pa zakon ohranja
dosedanjo strogo ločenost poslovanja SID, d.d. za lasten ter
državni račun, tako glede računovodske, kot poslovne in
upravljalske plati, kar velja enako tudi za ločenost poslovanja in
posebne varnostne rezerve za zavarovanje pred riziki sprememb
vrednosti valut.

države oziroma državne pomoči postopno umikajo iz nekaterih
področij zavarovanja, ki predstavljajo t.i. komercialne rizike, kar
je v skladu tudi z regulativo EU. Ta proces je v EU spremljan tudi
s procesom privatizacije IKA, ki naj bi vodil k še večji učinkovitosti
poslovanja in ki se je začel s privatizacijo kratkoročnega dela
britanskega ECGD, temu pa so sledile tudi številne druge države.
Tako so se države iz EU začele pospešeno umikati s področja
zavarovanja pred komercialnimi riziki, pri čemer so mnoge ta
proces podprle tudi s privatizacijo svojih IKA. Med njimi so na
primer nemški Hermes, avstrijska ĆKB, francoska COFACE,
nizozemska NCM, danska EKR, španska CESCE in portugalska
COSEC. Postopna privatizacija SID je bila predvidena že ob njeni
ustanovitvi, zato je bila tudi uzakonjena takšna organizacijska in
pravnoformalna struktura SID, in kasneje tudi v izdelani strategiji
razvoja sistema zavarovanja in financiranja izvoza, ki jo je
obravnavala in podprla tudi Vlada Republike Slovenije. Glede na
dejavnosti, ki jih opravlja SID, bi bilo povečanje kapitalske udeležbe
v SID predvsem v interesu slovenskih finančnih institucij, zlasti
bank in zavarovalnic, s čimer bi se lahko med drugim dosegla
tudi večja sinergija finančnega spremljanja slovenskega
gospodarstva in njegovih izvoznih poslov, hkrati pa bi to vplivalo
tudi na razvoj in ponudbo instrumentov zavarovanja in financiranja
izvoza na slovenskem trgu. Privatizacija in evolutivna
transformacija SID je v omenjeni strategiji predvidena postopno v
večih fazah. Pri tem bi v prvi fazi država, ki bo v SID obdržala
odločilno vlogo, v skladu s povpraševanjem in razmerami na trgu
prodajala del svojih delnic v SID finančnim institucijam - ključnim
partnerjem (investitorjem) ter morebitnim institucionalnim
investitorjem. Pri tem bo Republika Slovenija svojo prevlado in
svoj delež, ki ga je v preteklih letih iz sredstev iz naslova kupnin
za privatizirana podjetja povečevala, znova zniževala, v začetku
na raven, ki jo je imela ob ustanovitvi SID. Ob tem pa bo glede
zavarovanja, ki ga SID opravlja za državni račun, vse pristojnosti
še naprej držala Republika Slovenija preko Komisije za
pospeševanje izvoza.

Zaradi narave nekomercialnih rizikov in značilnosti zavarovanja
pred temi riziki so za zaupanje zavarovancev nujne ustrezne
garancije države za obveznosti zavarovatelja iz naslova tega
zavarovanja, kakor tudi redno in pravočasno izpolnjevanje
njegovih pogodbenih obveznosti, ki so v končni fazi obveznosti
Republike Slovenije.Tu igrajo omenjene varnostne rezerve ključno
vlogo pri zagotavljanju ustrezne likvidnosti za izplačilo škod iz
naslova zavarovanja za račun države. Na podlagi posebnih
pogodb sklenjenih med Ministrstvom za ekonomske odnose in
razvoj ter SID, d.d. so te varnostne rezerve, ki se napajajo iz
dohodkov iz naslova tega zavarovanja in morajo na dolgi rok biti
vsaj enaki izplačanim škodam in stroškom zavarovanja,
zmanjšanim za regrese, pravzaprav likviden »amortizer« med
zahtevki zavarovancev za izplačilo škod in proračunom Republike
Slovenije, ki ga izplačila škod iz naslova tega zavarovanja v končni
fazi bremenijo. Seveda v korist oziroma v breme omenjenih
varnostnih rezerv potekajo vsi posli, ki jih SID opravlja za račun
države; zato so med drugimi v spremembe zakona tudi izrecno
primeroma vključeni tudi posli pozavarovanja in retrocesije - torej
vsi posli, ki jih SID pri poslovanju za državni račun opravlja oziroma
jih bo opravljala sama ali v sodelovanju z drugimi zavarovatelji,
zlasti IKA, in pri poslih upravljanja s svojim (državnim) portfeljem
rizika.

S privatizacijo SID se bo tako sledilo trendom na področju
zavarovanja in financiranja izvoza v svetu, praksi in pravilom v
EU, s kupnino za delnice države v SID pa se bo povečevalo
varnostne rezerve za zavarovanje pred nekomercialnimi riziki,
kar bo SID omogočalo dodatno nuđenje zavarovalnih kritij za
posle izvoza in vlaganj v tujini ter s tem povečevanje slovenskega
izvoza na tuje trge.

Sredstva varnostnih in posebnih varnostnih rezerv se torej
prvenstveno uporabljajo za plačilo stroškov teh zavarovanj in
poravnavo obveznosti do upravičencev. Kakor z drugimi sredstvi
pa tudi s temi sredstvi SID v skladu s svojo poslovno politiko
upravlja kot dober gospodar. Hkrati so sredstva omenjenih
varnostnih rezerv zlasti v funkciji pospeševanja izvoza s
kratkoročnim financiranjem izvoznih kreditov, s čimer se omogoča
njihovo varno nalaganje, ohranjanje realne vrednosti, s tem pa
omenjene varnostne rezerve hkrati tudi povečujejo kapacitete
SID za dajanje izvoznih kreditov slovenskemu gospodarstvu.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Dosežen razvoj in obseg zavarovanja izvoza v Republiki Sloveniji,
koncentracija izpostavljenosti SID, finančne in druge krize v svetu
ter potrebe izvoznikov po zavarovalnih kritjih in prihodnji razvoj
sistema zavarovanja izvoza v Sloveniji, zahtevajo povečanje
zavarovalnih kapacitet za to zavarovanje - predvsem varnostnih
rezerv za zavarovanje pred nekomercialnimi, srednjeročnimi
komercialnimi in drugimi netržnimi riziki.

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA

S spremembami in dopolnitvami zakona se bo poleg drugih virov
za plačilo škod iz naslova zavarovanj pred nekomercialnimi riziki
poleg plačanih premij, provizij, povrnjenih regresov in drugega,
za povečevanje varnostnih rezerv zagotovilo tudi sredstva
pridobljena iz naslova prodaje dela delnic SID, ki jih ima Republika
Slovenija. Postopna privatizacija SID je v skladu s trendi na področju
zavarovanja izvoza v svetu in prakso ter pravili EU, katerim se
do polnopravnega članstva moramo prilagoditi. Pri tem bo
privatizacija SID poleg drugih ciljev zasledovala tudi cilje
povečevanja varnostnih rezerv za zavarovanje pred
nekomercialnimi in srednjeročnimi komercialnimi ter drugimi
netržnimi riziki, s čimer se bodo zagotovila potrebna sredstva in
ustvarile večje možnosti za zavarovanje slovenskih podjetij pri
nastopanju na tujih trgih.
9. avgust 1999

Predlagani zakon z vidika stroškov uvajanja in izvajanja
predlaganih sprememb in dopolnitev ne bo imel neposrednih
dodatnih finančnih posledic za proračun Republike Slovenije.
Kupnina iz naslova prodaje delnic SID, katerih imetnik je Republika
Slovenija, bo na podlagi predlaganih zakonskih sprememb
povečevala varnostne rezerve za zavarovanje pred
nekomercialnimi riziki, s čemer se bo zgolj spremenila oblika
državnega premoženja v njeni premoženjski bilanci (delniški
kapital v dolgoročno terjatev - »equity to debl sivaps«).
Povečane varnostne rezerve same po sebi ne bodo povečevale
izpostavljenosti SID in s tem največjega možnega obsega
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zavarovanja za državni račun. Ta se bo zahvaljujoč povečanju
varnostnih rezerv lahko tako še naprej povečeval in se bo tudi
vnaprej določal z vsakoletnimi proračunskimi dokumenti Republike
Slovenije. Bodo pa varnostne rezerve s svojim povečevanjem

zmanjševale posredno potrebo po zagotavljanju sredstev v
proračunu Republike Slovenije, ki bi bile namenjene za plačilo
škod iz naslova zavarovanja za državni račun, če bi te v
posameznem letu presegale varnostne rezerve.

II. BESEDILO ČLENOV

iz poslov iz prvega odstavka tega člena ter v skladu s poslovno
politiko družbe tudi za druge namene.

1. člen

Posebne varnostne rezerve iz drugega odstavka tega člena se
uporabljajo za plačilo stroškov poslovanja in za poravnavo
obveznosti do zavarovancev ter za kritje izgub iz poslov iz
drugega odstavka tega člena ter v skladu s poslovno politiko
družbe tudi za druge namene.

V zakonu o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije
(Uradni list RS, št. 32/92, 37/95, 34/96 in 31/97) se besedilo 12.
člena spremeni tako, da se glasi:
»Varnostne rezerve se oblikujejo iz premij, provizij in drugih
dohodkov ter iz dobička, ki ga družba ustvari na področju
zavarovanja, pozavarovanja in retrocesije pred srednjeročnimi
komercialnimi riziki, nekomercialnimi riziki in drugimi
nemarketabilnimi riziki, ki jih družba opravlja za račun države.
Varnostne rezerve se oblikujejo tudi iz sredstev kupnin iz naslova
privatizacije družbe, lahko pa tudi iz drugih sredstev.

Če nastalih škod ni mogoče povrniti iz varnostnih in posebnih
varnostnih rezerv iz četrtega in petega odstavka tega člena,
zagotovi sredstva za izplačilo odškodnin iz naslova zavarovanja,
pozavarovanja in retrocesije pred srednjeročnimi komercialnimi
riziki, nekomercialnimi riziki in drugimi nemarketabilnimi riziki, ki
jih družba opravlja za račun države, ter pred riziki sprememb
vrednosti valut, Republika Slovenija iz proračuna Republike
Slovenije.

Za zavarovanje pred riziki sprememb vrednosti valut se iz premij,
provizij in drugih dohodkov ter iz dobička, ki ga družba ustvari s
tem poslovanjem, oblikujejo posebne varnostne rezerve.

Vlada določi pogoje o uporabi in vračanju sredstev iz tega člena,
o čemer se z družbo sklene posebna pogodba.«

Sredstva za oblikovanje varnostnih rezerv ter posebnih
varnostnih rezerv zagotovi družbi Republika Slovenija.

2. člen

Varnostne rezerve se uporabljajo za plačilo stroškov poslovanja
in za poravnavo obveznosti do zavarovancev ter za kritje izgub

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

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami 12. člena zakona
se dopolnjujejo določila o varnostnih in posebnih varnostnih
rezervah za zavarovanje poslov slovenskega gospodarstva pred
nekomercialnimi, srednjeročnimi komercialnimi in drugimi
netržnimi riziki oziroma pred riziki sprememb vrednosti valut, ki
jih za državni račun in z njeno garancijo za obveznosti iz naslova
tega zavarovanja zavaruje SID, d.d., Ljubljana. Poleg ostalih
sredstev, ki predstavljajo dohodke oziroma izdatke tega
zavarovanja in spremljajočih postov, se omenjene varnostne
rezerve neposredno oblikujejo tudi iz sredstev kupnin za prodane
delnice SID, ki so v lasti Republike Slovenije. Omenjene varnostne
rezerve so prvenstveno v funkciji zagotavljanja nemotenega in
pravočasnega izplačevanja morebitnih škod zavarovancem ter
s tega vidika v celoti, skladno s sprejeto poslovno politiko družbe,

namenjene tudi pospeševanju izvoza v obliki kratkoročnega
financiranja izvoznih poslov s konkurenčno obrestno mero.
Poslovno politiko in pogoje zavarovanja SID vsako leto sprejema
nadzorni svet in Komisija za pospeševanje izvoza ter jo obravnava
Vlada Republike Slovenije in pristojna parlamentarna telesa. Če
nastalih škod v določenem letu ni moč povrniti iz omenjenih
varnostnih rezerv, zagotovi sredstva za izplačilo škod
(zavarovalnine) iz naslova zavarovanja za državni račun
Republika Slovenija v svojem proračunu. Pogoji o uporabi in
vračanju sredstev varnostnih in posebnih varnostnih rezerv, ki jih
določa Vlada Republike Slovenije, so vsebovani v posebnih
pogodbah, sklenjenih med Ministrstvom za ekonomske odnose
in razvoj in SID.

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA
12. člen

Varnostne rezerve se uporabljajo za poravnavo obveznosti do
zavarovancev in kritje izgub iz zavarovalnih poslov pred
srednjeročnimi komercialnimi riziki in nekomercialnimi riziki ter v
skladu s poslovno politiko družbe tudi za druge namene.

Varnostne rezerve se oblikujejo iz zavarovalnih premij in iz dela
dobička, ki ga družba ustvari na področju zavarovanja pred
srednjeročnimi komercialnimi riziki in nekomercialnimi rizki.

Posebne varnostne rezerve iz drugega odstavka tega člena se
uporabljajo za poravnavo obveznosti do zavarovancev in kritje
izgub iz zavarovalnih poslov pred riziki sprememb vrednosti valut.

Za zavarovanje pred riziki sprememb vrednosti valut se oblikujejo
posebne varnostne rezerve, ki se oblikujejo iz zavarovalnih premij
in iz dobička, ki ga družba ustvari s poslovanjem na področju
zavarovanja pred temi riziki.

Če nastalih škod ni mogoče povrniti iz varnostnih in posebnih
varnostnih rezerv iz četrtega in petega odstavka tega člena,
zagotovi sredstva za izplačilo odškodnin iz naslova zavarovanja
pred srednjeročnimi komercialnimi in nekomercialnimi riziki ter
riziki sprememb vrednosti valut Republika Slovenija na podlagi
proračuna Republike Slovenije.

Začetna sredstva za oblikovanje varnostnih rezerv ter posebnih
varnostnih rezerv zagotovi družbi Republika Slovenija.

9. avgust 1999

Vlada določi pogoje o uporabi in vračanju sredstev iz tega člena.
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Predlog zakona o

IZVRŠEVANJU

KAZENSKIH

SANKCIJ

(ZIKS-1)
- EPA 688 - II - druga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 121. seji dne 29. julija 1999
določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH
SANKCIJ,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč
15. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 3Q/61999 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.

- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje,
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za
pravosodje,
■ Miha VVOHINZ, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje.

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
- druga obravnava.

SKUPNE DOLOČBE
1. člen

3. člen

(1) Po tem zakonu se izvršujejo kazenske sankcije ter drugi
ukrepi, ki jih je izreklo sodišče v kazenskem postopku.

(1) Če sodišče ali sodnik za prekrške, ki sta izdala odločbo na
prvi stopnji, nista sama pristojna za njeno izvršitev, morata poslati
overjen prepis odločbe s potrdilom o izvršljivosti pristojnemu
sodišču oziroma sodniku za prekrške v osmih dneh od dneva,
ko postane odločba izvršljiva, oziroma v osmih dneh od dneva,
ko jo prejmeta od sodišča višje stopnje oziroma od organa za
postopek o prekrških, ki odloča na drugi stopnji.

(2) Po določbah tega zakona se izvršujejo tudi kazni, varstveni in
vzgojni ukrepi, izrečeni v postopku o prekršku ali v kakšnem
drugem postopku, če ni z zakonom drugače določeno.
2. člen

(2) Izvršitev kazenske sankcije se sme odložiti samo v primerih
in ob pogojih, ki jih določa zakon.

(1) Kazenska sankcija se izvrši, ko postane odločba, s katero je
sankcija izrečena, pravnomočna in ko za njeno izvršitev ni
zakonite ovire.

4. člen

(2) Samo izjemoma, kadar to zakon posebej določa, se sme
začeti posamezna sankcija izvrševati, še preden postane
odločba, s katero je izrečena, pravnomočna.

9. avgust 1999

Med izvrševanjem kazenskih sankcij so obsojencu zagotovljene
vse pravice državljanov Republike Slovenije, razen tistih, ki so
mu izrecno odvzete ali omejene z zakonom.
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Ožji družinski člani: zakonec oziroma oseba, s katero živi v zunaj
zakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, posvojitelj,
posvojenec, brat in sestra.

5. člen
Tisti, proti kateremu se izvrši kazenska sankcija, ne plača stroškov
za njeno izvršitev, razen če z zakonom ni drugače določeno.
6. člen
(1) Državni organi, javni zavodi, gospodarske javne službe, organi
lokalnih skupnosti in druge organizacije ali osebe, ki opravljajo na
svojem delovnem področju dejavnosti, pomembne tudi za
izvrševanje posameznih kazenskih sankcij, morajo sodelovati z
organi, ki so pristojni za izvrševanje teh sankcij.

PRVI DEL
IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ

(2) Organi, ki so pristojni za izvrševanje kazenskih sankcij,
sodelujejo z drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo s tem
področjem.

I. IZVRŠEVANJE KAZNI
l.j)oglavje
KAZNI, IZREČENE V KAZENSKEM
POSTOPKU

7. člen
Upravne takse za vloge, uradna dejanja in odločbe v zvezi z
izvrševanjem tega zakona določa zakon, ki ureja upravne takse.

1. oddelek: KAZEN ZAPORA

8. člen
(1) Odločbe, izdane na podlagi tega zakona, se izdajajo v skladu
z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. O dovoljenih
pritožbah zoper odločbe, ki jih izda na prvi stopnji Uprava
Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (v
nadaljnjem besedilu: Uprava), odloča ministrstvo, pristojno za
pravosodje.

11. člen
Kazni zapora in mladoletniškega zapora ter kazni zapora, izrečene
v postopku o prekršku, se izvršujejo v zavodih za prestajanje
kazni zapora (v nadaljnjem besedilu: zavod).

(2) Organi, pristojni za odločanje o zadevah po določbah 12., 21
51., 55., 72., 80., 97., 107. in 115. člena tega zakona, odločajo v
skrajšanem postopku brez zaslišanja strank.

12. člen
(1) Direktor Uprave lahko dovoli obsojencem, ki so bili obsojeni
za kazniva dejanja, storjena iz malomarnosti, na kazen zapora
do šestih mesecev, če so osebnostno urejeni in so redno
zaposleni ali se izobražujejo ter so prvič na prestajanju kazni
zapora, da med prestajanjem kazni zapora še naprej delajo na
svojem delovnem mestu, bivajo doma, razen ob prostih dneh,
praviloma na koncu tedna, ko morajo biti v zavodu.

(3) Upravni postopek lahko vodi in odloča o upravnih zadevah iz
235. člena tega zakona delavec, ki ima najmanj srednjo strokovno
izobrazbo.
9. člen

(2) Direktor Uprave dovoli prestajanje kazni zapora iz prvega
odstavka tega člena na prošnjo obsojenca ali na predlog zavoda,
ko obsojenec kazen zapora nastopi v zavodu.

Republika Slovenija zagotavlja iz proračuna sredstva za:
- izvrševanje kazenskih sankcij,
- financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti na področju
penologije.

(3) Če se ugotovi, da obsojenec kakorkoli zlorablja način
prestajanja kazni zapora iz prvega odstavka tega člena, direktor
Uprave nemudoma odloči, da obsojenec prestaja kazen v zavodu.

10. člen

(4) Zoper odločbo iz 2. in 3. odstavka tega člena je dovoljena
pritožba.

Posamezni izrazi iz tega zakona imajo naslednji pomen:
Tretma je vsako strokovno utemeljeno prizadevanje, da se zaprli
osebi pomaga olajšati ali odstraniti telesne, duševne ali socialne
težave.

13. člen
(1) Izvrševanje dela v korist humanitarnih organizacij ali lokalne
skupnosti, s katerim sodišče nadomesti kazen zapora do treh
mesecev, pripravi, vodi in nadzoruje Uprava v sodelovanju s
centrom za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: pristojni center),
pristojnim po predpisih o socialnem varstvu.

Mučenje]e vsako dejanje, s katerim osebi, zoper katero se izvršuje
kazenska sankcija, hote povzročajo hude telesne ali duševne
bolečine ali trpljenje uslužbenec javne službe ali druga oseba po
ukazu ali pristanku uradne osebe z namenom, da bi dobila od te
ali od tretje osebe obvestila ali priznanje, da osebo kaznuje za
dejanje, ki ga je storila ali ga je osumljena, zaradi zastraševanja
ali kaznovanja tretje osebe ali zaradi kakšnega koli drugega
razloga, ki temelji na diskriminaciji katerekoli vrste. Ta pojem ne
zajema bolečine ali trpljenja, ki je neizogibna in nehotena posledica
izvrševanja zakonite sankcije
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(2) Pristojni center obvesti sodišče, če obsojeni ne izpolnjuje
nalog, ki izvirajo iz opravljanja dela v korist humanitarnih organizacij
ali lokalne skupnosti.
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(2) Obsojenca, ki je brez stalnega oziroma začasnega bivališča
v Republiki Sloveniji, pozove na prestajanje kazni zapora okrožno
sodišče, na območju katerega je sodišče izdalo sodbo na prvi
stopnji.

14. člen
(1) Izvrševanje kazni zapora in mladoletniškega zapora mora biti
organizirano tako, da omogoča usposabljanje obsojenca in
mladoletnika za življenje na prostosti, da bo živel v skladu z
veljavnimi pravnimi in moralnimi normami.

(3) Obsojenca, ki je v priporu, pošlje na prestajanje kazni zapora
okrožno sodišče, na območju katerega prestaja pripor.

(2) Obsojenca je treba vzpodbujati in mu omogočiti, da aktivno
sodeluje v procesu tretmaja.

(4) Obsojenca, ki je že na prestajanju kazni, pa je bil ponovno
obsojen, razporedi na prestajanje kazni okrožno sodišče iz prvega
oziroma drugega odstavka tega člena.

(3) Obsojenca je treba seznaniti s tretmajem med izvrševanjem
kazenskih sankcij. Opozoriti ga je treba, v kolikšni meri utegnejo
posamezne oblike posegati v njegove osebnostne pravice.

(5) Sodišče, ki je izdalo sodbo na prvi stopnji, ukrene vse potrebno,
da se najde obsojenec, ki je neznanega bivališča.

(4) Obsojenec ima pravico zavrniti postopke iz tretjega odstavka
tega člena, če ima upravičene razloge, ki jih mora izrecno navesti.
Obsojenca, ki odkloni postopke iz tretjega odstavka tega člena,
je treba opozoriti na morebitne posledice zavrnitve teh postopkov.

(6) Pri odločitvi o tem, v kateri zavod pošlje obsojenca, sodišče
upošteva spol, starost, vrsto in višino izrečene kazni.
19. člen

15. člen

(1) V pozivu za nastop kazni zapora se določi dan, ko mora
obsojenec nastopiti kazen, in zavod, v katerem mora nastopiti
kazen. Dan nastopa kazni v zavodu mora biti določen tako, da
ostane obsojencu od prejema poziva do nastopa kazni najmanj
osem dni, vendar ne več kot en mesec.

(1) Obsojencu, ki je zmožen za delo in želi delati, je treba omogočiti
delo v skladu z možnostmi zavoda. Za obsojenca, ki ni sposoben
za redno delo, mora zavod v okviru možnosti zagotoviti delovno
terapijo.

(2) Če obsojenec določenega dne ne nastopi kazni, obvesti zavod
o tem sodišče, ki ga je pozvalo na prestajanje kazni. Če sodišče
ugotovi, da je bil poziv za nastop kazni obsojencu pravilno vročen
ali če iz okoliščin izhaja, da se obsojenec izmika vročitvi poziva,
odredi privedbo.

(2) Delo obsojenca mora omogočiti ohranjevanje, pridobivanje in
povečanje njegovih strokovnih sposobnosti, da bi se po prestani
kazni laže vključil v življenje na prostosti.
(3) Delo za obsojenca mora biti organizirano v okviru možnosti
zavoda po sodobnih tehnoloških in drugih postopkih, v kakršnih
se enaka ali podobna dela opravljajo zunaj zavoda.
16. člen

(3) Če privedba ne uspe, če obsojenec sodišču ni sporočil
spremembe svojega naslova oziroma prebivališča ali če ni
mogoče ugotoviti, kje se obsojenec nahaja, odredi sodišče tiralico.

•

(4) Začetek prestajanja kazni se šteje od dneva zglasitve, v
primerih iz prejšnjega odstavka pa od dneva, ko je obsojenec
priveden v zavod.

(1) Obsojencu je treba v skladu z možnostmi zavoda in njegovimi
sposobnostmi in interesi omogočiti, da med prestajanjem kazni
pridobi znanje, zlasti pa da dokonča osnovnošolsko obveznost
in si pridobi poklic.

(5) Določbe tega člena o privedbi ne veljajo za obsojence, ki se
jim poziv za prestajanje kazni dostavlja v tujino.

(2) Obsojencu je treba v zavodu v okviru možnosti ustvarjati
pogoje za kulturno-prosvetno dejavnost, telesno vzgojo,
spremljanje dogajanj doma in v svetu ter za druge aktivnosti, ki
so koristne za njegovo telesno in duševno zdravje.

20. člen
(1) Zavod, v katerem je obsojenec nastopil kazen, obvesti z
njegovim pisnim soglasjem o nastopu kazni pristojni center na
območju, na katerem ima obsojenec bivališče.

(3) Obsojencu se lahko za dosežene rezultate v procesu tretmaja,
uspehih pri delu in izobraževanju dajejo ugodnosti, določene s
tem zakonom in drugimi predpisi.

(2) O nastopu kazni obsojenca, ki je tuji državljan ali oseba brez
državljanstva, je treba obvestiti konzularne organe njegove države
oziroma uradno organizacijo, ki po pravilih mednarodnega prava
varuje njegove koristi.

17. člen
Minister, pristojen za pravosodje, podrobneje uredi izvrševanje
kazni zapora.

21. člen

1. Sprejem obsojencev

(1) Obsojenec ima pravico do brezplačne vozovnice, če so mu
za nastop kazni potrebna medkrajevna prevozna sredstva.

Poziv obsojencem na prestajanje kazni

(2) Stroške privedbe na prestajanje kazni plača obsojenec.
Obsojenec plača stroške tudi v primeru, če je na prestajanje
kazni priveden z bega. Odločbo o plačilu stroškov privedbe izda
upravnik zavoda.

18. člen
(1) Obsojenca, ki je na prostosti, pozove na prestajanje kazni
zapora okrožno sodišče, na območju katerega ima obsojenec
stalno oziroma začasno prebivališče, takoj, najpozneje pa v osmih
dneh po prejemu izvršljive odločbe.
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(2) Prošnji je treba priložiti tudi dokaze o razlogih za odložitev.

(3) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba.

(3) O prošnji za odložitev izvršitve kazni odloča predsednik
okrožnega sodišča ali sodnik, ki ga on pooblasti. Odločbo je treba
izdati v osmih dneh od prejema prošnje. Preden izda odločbo,
lahko sodišče s potrebnimi preverjanji ugotovi dejstva, ki jih prosilec
navaja v prošnji. Do izdaje odločbe o prošnji se začetek prestajanja
kazni odloži.

22. člen
(1) Zahtevo za oddajo v zavod pred pravnomočnostjo sodbe da
obdolženec, ki je v priporu, pisno ali ustno na zapisnik pri sodišču,
ki je izreklo sodbo.
(2) Obdolženec, ki se odda v zavod po določbi prejšnjega
odstavka, je glede pravic in dolžnosti, določenih v tem zakonu in
na njegovi podlagi izdanih predpisih, izenačen z drugimi obsojenci.
Ugodnosti se lahko omejijo, če to narekujejo razlogi, zaradi katerih
je odrejen pripor. Pred odločitvijo o zahtevi ga mora sodišče o tem
poučiti. Pouk se vnese v zapisnik.

(4) Če sodišče ugodi prošnji za odložitev izvršitve kazni, pošlje
en izvod odločbe zavodu, v katerem bi moral obsojenec nastopiti
prestajanje kazni.
(5) Če je prošnja vložena pred vročitvijo poziva, po izteku roka iz
prvega odstavka tega člena ali če prošnji niso priložena dokazila,
daje razlog za odložitev nastal pozneje, sodišče prošnjo s sklepom
zavrže.

(3) Če sodišče ugodi zahtevi obdolženca, pošlje odločbo in en
izvod sodbe prve stopnje sodišču, pristojnemu za izvršitev.

25. člen

23. člen

(1) Zoper odločbo, izdano na podlagi tretjega in petega odstavka
prejšnjega člena, je dovoljena pritožba na predsednika višjega
sodišča v roku treh dni od vročitve odločbe. Pritožba zadrži
izvršitev kazni, razen pritožbe zoper odločbo, s katero je bila
prošnja za odložitev kazni zavrnjena, ker je bila vložena ponovno
iz istih odložitvenih razlogov, oziroma zavržena, ker je bila vložena
po preteku predpisanega roka.

(1) Obsojencu, ki je na prostosti, se sme na njegovo prošnjo ali z
njegovo privolitvijo na prošnjo ožjih družinskih članov, rejnika in
skrbnika ali na predlog pristojnega centra odložiti izvršitev kazni
zapora:
1. če zaradi hujše bolezni ni zmožen nastopiti kazni;
2. če v njegovi ožji družini kdo umre ali je huje bolan in je nujno
potrebna obsojenčeva pomoč;
3. če mu je potrebna odložitev, da bi lahko opravil ali dokončal
neodložljiva poljska ali sezonska dela ali dela, ki jih je povzročila
naravna nesreča ali kakšna druga nesreča, pa v svoji družini
nima za delo drugih sposobnih članov;
4. če mora opraviti določeno delo, ki ga je začel, in bi nastala
občutnejša škoda, če ga ne bi opravil;
5. če mu je potrebna odložitev, da konča šolo ali opravi izpit, za
katerega se je pripravljal;
6. če mu je potrebna odložitev, da poskrbi za varstvo in vzgojo
otrok, o čemer da mnenje center, na območju katerega
prebivajo obsojenčevi otroci;
7. če so skupaj z njim obsojeni njegov zakonec ali drugi člani
skupnega gospodinjstva ali že prestajajo kazen in bi bilo
ogroženo preživljanje starih, bolnih ali mladoletnih družinskih
članov, če bi vsi obsojeni hkrati prestajali kazen zapora;
8. če ima obsojenka otroka, ki še ni star eno leto, ali če je
obsojenka noseča in do poroda ni ostalo več kot pet mesecev,
ali če ima otroka, ki še ni star dve leti, in zahtevajo posebni
zdravstveni, socialni ali drugi razlogi, da sama skrbi zanj.

(2) Če ima obsojenec pooblaščenca, vroči sodišče odločbe in
druga pisanja pooblaščencu.
(3) Predsednik višjega sodišča je dolžan izdati odločbo o pritožbi
v treh dneh od dneva prejema pritožbe.
(4) Če je bila pritožba iz prvega odstavka tega člena zavrnjena
oziroma' zavržena, mora obsojenec nastopiti kazen zapora prvi
delovni dan po vročitvi odločbe.
26. člen
(1) Kadar zahteva pristojni državni tožilec na podlagi pooblastila,
ki mu ga daje zakon, odložitev izvršitve kazni zapora, lahko
pristojno sodišče odloči, da obsojenca ne kliče na prestajanje
kazni; če ga je že poklicalo, pa še ni pretekel rok, v katerem bi se
moral zglasiti v zavodu, lahko izda predsednik pristojnega sodišča
odločbo o odložitvi izvršitve kazni. Zoper to odločbo ni pritožbe.
(2) Odložitev izvršitve kazni iz prejšnjega odstavka traja v takem
primeru dotlej, dokler ne sporoči državni tožilec pristojnemu
sodišču, da lahko začne z izvrševanjem kazni oziroma dokler ni
izdana nova sodna odločba.

(2) Izvršitev kazni se v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega
člena lahko odloži, dokler traja bolezen, v primerih iz 2. do 4. in 6.
točke skupaj največ za tri mesece, v primeru iz 5. in 7. točke
največ za šest mesecev, v primeru iz 8. točke pa, dokler otrok ne
dopolni enega leta oziroma dveh let starosti. V primeru iz 1. točke
prvega odstavka tega člena je obsojenec dolžan vsak mesec
predložiti sodišču zdravniško potrdilo o nezmožnosti za
prestajanje kazni.

27. člen
(1) Pristojno sodišče mora po uradni dolžnosti paziti na to, ali ni
nastopilo zastaranje izvršitve kazni. Če ugotovi, da se izrečena
kazen ne sme več izvršiti zaradi zastaranja, izda sodnik, ki vodi
zadeve izvrševanja kazni zapora, sklep, s katerim ugotovi
zastaranje izvršitve kazni. Če zavod meni, da je določenemu
obsojencu izvršitev kazni zastarala, mora to sporočiti pristojnemu
sodišču.
i
(2) Sklep iz prejšnjega odstavka se vroči pristojnemu državnemu
tožilstvu in zavodu, v katerem bi moral obsojenec prestajati kazen
zapora.

(3) Izvršitev kazni iz razloga po 1. točki prvega odstavka tega
člena se lahko odloži tudi po uradni dolžnosti.
24. člen
(1) Prošnjo za odložitev izvršitve kazni zapora je treba vložiti v
treh dneh po prejemu poziva za nastop kazni. Če nastane razlog
za odložitev pozneje, lahko vloži obsojenec prošnjo tudi po tem
roku, vendar pred dnevom, ko bi se moral zglasiti na prestajanju
kazni.
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(3) Če se ugotovi, da se izrečena kazen ne more izvršiti zaradi
smrti obsojenca, izda sodnik iz prejšnjega odstavka o tem sklep.
28
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-

(4) Če nastane dvom o dovoljenosti izvršbe, pošlje sodnik, ki
vodi zadeve izvrševanja kazni zapora, vse spise sodišču, ki je
sodilo na prvi stopnji.

rojstne podatke,
podatke o državljanstvu,
podatke o prebivališču,
podatke o splošnem zdravstvenem stanju ob sprejemu v zavod
in morebitni invalidnosti.

Sprejem obsojenca v zavod

33. člen

28. člen

Podatki o ožjih družinskih članih obsojenca obsegajo:
-

(1) Ko obsojenec nastopi kazen v zavodu, je treba ugotoviti
njegovo istovetnost, ga fotografirati in mu odvzeti prstne odtise
ter opraviti zdravniški pregled.
(2) Ob sprejemu v zavod je treba obsojenca seznaniti s hišnim
redom, z omejitvami pravic oziroma dolžnostmi, ki jih ima med
prestajanjem kazni, z načinom uveljavljanja njegovih pravic in z
disciplinskimi kaznimi, ki se lahko izrečejo zoper njega, ter z
ugodnostmi, ki jih je lahko deležen.

podatke, ki se nanašajo na družinsko razmerje,
število družinskih članov,
spol in starost družinskih članov,
podatki o preskrbljenosti družinskih članov.
34. člen

Podatki o sodni odločbi, ki jo je treba izvršiti, obsegajo:
- naslov sodišča, ki je sodbo izreklo, opravilno številko in datum
sodbe,
- vrsto kaznivega dejanja,
- vrsto in višino kazni,
- datum nastopa kazni in iztek kazni,
- morebitne prejšnje kazni,
- pravno podlago za odpust s prestajanja kazni zapora.

(3) Zavod mora nameniti posebno pozornost obsojencem v
sprejemnem obdobju. V sprejemnem obdobju se opravljajo vse
aktivnosti in postopki, ki so potrebni za ustrezno vključitev
obsojencev v življenje v zavodu, ter sestavi okvirni program
individualnega tretmaja.
29. člen
(1) Za obsojenca se ob prihodu na prestajanje kazni lahko določi
poseben režim, ki traja največ trideset dni. V sprejemnem obdobju
se spoznava njegova osebnost, zdravstveno stanje, delovne in
učne sposobnosti in druge lastnosti, pomembne za tretma
obsojenca ter za njegovo pravilno razvrstitev. Ob zaključku
sprejemnega obdobja se z obsojencem sklene pisni dogovor o
tretmaju.

35. člen
Podatki o obsojencu, ki se zbirajo med izvrševanjem kazni zapora
in se uporabljajo za program individualnega tretmaja, obsegajo:
- podatke o osebnosti in vedenju obsojenca med'prestajanjem
kazni zapora,
- podatke o ukrepih in sklenjenih dogovorih z obsojencem na
področju tretmaja ter socialnega učenja za življenje na prostosti
po prestani kazni zapora,
• podatke o doseženih rezultatih tretmaja med izvrševanjem kazni
zapora,
- podatke o ukrepih in doseženih rezultatih na področju pomoči
obsojencu po prestani kazni,
- podatke, ki se nanašajo na družinski status (samski, poročen,
vdovec, dalj časa trajajoča življenjska skupnost),
- podatke, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje,
- podatke o izobrazbi in pridobljenih znanjih,
- podatke o dosedanjih zaposlitvah,
- podatke o socialnem in ekonomskem stanju, o plači pred
nastopom kazni zapora, drugih prejemkih, lastništvu
nepremičnin in obveznosti preživljanja.

(2) Za preučitev osebnosti po prvem odstavku tega člena se
posamezni obsojenoi z njihovo privolitvijo lahko pošljejo v
specializirane organizacije, kjer lahko ostanejo največ tri mesece.
Zbirke podatkov o obsojencih in varstvo osebnih podatkov
30. člen
Zaradi uresničevanja zakonitega in strokovnega izvrševanja
kazenskih sankcij zavod zbira, obdeluje, shranjuje in vodi zbirko
podatkov o obsojencih na prestajanju kazni zapora (v nadaljnjem
besedilu: upravljalec zbirke podatkov).
31. člen

36. člen

Zbirka podatkov iz prejšnjega člena obsega:

(1) Upravljalec zbirke podatkov oziroma oseba, ki jo upravljalec
pooblasti, zbira podatke za zbirko podatkov o obsojencih iz členov
31 do 35 tega zakona neposredno od obsojenca, na katerega se
nanašajo, od njegovih ožjih družinskih članov, rejnika in skrbnika
pa le tedaj, če obsojenec pisno privoli.

- podatke o identiteti obsojenca in o njegovem osebnem stanju;
- podatke o ožjih družinskih članih obsojenca;
- podatke o sodni odločbi, ki jo je treba izvršiti oziroma ki se
izvršuje;
- podatke o obsojencu, ki se zbirajo med prestajanjem kazni
zapora.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se podatki o
obsojencu, kadar je to mogoče, zbirajo pri pravosodnih in drugih
državnih organih, javnih zavodih, pristojnih centrih ter organih
lokalne samouprave.

32. člen
37. člen

Podatki o identiteti obsojenca in o njegovih osebnih stanjih obsegajo:

(1) Osebni podatki iz zbirke podatkov o obsojencih se shranjujejo
in uporabljajo, dokler je obsojenec na prestajanju kazni zapora.

- ime in priimek obsojenca,
- enotno matično številko,
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42. člen

Po prestani kazni ali odpustu obsojenca s prestajanja kazni zapora
se podatki arhivirajo in se hranijo trajno.

Obsojencu je treba omogočiti, da prebiva vsak dan najmanj dve
uri na prostem.

(2) Dostop do podatkov iz prejšnjega odstavka je dopusten le
upravljalcu zbirke podatkov oziroma osebi, ki jo upravljalec
pooblasti, osebam, ki so pooblaščene za nadzor nad delom
zavodov, in osebi, na katero se podatki nanašajo.

43. člen
Obsojenec dobiva hrano, ki zadošča za ohranitev njegovega
zdravja in popolne telesne sposobnosti.

(3) Ugotovitve, ki se zbirajo med izvrševanjem kazni zapora,
niso dostopne osebi, na katero se nanašajo, če bi lahko negativno
vplivali na delo z njo.
(4) Podatki iz prvega odstavka tega člena so po zakonski
rehabilitaciji dostopni le osebi, na katero se ti podatki nanašajo.

Delo obsojencev

38. člen

44. člen

(1) Osebne podatke iz zbirke podatkov o obsojencih lahko
uporabljajo pooblaščeni delavci Uprave in ministrstva, pristojnega
za pravosodje, za izvrševanje z zakonom določenih nalog. Delavci
Uprave so dolžni varovati kot uradno tajnost podatke o
obsojencih, za katere zvedo pri opravljanju uradnih dolžnosti.

Obsojencu, ki med prestajanjem kazni zapora dela polni delovni
čas in med delom neopravičeno ne izostaja z delovnega mesta
več, kot je razlog za prenehanje delovnega razmerja po splošnih
predpisih, oziroma ki pri delu dosega glede na svoje sposobnosti
primeren uspeh, je treba zagotoviti vse pravice iz dela po splošnih
predpisih, če ni z zakonom drugače določeno.

(2) Upravljalec zbirke podatkov obsojencev posreduje drugim
uporabnikom podatke iz te zbirke, če so za njihovo uporabo
pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne privolitve ali zahteve
posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

45. člen
(1) Preden se obsojenca razporedi na delo v zavodu ali zunaj
njega, ga mora zavod poslati na zdravniški pregled.

39. člen

(2) Zdravniški pregled iz prvega odstavka tega člena se lahko
opusti, če je bil obsojenec pred nastopom kazni v delovnem
razmerju in če od prekinitve delovnega razmerja ni preteklo več
kot šest mesecev.

(1) Uprava vodi centralno evidenco o osebah na prestajanju kazni
zapora.
*
(2) Podatke za centralno evidenco iz prejšnjega odstavka
posredujejo Upravi upravljalci zbirke podatkov in drugi organi v
skladu z zakonom.

(3) Na specialni zdravniški pregled, s katerim se ugotavlja
zdravstveno in psihofizično stanje, mora zavod obsojenca poslati,
preden je razporejen na delo z večjo nevarnostjo poškodb ali
zdravstvenih okvar.

(3) Centralna evidenca razvida oseb iz prvega odstavka tega
člena vsebuje podatke iz členov 31 do 35 tega zakona.

(4) Med opravljanjem dela iz prejšnjega odstavka je treba
obsojenca pošiljati tudi na obdobne zdravstvene preglede, pri
katerih se ugotavlja, ali še izpolnjuje posebne zdravstvene in
psihofizične pogoje za delo z večjo nevarnostjo poškodb ali
zdravstvenih okvar.

40. člen
Minister, pristojen za pravosodje, podrobneje predpiše način
zbiranja podatkov in vodenja zbirke podatkov po tem zakonu,
kakor tudi postopek za ugotavljanje negativnega vpliva podatkov,
ki v smislu tretjega odstavka 37. člena tega zakona niso dostopni
osebi, na katero se nanašajo.

(5) Zdravstveni pregledi iz tega člena se opravljajo po splošnih
predpisih..
46. člen

2. Položaj obsojencev

Stroške za zdravstvene storitve iz 45. člena tega zakona plača
zavod oziroma sklenitelj pogodbe o delu.

Prostori in prehrana
47. člen
41. člen
(1) Prostori, v katerih prebivajo obsojenci, morajo ustrezati
zdravstvenim, higienskim in tretmajskim zahtevam.

Obsojenec se razporedi na delo v skladu z njegovimi duševnimi
in telesnimi sposobnostmi in možnostmi zavoda. V okviru možnosti
zavoda se pri razporeditvi na delo upoštevajo tudi želje obsojenca.

(2) Obsojenca se praviloma razporedi v samsko sobo. Skupne
spalnice obsojencev imajo največ 8 postelj.

48. člen
Obsojencu, ki se šola ali se izobražuje po verificiranih programih
za pridobitev stopnje izobrazbe in obenem dela, lahko upravnik
zavoda skrajša delovni čas in prizna druge pravice iz študija ob
delu.

(3) Obsojencu je skladno z možnostmi zavoda ter na njegovo
željo mogoče dodeliti samsko sobo.
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49. člen

55. člen

Obsojenca, ki je s storitvijo kaznivega dejanja zlorabil svoj poklic,
dejavnost ali dolžnost ali mu je izrečen varnostni ukrep prepovedi
opravljanja poklica, samostojne dejavnosti ali dolžnosti, ni mogoče
razporediti na tako delo v zavodu ali zunaj njega.

(1) Obsojenec, ki je med prestajanjem kazni zapora delal nad
šest mesecev, vštevši tudi delo med priporom in odsotnost z dela
zaradi bolezni ali poškodbe pri delu, ima pravico do nepretrganega
dopusta najmanj osemnajst in največ trideset delovnih dni v
koledarskem letu. Če obsojenec v koledarskem letu ne izpolni
pogoja iz tega odstavka, ima pravico do letnega dopusta
sorazmerno času, prebitem na delu.

50. člen
Izven rednega delovnega časa je dovoljeno obsojenca zaposliti
največ dve uri na dan z deli, ki so potrebna, da se ohrarii čistoča
in red za normalno življenje v zavodu.

(2) Če obsojenec med trajanjem letnega dopusta zboli, se mu ta
čas ne šteje v letni dopust.
(3) Upravnik zavoda lahko obsojencu dovoli, da izrabi letni dopust
v dveh ali več delih, pri čemer mora en del počitka trajati brez
presledka najmanj dvanajst delovnih dni.

51. člen
(1) Obsojenec praviloma dela v gospodarskih dejavnostih zavoda
in na delih, potrebnih za normalno poslovanje zavoda.

(4) Če obsojenec preživlja svoj letni dopust v zavodu, ga preživi
v posebnih prostorih zavoda. Režim v posebnih prostorih oziroma
med letnim dopustom mora biti organiziran tako, da omogoča
sprostitev, razvedrilo, rekreacijo in počitek.

(2) Obsojenec lahko dela tudi zunaj zavoda pri pravnih ali fizičnih
osebah.

(5) Minister, pristojen za pravosodje, predpiše kriterije za letni
dopust nad 18 dni.

(3) Obsojencu se lahko omogoča delo iz prejšnjega odstavka
praviloma v zadnjih šestih mesecih prestajanja kazni zapora,
izjemoma pa že na začetku ali med prestajanjem kazni zapora,
če je to v skladu s programom tretmaja.

56. člen
(1) Zavod, v katerem obsojenec prestaja kazen, mora 20
odstotkov plačila za delo, ki ga prejme obsojenec, hraniti kot
njegov obvezni prihranek.

52. člen
O delu obsojenca zunaj zavoda sklene zavod z delodajalcem
pogodbo, v kateri se podrobneje določijo pogoji dela in medsebojne
pravice in obveznosti.

(2) V programu tretmaja se lahko določi manjši del plačila za delo,
ki ga je treba hraniti kot njegov obvezni prihranek.
(3) Upravnik zavoda lahko dovoli obsojencu, da določen znesek
iz obveznega prihranka troši že med prestajanjem kazni zapora,
če to ni v nasprotju s programom tretmaja.

53. člen
(1) Osnova za izračun plačila za delo obsojencev je 35 odstotkov
minimalne plače delavcev v Republiki Sloveniji.

(4) Zoper odločbo, izdano na podlagi tega člena, je dovoljena
pritožba.

(2) Kriterije in merila za ocenjevanje uspešnosti in rezultatov dela
predpiše minister, pristojen za pravosodje, v soglasju z ministrom,
pristojnim za delo. Pri oblikovanju kriterijev in meril se upošteva
kakovost in količina opravljenega dela, obsojenčev prispevek k
zmanjševanju stroškov proizvodnje, zahtevnost in težavnost dela,
delovne pogoje ter strokovna usposobljenost in znanje.

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje
57. člen

(3) Obsojencu se za doseženi nadpovprečni oziroma
podpovprečni uspeh pri delu v skladu z merili in kriteriji iz tega
člena plačilo za delo ustrezno poveča oziroma zmanjša.

Zdravstveno varstvo obsojencev se izvaja po splošnih predpisih
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenemu zavarovanju in
zdravstveni ter lekarniški dejavnosti, če v tem zakonu ni drugače
določeno.

(4) Če obsojenec pri delu dosega podpovprečen uspeh po merilih
in kriterijih iz tega člena, je upravičen do plačila za delo v višini
najmanj 30 odstotkov zajamčene plače.

58. člen

(5)Obsojenec, ki zaradi bolezni, invalidnosti, onemoglosti ali drugih
vzrokov kljub prizadevnosti ne dosega povprečnih uspehov, ima
pravico do plačila za delo v skladu z drugim odstavkom tega
člena.

(1) Vsak zavod mora imeti pogoje za zagotavljanje osnovne
zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti.
(2) Šteje se, da so pogoji iz prejšnjega odstavka izpolnjeni, če
imajo zavodske ambulante koncesijo za opravljanje javne službe
v osnovni zdravstveni dejavnosti.

54. člen
(1) Obsojenec, ki začasno ni zmožen za delo, nima pravice do
nadomestila med začasno nezmožnostjo za delo.

(3) Osnovno zdravstveno dejavnost iz prejšnjega odstavka
opravlja zdravnik zdravstvenega zavoda ali zdravnik, ki se ukvarja
z zasebno zdravstveno dejavnostjo, in medicinske sestre ter
drugi zdravstveni delavci.

(2) Med letnim počitkom dobiva obsojenec nadomestilo enako
povprečnemu plačilu, ki ga je dobival za delo v rednem delovnem
času v zadnjih šestih mesecih oziroma v času, ko je delal, če je
delal manj kot šest mesecev.
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člena ureja zavod z zdravstvenim zavodom oziroma zasebnimi
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zdravniki s pogodbo, medtem ko so zdravstveni delavci in
zdravstveni sodelavci v delovnem razmerju v zavodu.

(2) Obsojencem je potrebno omogočiti zaupno testiranje na
okuženost s HIV in virusi hepatitisa obenem s svetovanjem pred
testiranjem in po njem.

(5) Zdravstvena dejavnost za obsojence se lahko opravlja tudi v
ustreznih zdravstvenih ustanovah zunaj zavoda.

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

(6) O napotitvi obsojenca na zdravstveni pregled ali zdravljenje iz
prejšnjega odstavka odloča zdravnik, ki opravlja v zavodu
zdravstveno dejavnost, o čemer je dolžan obvestiti upravnika
zavoda.

63. člen
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje obsojencev med
prestajanjem kazni zapora se izvaja po splošnih predpisih, če s
tem zakonom ni drugače določeno.

(7) Če obsojenec zahteva zdravniško pomoč oziroma zdravljenje,
ki po oceni zdravnika, ki opravlja v zavodu zdravstveno dejavnost,
ni potrebno, se mu to omogoči na njegove stroške. Ti stroški se
mu povrnejo, če se pri specialističnih in drugih pregledih ugotovi,
da je bilo zdravljenje potrebno.

64. člen
(1) Obsojence, ki so obsojeni na kazen nad 30 dni zapora in med
prestajanjem te kazni delajo s polnim delovnim časom in pri tem
dosegajo vsaj povprečni delovni uspeh, je zavod dolžan
pokojninsko zavarovati po zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.

59. člen
(1) Vsak zavod mora imeti bolniško sobo, v kateri bivajo in se
zdravijo obsojenci. Bolniška soba mora biti opremljena skladno s
splošnimi predpisi.

(2) Obsojenci, ki se jim čas, prebit v priporu, šteje v kazen zapora
in so v času pripora delali skladno s prvim odstavkom tega člena,
so za čas pripora pokojninsko zavarovani, če so bili plačani
prispevki.

(2) Obsojenci iz vseh zavodov v Republiki Sloveniji, ki jih zaradi
begosumnosti ali iz drugih upravičenih razlogov ni mogoče zdraviti
v splošnih zdravstvenih zavodih ali v bolniški sobi posameznega
zavoda, se lahko zdravijo v posebnih bolnišničnih prostorih enega
izmed zavodov.

(3) Šteje se, da je obsojenec med prestajanjem kazni zapora ali
med trajanjem pripora delal:

(3) O napotitvi na zdravljenje obsojenca iz prejšnjega odstavka
odloča zdravnik, ki v zavodu opravlja zdravstveno dejavnost, po
predhodnem soglasju zdravnika, ki v zavodu iz prejšnjega
odstavka opravlja zdravstveno dejavnost.

- ko je opravljal delo pri proizvodni dejavnosti v zavodu,
- ko je opravljal delo pri delodajalcu zunaj zavoda,
- ko je bil redno zaposlen pri delih, potrebnih za normalno
poslovanje zavoda.

60. člen
65. člen

(1) Izbrana lekarna na območju, kjer je zavod, ima v zavodu
priročno zalogo zdravil za potrebe zdravljenja obsojencev.

(1) Obsojenci so na prestajanju kazni zapora zavarovani za
invalidnost in telesno okvaro, ki sta posledica poklicne bolezni ali
nesreče pri delu, pri poklicnem izobraževanju ali pri opravljanju
dovoljenih dejavnosti.

(2) Priročna lekarna posluje v skladu s splošnimi predpisi o
lekarniški dejavnosti.

(2) Dovoljene dejavnosti v zavodu so tiste, ki se izvajajo po
programu tretmaja obsojencev (športne, kulturne, prosvetne in
podobne dejavnosti).

61. člen
(1) Obsojenkam, ki so noseče ali ki so rodile med prestajanjem
kazni zapora, je zagotovljena ustrezna zdravniška nega in pogoji
za nego otroka. Otrok sme ostati pri materi na njeno zahtevo do
dopolnjenega prvega leta starosti, potem pa se odda v sporazumu
z materjo otrokovemu očetu ali sorodnikom. Če to ni mogoče ali ni
v otrokovo korist, stori pristojni center potrebne ukrepe za varstvo
in vzgojo otroka v skladu z določbami zakona, ki ureja zakonsko
zvezo in družinska razmerja.

(3) Obsojenci so med prestajanjem kazni zavarovani tudi za
primer invalidnosti, ki je posledica nesreče izven dela, nastale
zaradi višje sile.
(4) Kaj se šteje za nesrečo pri delu ali poklicno bolezen, se
ugotavlja po splošnih predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sme otrok ostati pri
materi do dopolnjenega drugega leta starosti, če bo mati v tem
času prestala kazen ali če to zahtevajo posebni zdravstveni,
socialni ali drugi razlogi. O tem odloči direktor Uprave.

66. člen
(1) Pravice iz invalidskega zavarovanja po tem zakonu so:
- pravica do invalidske pokojnine in pravica do poklicne
rehabilitacije in zaposlitve z ustreznimi denarnimi nadomestili za primer zmanjšane ali izgubljene delovne zmožnosti
(invalidnost);
- pravica do denarnega nadomestila - za primer telesne okvare;
- pravica do družinske pokojnine - za primer smrti zavarovanega
obsojenca.

(3) Zoper odločbo je dovoljena pritožba.
62. člen
(1) Za obsojence, za katere se utemeljeno sumi, da so pod vplivom
prepovedane droge, in za osebe, ki so vključene v program
obravnave ali zdravljenja odvisnosti, se lahko opravi preizkus
prisotnosti psihotropnih substanc na telesu ali v telesnih tekočinah.
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ki varuje njegove koristi, oziroma predstavnik uradne organizacije,
ki varuje koristi beguncev, pravico, da ga obiskuje. Ta pravica se
sme odreči konzularnemu predstavniku samo, če se taka pravica
odreka slovenskim konzularnim predstavnikom v državi, ki ji
pripada obsojenec.

(2) Če obsojenec meni, da ga zavod neopravičeno ni prijavil v
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, lahko vloži pritožbo na
ministrstvo, pristojno za pravosodje.
67. člen

73. člen

Poklicna rehabilitacija se izvaja v okviru možnosti v zavodih, z
dovoljenjem direktorja Uprave pa tudi v specializiranih zavodih
za rehabilitacijo.

(1) Obiski obsojenca se praviloma opravijo v posebnih, primerno
opremljenih prostorih in so nadzorovani ali brez nadzorstva, o
čemer odloča upravnik.

68. člen

(2) Obisk se lahko prekine le v primeru, če obsojenec ali njegov
obiskovalec motita druge ali če je ogrožena varnost oseb ali
zavoda.

Zavod zavaruje pri zavarovalni organizaciji obsojence med
prestajanjem kazni zapora za primer smrti ali trajne izgube splošne
delovne zmožnosti.

(3) Zoper prekinitev iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba,
ki ne zadrži izvršitve.

Dopisovanje, sprejemanje obiskov in pošiljk

74. člen

69. člen

(1) Obsojencu je treba omogočiti telefonske pogovore z ožjimi
družinskimi člani, pooblaščencem, konzularnim predstavnikom
oziroma predstavnikom uradne organizacije, ki varuje koristi
beguncev.

(1) Obsojenec sprejema pisanja od državnih organov, organov
lokalnih skupnosti, nosilcev javnih pooblastil in organizacij ter se
obrača nanje z vlogami za varstvo svojih pravic in pravnih koristi
preko zavoda v zaprtih kuvertah.

(2) Upravnik lahko obsojencu prepove telefonske pogovore, če
to narekujejo varnostni razlogi za ohranitev reda in discipline v
zavodu.

(2) Obsojeni tuji državljani se smejo obračati tudi na konzularne
organe svoje države ali države, ki varuje njihove koristi. Osebe
brez državljanstva in begunci se smejo obračati na uradno
organizacijo, ki po pravilih mednarodnega prava varuje njihove
koristi.

(3) Stroške telefonskih pogovorov nosi obsojenec.
75. člen

70. člen
(1) Obsojenec lahko sprejema pošiljke s hrano, perilom, osebnimi
predmeti in časopisi oziroma knjigami.

(1) Obsojencu je treba omogočiti neomejeno dopisovanje z ožjimi
družinskimi člani. Z drugimi osebami se lahko obsojenec dopisuje,
če je to v skladu z njegovim programom tretmaja. O tem odloči
upravnik na njegovo prošnjo.

(2) Obsojenec lahko prejema tudi denar.
(3) Nadzor sprejetih pošiljk opravljajo delavci Uprave.

(2) Obsojenec prejema in pošilja pisemske pošiljke preko zavoda
v zaprtih kuvertah.

76. člen

(3) Obsojencu je treba zagotoviti tajnost pisem in drugih občil.

(1) Za aktivno prizadevanje v procesu tretmaja, za prizadevanje
in uspehe pri delu ter za spoštovanje hišnega reda zavoda lahko
upravnik podeli obsojencu naslednje ugodnosti:

71. člen

-

podaljšan ali nenadzorovan obisk,
nenadzorovan obisk zunaj zavoda,
izhod iz zavoda s spremstvom pooblaščene uradne osebe,
prost izhod iz zavoda, razen v okolje, kjer je storil kaznivo
dejanje,
- prost izhod iz zavoda,
- delna ali popolna izraba letnega počitka zunaj zavoda,
- do sedem dni brezplačnega letnega počitka na leto.

(1) Nadzor pisemskih pošiljk je dopusten le v primeru, kadar gre
za utemeljen sum vnašanja predmetov, ki jih obsojenec ne sme
posedovati. Pregled se opravi tako, da obsojenec odpre pisemsko
pošiljko v navzočnosti pooblaščenega delavca zavoda.
(2) Nadzor pošiljk iz prejšnjega odstavka odredi upravnik zavoda.
72. člen

(2) Prost izhod iz zavoda se sme obsojencu dodeliti do štirikrat
na mesec in sme trajati do oseminštirideset ur. V času prostega
izhoda obsojenec ne sme zapustiti ozemlja Republike Slovenije.
Izjemoma lahko odhod iz države dovoli minister, pristojen za
pravosodje.

(1) Obsojencu je treba omogočiti, da ga najmanj dvakrat tedensko
lahko obiščejo ožji družinski člani, rejnik in skrbnik. Z dovoljenjem
upravnika zavoda ga smejo obiskati tudi druge osebe. Obiska ni
mogoče omejiti na manj kot eno uro.
(2) Obsojencu je treba omogočiti, da ga na njegovo zahtevo
obišče pooblaščenec, ki ga zastopa v njegovih zadevah, oziroma
svetovalec, če mu je bil določen.

(3) Pri odločanju o dodelitvi posamezne vrste ugodnosti je treba
poleg kriterijev iz prvega odstavka tega člena upoštevati osebnost
obsojenca, nevarnost pobega, vrsto in način storitve kaznivega
dejanja ali kršitve javnega reda in miru, kakor tudi druge okoliščine,
ki kažejo na možnost zlorabe dodeljenih ugodnosti; upoštevati je

(3) Če je obsojenec tuj državljan, oseba brez državljanstva ali
begunec, ima konzularni predstavnik njegove države ali države,
9. avgust 1999
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treba tudi odziv okolja, kjer je bilo kaznivo dejanje storjeno, zlasti
oškodovancev.

njegovih ožjih družinskih članov, plača stroške premestitve sam,
sicer pa zavod, iz katerega je premeščen.

(4) Če je obsojenec od dodelitve ugodnosti do njihove izrabe
storil hujši disciplinski prekršek, za katerega se sme izreči
disciplinska kazen oddaje v samico, ali se ni držal sprejetih
dogovorov na področju tretmaja, se mu lahko ugodnost odvzame
ali nadomesti z drugo vrsto ugodnosti.

(4) Zoper odločbo o premestitvi je dovoljena pritožba. Pritožba
zoper odločbo iz 78. člena tega zakona ne zadrži njene izvršitve.
(5) Prošnja za premestitev iz istih razlogov se lahko ponovi po
preteku šestih mesecev od dneva, ko je bilo odločeno o prejšnji
prošnji.

(5) Stroške izhoda iz zavoda s spremstvom pooblaščene uradne
osebe plača obsojenec; v primeru, da obsojenec brez svoje krivde
nima sredstev, plača te stroške zavod.

81. člen
(1) Direktor Uprave lahko po uradni dolžnosti ali na prošnjo
obsojenca, njegovih ožjih družinskih članov, rejnika in skrbnika
dovoli prekinitev prestajanja kazni. Pri prekinitvi prestajanja kazni
se smiselno upoštevajo enaki razlogi kot za odložitev izvršitve
kazni (prvi odstavek 23. člena tega zakona). Prekinitev sme trajati
največ tri mesece; če je bila prekinitev dovoljena zaradi zdravljenja
obsojenca, lahko traja prekinitev, dokler je potrebno zdravljenje.
Prekinitev po uradni dolžnosti sme izjemoma trajati tudi več kot tri
mesece. Čas prekinitve se ne šteje v prestajanje kazni.

(6) O ugodnostih iz tega člena odloča upravnik po predhodnem
mnenju strokovnih delavcev.
77. člen
(1) Obsojencu, ki je nastopil kazen pred pravnomočnostjo sodbe,
ni mogoče dodeliti zunajzavodskih ugodnosti, dokler.sodba ni
pravnomočna.
(2) Obsojenec, ki mu je izrečena kazen izgona tujca iz države,
praviloma ne more pridobiti zunajzavodskih ugodnosti.

(2) Če se med trajanjem prekinitve kazni ugotovi, da so prenehali
razlogi, iz katerih je bila prekinitev dovoljena, pokliče direktor
Uprave obsojenca takoj na prestajanje kazni ne glede na rokrdo
katerega mu je bila prekinitev dovoljena.

Premeščanje obsojencev in prekinitev prestajanja kazni

(3) Zoper odločbo iz tega člena je dovoljena pritožba, ki ne zadrži
njene izvršitve.

78. člen

(4) Prošnja za prekinitev prestajanja kazni iz istih razlogov se
lahko ponovi po preteku šestih mesecev od dneva, ko je bilo
odločeno o prejšnji prošnji.

(1) Obsojenec se lahko premesti iz enega v drug zavod ali oddelek
zavoda v Republiki Sloveniji, če je to potrebno za izvajanje
programa tretmaja ali delovnega programa zavoda oziroma če to
narekujejo razlogi varnosti ali interesi ohranitve reda in discipline
v zavodu.

Uveljavljanje in varstvo pravic obsojencev

(2) Če je podan utemeljen sum, da je storil kaznivo dejanje, se
lahko obsojenec začasno premesti iz enega v drug zavod ali
oddelek zavoda, če je to potrebno zaradi racionalnejše izvedbe
postopka.

82. člen
(1) Obsojenec, ki meni, da je bil podvržen mučenju ali drugim
krutim oblikam nečloveškega ali ponižujočega ravnanja, lahko s
predlogom zahteva sodno varstvo.

79. člen

(2) Predlog iz prejšnjega odstavka je zavod dolžan poslati tudi
pristojnemu državnemu tožilcu.

(1) Obsojenca, ki prestaja kazen zapora v zavodu ali njegovem
oddelku s strožjim režimom, se med prestajanjem kazni zapora
lahko premesti v zavod ali njegov oddelek s svobodnejšim
režimom, če se oceni, da ne bo zlorabil takega režima.

83. člen

(2) Obsojenca, ki zlorabi svobodnejši režim zavoda ali njegovega
oddelka ali za katerega narekujejo premestitev drugi utemeljeni
razlogi, se premesti v zavod ali njegov oddelek s strožjim režimom.

Če je bila obsojencu zaradi ravnanja iz prvega odstavka 82. člena
tega zakona povzročena škoda, lahko zahteva odškodnino v
skladu z zakonom neposredno tudi od tistega, ki mu je povzročil
škodo.

80. člen
84. člen

(1) Postopek za premestitev se začne na predlog upravnika
zavoda ali na prošnjo obsojenca oziroma njegovih ožjih družinskih
članov, rejnika in skrbnika.

(1) Če gre za druge kršitve pravic ali za druge nepravilnosti, za
katere ni zagotovljeno sodno varstvo, ima obsojenec pravico
pritožiti se direktorju Uprave.

(2) O premestitvi obsojenca v okviru istega zavoda odloča
upravnik zavoda potem, ko dobi mnenje vodje oddelka, o
premestitvi iz enega zavoda v drugega pa direktor Uprave, ko
dobi mnenje zavoda, v katerem obsojenec prestaja kazen zapora,
in mnenje zavoda, v katerega naj bi bil obsojenec premeščen.

(2) Če obsojenec ne dobi odgovora na svojo pritožbo v 30 dneh
od njene vložitve ali če ni zadovoljen z direktorjevo odločitvijo,
ima pravico vložiti vlogo na ministrstvo, pristojno za pravosodje.
(3) Obsojenec ima pravico pritožiti se zaradi kršitve svojih pravic
in zaradi nepravilnosti iz prvega odstavka tudi drugim organom,
ki opravljajo nadzorstvo v zavodu.

(3) Če je obsojenec premeščen na lastno prošnjo ali prošnjo
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zavoda odloči, da se tak obsojenec začasno, najdlje do sodne
odločbe, loči od drugih obsojencev. Če pristojno sodišče zahteva
ločitev obsojenca zaradi interesov preiskave, je upravnik zavoda
to dolžan storiti.

- Disciplinske kazni
85. člen

(3) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dovoljena
pritožba. Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži
njene izvršitve.

(1) Obsojenec se mora na prestajanju kazni zapora ravnati po
hišnem redu, pravilih o delovni disciplini in odredbah uradnih oseb.
(2) Za ohranitev reda in discipline so dovoljene samo tiste omejitve,
ki so potrebne za varnost in skupno življenje v zavodu.

89. člen

86. člen

(1) Disciplinske kazni za hujše disciplinske prestopke izreka
disciplinska komisija zavoda, ki jo imenuje direktor Uprave na
predlog upravnika zavoda, javni opomin pa upravnik zavoda
oziroma vodja oddelka zavoda.

(1) Obsojenec se lahko disciplinsko kaznuje za disciplinske
prestopke. Disciplinski prestopki so hujši in lažji.

(2) Disciplinska kazen oziroma javni opomin se ne sme izreči
oziroma izvršiti, če je od storitve disciplinskega prestopka preteklo
več kot šest mesecev.

(2) Hujši disciplinski prestopki so:
- neizpolnitev ukaza uradne osebe, ki bi povzročila hujše motnje
v delovanju zavoda,
- fizični napad na soobsojenca ali delavca zavoda,
- izdelovanje ali vnašanje predmetov, primernih za napad, pobeg
ali za storitev kaznivega dejanja,
- pobeg s prestajanja kazni zapora,
- zloraba dodeljenih ugodnosti,
- vnašanje ali izdelava alkoholnih pijač in narkotikov, njihovo
uživanje ali njihovo razpečevanje,
- naklepna kršitev predpisov o varstvu pri delu, varstvu pred
požarom, eksplozijo ali drugimi naravnimi nesrečami,
- povzročitev večje materialne škode, če je povzročena
namenoma ali iz hude malomarnosti,
- ukvarjanje s prekupčevanjem,
- posojanje denarja in medsebojno zadolževanje za oderuške
obresti,
- ponavljanje lažjih disciplinskih kršitev,
- prisiljevanje, izvajanje psihičnih in fizičnih oblik pritiska nad drugimi
obsojenci in napeljevanje k temu.

(3) Pri izrekanju disciplinskih kazni za hujše disciplinske prestopke
sme disciplinska komisija odložiti izvršitev izrečene disciplinske
kazni za čas do šestih mesecev. Disciplinska komisija odloži
izvršitev disciplinske kazni, če oceni, da je mogoče pričakovati,
da bo pri obsojencu tudi brez izvršitve disciplinske kazni dosežen
namen kaznovanja.
(4) Če obsojenec v času, za katerega je bila odložena izvršitev
disciplinske kazni, znova stori hujši disciplinski prestopek, se mu
izreče za oba prestopka ena sama disciplinska kazen.
(5) Policijska postaja, ki v skladu z zakonom pridrži obsojenca v
času koriščenja zunajzavodskih ugodnosti, ga po končanem
postopku pripelje v najbližji zavod.
90. člen
(1) Disciplinska kazen oddaje v samico se ne sme izreči, če bi
bilo z njeno izvršitvijo ogroženo obsojenčevo zdravje.

(3) Lažje disciplinske prestopke določi s pravilnikom minister,
pristojen za pravosodje.

(2) Obsojenec, ki mu je izrečena disciplinska kazen oddaje v
samico, ima pravico do dveurnega sprehoda na prostem dnevno.

87. člen

91. člen

(1) Disciplinske kazni, ki se smejo izreči obsojencu za hujše
disciplinske prestopke, so:

(1) Disciplinski postopek se začne na obrazložen predlog vodje
tiste notranje organizacijske enote, v kateri je bil prestopek storjen.
Predlog mora biti vročen obsojencu in disciplinski komisiji najmanj
24 ur pred začetkom disciplinske obravnave.

1. razporeditev na drugo delo do treh mesecev, če je kršitev
storjena v zvezi z delom,
2. omejitev podeljevanja ugodnosti po 76. členu tega zakona do
treh mesecev, če je obsojenec zlorabil dodeljene ugodnosti,
3. oddaja v samico do enaindvajset dni s pravico do dela,
4. oddaja v samico do štirinajst dni brez pravice do dela.

(2) Obsojenec mora biti na disciplinski obravnavi prisoten.
(3) Obsojenec ima pravico, da ga v disciplinskem postopku
zagovarja pooblaščenec, ki je lahko navzoč na disciplinski
obravnavi. Pooblaščenec ne .more biti iz vrst obsojencev.

(2) Za lažje disciplinske prestopke se obsojencu lahko izreče
javni opomin.

(4) O izrečeni disciplinski kazni se izda pisna odločba, ki se jo
vroči obsojencu.

88. člen
92. člen

(1) Če stori obsojenec v zavodu dejanje, ki ima vse znake
kaznivega dejanja, za katerega je predpisana denarna kazen ali
kazen zapora do enega leta, se kaznuje z disciplinsko kaznijo
oddaje v samico do trideset dni.

(1) Zoper odločbo o izrečeni disciplinski kazni je dovoljena pritožba.
Pritožba zadrži izvršitev disciplinske kazni, razen javnega
opomina in omejitve podeljevanja ugodnosti.

(2) Če obstaja utemeljen sum, da je obsojenec med prestajanjem
kazni zapora storil v zavodu kaznivo dejanje, za katerega je
predpisana hujša kazen od enega leta zapora, lahko upravnik
9. avgust 1999

(2) Zoper odločbo o izrečeni disciplinski kazni se sme obsojenec
pritožiti v treh dneh. O pritožbi odloči v treh dneh minister, pristojen
za pravosodje, ki odločbo potrdi, spremeni ali odpravi.
35

poročevalec, št. 63

93. člen

(6) Zoper odločbo je dovoljena pritožba, ki ne zadrži njene
izvršitve.

Upravnik zavoda lahko ustavi izvrševanje disciplinske kazni
oddaje v samico pred iztekom izrečene disciplinske kazni, če
oceni, da je disciplinska kazen dosegla svoj namen.

Usposabljanje obsojencev za normalno življenje na prostosti

94. člen

98. člen

(1) Predmeti ali denar, ki so nastali, bili uporabljeni, namenjeni ali
pridobljeni v zvezi z disciplinskimi prestopki iz prvega odstavka
85. člena tega zakona, se lahko obsojencu vzamejo. O odvzemu
odloči upravnik zavoda. 2 odločbo o odvzemu upravnik tudi odloči,
ali naj se odvzeti predmeti vrnejo lastniku, uničijo ali pa shranijo in
vrnejo obsojencu po odpustu iz zavoda.

(1) Zavodi morajo usposabljati obsojence za normalno življenje
na prostosti.
(2) Usposabljanje obsojenca za normalno življenje na prostosti
poteka po programu individualnega, skupinskega in
skupnostnega tretmaja na podlagi pisnega dogovora med
obsojencem in zavodom.

(2) Odvzeti denar se uporabi za pomoč obsojencu po odpustu s
prestajanja kazni.

(3) Za usposabljanje obsojenca za normalno življenje na prostosti
skrbijo strokovni delavci zavoda, ki so dolžni v programu tretmaja
obsojencev uporabljati sodobne metode dela in spoznanja
posameznih strok.

(3) Zoper tako odločbo je dovoljena pritožba.
95. člen

99. člen

Če obsojenec povzroči namenoma ali iz hude malomarnosti
zavodu škodo, jo mora poravnati. Obstoj škode, okoliščine, v
katerih je škoda nastala, koliko znaša in kdo jo je povzročil,
ugotavlja komisija, ki določi tudi rok za njeno povrnitev. Komisijo
imenuje upravnik zavoda. Če obsojenec ne povrne škode, sproži
zavod postopek za plačilo odškodnine pred pristojnim sodiščem.

(1) Pri izdelavi in izvajanju programa individualnega tretmaja
sodelujejo centri, zavodi za zaposlovanje, upravni organi za
stanovanjske zadeve ter javni zavodi s področja zdravstva in
izobraževanja, razen v primerih, ko obsojenec to odkloni.
(2) Poleg organov in služb iz prejšnjega odstavka lahko pomoč
obsojencu organizirajo tudi društva, dobrodelne organizacije,
organizacije za samopomoč in druge organizacije civilne družbe.

96. člen
Obsojencu, ki sta mu izrečena kazen zapora in kazen prepovedi
vožnje motornega vozila oziroma varnostni ali varstveni ukrep
odvzema vozniškega dovoljenja, med prestajanjem kazni zapora
ni dovoljeno voziti tiste vrste oziroma kategorije motornega vozila,
za katero mu je sodišče izreklo prepoved vožnje ali odvzem
vozniškega dovoljenja.

(3) Vsi udeleženci v procesu usposabljanja obsojenca za normalno
življenje na prostosti morajo delovati usklajeno.
100. člen
(1) Zavod predlaga centru, da obsojencu določi svetovalca, če je
to potrebno za izvedbo programa individualnega tretmaja in če so
za to podani objektivni pogoji.

- Drugi ukrepi
97. člen

(2) Svetovalci opravljajo svoje delo pod vodstvom centra ob
sodelovanju delavcev Uprave.

(1) Zoper obsojenca, ki ogroža življenje ali zdravje drugih, se
sme odrediti, da prestaja kazen ločeno od drugih obsojencev. Le
izjemoma sme tak obsojenec pod nadzorstvom delati skupaj z
drugimi obsojenci.

101. člen
(1) Zavodi morajo skrbeti za izobraževanje in poklicno
usposabljanje obsojencev.

(2) Zoper obsojenca, ki v tolikšni meri ovira delo in življenje v
zavodu, da so redni disciplinski ukrepi zoper njega neuspešni, se
sme odrediti osamitev v prostih urah.

(2) Izobraževanje obsojencev v zavodu se izvaja v skladu s
predpisi s področja vzgoje in izobraževanja. Izobraževanje se
lahko organizira v zavodu ali tudi zunaj njega v sodelovanju z
vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in izobraževalnimi zavodi.

(3) Ukrepe iz prvega in drugega odstavka tega člena odreja
direktor Uprave na predlog upravnika, ko dobi mnenje zdravnika.

(3) Pri izbiri izobraževalnega programa in obsojenčevega poklica
je treba upoštevati njegove zmožnosti in nagnjenja, možnosti
zavoda in druge okoliščine.

(4) Izvrševanje ukrepov osamitve iz prvega in drugega odstavka
tega člena spremlja Uprava, pri čemer mora vsakih šest mesecev
oceniti, če.so še podani razlogi za osamitev.

(4) Izobraževalni program lahko obsojenci izpolnijo v krajšem
času, kot to določa predmetnik in predpisi o trajanju šolanja, vendar
je treba zagotoviti tako raven znanja, kot jo zahteva izobraževalni
program rednega šolanja.

(5) Izvrševanje teh ukrepov se prekine, če so odpadli razlogi, iz
katerih so bili odrejeni, ali če se z zdravniškim izvidom ugotovi, da
telesno in duševno stanje obsojenca ne dovoljuje nadaljnje
osamitve.
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(5) Posameznim obsojencem se lahko na njihove stroške v skladu
z njihovim programom individualnega tretmaja omogoči
izobraževanje tudi na drugih vzgojno-izobraževalnih organizacijah.
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102. člen

(2) Odločba iz prejšnjega odstavka, s katero je bila zavrnjena
vloga ali predlog za pogojni odpust, mora biti obrazložena.

(1) Zavod za zaposlovanje poda med prestajanjem kazni na
podlagi ocene delovne sposobnosti posebnih kategorij obsojencev
mnenje o poklicnem usposabljanju telesno, duševno ali socialno
prizadetih oseb.

(3) Zoper odločbo komisije ni dovoljena pritožba.
107. člen

(2) Poklicno usposabljanje za obsojence iz prejšnjega odstavka
se lahko tudi med prestajanjem kazni zapora izvaja izven zavoda.

(1) Upravnik zavoda ima pravico potem, ko dobi mnenje
strokovnih delavcev, predčasno odpustiti obsojenca, ki se ustrezno
obnaša, si prizadeva pri delu in se aktivno udeležuje drugih
koristnih dejavnosti ter je prestal tri četrtine kazni, vendar največ
en mesec pred iztekom kazni.

103. člen
(1) Obsojencu, ki je dokončal šolo ali pridobil poklic v zavodu, se
izda spričevalo, iz katerega ne sme biti razvidno, da ga je pridobil
v zavodu.

(2) Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba.

(2) Opravljanje določenega dela v zavodu se šteje v delovne
izkušnje na določenem področju dela.

Odpust obsojencev in pomoč po prestani kazni
108. člen

3. Odpust obsojencev

(1) Obsojenec se odpusti iz zavoda tisti dan, ko mu izteče kazen.
Pogojni odpust

(2) Če je zadnji dan prestajanja kazni nedelja, državni praznik ali
dela prost dan, se obsojenec odpusti zadnji delovni dan pred tem
dnem.

104. člen

(3) Obsojenec, ki je odpuščen iz zavoda, ima pravico do
brezplačne vozovnice do svojega prejšnjega prebivališča ali do
kraja v državi, ki si ga izbere za novo stalno prebivališče; če je
obsojenec tujec, ki nima prebivališča v državi, pa do mejnega
prehoda. Stroške za vozovnico plača zavod, iz katerega je
obsojenec odpuščen.

(1) O pogojnem odpustu obsojencev odloča komisija za pogojni
odpust (v nadaljnjem besedilu: komisija), v primerih, ki jih določa
zakon, pa tudi upravnik zavoda.
(2) Predsednika, njegovega namestnika in člane komisije ter
njihove namestnike imenuje minister, pristojen za pravosodje,
izmed vrhovnih sodnikov, vrhovnih državnih tožilcev in delavcev
ministrstva, pristojnega za pravosodje.

(4) Obsojencu, ki ob odpustu s prestajanja kazni brez svoje
krivde nima sredstev, nudi zavod nujno potrebno obleko in obutev
ter. enkratno denarno pomoč, ki jo za denarni dodatek določajo
predpisi na področju socialnega varstva.

(3) Komisija odloča v sestavi treh članov.
(4) Komisijo skliče predsednik oziroma njegov namestnik, ki mora
paziti, da so v komisiji zastopani predstavniki vseh organov iz
drugega odstavka tega člena.

109. člen

(5) Strokovno delo za komisijo opravlja ministrstvo, pristojno za
pravosodje.

(1 )Če je obsojenec ob odpustu s prestajanja kazni tako bolan, da
zaradi tega ne more na pot, ga zavod odda v oskrbo najbližjemu
ustreznemu zdravstvenemu zavodu.

105. člen

(2) Stroški zdravljenja iz prvega odstavka se plačujejo po splošnih
predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

(1) Komisija odloča o pogojnem odpustu na prošnjo obsojenca ali
njegovih ožjih družinskih članov, rejnika in skrbnika ali na predlog
upravnika zavoda.

(3) Če gre v primeru iz prvega odstavka tega člena za tujca,
plača stroške zdravljenja Republika Slovenija na podlagi splošnih
predpisov o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

(2) V prošnji za pogojni odpust mora biti navedeno, v katerem
kraju namerava obsojenec prebivati v času, ko je na pogojnem
odpustu.

110. člen
Pristojni centri in drugi subjekti iz prvega odstavka 99. člena tega
zakona morajo v sodelovanju z zavodom najmanj tri mesece
pred odpustom s prestajanja kazni pripraviti program potrebnih
ukrepov za pomoč obsojencu in mu vsak na svojem področju
nuditi pomoč pri njegovi vključitvi v družbo po prestani kazni.

(3) Prošnja za pogojni odpust se vloži pri zavodu ali neposredno
pri komisiji.
106. člen
(1) Komisija odloča na seji z večino glasov. Komisija izda o odločitvi
pisno odločbo.

9. avgust 1999

37

poročevalec, št. €3

2. oddelek: MLADOLETNIŠKI ZAPOR

116. člen

111. člen

Obsojenemu mladoletniku je treba omogočiti, da je najmanj tri ure
dnevno na prostem, praviloma v prostem času.

Določbe o izvrševanju kazni zapora se smiselno uporabljajo tudi
za izvrševanje kazni mladoletniškega zapora, če ni z zakonom
drugače določeno.

117. člen
(1) Zoper obsojenega mladoletnika ni dovoljena osamitev.
(2) Obsojenemu mladoletniku se sme za hujše disciplinske
prestopke samo izjemoma izreči disciplinska kazen oddaje v
samico s pravico do dela ali brez nje, vendar največ do sedem
dni.

112. člen
(1) Kazen mladoletniškega zapora prestajajo starejši mladoletniki
v posebnem zavodu za prestajanje kazni mladoletniškega zapora
(v nadaljnjem besedilu: zavod za mladoletnike), v katerem lahko
ostanejo do dopolnjenega triindvajsetega leta. Če dotlej ne
prestanejo kazni, se premestijo v zavod, v katerem prestajajo
kazen polnoletni obsojenci. Izjemoma lahko ostane v zavodu za
mladoletnike tudi obsojenec, ki je že star triindvajset let, vendar
samo, če je to potrebno, da dokonča šolo ali strokovno usposobitev.
O premestitvi odloči direktor Uprave.

(3) Upravnik zavoda mora o vsaki izrečeni disciplinski kazni
oddaje v samico takoj obvestiti direktorja Uprave.

3. oddelek: DENARNA KAZEN

(2) Zoper to odločbo je dovoljena pritožba.

118. člen

113. člen

Če obsojenec ne plača denarne kazni v določenem času, se
kazen izterja prisilno.

(1) Delo za obsojenega mladoletnika se izbere tako, da je primerno
njegovim zmožnostim, da ustreza njegovim sposobnostim in
interesom za posamezno vrsto dela in da je v skladu z možnostmi
zavoda za mladoletnike.

119. člen
(1) Glede pristojnosti in postopka za izterjavo denarnih kazni se
uporablja zakon, ki ureja izvršbo denarnih terjatev, oziroma zakon,
ki ureja prisilno izterjavo davkov, če je tako določeno z zakonom.

(2) Delovni čas obsojenega mladoletnika se določi tako, da mu je
omogočeno šolanje in strokovno usposabljanje in da ima dovolj
časa za telesno vzgojo in razvedrilo.

(2) .Stroške prisilne izterjave plača obsojenec.
(3) Pri prisilni izterjavi denarne kazni se najprej poplača denarna
kazen, potem pa stroški prisilne izterjave.

114. člen
(1) Zavod za mladoletnike namenja posebno pozornost
pedagoški, psihosocialni in specialno-terapevtski obravnavi
mladoletnika, organizira pouk za dokončanje osnovne šole in
pridobitev poklica ter skrbi za športno udejstvovanje in druge
aktivnosti mladoletnikov.

120. člen
Pri sočasni prisilni izterjavi denarne kazni in stroškov kazenskega
postopka se najprej poplača denarna kazen, nato stroški
kazenskega postopka in nazadnje stroški prisilne izterjave.

(2) Pri izbiri pouka za mladoletnika upošteva zavod za
mladoletnike njegove osebnostne lastnosti ter sposobnosti in
interese za določen poklic ter možnosti za organiziranje
izobraževanja.

121. člen
Plačane oziroma izterjane denarne kazni so prihodek Republike
Slovenije.

(3) Mladoletniku, ki obiskuje pouk v osnovni ali srednji šoli in
opravlja druge šolske obveznosti, se čas, predviden za delo,
temu ustrezno skrajša.

122. člen

(4) Obsojeni mladoletniki uživajo pri delu posebno varstvo v skladu
s splošnimi predpisi o delovnih razmerjih.

Če se zaradi prisilne izterjave denarne kazni obsojenčevo
premoženje toliko zmanjša, da iz njega ni mogoče poravnati
odškodninskega zahtevka oškodovanca, se poravna ta zahtevek
do višine izterjane denarne kazni iz sredstev plačane denarne
kazni. Glede roka, v katerem ima oškodovanec pravico zahtevati
poravnavo odškodninskega zahtevka, se uporabljata določbi
drugega in tretjega odstavka 97. člena kazenskega zakonika
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/94 in 70/94).

115. člen
Upravnik zavoda lahko dovoli mladoletniku, ki je discipliniran in
prizadeven pri delu ali učenju, da obiskuje starše in druge ožje
sorodnike ter druge osebe, če je to določeno z individualnim
programom tretmaja.
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4. oddelek: PREPOVED VOŽNJE MOTORNEGA VOZILA

5. oddelek: IZGON TUJCA

123. člen

126. člen

(1) Kazen prepovedi vožnje motornega vozila izvrši upravna
enota, na območju katere ima tisti, ki mu je izrečena ta kazen,
stalno oziroma začasno prebivališče. Če oseba, ki ji je bila
izrečena ta kazen, v državi nima niti stalnega niti začasnega
prebivališča, izvrši to kazen upravna enota na območju, kjer je
bilo storjeno kaznivo dejanje.

(1) Tujec, ki mu je izrečena kazen izgona iz države, mora po
pravnomočnosti sodbe oziroma po odpustitvi iz zavoda zapustiti
ozemlje Republike Slovenije v roku, ki mu ga določi upravni organ
za notranje zadeve.
(2) Tujca - državljana sosednje države, ki ne zapusti ozemlja
Republike Slovenije v roku iz prejšnjega odstavka, pooblaščena
uradna oseba upravnega organa za notranje zadeve privede do
državne meje in ga izroči organom sosednje države.

(2) Kazen prepovedi vožnje motornega vozila se izvrši z vpisom
v vozniško dovoljenje, da le-to v času izvrševanja te kazni ne
velja za določeno vrsto ali kategorijo motornega vozila; če oseba
nima vozniškega dovoljenja ali nima vozniškega dovoljenja za
določeno vrsto ali kategorijo motornega vozila, se kazen prepovedi
vožnje motornega vozila izvrši z vpisom v evidenco upravnega
organa, pristojnega za izdajanje vozniških dovoljenj.

(3) Tujcu, ki ni državljan sosednje države ali sploh nima
državljanstva oziroma ga ni mogoče takoj odstraniti, odredi
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v skladu z zakonom
kraj, kjer mora prebivati.

(3) Izvrševanje kazni prepovedi vožnje motornega vozila se začne
z dnem vpisa v vozniško dovoljenje. Upravna enota vodi o
izvrševanju kazni prepovedi vožnje motornega vozila evidenco,
ki vsebuje:
-

podatke
podatke
podatke
podatke

II. poglavje

o obsojencu,
o izrečeni kazni,
o postopku izvršbe,
o izvršitvi.

KAZNI, IZREČENE V POSTOPKU O
PREKRŠKU

(4) Dostop do podatkov iz evidence iz prejšnjega dostavka imajo
le tiste osebe, ki so po zakonu upravičene do podatkov iz kazenske
evidence (105.člen Kazenskega zakonika Republike Slovenije)
in organi policije.

1. oddelek: KAZEN ZAPORA

(5) Oseba, ki ji je izrečena kazen prepovedi vožnje motornega
vozila, mora na poziv upravnega organa za notranje zadeve
prinesti vozniško dovoljenje zaradi vpisa. Za izvršitev izrečene
kazni s prisilitvijo je pristojna policijska postaja, na območju katere
ima obsojenec stalno oziroma začasno prebivališče oziroma na
območju katere je bilo storjeno kaznivo dejanje. Stroške izvršitve
te kazni nosi oseba, ki jih je ta kazen izrečena.

Določbe o izvrševanju kazni zapora se smiselno uporabljajo tudi
za osebe, ki prestajajo kazen zapora, izrečeno v postopku o
prekršku (v nadaljnjem besedilu: oseba, kaznovana za prekršek),
če ni z zakonom drugače določeno.

127. člen

128. člen
Če se izvrši odločba o prekršku takoj, ne glede na vloženo
pritožbo, odredi izvršitev kazni zapora, ki je bila izrečena za
prekršek, sodnik za prekrške, ki je izdal odločbo o prekršku.

(6) Po preteku kazni prepovedi vožnje motornega vozila lahko
oseba, ki ji je bila ta kazen vpisana v vozniško dovoljenje, pri
pristojnem organu zahteva izdajo novega vozniškega dovoljenja.

129. člen

124. člen

(1) Izvršitev kazni zapora, izrečene v postopku o prekršku, se
odloži iz razlogov prvega odstavka 23. člena tega zakona, in
sicer: v primeru iz 1. točke, dokler traja bolezen, v primerih iz 2. do
7. točke do enega meseca, v primerih iz 8. točke pa dotlej, dokler
otrok ne dopolni enega leta oziroma dveh let starosti.

(1) Osebi, ki ima tuje vozniško dovoljenje in ji je sodišče izreklo
kazen prepovedi vožnje motornega vozila, izvrši kazen z vpisom
v vozniško dovoljenje upravna enota, na območju katere je bilo
storjeno kaznivo dejanje.
(2) Osebi iz prejšnjega odstavka, ki je zapustila ozemlje Republike
Slovenije pred izvršitvijo kazni, se le-ta izvrši z vpisom v evidenco
pristojne upravne enote.

(2) Prošnjo za odložitev kazni zapora je treba vložiti v treh dneh
od prejema poziva za nastop kazni pri sodniku za prekrške,
pristojnem za izvršitev kazni. V prošnji je treba navesti dokaze o
razlogih za odložitev.

125. člen

(3) Odločbo o odložitvi nastopa kazni zapora izda v treh dneh od
prejema prošnje sodnik za prekrške, ki je pristojen za izvršitev
kazni. Do izdaje odločbe o prošnji se začetek prestajanja kazni
odloži.

Če je sodišče izreklo kazen prepovedi vožnje motornega vozila
ob pogojni obsodbi, mora pristojna policijska postaja obvestiti
sodišče, ki je izreklo to kazen, če pogojno obsojeni ne spoštuje
prepovedi vožnje motornega vozila.

9. avgust 1999

39

poročevalec, št. 63

(4) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba v
treh dneh po prejemu odločbe na Republiški senat za prekrške,
ki odloči o pritožbi v treh dneh po njenem prejemu. Pritožba zadrži
izvršitev kazni, razen pritožbe zoper odločbo, s katero je bila
prošnja za odložitev kazni zavrnjena, ker je bila vložena ponovno
iz istih odložitvenih razlogov, oziroma zavržena, ker je bila vložena
po preteku predpisanega roka.

uporabljati svojo posteljnino, obleko, obutev in perilo ter na svoje
stroške dobivati hrano v zavod.
134. člen
Oseba, kaznovana za prekršek, se odpusti s prestajanja kazni
zapora tisti dan in uro, ko ji izteče kazen.

(5) Če je bila pritožba iz prejšnjega odstavka zavrnjena ali
zavržena, mora oseba, ki je kaznovana za prekršek, nastopiti
kazen zapora prvi delovni dan po vročitvi odločbe.

135. člen
(1) Oseba, kaznovana za prekršek, ki je prestala polovico oziroma
tretjino kazni zapora, se lahko predčasno odpusti s prestajanja
kazni zapora, če je iz narave prekrška in iz njenega obnašanja
med prestajanjem kazni zapora mogoče utemeljeno pričakovati,
da ne bo ponovila prekrška.

130. člen
(1) Zavod zbira, obdeluje, shranjuje in vodi zbirko podatkov o
osebah, kaznovanih za prekršek, na prestajanju kazni zapora.

(2) Določba prvega odstavka se ne uporablja, če je bila osebi
izrečena kazen zapora do petnajst dni ali če je bila denarna kazen
spremenjena v kazen zapora.

(2) Zbirka podatkov iz prejšnjega odstavka obsega:
- podatke o identiteti osebe, kaznovane za prekršek,
- podatke o odločbi, ki jo je treba izvršiti,
- podatke o osebi, kaznovani za prekršek, ki se zbirajo med
prestajanjem kazni zapora.

(3) O predčasnem odpustu odloča upravnik zavoda.

(3) Za zbirke podatkov iz prejšnjega odstavka se smiselno
uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo zbirke podatkov o
obsojencih na prestajanju kazni zapora.

2. oddelek: DENARNA KAZEN
136. člen

131. člen

Za izvršitev denarne kazni, izrečene v postopku o prekršku
posamezniku ali odgovorni osebi pravne osebe, se smiselno
uporabljajo določbe 119. do 122. člena tega zakona.

(1) Prestajanje kazni zapora, izrečene v postopku o prekršku,
se sme prekiniti največ do deset dni. Pri prekinitvi prestajanja
kazni se smiselno upoštevajo razlogi za odložitev izvršitve kazni
iz prvega odstavka 23. člena tega zakona.

3. oddelek: KAZENSKE TOČKE

(2) Če je osebi, kaznovani za prekršek, prekinitev prestajanja
kazni dovoljena zaradi zdravljenja, lahko prekinitev traja, dokler
je potrebno zdravljenje zunaj zavoda.

137. člen

(3) O prekinitvi kazni odloči direktor Uprave. Zoper odločbo je
dovoljena pritožba.

Kazen kazenske točke v cestnem prometu se izvrši z vpisom v
evidenco pravnomočnih odločb o prekrških.

(4) Čas prekinitve se ne všteje v prestajanje kazni.
138. člen
132. člen

Pred izrekom kazni iz prejšnjega člena tega zakona sodnik za
prekrške preveri v evidenci pravnomočnih odločb o prekrških,
koliko kazenskih točk v cestnem prometu je bilo že izrečenih, pa
ne izbrisanih.

(1) Kdor je, medtem ko služi vojaški rok ali civilno službo oziroma
ko je na služenju v rezervnem sestavu oboroženih sil, kaznovan
na kazen zapora, izrečeno v postopku o prekršku, ki ga je storil,
preden je nastopil vojaški rok ali civilno službo oziroma odšel v
rezervni sestav oboroženih sil, se mu po uradni dolžnosti odloži
začetek izvrševanja kazni, dokler ne odsluži vojaškega roka ali
civilne službe oziroma dokler ni odpuščen iz služenja v rezervnem
sestavu oboroženih sil.

III. POGLAVJE
KAZNI, IZREČENE PRAVNIM OSEBAM

(2) Če je osebi iz prejšnjega odstavka izrečena v postopku o
prekršku denarna kazen za prekršek, ki ga je storila, preden je
vstopila v oborožene sile, se ta ne spremeni v kazen zapora in se
ne izvrši, dokler služi vojaški rok ali civilno službo oziroma je na
služenju v rezervnem sestavu oboroženih sil.

1. oddelek: DENARNA KAZEN
139. člen

133. člen

Za izvršitev denarne kazni, izrečene za kaznivo dejanje ali
prekršek pravni osebi, se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona o izvršitvi denarne kazni, izrečene fizični osebi v
kazenskem postopku.

Oseba, kaznovana za prekršek, sme med prestajanjem kazni

poročevalec, št. 63

40

9. avgust 1999

2. oddelek: ODVZEM PREMOŽENJA

se opredeli vsebina izvajanja pomoči, skrbstva, nadzora ali
varstva.

140. člen

(2) Med izvajanjem varstvenega nadzorstva in dogovora iz
prejšnjega odstavka mora svetovalec z obsojencem vzdrževati
ustrezne osebne stike.

(1) Sodišče, ki je izreklo kazen odvzema premoženja, začne po
uradni dolžnosti postopek za njeno izvršitev. Glede pristojnosti in
postopka se uporablja zakon, ki ureja izvršilni postopek.

(3) Pri medsebojnih stikih svetovalec ugotavlja, ali se dogovor v
praksi uresničuje, ter hkrati opozarja obsojenca na morebitna
odstopanja od dogovorjene vsebine varstvenega nadzorstva.

(2) Lastninsko pravico na odvzetem premoženju pridobi Republika
Slovenija.
(3) Če pravna oseba, ki ji je sodišče izreklo kazen odvzema
premoženja, preneha, se postopek za izvršitev kazni izvede proti
pravni osebi, ki je prevzela premoženje, in sicer do višine
vrednosti prevzetega premoženja.

144. člen
(1) Svetovalec med izvrševanjem varstvenega nadzorstva
pomaga obsojencu reševati osebne, družinske in druge težave,
zlasti pa tiste, ki nastajajo v zvezi z izpolnjevanjem navodil, ki jih
je odredilo sodišče.

(4) Sredstva za izplačilo odškodnine oškodovancu, ki je naknadno
ugotovljena s pravnomočno sodno odločbo, se zagotavljajo v
proračunu Republike Slovenije.

(2) Če ima obsojenec težave v zvezi z zaposlitvijo, nastanitvijo,
zdravljenjem ali izobraževanjem, se svetovalec razen s pristojnim
centrom poveže še z ustreznimi organi, podjetji in drugimi
organizacijami, ki obsojencu lahko nudijo potrebno pomoč.

3. oddelek: PRENEHANJE PRAVNE OSEBE

145. člen

141. člen

(1) Svetovalec med izvrševanjem varstvenega nadzorstva
nadzira izvajanje izrečenih navodil tako, da pri ustreznih organih
ali drugih osebah, kjer se posebna navodila neposredno izvajajo,
ugotavlja, če se izrečeno navodilo izvaja.

(1) Za izvršitev kazni prenehanja pravne osebe se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja prenehanje pravne osebe.
(2) Postopek za prenehanje pravne osebe začne sodišče po
uradni dolžnosti.

(2) Svetovalec nemudoma obvesti sodišče, ki je izreklo pogojno
obsodbo z varstvenim nadzorstvom, če ugotovi, da obsojenec
med preizkusno dobo ne izpolnjuje navodil ali se neopravičeno
izogiba stikom s svetovalcem.

II. IZVRŠEVANJE DRUGIH KAZENSKIH
SANKCIJ

(3) Svetovalec najmanj vsakih šest mesecev poroča sodišču iz
prejšnjega odstavka o poteku izvrševanja varstvenega
nadzorstva. V poročilu lahko glede na uspešnost izvajanja
posebnega navodila predlaga spremembo ali odpravo navodil
oziroma ustavitev nadzorstva.

1. oddelek: OPOZORILNA SANKCIJA
Pogojna obsodba z varstvenim nadzorstvom

2. oddelek: VARNOSTNI IN VARSTVENI UKREPI

142. člen

1. Varnostni ukrepi, izrečeni v kazenskem postopku

(1) Sodišče, ki je izreklo obsojencu pogojno obsodbo z varstvenim
nadzorstvom, pošlje sodbo z razpoložljivimi podatki o obsojenčevi
osebnosti takoj po pravnomočnosti pristojnemu centru.

146. člen

(2) Center v roku 30 dni po prejemu sodbe predlaga sodišču
svetovalca, ki bo izvrševal varstveno nadzorstvo.

Za izvrševanje varnostnih ukrepov, ki so povezani z odvzemom
prostosti, veljajo smiselno določbe tega zakona o izvrševanju
kazni zapora.

(3) Center predlaga svetovalca izmed strokovnih delavcev centra ali drugih oseb, ki so primerne za opravljanje dolžnosti
svetovalca in s predlogom soglašajo.

147. člen

(4) Minister, pristojen za pravosodje, v soglasju z ministrom,
pristojnim za socialne zadeve, podrobneje uredi pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati svetovalci, in druga vprašanja v zvezi z delom
svetovalcev.

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo, določi zdravstvene zavode,
v katerih se lahko izvršujejo varnostni ukrepi obveznega
psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu,
obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti in obveznega
zdravljenja alkoholikov in narkomanov.

143. člen
148. člen

(1) Svetovalec sklene s sodelovanjem pristojnega centra z
obsojencem pisni dogovor, ki mora vsebovati vsebinsko in
časovno izpolnjevanje navodil, ki jih je odredilo sodišče. V dogovoru

9. avgust 1999

Sredstva za izvrševanje varnostnih ukrepov iz 147. člena tega
zakona se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.

41

poročevalec, št. 63

149. člen

(2) Zdravstveni zavod je dolžan obvestiti sodišče, če se obsojenec
ni začel zdraviti, če je zdravljenje samovoljno opustil ali če je kljub
zdravljenju tako nevaren za svojo okolico, da je potrebno njegovo
zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu.

Minister, pristojen za zdravstvo, izda v soglasju z ministrom,
pristojnim za pravosodje, podrobnejše predpise o izvrševanju
varnostnih ukrepov iz 147. člena tega zakona.

Obvezno zdravljenje alkoholikov in narkomanov
Obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem
zavodu

155. člen
(1) Varnostni ukrep obveznega zdravljenja alkoholikov in
narkomanov, izrečen skupaj s kaznijo zapora, se izvršuje v
zavodu, v katerem obsojenec prestaja kazen.

150. člen
(1) Varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in
varstva v zdravstvenem zavodu se izvršuje v zdravstvenem
zavodu, v katerem so zagotovljeni pogoji za psihiatrično
zdravljenje in varstvo.

(2) Ob pogojih, ki jih določa predpis iz 149. člena tega zakona, se
sme varnostni ukrep iz prejšnjega odstavka izvrševati v
zdravstvenem zavodu ali kakšni drugi specializirani ustanovi.

(2) V kateri zdravstveni zavod naj se odda tisti, zoper katerega je
bil izrečen ta varnostni ukrep, odloči sodišče, ki je varnostni ukrep
izreklo, potem ko dobi mnenje posvetovalne komisije.

156. člen
(1) Če je varnostni ukrep obveznega zdravljenja alkoholikov in
narkomanov izrečen ob pogojni obsodbi, se izvršuje v
zdravstvenem zavodu, ki se ukvarja z zdravljenjem alkoholikov
in narkomanov, ali v kakšni drugi za ta namen specializirani
ustanovi.

(3) Posvetovalno komisijo iz prejšnjega odstavka ustanovi in njene
člane imenuje minister, pristojen za pravosodje, v soglasju z
ministrom, pristojnim za zdravstvo.
151. člen

(2) Zdravstveni zavod določi sodišče, ki je izreklo ta ukrep ob
pogojni obsodbi. O izreku tega varnostnega ukrepa obvesti
sodišče zdravstveni zavod, ki ga je določilo za izvrševanje tega
ukrepa.

(1) Oseba, ki ji je izrečen varnostni ukrep obveznega
psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, ki
je v priporu ali je nastopila kazen zapora pred pravnomočnostjo
sodbe, se na njeno zahtevo lahko napoti v ustrezen zdravstveni
zavod, še preden je sodba ali sklep pravnomočen.

(3) Če se pogojno obsojeni brez opravičenega razloga ne začne
zdraviti ali zdravljenje samovoljno opusti, mora zdravstveni zavod
o tem obvestiti sodišče, ki je izreklo ta ukrep.

(2) O tem odloči sodišče, ki je izreklo varnostni ukrep obveznega
psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu.

(4) Zdravstveni zavod po končanem zdravljenju obvesti sodišče
o uspehu zdravljenja.

152. člen
Pri osebah, proti katerim se izvršuje varnostni ukrep obveznega
psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, so
dovoljene samo tiste omejitve gibanja in stika z zunanjim okoljem,
ki so nujne za njihovo varstvo in zdravljenje in za varnost okolice.

Prepoved opravljanja poklica
157. člen
(1) Prepoved opravljanja poklica, samostojne dejavnosti ali
dolžnosti izvršuje upravna enota, na območju katere ima tisti, ki
mu je izrečen ta ukrep, stalno oziroma začasno prebivališče.

153. člen
(1) Zdravstveni zavod, v katerem se izvršuje varnostni ukrep
obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem
zavodu, mora, brž ko meni, da zdravljenje in varstvo v
zdravstvenem zavodu nista več potrebna, to sporočiti sodišču,
ki je ta ukrep izreklo.

(2) Če se tisti, ki mu je izrečen varnostni ukrep prepovedi
opravljanja poklica, samostojne dejavnosti ali dolžnosti, preseli
na območje druge upravne enote, je treba o izreku varnostnega
ukrepa obvestiti pristojni organ, ki nadaljuje izvrševanje tega
varnostnega ukrepa.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena mora zdravstveni
zavod enkrat letno poročati sodišču, ki je izreklo ukrep, o njegovem
izvrševanju in uspehih zdravljenja.

158. člen
(1) Če je opravljanje poklica, samostojne dejavnosti ali dolžnosti
vezano na dovoljenje pristojnega organa, se izvršuje ta ukrep
tako, da ta organ obsojencu vzame dovoljenje in prepove izdati
drugo, dokler traja ta varnostni ukrep.

Obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti
154. člen

(2) Če opravljanje poklica, samostojne dejavnosti ali dolžnosti ni
vezano na posebno dovoljenje, izvršuje upravni organ za notranje
zadeve ta ukrep tako, da ukrene vse potrebno, da se tistemu, ki
mu je izrečen ta ukrep, onemogoči opravljanje poklica, samostojne
dejavnosti ali dolžnosti, ki mu je prepovedana.

(1) Sodišče, ki je izreklo varnostni ukrep obveznega psihiatričnega
zdravljenja na prostosti, napoti tistega, ki mu je izreklo ta ukrep, v
zdravstveni zavod, v katerem naj se zdravi. O napotitvi obvesti
tudi zdravstveni zavod.
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2. Varstveni ukrepi, izrečeni v postopku o prekrških

(3) Če je sodišče izreklo ta varnostni ukrep ob pogojni obsodbi,
mora pristojna policijska postaja obvestiti sodišče, kadar pogojno
obsojeni prekrši prepoved opravljanja poklica, samostojne
dejavnosti ali dolžnosti.

162 člen
Določbe o izvrševanju varnostnih ukrepov se smiselno uporabljajo
tudi za izvrševanje varstvenih ukrepov, izrečenih v postopku o
prekršku, če ni s tem zakonom drugače določeno.

Odvzem vozniškega dovoljenja
159. člen

163. člen

(1) Varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja izvrši upravni
organ za notranje zadeve, pristojen za izdajo vozniških dovoljenj,
na območju katerega ima tisti, ki mu je izrečen ta ukrep, stalno
prebivališče. Če stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, izvrši
ukrep iz tega odstavka organ, pristojen po njegovem začasnem
prebivališču.

Za izvršitev varstvenega ukrepa prepovedi vožnje motornega
vozila, izrečenega v postopku o prekršku, se smiselno uporabljajo
določbe 123. in 124. člena tega zakona.

(2) Če tisti, ki mu je izrečen ta ukrep, ima vozniško dovoljenje, se
mu le-to odvzame in uniči.

Za izvršitev varstvenega ukrepa odstranitve tujca iz države, ki je
bil izrečen v postopku o prekršku, se smiselno uporablja določba
126. člena tega zakona.

164. člen

(3) Če tisti, ki mu je izrečen ta varnostni ukrep, nima vozniškega
dovoljenja, se ta ukrep izvrši tako, da se v evidenco upravnega
organa, pristojnega za izdajanje vozniških dovoljenj, vpiše
prepoved izdaje vozniškega dovoljenja za čas trajanja tega ukrepa.
Za izvršitev tega ukrepa je pristojen upravni organ za notranje
zadeve, na območju katerega ima tisti, zoper katerega je ta ukrep
izrečen, stalno prebivališče.

165. člen
(1) Za izvrševanje varstvenega ukrepa začasnega odvzema
motornega vozila in kolesa z motorjem se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona o izvrševanju varnostnega ukrepa odvzema
vozniškega dovoljenja.

(4) Izvajanje varnostnega ukrepa odvzema vozniškega dovoljenja
se začne od dneva odvzema, v primerih iz tretjega odstavka
tega člena pa od dneva vpisa v evidenco. Za vodenje evidence o
izvajanju varnostnega ukrepa in za prisilno izvršitev se smiselno
uporablja določba 123. člena tega zakona.

(2) Odvzeta motorna vozila in kolesa z motorjem hrani in čuva
pristojna policijska postaja v zaprtih in zavarovanih prostorih.
3. Varnostni ukrepi, izrečeni pravni osebi

(5) Komur je izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega
dovoljenja, je na poziv upravnega organa za notranje zadeve,
pristojnega za izdajo vozniških dovoljenj, dolžan prinesti vozniško
dovoljenje.

Objava sodbe
166. člen

160. člen

(1) Če je pravni osebi izrečen varnostni ukrep objave sodbe,
pošlje sodišče, ki je odločilo na prvi stopnji, prepis sodbe v celoti
ali izvlečku v objavo tisku, radiu ali televiziji ali več navedenim
sredstvom javnega obveščanja hkrati.

Če je sodišče izreklo varnostni ukrep odvzema vozniškega
dovoljenja ob pogojni obsodbi, pristojna policijska postaja obvestiti
sodišče, ki je izreklo ta ukrep, če pogojno obsojeni zlorablja ta
ukrep.

(2) Stroški za izvršitev tega varnostnega ukrepa bremenijo
obsojeno pravno osebo.

Odvzem predmetov
Prepoved določene gospodarske dejavnosti
161. člen
167. člen

(1) Varnostni ukrep odvzema predmetov izvrši sodišče, ki je izreklo
sodbo na prvi stopnji.

Varnostni ukrep prepovedi določene gospodarske dejavnosti
pravne osebe izvrši pristojno sodišče, ki vodi sodni register.

(2) Odvzeti predmeti se prodajo v skladu z zakonom o izvršilnem
postopku, izročijo kriminalističnemu muzeju ali kakšnemu
drugemu zavodu ali uničijo.

3. oddelek: VZGOJNI UKREPI

(3) Denar, ki se dobi s prodajo odvzetih predmetov, je prihodek
Republike Slovenije.

168. člen
(1) Za izvršitev vzgojnih ukrepov skrbi center, pristojen po kraju
bivanja; če mladoletni storilec kaznivega dejanja (v nadaljnjem
besedilu: mladoletnik) nima stalnega prebivališča, pa tisti center,
kjer je sedež sodišča, ki je izreklo ukrep.
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(4) Zoper sklep o zavrnitvi prošnje za odložitev je dovoljena
pritožba v treh dneh po vročitvi sklepa na predsednika višjega
sodišča oziroma predsednika Republiškega senata za prekrške,
ki je dolžan v treh dneh izdati odločbo.

(2) Sodišče ali sodnik za prekrške, ki je izrekel vzgojni ukrep,
pošlje pravnomočno odločbo o vzgojnem ukrepu v izvršitev
pristojnem centru v osmih dneh po izvršljivosti odločbe.
(3) Minister, pristojen za pravosodje, izda v soglasju z ministrom,
pristojnim za socialne zadeve, podrobnejše predpise o izvrševanju
vzgojnih ukrepov, razen vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni
dom.

(5) Pritožba odloži izvršitev odločbe.
172. člen
Sredstva za izvrševanje vzgojnih ukrepov zagotavlja Republika
Slovenija.

169. člen
(1) Pristojni center mora začeti izvrševati vzgojni ukrep najpozneje
v tridesetih dneh od prejema odločbe, s katero je izrečen.

173. člen

(2) Če je izrečen zavodski ukrep oddaje v vzgojni zavod, določi
center vzgojni zavod za usposabljanje otrok in mladoletnikov, v
katerem se bo izvrševal vzgojni ukrep, in začetek izvrševanja
ukrepa; o tem mora obvestiti najmanj osem dni pred začetkom
izvrševanja ukrepa mladoletnika in vzgojni zavod, ki mu pošlje
tudi odločbo, s katero je izrečen vzgojni ukrep, in podatke, ki so
pomembni za izvrševanje tega ukrepa.

(1) Zavod, v katerem se izvršuje zavodski ukrep, odpusti
mladoletnika takoj, ko dobi pravnomočno odločbo o pogojnem
odpustu, spremembi, ustavitvi ali nadomestitvi zavodskega,
vzgojnega ukrepa oziroma ko preteče z zakonom predvidena
najdaljša doba za izvrševanje tega ukrepa.
(2) Mladoletniku, ki je neposredno pred koncem šolanja oziroma
pred izpitom in bi mu odpustitev onemogočila ali ga ovirala
dokončati šolo oziroma opraviti izpit, lahko zavod, v katerem se
izvršuje vzgojni ukrep, na njegovo prošnjo ali prošnjo njegovega
zakonitega zastopnika in s privolitvijo pristojnega centra omogoči,
da obiskuje šolo do konca šolskega leta oziroma da dela izpit.

(3) Vzgojni zavod je dolžan sprejeti mladoletnika, ki ga napoti
center.
170. člen

(3) Glede odpusta in pomoči mladoletniku po odpustu iz zavoda,
v katerem se izvršuje vzgojni ukrep, se smiselno uporabljajo
določbe 108. do 110. člena tega zakona. Pristojni center je še
posebej dolžan vsakemu mladoletniku po odpustu iz zavoda, v
katerem se izvršuje vzgojni ukrep, pomagati pri njegovem
vključevanju v življenje in mu v ta namen po potrebi, na predlog
tega zavoda pa obvezno, postaviti svetovalca.

(1) Če se izvrševanje vzgojnega ukrepa ne more začeti ali
nadaljevati, ker je mladoletnik pobegnil ali se skriva, mora pristojni
center oziroma vzgojni zavod o tem obvestiti sodišče oziroma
sodnika za prekrške in pristojno policijsko postajo, da ga izsledi
in pripelje v vzgojni zavod, iz katerega je mladoletnik pobegnil.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda v soglasju z
ministrom, pristojnim za socialne zadeve, navodilo za izvajanje
določbe prejšnjega odstavka.

174. člen

171. člen

Za izvrševanje vzgojnih ukrepov, izrečenih mladoletniku v
postopku o prekršku, se smiselno uporabljajo določbe tega zakona
o izvrševanju vzgojnih ukrepov, izrečenih v kazenskem postopku.

(1) Organ, ki je izrekel vzgojni ukrep, lahko na prošnjo
mladoletnika, njegovih ožjih družinskih članov, rejnika in skrbnika,
na predlog centra ali po uradni dolžnosti odloži izvršitev
zavodskega ukrepa:

Navodila in prepovedi

1. če je mladoletnik huje bolan;
2. če v njegovi ožji družini kdo umre ali je huje bolan;
3. če mladoletnik končuje šolo ali je pred izpitom, na katerega
se je pripravljal;
4. če ima mladoletnica otroka, ki še ni star eno leto, ali če je
noseča ali če ima otroka, ki še ni star dve leti in posebni
zdravstveni, socialni in drugi razlogi zahtevajo, da sama skrbi
zanj;
5. če je potrebno, da poskrbi za varstvo in vzgojo otrok, o čemer
da mnenje center, na območju katerega prebivajo
mladoletnikovi otroci.

175. člen
(1) Izvrševanje navodil in prepovedi, ki jih sodišče izreče
mladoletniku, pripravi, vodi in nadzira pristojni center.
(2) Navodila in prepovedi, ki jih ne izvajajo pristojni centri, se
izvršujejo v organih in organizacijah, v katerih delovno področje
sodi izvajanje take dejavnosti; le-ti morajo o uspehu izvrševanja
navodil in prepovedi obveščati sodišče pristojni center.
(3) Center obvesti sodišče, ki je mladoletniku izreklo kot vzgojni
ukrep navodilo iz prvega odstavka tega člena, ko oceni, da je
namen izvrševanja tega vzgojnega ukrepa dosežen.

(2) Prošnji za odložitev je potrebno priložiti tudi dokaze o vzrokih
za odložitev.
(3) Začetek izvrševanja ukrepa se lahko odloži v primeru iz 1.
točke prvega odstavka tega člena, dokler traja bolezen; v primeru
iz 2. in 5. točke največ za tri mesece; v primeru iz 3. točke največ
za šest mesecev; v primeru iz 4. Točke pa, dokler otrok ne dopolni
enega leta oziroma dveh let starosti.
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176. člen
Za izvršitev prepovedi vožnje motornega vozila mladoletniku se
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o izvrševanju kazni
prepovedi vožnje motornega vozila.
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Oddaja v prevzgojni dom

Nadzorstvo organa socialnega varstva
177. člen

183. člen

(1) Ko prejme center odločbo sodišča, s katero je mladoletniku
izrečen vzgojni ukrep nadzorstva organa socialnega varstva,
določi mladoletniku svetovalca in o tem obvesti sodišče.

(1) Vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom se izvršuje v
prevzgojnem domu za mladoletnike (v nadaljnjem besedilu:
prevzgojni dom) .

(2) Minister, pristojen za socialne zadeve, podrobneje uredi
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati svetovalci, in druga vprašanja v
zvezi z delom svetovalcev.

(2) Prevzgojni dom je notranja organizacijska enota Uprave.
(3) Nadzorstvo nad izobraževanjem mladoletnikov v prevzgojnem
domu opravlja ministrstvo, pristojno za šolstvo.

178. člen

184. člen

(1) Svetovalec mora nameniti posebno skrb vzgoji, varstvu in
nadzorstvu mladoletnika. Pri tem se lahko obrača za strokovno
pomoč na sodišče, pristojni center ter na druge strokovne
organizacije.

Za prevzgojni dom se smiselno uporabljajo določbe tega zakona,
ki urejajo organizacijo in delo zavodov.
185. člen

(2) Svetovalec mora zlasti skrbeti, da bo mladoletnik izvrševal
posebna navodila, če mu jih je naložilo sodišče.

Ob sprejemu v prevzgojni dom se prouči mladoletnikova osebnost,
ugotovi njegovo zdravstveno stanje, zmožnost usposabljanja,
sposobnosti in interesi ter druge lastnosti, pomembne za vzgojo,
prevzgojo in izobraževanje ter tretma mladoletnika.

179. člen
Mladoletnikovi starši, posvojitelj, rejnik ali skrbnik morajo omogočiti
svetovalcu izvrševanje njegovih nalog.

186. člen
(1) Mladoletnikom, ki so zmožni za delo in želijo delati, se omogoči
delo, ki ustreza potrebam njihovega izobraževanja ter pridobivanju
in izpopolnjevanju delovnih navad.

180. člen
(1) Svetovalec mora imeti z mladoletnikom ustrezne stike. Starši,
posvojitelj, rejnik ali skrbnik so dolžni obvestiti svetovalca o
razmerah, okoliščinah in pogojih, ki negativno vplivajo na izvajanje
tega ukrepa.

(2) Za delo in nagrajevanje mladoletnikov in za gospodarsko
dejavnost prevzgojnega doma se smiselno uporabljajo določbe
tega zakona o delu obsojencev in o gospodarski dejavnosti
zavoda, če ni z zakonom drugače določeno.

(2) Državni organi, organi lokalnih skupnosti, javni zavodi in druge
organizacije so dolžne sodelovati s svetovalcem, če je to potrebno
za izvrševanje njegovih nalog.

(3) Mladoletniki, ki se poklicno izobražujejo, dobivajo nagrado
glede na učni uspeh in uspeh pri praktičnem delu; osnova za
nagrado je 50 % vrednosti, določene z zakonom, ki ureja poklicno
in strokovno izobraževanje.

181. člen
(1) Center mora o uspehih izvrševanja tega vzgojnega ukrepa
poročati sodišču v rokih, ki jih sodišče določi, najmanj pa vsakih
šest mesecev.

187. člen
Mladoletniki, ki se primerno vedejo in imajo uspehe pri delu oziroma
pri izobraževanju, lahko dobijo pohvale in nagrade ali druge
ugodnosti, ki se določijo v hišnem redu prevzgojnega doma.

(2) Center lahko sodišču za mladoletnike predlaga prenehanje
tega vzgojnega ukrepa, če oceni, da je namen tega vzgojnega
ukrepa dosežen.

188. člen
(1) Mladoletniki v prevzgojnem domu, ki delajo, uživajo pravice in
varstvo v skladu s splošnimi predpisi.

Oddaja v vzgojni zavod
182. člen

(2) Mladoletnike se lahko zaposli največ dve uri na dan pri delih,
ki so potrebna za vzdrževanje reda in snage v prevzgojnem
domu.

(1) Vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod se izvršuje v skladu s
predpisi, ki urejajo usmerjanje mladostnikov s posebnimi
potrebami.

(3) Za mladoletnike v prevzgojnem domu se lahko organizira
skupno letovanje zunaj doma. Letni počitek in skupno letovanje
se štejeta v čas prestajanja vzgojnega ukrepa.

(2) Minister, pristojen za šolstvo, določi vzgojne zavode, v katerih
se izvaja vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod za posamezne
kategorije mladoletnikov.
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189. člen

195. člen

(1) Prevzgojni dom mora mladoletniku omogočiti, da pridobiva
znanje, zlasti pa da dokonča osnovnošolsko obveznost in si
pridobi poklic. Za to prevzgojni dom organizira osnovnošolsko in
poklicno izobraževanje v skladu s predpisi o osnovni šoli in drugimi
predpisi s področja vzgoje in izobraževanja.

Posameznemu mladoletniku lahko prevzgojni dom omogoči
izobraževanje in delo zunaj doma.

(2) Iz spričevala ne sme biti razvidno, da se je mladoletnik
izobraževal v prevzgojnem domu.

Določbe 28. člena, 56. do 62. člena , 65. do 68. člena, 82. do 84.
člena in 113. do 116. člena tega zakona veljajo tudi za mladoletnike.

190. člen

197. člen

(1) Za disciplinske prestopke se smejo izreči mladoletniku v
prevzgojnem domu naslednje disciplinske kazni:

(1) Minister, pristojen za pravosodje, podrobneje uredi izvrševanje
vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom.

1. opomin,
2. prepoved izhoda do treh mesecev,
3. namestitev v posebnem prostoru v prostem času do sedem
dni,
4. namestitev v posebnem prostoru brez pravice do dela do
sedem dni.

(2) Življenje in delo mladoletnikov v prevzgojnem domu določa
hišni red, ki ga predpiše upravnik v soglasju z direktorjem Uprave.

196. člen

Oddaja v zavod za usposabljanje
198. člen

(2) Disciplinska kazen prepovedi izhoda in namestitve v
posebnem prostoru se sme mladoletniku izreči samo za hujše
disciplinske prestopke, določene v 86. členu tega zakona.

(1) Vzgojni ukrep oddaje v zavod za usposabljanje se izvršuje v
zavodih za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju.

191. člen

(2) Sodišče v odločbi določi, v kateri zavod naj se odda
mladoletnik, ki mu je izreklo ta ukrep. Pred tem mora sodišče
dobiti mnenje posvetovalne komisije iz 150. člena tega zakona.

Disciplinske kazni izreka disciplinska komisija, ki jo imenuje
direktor Uprave. Za disciplinski postopek se smiselno uporablja
določba 91. člena tega zakona.

199. člen
192. člen

Ministrstvo, pristojno socialne zadeve, določi, v katerih zavodih
za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju se lahko izvršuje vzgojni ukrep iz prejšnjega
člena tega zakona.

(1) Mladoletnika, ki je nevaren, ker ogroža sebe ali druge, se
lahko izloči iz skupine jn namesti v poseben prostor. Ta ukrep
traja, dokler obstaja razlog za namestitev, vendar največ 12 ur.
(2) Namestitev mladoletnika v poseben prostor odredi z odločbo
upravnik prevzgojnega doma oziroma tisti, ki v njegovi odsotnosti
odgovarja za delovanje prevzgojnega doma. O ukrepu je treba
takoj obvestiti domskega zdravnika in direktorja Uprave.
193. člen

DRUGI DEL

Poseben prostor za izvršitev disciplinske kazni iz 190. člena tega
zakona mora biti opremljen kot bivalni prostor, poseben prostor
za izvršitev ukrepa iz prejšnjega člena tega zakona pa mora biti
opremljen tako, da se preprečijo samopoškodbe in uničevanje
opreme.

I. ORGANI ZA IZVRŠEVANJE
KAZENSKIH SANKCIJ

194. člen

1. oddelek: UPRAVA

(1) V prevzgojnem domu se organizira vzgojno delo po programu
vzgojnega dela v skladu z ustreznimi določbami zakona, ki ureja
izobraževanje in usposabljanje otrok in mladoletnikov z motnjami
v telesnem in duševnem razvoju.

200. člen
(1) V Republiki Sloveniji izvršuje kazenske sankcije Uprava
Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij kot organ
v sestavi ministrstva, pristojnega za pravosodje.

(2) Če se mladoletnik ni sposoben prilagajati delu in življenju po
programu vzgojne skupine, v katero je bil napoten, se lahko
premesti v posebno vzgojno skupino z intenzivnejšim postopkom.

(2) Kazen zapora, mladoletniškega zapora in kazen zapora,
izrečena v postopku o prekršku, se izvršuje v zavodih, ki so
dislocirane notranje organizacijske enote Uprave. Zavodi imajo
lahko dislocirane oddelke.

(3) O premestitvi mladoletnika odloča upravnik na predlog vodje
strokovne skupine.
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201. člen

(3) Za obsojence, ki so nevarni, ker ogrožajo druge, je mogoče
organizirati posebej varovan oddelek v okviru zavoda. V ta oddelek
razvršča nevarne obsojence upravnik zavoda s soglasjem
direktorja Uprave.

(1) Uprava v okviru delovnega področja, določenega z zakonom,
zlasti:
- skrbi za uveljavljanje pravic in obveznosti zaprtih oseb,
- skrbi za razvoj specifičnih, psiholoških, socialnih, pedagoških,
socioloških ter drugih oblik in metod dela z zaprtimi osebami,
- skrbi za razvoj socialnega dela in postpenalne obravnave zaprtih
oseb,
- skrbi za zdravstveno varstvo zaprtih oseb,
- skrbi za usklajeno izvajanje drugih kazenskih sankcij,
- skrbi za uniformo in drugo osebno opremo, oborožitev, tehnično
in drugo opremo paznikov,
- skrbi za razvoj sistemov zavarovanja zaprtih oseb,
- predlaga izboljšanje sistema izvrševanja kazenskih sankcij,
- odloča na prvi stopnji v upravnem postopku, kadar je tako
določeno z zakonom,
- zbira in obdeluje statistične in druge podatke o izvrševanju
kazenskih sankcij,
- skrbi za varovanje sodnih zgradb,
- opravlja druge naloge, določene z zakonom.

(4) V okviru posameznega zavoda je mogoče izvajati strožji in
svobodnejši režim prestajanja kazni zapora.
206. člen
(1) V zavodih morajo biti med seboj ločeni obsojenci in osebe,
kaznovane za prekršek, mladoletne osebe od polnoletnih, kakor
tudi moški od žensk.
(2) Obsojenci se pošiljajo v zavode po navodilu o pošiljanju in
razporejanju obsojencev, ki ga predpiše minister, pristojen za
pravosodje.
(3) Pri napotitvi obsojencev, ki jim je bila izrečena kazen zapora
do treh let (107. člen Kazenskega zakonika), je treba upoštevati
tudi, ali so osebnostno urejeni oziroma je mogoče utemeljeno
pričakovati, da ne bodo zlorabili svobodnejšega režima prestajanja
kazni.

(2) Pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka sodeluje Uprava
z znanstvenimi organizacijami, strokovnimi društvi in drugimi
zainteresiranimi organizacijami.

(4) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za napotitev
obsojencev, ki jim je bila izrečena kazen do petih let zapora.
(5) Ali obsojenec iz tretjega in četrtega odstavka tega člena
izpolnjuje pogoje za prestajanje kazni zapora v odprtem oziroma
polodprtem zavodu ali oddelku, oceni sodišče, ki je izreklo kazen
na prvi stopnji.

202. člen
(1) Uprava v izrednem ali vojnem stanju opravlja naloge s svojega
delovnega področja tako, da z obrambnim načrtom določi svojo
organiziranost, oblike in metode dela nastalim razmeram.

207. člen

(2) Pooblaščene uradne osebe Uprave so v izrednem ali vojnem
stanju razporejene na delovno dolžnost v Upravi.
(3) Materialno tehnična sredstva, zemljišča in objekti Uprave so
v izrednem ali vojnem stanju v uporabi Uprave.

(1) Zavod ima hišni red, v katerem je v skladu s tem zakonom in
na njegovi podlagi izdanimi predpisi natančneje določeno življenje
in delo obsojencev v zavodu.

203. člen

(2) Hišni red predpiše upravnik zavoda v soglasju z direktorjem
Uprave.

(1) Zavode ustanavlja in odpravlja Vlada Republike Slovenije z
uredbo.

208. člen
(1) Uradni jezik v zavodih je slovenščina.

(2) Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest v zavodih
in njihovih oddelkih določi direktor Uprave s pravilnikom.

(2) V zavodih na območjih občin, v katerih živita avtohtoni
italijanska in madžarska narodnostna skupnost, je uradni jezik
tudi italijanščina oziroma madžarščina. Na teh območjih zavodi
poslujejo, vodijo postopke, izdajajo upravne akte v slovenščini in
v jeziku narodnostne skupnosti, če obsojenci uporabljajo italijanski
oziroma madžarski jezik.

204. člen
(1) Delo uprave vodi direktor.
(2) Direktorja uprave nadomešča namestnik.

(3) Kadar je zavod na prvi stopnji vodil postopek tudi v italijanščini
oziroma v madžarščini, mora biti tudi drugostopna odločba izdana
v istem jeziku.

(3)Delo zavoda vodi upravnik zavoda. Upravnik zavoda je višji
upravni delavec in je za svoje delo in za delo zavoda odgovoren
direktorju Uprave.

(4) Obsojenca, ki ne obvlada uradnega jezika, mora zavod
seznaniti z gradivom in svojim delom v njegovem jeziku in mu
omogočiti, da spremlja postopek po tolmaču.

205. člen
(1) Zavodi s strožjim režimom prestajanja kazni zapora so zaprti
zavodi, zavodi s svobodnejšim režimom pa so polodprti in odprti
ter se med seboj ločijo po stopnji zavarovanja in omejevanja
svobode gibanja obsojencev. Podrobnejše kriterije določi minister, pristojen za pravosodje, s pravilnikom.

209. člen
(1) Ta zakon in na njegovi podlagi izdani predpisi morajo biti dostopni
obsojencem med prestajanjem kazni zapora.
(2) Obsojencem morajo biti na voljo tudi vsi mednarodni pravni

(2) Po stopnji zavarovanja in omejevanja svobode gibanja se
lahko razlikujejo tudi oddelki znotraj zavoda.
9. avgust 1999

47

poročevalec, št. 63

akti, ki jih je ratificirala Republika Slovenija in se nanašajo na
izvrševanje kazenskih sankcij in varstvo človekovih pravic.

214. člen
(1) Delavci Uprave so dolžni varovati državno, uradno ali drugo
skrivnost, s katero se seznanijo pri opravljanju nalog. Dolžnost
varovanja državne, uradne ali druge skrivnosti traja tudi po
prenehanju delovnega razmerja v Upravi.

210. člen
Zavodi so dolžni zagotoviti brezplačno pravno pomoč obsojencem
za varstvo njihovih pravic, določenih v tem zakonu in v predpisih,
izdanih na njegovi podlagi.

(2) Minister, pristojen za pravosodje, lahko razreši v utemeljenem
primeru delavca Uprave varovanje državne, uradne ali druge
skrivnosti tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Nadzorstvo nad zavodi
215. člen
211. člen

(1) Minister, pristojen za pravosodje, podeljuje zavodom,
prevzgojn.emu domu za mladoletnike, njihovim delavcem in
zunanjim sodelavcem priznanja za izjemne uspehe širšega
družbenega pomena, ki prispevajo k boljšemu izvrševanju
kazenskih sankcij ter k razvoju in krepitvi humanizacije
postopanja z zaprtimi osebami.

(1) Nadzorstvo glede zakonitega ravnanja z obsojenci opravljajo
pooblaščene uradne osebe ministrstva, pristojnega za pravosodje,
in predsednik okrožnega sodišča, na območju katerega je zavod
oziroma njegov oddelek. Pooblaščena uradna oseba ministrstva,
pristojnega za pravosodje, oziroma predsednik okrožnega
sodišča se seznani pri obsojencih o ravnanju z njimi ter izvajanju
njihovih pravic, na njihovo željo tudi brez navzočnosti delavcev
zavoda.

(2) Minister, pristojen za pravosodje, predpiše natančneje pogoje
za podeljevanje priznanj iz prejšnjega odstavka, sestavo komisije
in postopek za podeljevanje priznanj.

(2) Če pooblaščene uradne osebe oziroma predsednik okrožnega
sodišča iz prejšnjega odstavka pri nadzorstvu ugotovijo, da so
bile kršene pravice obsojencev, ukrenejo vse potrebno za
zagotovitev pravic obsojencev.

216. člen
Delavci Uprave morajo med stavko opravljati vsa dela in naloge,
ki zagotavljajo varnost in nemoteno delovanje Uprave, pazniki pa
morajo tudi spremljati in varovati priprte osebe po odredbi sodišča.

(3) Nadzorstvo iz prvega odstavka tega člena je treba omogočiti
tudi varuhu človekovih pravic v skladu z zakonom o varuhu
človekovih pravic in po mednarodnih aktih pooblaščenim pristojnim
organom za varstvo človekovih pravic in za preprečevanje
mučenja, nečloveškega, poniževalnega postopka in kaznovanja.

217. člen
Delavec Uprave, ki uveljavi pravico do pokojnine, ima pravico do
povračila stroškov za selitev iz kraja, v katerem je služboval, v
kraj, v katerem se želi nastaniti, če je bil v kraj službovanja
premeščen ali razporejen zaradi nemotenega opravljanja nalog
Uprave.

(4) Nadzorstvo nad izobraževanjem obsojencev v zavodih
opravlja ministrstvo, pristojno za šolstvo.
(5) Strokovni nadzor in upravni nadzor nad zdravstveno
dejavnostjo zavoda se izvajata v skladu z zakonom, ki ureja
zdravstveno dejavnost.

Pooblaščene uradne osebe
218. člen

2. oddelek: DELAVCI ZAVODOV

Pooblaščene uradne osebe so dolžne opravljati vse uradne
naloge, tudi kadar je izvršitev nalog povezana z nevarnostjo za
njihovo življenje.

212. člen

♦
Za delavce Uprave se uporabljajo splošni in posebni predpisi, ki
urejajo delovna razmerja, zdravstveno, pokojninsko in invalidsko
zavarovanje delavcev, če s tem zakonom ni drugače določeno.

219. člen
Pooblaščene uradne osebe imajo posebno izkaznico, ki jo izda
minister, pristojen za pravosodje, ki s pravilnikom predpiše tudi
obrazec izkaznice.

213. člen
(1) Delavci Uprave so delavci s posebnimi dolžnostmi in posebnimi
pooblastili (v nadaljnjem besedilu: pooblaščene uradne osebe) in
drugi delavci.

220. člen

(2) Pooblaščene uradne osebe so delavci, ki opravljajo naloge
varovanja in nadzora (pazniki), direktor Uprave, upravniki
zavodov in vodje dislociranih oddelkov zavodov.

Pooblaščeni uradni osebi pripada za vsako začeto leto delovne
dobe nad pet let v zavodu dodatek na stalnost v višini 0,5 %
osnovne plače.

(3) V pravilniku o sistemizaciji delovnih mestu se določi tista
delovna mesta, na katerih delajo pooblaščene uradne osebe.
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državnih organih, dodatno še en dan letnega dopusta zaradi
zahtevnosti dela.

221. člen
(1) Pooblaščena uradna oseba, ki je uveljavila pravico do starostne
ali invalidske pokojnine, ima pravico do odpravnine po splošnih
predpisih.

226. člen

(3) Ob smrti pooblaščene uradne osebe se njeni družini izplača
odpravnina v skladu s prejšnjim odstavkom.

(1) Pooblaščene uradne osebe morajo opravljati delo v posebnih
delovnih pogojih, kadar je to potrebno za izvajanje nalog zavoda.
(2) Kot posebni delovni pogoji se štejejo: delo ob nedeljah in
praznikih in dela prostih dneh, delo v deljenem delovnem času,
delo daljše od polnega delovnega časa, dežurstvo kot redna
oblika dela, pripravljenost za delo na domu, v določenem kraju ali
na delovnem mestu.

222. člen
(1) Uprava ima zdravstveno komisijo, ki ocenjuje sposobnost
pooblaščenih uradnih oseb za opravljanje dela.
(2) Zdravstveno komisijo imenuje direktor Uprave in ima pet
članov, od katerih so najmanj trije zdravniki.

(3) Če narava dela zahteva, se delo v zavodu opravlja v izmenah,
ki jih določi z razporedom upravnik zavoda oziroma vodja
dislociranega oddelka zavoda.

(3) Pooblaščena uradna oseba, za katero komisija iz prvega
odstavka tega člena oceni, da ni sposobna za opravljanje svojega
dela, je pa sposobna za drugo delo v Upravi, se razporedi na
drugo delo, ki ustreza stopnji njene strokovne usposobljenosti in
zdravstvenemu stanju, oziroma se ji omogoči poklicna
rehabilitacija, če je to potrebno.

(4) V izjemnih razmerah lahko upravnik zavoda v soglasju z
direktorjem Uprave odredi odložitev ali prekinitev letnega dopusta
pooblaščenih uradnih oseb.
227. člen

(4) Po razporeditvi iz prejšnjega odstavka se zadeva odstopi v
nadaljnji postopek pristojni enoti Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje zaradi priznanja pravic iz invalidskega
zavarovanja.

Pooblaščena uradna oseba prejema med začasno zadržanostjo
zaradi bolezni, nesreče pri delu ali v drugih primerih, določenih s
predpisi o zdravstvenem varstvu, razen v primeru začasne
zadržanosti zaradi nesreče izven dela ali zaradi nege družinskega
člana, ko prejema nadomestilo plače po splošnih predpisih,
nadomestilo plače v višini plače za poln delovni čas brez dodatkov
za delo v posebnih pogojih.

(5) Če je zmanjšana delovna sposobnost posledica opravljanja
nalog Uprave, obdrži pooblaščena uradna oseba osnovno plačo,
ki bi jo prejemala za prejšnje delo, če je to zanjo ugodnejše.

228. člen
(6) Če komisija iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da
pooblaščena uradna oseba ni sposobna za opravljanje svojega
ali drugega dela v Upravi, pošlje zadevo v nadaljnji postopek
pristojni enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
zaradi priznanja pravic iz invalidskega zavarovanja.

(1) Pooblaščena uradna oseba ne sme opravljati dela, ki bi jo
oviralo pri opravljanju nalog Uprave, ali dela, ki bi škodovalo ugledu
Uprave, oziroma dela, ki ni združljivo z naravo dejavnosti Uprave.
(2) Dela, ki jih pooblaščena uradna oseba ne sme opravljati,
določi direktor Uprave.

223. člen
Uprava zavaruje pri zavarovalnici pooblaščene uradne osebe za
primer smrti ali trajne izgube splošne delovne zmožnosti.

(3) Za vrednotenje posebnih prepovedi in omejitev iz tega člena
določi Vlada Republike Slovenije odstotek povečanja osnovne
plače pooblaščenih uradnih oseb.

224. člen

229. člen

(1) Pooblaščena uradna oseba, ki pri opravljanju službene naloge
ali v zvezi z opravljanjem take naloge izgubi življenje, se na stroške
Uprave pokoplje v kraju na območju Republike Slovenije, ki ga
določijo njeni ožji sorodniki.

Določbe tega poglavja, ki se nanašajo na pooblaščene uradne
osebe, veljajo tudi za druge delavce, za katere je tako določeno
v pravilniku o sistemizaciji.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka imajo ožji sorodniki umrlega
delavca pravico do enkratne denarne pomoči. Ta pomoč ne sme
znašati manj kot znašajo plače in drugi osebni prejemki, ki jih je
pooblaščena uradna oseba prejela v zadnjih šestih mesecih.

Pazniki

(3) O višini enkratne pomoči iz prejšnjega odstavka odloči direktor
Uprave.

(1)Delovno razmerje paznika lahko sklene, kdor izpolnjuje poleg
splošnih pogojev, določenih z zakonom, še naslednje posebne
pogoje:

230. člen

(4) Denarna pomoč iz drugega odstavka tega člena se izplača
poleg odpravnine.
225. člen
-

Pooblaščenim uradnim osebam pripada poleg pravic iz delovnega
razmerja v skladu z zakonom, ki ureja ta vprašanja za delavce v
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da ima končan najmanj štiriletni program srednjega
izobraževanja,
da ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
da ima ustrezne psihofizične sposobnosti za delo v zavodu.
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(2) Psihofizične sposobnosti se določijo v pravilniku o sistemizaciji
delovnih mest.

da je storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
ali če resno grozi, da bo storil tako kaznivo dejanje,
da se pripravlja na beg ali upor,
da kakorkoli ogroža sebe ali druge,
da huje ovira druge pri delu, počitku ali razvedrilu.

(3) Pred sklenitvijo delovnega razmerja mora paznik opraviti
preizkus psihofizičnih sposobnosti za delo.

(2) O odstranitvi je paznik-vodja izmene dolžan takoj obvestiti
upravnika zavoda oziroma vodjo oddelka zavoda. V posebnem
prostoru sme ostati obsojenec do odločitve upravnika ali vodje
oddelka zavoda, vendar največ 12 ur.

231. člen
(1) Paznik mora v šestih mesecih po sprejemu v delovno razmerje
uspešno opraviti predpisano usposabljanje in zahtevan preizkus
znanja. Program usposabljanja predpiše minister, pristojen za
pravosodje.

236. člen

(2) Če paznik ne opravi preizkusa iz prejšnjega odstavka, mu po
preteku odpovednega roka preneha delovno razmerje.

Določbe 235. in 236. člena tega zakona veljajo smiselno tudi za
osebe, kaznovane v postopku za prekršek, in za mladoletnike.

(3) Po opravljenem izpitu iz prvega odstavka tega člena mora
paznik pred direktorjem Uprave dati prisego, ki se glasi:

237. člen

»Slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog varovanja in
nadzora vestno, odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval svoje
naloge ter spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine.«.

(1) Za zagotovitev varnosti, reda in discipline smejo pazniki opraviti
osebni pregled obsojenca, pregled bivalnih prostorov, pregled
osebne prtljage obsojencev, identifikacijo oseb, ki prihajajo v zavod
ali ovirajo delo paznikov, pregled obiskovalcev zavoda s
tehničnimi sredstvi ter identifikacijo in odstranitev osebe, ki se
brez dovoljenja nahaja v označenih prostorih zavodov, kjer je
gibanje omejeno.

232. člen
(1) Paznik mora vsakih pet let pred posebno komisijo opraviti
preizkus strokovnega znanja in psihofizičnih sposobnosti za delo.
(2) Paznika, ki preizkusa ne opravi, se razporedi po splošnih
predpisih o razporeditvi na drugo delovno mesto.

(2) Pazniki imajo pravico preprečiti vstop in izstop vozilu ali osebi
s prtljago, če pregled zahtevajo na vidnem mestu objavljena pravila
varovanja, oseba pa ne dovoli njihovega pregleda.

(3) Način opravljanja preizkusa ter sestavo komisije iz prvega
odstavka tega člena določi direktor Uprave.

238. člen

233. člen

(1) Pazniki imajo pravico uporabiti prisilna sredstva zoper
obsojence, če drugače ne morejo preprečiti bega, napada,
samopoškodbe ali večje materialne škode.

(1) Pazniki so oboroženi in enotno uniformirani.

(2) Telesna sila se sme uporabiti tudi, če drugače ni mogoče
zagotoviti izvršitve ukaza, ki je izdan v mejah pooblastil.

(2) Vozila, ki se uporabljajo za opravljanje nalog varovanja in
nadzora, so posebno označena in opremljena.

(3) Za prisilna sredstva iz prvega odstavka tega člena se štejejo:

(3) Minister, pristojen za pravosodje, s pravilnikom predpiše
nošenje, hrambo in vzdrževanje orožja, vrsto, izgled in način
nošenja uniforme ter uporabo, označitev in opremo vozil.

- sredstva za vklepanje in vezanje,
- telesna sila,
- plinski razpršilec
- gumijevka,
- opozorilni strel,
- strelno orožje z gumijastim in ostrim strelivom
- službeni psi.

234. člen
(1) Pazniki skrbijo za varnost, zavarovanje, red in disciplino v
zavodu, spremljajo obsojence zunaj zavoda in nadzirajo obsojence
na zunanjih deloviščih.

(4) Paznik sme uporabiti le tisto prisilno sredstvo, s katerim lahko
z najmanjšimi škodljivimi posledicami za osebo, proti kateri ga
uporabi, opravi uradno nalogo.

(2) Pazniki lahko opravijo preizkus alkoholiziranosti ali prisotnosti
prepovedane droge pri obsojencu, če so znaki, da je v zavodu ali
ob prihodu v zavod pod vplivom alkohola ali droge.

(5) O vsaki uporabi prisilnega sredstva zoper obsojenca je treba
takoj obvestiti Upravo.

(3)Paznik mora zasledovati pobeglega obsojenca, dokler obstoja
možnost prijetja.

239. člen

(4) Pazniki lahko opravljajo tudi varovanje sodnih zgradb. Pri
opravljanju teh nalog imajo pazniki pravice in dolžnosti v skladu z
zakonom, ki ureja zasebno varovanje. Minister za pravosodje
podrobneje predpiše organizacijo varovanja sodnih zgradb.

(1) Pri opravljanju uradnih nalog sme paznik uporabiti strelno
orožje samo, če ne more drugače:
- zavarovati življenja ljudi,
- odvrniti od sebe neposrednega napada, s katerim je ogroženo
njegovo življenje,
- odvrniti napada na objekt, ki ga varuje, če je pri tem ogroženo
življenje ljudi v njem,
- odvrniti napada na osebo, ki jo varuje.

235. člen
(1) Paznik-vodja izmene, izjemoma paznik, sme obsojenca
odstraniti iz skupnih bivalnih in drugih prpstorov in ga odvesti v
poseben prostor, če je podan utemeljen sum:
poročevalec, št. 63
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(2) Za preprečitev bega iz zaprtega oziroma posebej varovanega
zavoda ali oddelka sme paznik zoper pobeglega obsojenca
uporabiti strelno orožje z gumijastimi naboji.

II. GOSPODARSKA DEJAVNOST
245. člen

(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena sme
paznik uporabiti strelno orožje šele, če ne more z drugimi sredstvi,
ki jih določajo predpisi o opravljanju službe, zagotoviti izvršitve
uradne naloge. Pred vsako uporabo strelnega orožja mora paznik,
kadar okoliščine to dopuščajo, tistega, zoper katerega naj bi se
uporabilo strelno orožje, opozoriti s klicem in opozorilnim strelom.

(1) Za zagotavljanje možnosti dela obsojencev v času prestajanja
kazni zapora se v Upravi organizirajo ustrezne gospodarske
dejavnosti.

(4) Paznik, ki opravlja uradno nalogo pod neposrednim vodstvom
predpostavljenega, sme uporabiti strelno orožje samo po
njegovem ukazu. Uporabo strelnega orožja se sme ukazati le v
primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena.

(3) Gospodarske dejavnosti Uprave se opravljajo v javnem
interesu.

(2) Gospodarske dejavnosti Uprave so sestavni del izvrševanja
kazni zapora v Republiki Sloveniji.

246. člen

240. člen

(1) Gospodarske dejavnosti Uprave se organizirajo:

(1) Uprava zagotovi pravno pomoč pazniku, zoper katerega je
uveden kazenski ali odškodninski postopek zaradi opravljanja
uradnih nalog, ki jih je po oceni Uprave opravil v skladu s predpisi.

kot terapevtske in učne delavnice v tistih zavodih, kjer je to
potrebno za izvajanje izobraževalnih in korektivnih dejavnosti
obsojencev,
kot režijski obrati v tistih zavodih, ki se zaradi zagotavljanja
večjih možnosti dela obsojencev ukvarjajo tudi s proizvodnjo
izdelkov in storitev za potrebe Uprave in potrebe drugih
organov.

(2) Oceno poda komisija, ki jo imenuje direktor Uprave.
(3) Če je bil paznik obsojen zaradi kaznivega dejanja iz druge
alinee prvega odstavka 231. člena tega zakona, mora sodišče
pravnomočno sodbo poslati direktorju Uprave.

(2) Za delovanje terapevtskih in učnih delavnic se smiselno
uporabljajo predpisi s področja izobraževanja.

241. člen

(3) Režijski obrati se ustanovijo v skladu z določbami zakona, ki
ureja upravo, za njihovo delovanje pa se smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki ureja gospodarske javne službe.

Minister, pristojen za pravosodje, podrobneje uredi izvrševanje
nalog paznikov.
Vzgojna služba

247. člen
Kadar zaradi večjega obsega gospodarskih dejavnosti, posebnih
značilnosti teh dejavnosti, povezovanja s poslovnimi partnerji,
tehničnih, ekonomskih in drugih razlogov ni smotrno ustanoviti
režijskega obrata, se lahko ustanovi javni gospodarski zavod ali
javno podjetje po določbah zakona, ki ureja gospodarske javne
službe.

242. Člen
Naloge vzgojne službe opravljajo psihologi, pedagogi, sociologi,
vzgojitelji, socialni delavci, inštruktorji in učitelji praktičnega pouka.
243. člen

248. člen

(1) Delavci vzgojne službe skrbijo za takšno organizacijo življenja
in dela v zavodu, ki pospešuje ustrezno vključitev obsojenca v
normalno življenje na prostosti po prestani kazni.

V posameznem zavodu se lahko glede na velikost zavoda,
posebne značilnosti zavodskih programov, velikost in posebnosti
gospodarskih dejavnosti ter iz drugih razlogov organizirajo
gospodarske dejavnosti v več organizacijskih oblikah.

(2) Delavci vzgojne službe pripravljajo program individualnega
tretmaja obsojenca in skrbijo za njegovo realizacijo, organizirajo
in vodijo skupinske oblike tretmaja obsojencev ter sodelujejo pri
načrtovanju in izvajanju vseh ostalih ukrepov, s katerimi se
poizkuša doseči boljšo psihosocialno prilagoditev obsojencev.

249. člen
Ustanovitelj posameznih organizacijskih oblik gospodarskih
dejavnosti Uprave je Vlada Republike Slovenije, ki v ustanovnem
aktu uredi vprašanja, ki izhajajo iz namena ustanovitve posamezne
organizacijske oblike, ter druga vprašanja v skladu z določbami
zakona, ki ureja gospodarske javne službe.

244. člen
Inštruktorji in učitelji praktičnega pouka so delavci v gospodarskih
dejavnostih zavodov, ki skrbijo za poklicno in delovno
usposabljanje obsojencev ter sodelujejo v izvajanju programov
tretmaja.
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255. člen

3. del

Predlog za uvedbo postopka o prekrških iz tega zakona vložijo
organi, ki so pristojni za nadzor nad izvrševanjem posameznih
določb zakona.

I. KAZENSKE DOLOČBE
250. člen

II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(1) Z denarno kaznijo od 300.000 SIT do 5,000,000 SIT se kaznuje
za prekršek pravna oseba:

256. člen

1. če opravlja določeno gospodarsko dejavnost, ki ji je
prepovedana z varnostnim ali varstvenim ukrepom prepovedi
določene gospodarske dejavnosti (167. člen tega zakona);
2. če omogoči drugemu opravljanje poklica, dejavnosti in
dolžnosti, čeprav ve, da mu je bil s pravnomočno odločbo
izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja določenega
poklica, določene samostojne dejavnosti ali kakšne dolžnosti
(158. člen tega zakona).

Za gospodarske enote se do izdaje predpisa iz 249. člena, vendar
najdalj eno leto po uveljavitvi tega zakona, uporabljajo predpisi, ki
veljajo za gospodarske družbe.
257. člen
(1) Do sprejema predpisov, ki bodo urejali štetje zavarovalne
dobe s povečanjem, se za pooblaščene uradne osebe uporablja
določba 112. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
(Uradni list SRS, št. 17/78 in 8/90 ter Uradni list RS, št. 12/92, 58/
93, 71/94, 29/95 in 10/98) v zvezi z 99. členom zakona o notranjih
zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list
RS, št. 19/91, 4/92 in 58/93) in zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96).

(2) Z denarno kaznijo od 30.000,00 SIT do 300.000,00 SIT se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek
iz 1 točke prejšnjega odstavka.
251. člen
(1) Z denarno kaznijo od 30.000,00 do 100.000,00 SIT se kaznuje
za prekršek tisti, ki se izmika odvzemu vozniškega dovoljenja ali
vpisu prepovedi vožnje motornega vozila v vozniško dovoljenje
ali vpisu v evidenco o prepovedih izdaje vozniškega dovoljenja
(123., 159., 163. člen tega zakona).

(2) V enem letu od uveljavitve tega zakona se opravi revizija
delovnih mest v Upravi, na katerih se šteje zavarovalna doba s
povečanjem.

(2) Z denarno kaznijo od 30.000,00 SIT do 100.000,00 SIT se
kaznuje za prekršek tisti, ki med prestajanjem kazni zapora vozi
tiste vrste oziroma kategorije motornega vozila, za katero mu je
sodišče izreklo prepoved vožnje ali odvzem vozniškega dovoljenja
(96. člen tega zakona).

258. člen
Do sprejema predpisa, ki bo urejal položaj javnih uslužbencev, se
za pooblaščene uradne osebe uporablja določba 112. člena
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/
78 in 8/90 ter Uradni list RS, št. 12/92 in 58/93) v zvezi s 136.
členom zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80,
38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 19/91, 4/92 in 58/93)

252. člen
Z denarno kaznijo od 50.000,00 SIT do 150.000,00 SIT se kaznuje
za prekršek tisti, ki mu je izrečen varnostni ukrep prepovedi
opravljanja poklica, samostojne dejavnosti ali dolžnosti (157. člen
tega zakona) ali varnostni ukrep prepovedi samostojnega
opravljanja dejavnosti ali poklica, če to prepoved prekrši (162.
člen tega zakona).

259. Člen
(1) Do sprejema predpisa, ki bo urejal pogoje za upokojevanje
pooblaščenih uradnih oseb, ima pooblaščena uradna oseba, ki
ima najmanj 30 (moški) oziroma 25 (ženska) let pokojninske
dobe, od tega najmanj 15 let s statusom pooblaščene uradne
osebe, in dopolni najmanj 45 (moški) oziroma 40 (ženska) let
starosti, v roku šest mesecev po vložitvi zahteve pravico do
upokojitve.

253. člen
Z denarno kaznijo od 5.000,00 SIT do 20.000,00 SIT se kaznuje
pogojno odpuščeni obsojenec, če se v osmih dneh po prihodu v
kraj, kjer namerava stalno prebivati, ne javi pristojni policijski postaji
ali ne sporoči spremembe prebivališča, dokler je na pogojnem
odpustu (105. člen tega zakona).

(2) Pokojnina se pooblaščeni uradni osebi iz prejšnjega odstavka
odmeri v višini 65 % pokojninske osnove. Za vsako leto
pokojninske dobe nad 30 let (moški) oziroma 25 let (ženska) se
pokojnina poveča za 2 % pokojninske osnove, vendar največ do
85 % pokojninske osnove.

254. člen

(3) Pooblaščena uradna oseba, ki na dan uveljavitve tega zakona
izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena, ima v obdobju
šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona pravico do upokojitve.

(1) Z denarno kaznijo od 100.000,00 SIT do 1,000.000,00 SIT se
kaznuje za prekršek vzgojni zavod, ki ne sprejme mladoletnika,
ki mu je izrečen vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod (169. člen
tega zakona).

260. člen

(2) Z denarno kaznijo od 10.000,00 SIT do 100.000,00 SIT se
kaznuje odgovorna oseba vzgojnega zavoda, če stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.
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261. člen

263. člen

Predpise na podlagi lega zakona morajo pristojni ministri izdati
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
262. člen

Zavodi in prevzgojni dom za mladoletnike morajo hišne rede
uskladiti z določbami tega zakona ter na podlagi zakona izdanih
predpisov v šestih mesecih po izdaji pravilnika o izvrševanju
kazni zapora oziroma pravilnika o izvrševanju vzgojnega ukrepa
oddaje v prevzgojni dom.

Do izdaje ustreznih predpisov, najdalj pa eno leto po uveljavitvi
tega zakona, ostanejo v veljavi:

264. člen

1. Pravilnik o izvrševanju kazni zapora (Uradni list, SRS, št. 3/
79),
2. Pravilnik o izvrševanju vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni
dom (Uradni list SRS, št. 3/79),
3. Pravilnik o izvrševanju del in nalog pooblaščenih uradnih oseb
kazenskih poboljševalnih zavodov (Uradni list SRS, št. 3/79,
2/83 in 23/87 in Uradni list RS, št. 10/91),
4. Pravilnik o načinu in odmerjanju plačila za delo obsojencev in
o nagradah za delo mladoletnikov v prevzgojnem domu
(Uradni list SRS, št. 3/79),
5. Navodilo o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje
kazni v zavode za prestajanje kazni zapora (Uradni list RS,
št. 41/97),
6. Navodilo o vodenju evidenc in zbiranju statističnih podatkov
o osebah na prestajanju kazni zapora in mladoletnikih v
prevzgojnem domu (Uradni list SRS, št. 3/79),
7. Navodilo o ravnanju z mladoletnikom, ki se izmika izvršitvi
vzgojnega ukrepa (Uradni list SRS, št. 12/79).

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o
posebnih skladih gospodarskih enot kazenskih poboljševalnih
zavodov in njihovi uporabi (Uradni list SRS, št. 3/79, 17/84),
265. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o
izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78, 41/87,
39/89 in 8/90 ter Uradni list RS, št. 12/92, 58/93 71/94, 29/95 in 10/
98), razen določbe 21. člena, ki ostane v veljavi do ustreznega
predpisa, in določb členov 145 in 145 a do 145 č.
266. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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zapora brez negativnih posledic, ki bi lahko sledile obsojenčevi
seznanitvi z nekaterimi ugotovitvami. Predlagatelj je z
namenom, da se ta določba uporablja čim ožje, določil, da se
s podzakonskim aktom, ki ga izda minister, pristojen za
pravosodje, določi tudi postopek za ugotavljanje negativnega
vpliva podatkov, ki v smislu tretjega odstavka 37. člena
predloga zakona niso dostopni osebi, na katero se nanašajo.

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga zakona
o izvrševanju kazenskih sankcij - prva obravnava, na 15. seji,
dne 30.6.1999, sprejel sklep, da je predlog zakona primerna
podlaga za pripravo zakona za drugo obravnavo, in naložil Vladi
Republike Slovenije, da pripravi predlog zakona v skladu s stališči
Državnega zbora.
Predlagatelj je pri pripravi besedila zakona za drugo obravnavo v
celoti upošteval stališča Državnega zbora in proučil vsa
vprašanja, ki jih ta stališča zajemajo, vključno s pripombami
Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve.

Kar zadeva nadzor pisemskih in drugih pošiljk ter telefonskih
pogovorov obsojencev, predlagatelj poudarja, da z zakonom
predvideni nadzor nad pisemskimi in drugimi pošiljkami ne
predstavlja kršitev ustavne pravice nedotakljivosti pisem, saj
ne gre za cenzuro v smislu preverjanja pisne vsebine
pisemske pošiljke, temveč le za ugotovitev, ali ne gre za
vnašanje predmetov, ki jih obsojenec ne sme posedovati.

1. Predlagatelj je ponovno proučil določbe, ki zadevajo varstvo
osebnih podatkov, predvsem kar zadeva njihovo skladnost z
Ustavo. Gre predvsem za določbo, po kateri ugotovitve, ki
se zbirajo med izvrševanjem kazni zapora, niso dostopne
osebi, na katero se nanašajo, če bi lahko negativno vplivali
na delo z njo. Predlagatelj meni, da tako omejitev dopušča
106. člen Kazenskega zakonika, ki pravi, da se z Ustavo in
zakoni zajamčene pravice tistih, proti katerim se izvršujejo
kazenske sankcije, smejo v skladu z zakonom odvzeti in
omejiti samo, kolikor je nujno, da se izvrši posamezna
kazenska sankcija. Nedvomno pa je namen take zakonske
ureditve prav v tem, da se lahko izvrši kazenska sankcija
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Nadzorovani telefonski pogovor bi v praksi resnično
predstavljal prisluškovanje pogovoru, kar pa Ustava ne
dopušča, zaradi česar je predlagatelj upošteval to pripombo
tako, da nadzorovanega telefonskega pogovora obsojenca
ni mogoče dopustiti, temveč se je odločil za ureditev, po kateri
je mogoče zaradi varnostnih in drugih razlogov telefonski
pogovor obsojencu prepovedati.
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določbo prenesel iz dela, ki govori o pooblaščenih uradnih
osebah (221. člen predloga), v poglavje o prehodnih in končnih
določbah kot 259. Člen, ker gre pač za določbo, ki bo veljala
do uveljavitve predpisa, ki bo to vprašanje urejal sistemsko
za vse pooblaščene uradne osebe.

2. Predlagatelj je po proučitvi določb v zvezi s sklenitvijo
obveznega invalidskega in pokojninskega zavarovanja
obsojenca, ki med prestajanjem kazni zapora redno dela,
ugotovil, da ni potrebe po spremembi predvidene ureditve,
čeprav to zavarovanje veže na pogoj doseganja vsaj
povprečnega delovnega uspeha. Take omejitve zakon o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju sicer res ne
predvideva, vendar predlagatelj meni, da gre v danem primeru
za poseben zakon, ki glede na delovne navade obsojencev,
katere v mnogih primerih niso najboljše, mora vsebovati.

5. Predlagatelj je proučil in ustrezno upošteval tudi konkretne
pripombe Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in
pravne zadeve, in sicer:
■

beseda tretma je sicer res tujka, vendar je toliko
udomačena v penološki praksi, da je ne kaže spreminjati,
posebno še, ker ne opredeljuje zgolj obravnave obsojenca
v tehničnem smislu, temveč pomeni celoten sklop vseh
vprašanj, ki zadevajo resocializacijo obsojenca,

■

predlagatelj je sledil tudi pripombi v zvezi s sodelovanjem
organov, ki morajo sodelovati z organi, ki so pristojni za
izvrševanje kazenskih sankcij, med katere je vključil tudi
organe lokalnih skupnosti,

•

kar zadeva pripombo, da je treba proučiti zadnji stavek
odstavka, ki v 10. členu govori o mučenju, predlagatelj
poudarja, da je opredelitev »mučenje« v celoti povzeta iz
konvencije proti mučenju in drugemu krutemu in
nečloveškemu in poniževalnemu ravnanju ali kaznovanju
Organizacije združenih narodov, vendar pa je kljub temu
sledil pripombi in podrobneje opredelitev, da ta pojem ne
zajema bolečine ali trpljenja, ki je neizogibna in nehotena
posledica izvrševanja zakonite sankcije,

Predlagatelj je upošteval opozorilo ne neusklajenost določbe,
ki govori o postopku v zvezi s prekrški (3. člen predloga
zakona), in uskladil to določbo s sedaj veljavnim sistemom, ki
ureja to področje.
3. Predlagatelj je proučil tudi vprašanje posebnega tretmaja za
določene vrste obsojencev, vendar mora pri tem poudariti,
da slovenska penološka klasifikacija sledi modernim načelom
izvrševanja kazni zapora, po kateri naj bi bili penalni zavodi
organizirani tako, da omogočajo čim bolj diferenciran,
individualiziran in dinamičen tretma obsojencev ob optimalnem
upoštevanju in zagotavljanju človekovih pravic obsojencev
in upoštevanju pravice občanov, do neposredne zaščite pred
njihovimi kriminalnimi dejanji. Ločevanje posameznih skupin
obsojencev glede na kazniva dejanja bi sicer zmanjšalo
nevarnost tako imenovane »kriminalne infekcije«, vendar bi
tak sistem prinesel s seboj več negativnih posledic, predvsem
povečevanje njihovih medsebojnih negativnih vplivov, ki bi
povsem izničili vsakršna resocializacijska prizadevanja, po
drugi strani pa bi močno povečali potencialno nevarnost za
nastanek raznih ekscesov. Praksa doslednega ločevanja
»infektivnih« obsojencev od ostalih in njihovo nameščanje v
posebne oddelke ali zavode pa bi zahtevalo tudi zelo drago
maksimalno varnostno tehnično zavarovanje.

glede možnosti preskusa prisotnosti psihotropnih
substanc pri obsojencu, predlagatelj poudarja, da gre za
možnost opraviti tak preizkus, ne pa za obveznost, se
pravi, da obsojenec lahko odkloni preizkus prisotnosti
takih substanc, poleg tega pa je predlagatelj dopolnil to
določbo tako, da je ta možnost podana le takrat, kadar se
utemeljeno sumi, da je določen obsojenec pod vplivom
prepovedane droge,

4. Predlagatelj je proučil stališče Državnega zbora, po katerem
naj se črta določbe o predčasnem upokojevanju pooblaščenih
uradnih oseb. Pri tem predlagatelj soglaša, da je predčasno
upokojevanje posameznih poklicnih skupin potrebno celovito
urediti, in sicer v zakonu o invalidskem in pokojninskem
zavarovanju, vendar pa je treba upoštevati dejstvo, da so
pooblaščene uradne osebe že doslej vedno bile in so še
izenačene v svojih pravicah s pooblaščenimi uradnimi
osebami organov za notranje zadeve, konkretno policisti, in
s pooblaščenimi uradnimi osebami Ministrstva za obrambo.
Zaradi tega je tudi določba, ki govori o predčasnem
upokojevanju teh delavcev v Upravi za izvrševanje kazenskih
sankcij, identična z določbo, ki ureja to vprašanje v zakonu o
policiji. Predlagatelj meni, da te pravice pooblaščenim uradnim
osebam ni mogoče odvzeti, dokler ni vprašanje ustrezno
urejeno z drugim predpisom. Zaradi tega je smiselno enako
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delo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij v izrednem
ali v vojnem stanju mora teči nemoteno dalje, zaradi česar
predlagatelj v bistvu ne spreminja določbe 202. člena
predlaganega zakona, res pa je, da je potrebno podrobneje
določiti organiziranost, oblike in metode dela, to pa mora
Uprava določiti z obrambnim načrtom.
Predlagatelj je proučil in upošteval tudi pripombe Sekretariata
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve, ki zadevajo
pravno tehnični značaj posameznih določb, ter pripombe glede
slovnične in pravopisne pravilnosti jezika v predlaganem besedilu
zakona.

54

9. avgust 1999

nagrajevanje obsojencev za delo, pomenil povečanje osnovne
plače obsojencev za 164 odstotkov, kar pa je seveda
nesprejemljivo, predvsem za gospodarske enote, kot tudi za
proračun. Brez potrebe sta postavljeni tudi dve osnovi, to je
minimalna plača in zajamčena plača. S predlagano spremembo
pa se izognemo navedenemu dvomu ali gre za bruto ali neto
plačo in tako postavljamo le eno jasno osnovo za obračun, ki je
enaka osnovi za delavce v državnih organih in javnih zavodih, to
je v negospodarstvu. S predlagano novo osnovo bi se realna
plača obsojencev povečala za 17 odstotkov, kar, je glede na
siceršnja gibanja v gospodarstvu sprejemljivo.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE
K 11, Členu:
Člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Kazni zapora in mladoletniškega zapora, kazni zapora, izrečene
v postopku o prekršku, ter kazni zapora, izrečene po drugih
predpisih, se izvršujejo v zavodih za prestajanje kazni zapora (v
nadaljnjem besedilu: zavod).«.

V drugem odstavku je sprememba v tem, da se poleg kriterijev in
meril sprejme še količnike za določitev osnovnih plačil po tarifnih
razredih, ki bodo določeni v soglasju z ministrom za delo in s tem
usklajeni s tipičnimi delovnimi mesti v drugih zavodih.

Obrazložitev
Kazen zapora je zagrožena tudi v nekaterih drugih predpisih, na
primer v zakonu o pravdnem postopku, kjer pa ni določeno, kje
se te kazni izvršujejo. Zato je ta dopolnitev potrebna tako za
omenjeni zakon, kot za morebitne druge predpise.

»53. člen

Predlog četrtega odstavka je omejen predvsem z dvoumnostjo
uporabe dveh osnov, kot tudi s stališčem, da minimizacija plačil ni
smiselna in potrebna, ker je to urejeno že v drugem odstavku.
Obsojenec mora biti plačan predvsem glede na rezultate dela,
minimalno plačilo pa ščiti tudi nedelo. Glede na to, da ima obsojenec
vse osnovne potrebščine med prestajanjem kazni zagotovljene,
velja enaka obrazložitev kot v primeru začasne nezmožnosti za
delo. V nasprotnem primeru bi se pojavili primeri, ko obsojenci, ki
že leta pridno delajo, v času bolniške odsotnosti ne bi bili deležni
nikakršnega nadomestila, po drugi strani pa bi bilo »lenuhom«
zagotovljeno minimalno plačilo ne glede na rezultate dela.

(1) Osnova za izračun plačila za delo obsojencev je 25 odstotkov
osnove za obračun plače zaposlenih v državnih organih.

Sedanji peti odstavek se lahko v celoti črta, ker ne navaja nobenih
posebnih ugodnosti za to kategorijo obsojencev.

K 53. členu:
Člen se spremeni tako, da se glasi:

(2) Količnike za določitev osnovnih plačil ter kriterije in merila za
ocenjevanje uspešnosti in rezultatov dela predpiše minister,
pristojen za pravosodje, v soglasju z ministrom, pristojnim za
delo. Pri oblikovanju kriterijev in meril se upošteva kakovost in
količina opravljenega dela, obsojenčev prispevek k zmanjšanju
stroškov proizvodnje, zahtevnost in težavnost dela ter delovne
pogoje.

K 136. členu:
»136. člen
Za izvršitev denarne kazni, izrečene v postopku o prekršku
posamezniku ali odgovorni osebi pravne osebe, in za izvršitev
denarne kazni, izrečene po drugih predpisih, se smiselno
uporabljajo določbe 119. do 122. člena tega zakona.

(3) Obsojencu se za doseženi nadpovprečni oziroma
podpovprečni uspeh pri delu v skladu z merili in kriteriji iz tega
člena plačilo za delo ustrezno poveča oziroma zmanjša.«.

Obrazložitev
Za ta amandma velja ista obrazložitev kot k amandmaju k 11.
členu.

Obrazložitev
Po naknadnih izračunih bi sedanji predlog zakona, kar zadeva
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Predlog zakona o

ZDRAVSTVENI
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STIK

Z

TER
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PRIHAJAJO

V

ŽIVILI

- EPA 914 - II - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 121. seji dne 29/7-1999 določila
besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI
ŽIVIL IN IZDELKOV TER SNOVI, KI PRIHAJAJO V STIK Z
ŽIVILI,

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo,
- Janez ZAJEC, državni sekretar v Ministrstvu za zdravstvo,
- Dunja PIŠKUR KOSMAČ, državna sekretarka v Ministrstvu
za zdravstvo,
- Dunja SEVER, dr.med., pomočnica glavnega zdravstvenega
inšpektorja.

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

umrljivost/10.000: skupna - 96,4, bolezni obtočil 40,2, neoplazme
24,3) za katera je s številnimi epidemiološkimi študijami in
raziskavami dokazano, da so v povezavi z neustrezno sestavo
hrane oziroma živil, načinom prehrane, kot tudi dolgotrajno
izpostavljenostjo toksičnim, mutagenim, kancerogenim kemičnim
agensom v živilih.

UVOD
I. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Zdravstvena problematika prehrane se v Republiki Sloveniji, tako
kot v evropskih in drugih razvitih državah v svetu, poglablja.
Obolenja, ki so neposredno ali posredno vezana na prehrano
oziroma živila, naraščajo. Zaskrbljujoč je predvsem naraščajoč
trend zviševanja akutnih nalezljivih črevesnih in kroničnih
degenerativnih bolezni, ki so v neposredni ali posredni povezavi
s hranilno sestavo, ki vpliva na biološko vrednost živil in
mikrobiološko oziroma kemično kontaminacijo živil.

Iz podatkov o obvezni prijavi nalezljivih obolenj v Sloveniji je
razvidno, da so v vrhu splošne obolevnosti nalezljiva črevesna
obolenja prebivalcev (zbolevnost/100.000: 1994 - 785, 1995 649,1996 - 540,1998 - 531), ki se pojavljajo predvsem kot akutna
zdravstvena posledica higiensko/mikrobiološko neustreznih živil.
Zdravstvena služba ocenjuje, da je letna realna obolevnost zaradi
vseh, ne samo prijavljenih nalezljivih črevesnih obolenj v Sloveniji
celo 10 krat višja. Ocenjuje se tudi, da je visok pojav črevesnih
nalezljivih obolenj (salmoneloze, kampilobakterioze, zastrupitve
s stafilokoknim toksinom...) neposredno vezan na okužbo živil z
mikroorganizmi in to predvsem zaradi neustreznih higienskih
razmer in postopkov v proizvodnji in prometu, kakor tudi nizke
ravni osebne higiene ter neznanja zaposlenih pri delu z živili.

Živila, še posebej njihova sestava, v povezavi z načinom prehrane,
predstavljajo enega najpomembnejših dejavnikov tveganja za
visoko obolevnost in umrljivost prebivalcev zaradi kroničnih
degenerativnih obolenj, ob sočasni znižani delovni produktivnosti
in večji porabi sredstev za zdravstveno varstvo.
V Sloveniji so na prvih dveh mestih vzrokov umrljivosti v odrasli
dobi obolenja srca in ožilja ter neoplazme (1996 umrljivost/10.000:
skupna - 93,5, bolezni obtočil 39,7, neoplazme 23,2; 1998
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Glede na navedene negativne zdravstvene posledice, ki so v
povezavi z živili ter načinom prehranjevanja, je razumljivo, da je
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odgovornost za zdravje potrošnika pri vseh, ki se ukvarjajo z
živili, odločilnega pomena, zato bi moralo stalno spremljanje,
preverjanje in ocenjevanje pogojev zdravstvene ustreznosti živil
predstavljati osnovo nadzorstva, vzpostavljenega v vseh obratih
za proizvodnjo in promet z živili. Uradni zdravstveni nadzor nad
živili s svojo preventivno zdravstveno usmeritvijo, pa mora vsem
prebivalcem zagotavljati država.

izdanih na njuni osnovi, že povzroča določene težave, posebej
pri uvozu živil iz EU.
Predlagani zakon naj bi nadomestil oba navedena zakona, saj bo
urejal tako pogoje zdravstvene ustreznosti živil in zaradi možnega
vpliva nanje, tudi zahteve glede ustreznosti snovi in izdelkov, ki
prihajajo v stik z živili ter način uradnega zdravstvenega nadzora.

Poenotena zakonodaja in sistem nadzorstva, k čemer težijo razvite
države, velike proizvajalke hrane, s ciljem zagotoviti potrošniku
zdravstveno ustrezna - "varna" živila po priporočilih Svetovne
zdravstvene organizacije (v nadaljnjem besedilu: SZO) in
Svetovne organizacije za hrano in kmetijstvo (v nadaljnjem
besedilu: FAO) ter pospeševati hitro trgovinsko menjavo in prost
pretok izdelkov (EU, STO, CEFTA, EFTA), predvidevajo večjo
odgovornost proizvajalca ter enoten način preskušanja in
ocenjevanja živil glede zdravstvene ustreznosti s strani uradnih,
pooblaščenih institucij.

II. Cilji in poglavitne rešitve zakona
Predlog zakona temelji na strokovnih podlagah, ki so usklajene z
mednarodnimi normami za varovanje zdravja ljudi ter povzetih
evropskih smernicah na področjih, ki so že usklajena.
Osnovni cilji sodobne živilske zakonodaje, ki jih priporoča tudi
Zelena knjiga EU, so:
-' zagotavljanje varovanja javnega zdravja in zdravja potrošnika;
omogočanje prostega pretoka blaga, v okviru notranjega trga
in s tretjimi državami;
uveljavitev zahteve, da so pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
živila, da so varna za potrošnika, postavljeni na osnovi
strokovnih dognanj, ki izhajajo iz ocene tveganja za zdravje;
večja odgovornost za zdravstveno ustreznost oziroma
varnost živil s strani vseh, ki so vključeni v verigo proizvodnje
in prometa živil, z uporabo HACCP sistema (Hazard Analysis Critical Control Point) v notranjem nadzoru ter ob
zagotovljenem učinkovitem izvajanju uradnega nadzora živil,
za katerega skrbi država;
zagotoviti, da so predpisi medsebojno usklajeni, racionalni in
prijazni za uporabnika.

Takšen pristop je potreben zaradi izredno hitrega razvoja
tehnologije pridelave ter predelave živil, vedno večjega
onesnaženja okolja in naraščanja mednarodnega pretoka
proizvodov, kar prinaša vedno nove zdravstvene probleme. Lete je mogoče zmanjšati in doseči nivo varovanja zdravja ljudi, ki
ga predlaga tudi SZO v svojih ciljih »Zdravje za vse do leta 2000«
in »Zdravje v 21. stoletju«.
V skladu z Zakonom o organizaciji in delovnem področju
ministrstev je nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo področje
živil, razdeljen med Ministrstvo za zdravstvo (Zdravstveni
inšpektorat Republike Slovenije), Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (Veterinarska uprava Republike Slovenije)
in Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj (Tržni inšpektorat
Republike Slovenije ). Navedena porazdelitev pristojnosti v praksi
pogojuje spore zaradi stvarne pristojnosti inšpektoratov, ker je ta
v obstoječih predpisih preohlapno določena. To ima lahko za
posledico trojnost inšpekcijskega nadzorstva nad istimi živili. Ker
je osnovna lastnost živil usmerjena v krepitev in varovanje zdravja
ljudi, to pogojuje tudi vsebino uradnega nadzora. Zato je treba
zagotoviti ustrezno sodelovanje vseh pristojnih ministrstev in
upravnih organov ter na enoten način organizirati zagotavljanje
nadzora zdravstvene ustreznosti živil ter razreševanje
zdravstvene problematike živil in prehranske politike v državi.
Tak model organizacije strategije prehranske politike v državi
priporoča tudi SZO, zaživel pa je predvsem v skandinavskih
državah.

Predlog zakona izhaja iz temeljne zahteve po celostni obravnavi
zdravstvene ustreznosti živil, skupno s snovmi ter izdelki, ki
prihajajo v stik z njimi, zaradi njihovega možnega negativnega
vpliva na živila.
Pojem zdravstvene ustreznosti zajema
-

ustreznost glede hranilne sestave živil v smislu vsebnosti in
medsebojnega razmerja za zdravje bistvenih snovi oziroma
hranil iz osnovnih sestavin živil;
ter varnost oziroma neškodljivost za zdravje glede vsebnosti
bioloških agensov (patogeni in pogojno patogeni
mikroorganizmi), aditivov, kemičnih (ostanki pesticidov,
toksičnih kovin, ostanki veterinarskih zdravil, organskih
spojin), radioloških in mehaničnih agensov v živilih.

Področje zdravstvene neoporečnosti živil in predmetov splošne
rabe v Republiki Sloveniji urejata Zakon o zdravstveni
neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (Uradni list SFRJ,
št. 55/78 in 58/85), ki se v skladu s prvim odstavkom 4. člena
Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije do izdaje
ustreznih predpisov Republike Slovenije, uporablja kot republiški
predpis ter Zakon o zdravstvenem nadzorstvu nad živili (Uradni
list SRS, št. 17/75), katerega del določil je glede izvajanja
zdravstvenega nadzorstva nad živili povzet tudi v zakonu o
veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94).

Predlog zakona naj bi predstavljal krovni zakon, na osnovi
katerega bodo s posameznimi izvršilnimi predpisi urejena in, če
obstajajo, z evropskimi direktivami ter regulativami usklajena
področja:
pogoji zdravstvene ustreznosti živil ter izdelkov in snovi, ki
prihajajo v stik z živili - uskladitev z osnovnimi direktivami, ki
urejajo področja:
- aditivov za živila - direktiva 89/107/EEC,
- pomožnih predelovalnih snovi - direktiva 88/388/EEC
- živil za posebne prehranske namene ■ direktiva 89/398/
EEC
- kontaminacije živil - regulativa 315/93/EEC
"novih" živil in sestavin - regulativa 258/97/EC
izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili - direktiva 89/
108/EEC

Navedena zakona in na njuni osnovi izdani podzakonski predpisi,
ki datirajo pred letom 1991, ne ustrezajo več, saj ne sledijo novim
strokovnim dognanjem glede ocene tveganj, ki jih za ljudi, pa tudi
okolje, predstavljajo živila v smislu ogrožanja zdravja, tehničnemu
napredku na področju živilske tehnologije, zdravstveno tehničnih
in higienskih postopkov, ki se uporabljajo v razvitih državah v
proizvodnji in prometu z živili ter zahtevam po večji odgovornosti
proizvajalca pri zagotavljanju varnosti živil.
Zato dosledno izvajanje teh zakonov ter podzakonskih predpisov,
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ler na njihovi osnovi izdanimi specifičnimi direktivami in
drugimi dopolnilnimi predpisi;

prihajajo v stik z živili/1000 prebivalcev na parametre kemijske
higienske ustreznosti.

zahteve za označevanje hranilnih lastnosti živil, pomembnih
z vidika informiranja in varovanja zdravja potrošnika uskladitev z direktivo 90/496/EEC, ki ureja označevanje
prehranske vrednosti živil;

Izvajalci uradnega nadzora so inšpekcijski organi, v okviru
pooblastil, ki jim jih dajeta ta zakon in Zakon o državni upravi in
delovnem področju ministrstev.
Financiranje programa monitoringa živil iz proračuna je podprto z
ugotovitvijo, da bodo ciljane preiskave in analize živil usmerjene v
tiste pokazatelje onesnaženja živil, ki so posledica agrotehničnih
postopkov primarne pridelave oz. prireje, onesnaženja okolja,
tehnoloških postopkov predelave ter higienskih razmer, kar vse
lahko negativno vpliva na živilo in s tem na zdravje potrošnika, s
ciljem, da se na osnovi rezultatov pripravljajo zdravstvene ocene
ogrožanja javnega zdravja in zdravja potrošnika ter pripravijo
predlogi za kratkoročne in dolgoročne ukrepe na področju varnosti
živil v okviru zdravstvene prehranske politike v Republiki Sloveniji.

zagotavljanje principov higiene živil v proizvodnji in prometu s
pomočjo obvezne uporabe HACCP sistema kot osnove za
izvajanje notranjega nadzorstva, prilagojenega vrsti in
tehnologiji proizvodov - uskladitev z direktivo 93/43/EC o higieni
živil;
uradni zdravstveni nadzor živil, podprl s preskušanjem po
mednarodnih standardih - uskladitev z direktivami 89/397/
EEC in 93/99/EC o uradnem nadzoru nad živili, direktivo 86/
591/EEC, ki ureja področje vzorčevanja in analiz živil ter
povzemanje priporočil EC za izvajanje vsakoletnega skupnega
programa uradnega nadzora živil v državah članicah;

IV. Mednarodno pravna ureditev nadzora zdravstvene
ustreznosti živil

monitoring zdravstvene ustreznosti živil, izdelkov in snovi, ki
prihajajo v stik z živili za ugotavljanje njihove kontaminacije
zaradi bioloških in kemičnih agensov, ki lahko ogrožajo zdravje
ljudi, kot sestavni del zdravstveno ekološkega nacionalnega
monitoringa.

Na ozemlju držav, članic EU, je vzpostavljen enotni notranji trg,
kateremu se pridružuje Republika Slovenija, ki zagotavlja prost
pretok vseh vrst blaga, med njimi tudi živil. To omogočajo in
pogojujejo horizontalne ter vertikalne smernice EU, ki postavljajo
enotne zahteve za izpolnjevanje zahtev - neškodljivost za zdravje
in okolje ter varnost uporabe, ki jih morajo zagotavljati izdelki v
prostem pretoku. Z uveljavitvijo smernic EU pa zakonski predpisi
držav članic EU, ki urejajo zdravstvene pogoje živil v proizvodnji
in prometu, ostanejo še naprej v veljavi, pod pogojem, da
izpolnjujejo zahteve EU za zagotavljanje zdravja potrošnikov,
določajo nadzorstvo nad njim ter ne predstavljajo ovir za pretok
blaga v notranjem trgu.

Z zakonom bo podana pravna podlaga za vzpostavitev in
delovanje komisije za živila in prehrano kot posvetovalnega
strokovnega telesa pri Ministrstvu za zdravstvo za področje
zdravstvene problematike živil in prehrane.
Predlog zakona daje tudi podlago za ustanovitev novega vladnega
organa - urada za prehrano, za zagotavljanje usklajenega vodenja
ustrezne prehranske politike v državi.

Nadzorstvo nad proizvodnjo in prometom z živili je v večini
evropskih držav urejeno centralno, prek parlamenta in vlade
oziroma njenih resornih ministrstev za zdravstvo ali okolje
(Avstrija, Italija, Nizozemska) ali kmetijstvo (Francija), oziroma
prek za to posebej ustanovljenih vladnih teles, v katerih sestavi
so predstavniki pristojnih resornih ministrstev (Skandinavske
države, Kanada).V nekaterih EU državah se pripravlja ustanovitev
novih vladnih teles, ki bodo skrbeli za varnost hrane (Velika
Britanija -Agency forfood safety).Tudi v okviru EU se problematika
zdravstvene ustreznosti - varnosti živil poglablja ( BSE; pojavljanje
patogenih mikroorganizmov v živilih, povzročiteljev okužb in
zastrupitev, kot so Salmonela enteritidis, Listeria, Campylobacter,
enterohemoragična E. coli; uporaba veterinarskih zdravil;
intenzivna uporaba pesticidov v kmetijstvu; industrijsko
onesnaženje okolja ter vstop industrijskih onesnaževalcev v
prehransko verigo od krme h končnemu potrošniku, kar kaže
tudi primer dioksinske afere). Zato je bil v EU ustanovljen nov
direktorat DG XXIV, ki je odgovoren za varovanje zdravja
potrošnika in varnost živil, ki bo urejal tudi področja uradnega
nadzora nad živili, fitosanitarnega in veterinarskega nadzora.

III. Finančne posledice zakona
Predlog zakona predvideva, da se finančna sredstva za izvajanje
uradnega nadzora nad živili ter letnega programa monitoringa
ciljanih preiskav in analiz živil na prisotnost bioloških in kemičnih
kontaminantov zagotovi iz državnega proračuna.
Večina proračunskih sredstev za izvajanje uradnega
zdravstvenega nadzorstva, za katerega sta pristojni zdravstvena
in veterinarska inšpekcija, so opredeljena že v dosedanjih
proračunskih sredstvih Zdravstvenega inšpektorata Republike
Slovenije in Veterinarske uprave Republike Slovenije, oziroma v
finančnih ocenah v okviru Državnega Programa za prevzem
pravnega reda EU do leta 2002.
Zaradi varovanja zdravja, bo letno v Republiki Sloveniji v okviru
uradnega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo živil odvzeto in
preiskano na parametre mikrobiološke ustreznosti 8 vzorcev
živil/1000 prebivalcev ter 4 vzorci živil ter izdelkov in snovi, ki
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Higiena živil pomeni zahteve in ukrepe, potrebne za zagotavljanje
zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti živil v vseh fazah
njihove proizvodnje in prometa.

BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Osebna higiena pomeni zahteve in ukrepe, potrebne za
zagotavljanje snažnosti in urejenosti oseb, delovne obleke in
odsotnosti povzročiteljev bolezni, ki se lahko prenašajo z živili.

1. člen

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) je sistem, ki
omogoča identifikacijo oziroma prepoznavanje, oceno, ukrepanje
in nadzor nad morebitno prisotnimi škodljivimi agensi v živilih, ali
stanji, ki lahko ogrožajo zdravje človeka.

Ta zakon določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati živila in izdelki
ter snovi, ki prihajajo v neposreden stik z živili, da so zdravstveno
ustrezni ter ureja zdravstveno nadzorstvo nad njihovo proizvodnjo
in prometom z namenom, da se varuje zdravje ljudi in omogoča
nemoten promet na notranjem trgu in s tujino.

Varnost živil pomeni zagotovilo, da živilo ni škodljivo za zdravje
potrošnika, če je pripravljeno oziroma zaužito za predviden namen.

2. člen

Zdravstveno nadzorstvo pomeni nadzor nad pogoji za
zagotavljanje zdravstvene ustreznosti živil in izdelkov ter snovi,
ki prihajajo v stik z živili, predpisanimi s tem zakonom ter predpisi,
izdanimi na podlagi tega zakona. Z zdravstvenim nadzorstvom
se preverja neškodljivost živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v
stik z živili za zdravje in s tem primernosti za uporabo v prehranske
namene oziroma za predviden način uporabe.

Posamezni pojmi v tem zakonu imajo naslednji pomen :
Živilo je vse, kar ljudje uporabljajo za prehranske namene v
nepredelani, polpredelani ali predelani obliki, vključno s pitno vodo.
Med živila se ne štejejo tobak, zdravila in psihotropne substance.
Pitna voda je voda iz javnih vodooskrbnih sistemov ter voda za
embaliranje, namenjena javni porabi.

Zdravstvena ustreznost živil je varnost živil ter ustreznost
njihove hranilne sestave glede vsebnosti življenjsko pomembnih
hranilnih snovi, ki vplivajo na biološko in energetsko vrednost
živil.

Izdelki ter snovi, ki prihajajo pri proizvodnji in prometu živil
v stik z živili, so:
- posoda, pribor, oprema, naprave in embalaža za živila;
- sredstva za čiščenje in razkuževanje, ki se uporabljajo v
proizvodnji in prometu živil;

Zdravstvena ustreznost izdelkov ter snovi, ki prihajajo v
stik z živili, je ustreznost njihove sestave ter varnost.

Proizvodnja je priprava, obdelava, predelava, dodelava in
pakiranje živil ter izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili v
končno obliko. Za proizvodnjo se šteje tudi priprava jedi za javno
prehrano.

II. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE
USTREZNOSTI ŽIVIL

Promet so vsi postopki po končani proizvodnji, ki vključujejo
shranjevanje, prevoz, razdeljevanje in prodajo končnih proizvodov,
vključno z njihovim izvozom ali uvozom, z namenom oskrbe
uporabnika s proizvodi proti plačilu ali brez plačila, razen v
znanstvene namene.

3. člen
Proizvodnja in promet živil se morata izvajati skladno z načeli
higiene živil.

Adltlv je vsaka snov, ki se običajno ne uporablja oziroma uživa
kot živilo in ne predstavlja običajne, tipične sestavine živila, ne
glede na to ć^li ima hranilno vrednost ali ne, se pa namensko
dodaja živilu iz tehnoloških in organoleptičnih razlogov v
proizvodnji, pakiranju, za transport in hrambo ter ima neposredne
ali posredne učinke na živilo, s čimer se spremeni v sestavino
živila.

Proizvodnja in promet živil se lahko izvajata le v objektih, prostorih,
in na mestih, ki ustrezajo higienskim in zdravstveno-tehničnim
zahtevam.

Onesnaževalec (kontamlnant) je katerikoli biološki, kemični,
fizikalni ali radiološki agens, ki je nenamensko prisoten v živilu
kot posledica postopkov pridelave oziroma predelave živil ali kot
posledica onesnaženja okolja ter prometa.

Predpise o higienskih in zdravstveno-tehničnih pogojih v
proizvodnji živil rastlinskega in mešanega izvora in v prometu
živil izda minister, pristojen za zdravstvo.

Živila za posebne prehranske namene (dietetična živila) so
živila, ki se zaradi specifične sestave ali načina predelave bistveno
razlikujejo od običajnih živil ter so zaradi specifičnih prehranskih
lastnosti namenjena prehrani določenih skupin oseb z motnjami
prebave ali presnove, osebam, katerih fiziološko stanje zahteva
nadzorovano in usmerjeno prehrano z določenimi snovmi v živilu
ter dojenčkom in majhnim otrokom.

4. člen

Predpise o higienskih in zdravstveno-tehničnih pogojih v
proizvodnji živil živalskega izvora izda minister, pristojen za
veterinarstvo.

V proizvodnji in prometu z živili lahko delajo samo osebe, ki imajo
ustrezno strokovno izobrazbo za delo z živili, oziroma so zanj
dodatno usposobljene in izpolnjujejo osnovne zahteve osebne
higiene.
Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prometom
živil, so dolžne skrbeti za stalno usposabljanje delavcev, ki
prihajajo pri delu v stik z živili.

Hranilne snovi (hranila) so beljakovine, ogljikovi hidrati,
maščobe, vitamini in minerali ter druge bistvene sestavine živil, ki
vplivajo na energetsko in biološko vrednost živila.

poročevalec, št. 63

Predpise, ki določajo osnovne zahteve osebne higiene, pogoje
za usposobljenost za delo z živili ter način in izvajalce
usposabljanja, izda minister, pristojen za zdravstvo.

60

9. avgust 1999

Živila proizvedena z pomočjo gensko modificiranih organizmov
morajo biti posebej označena, da se lahko ločijo od klasično
proizvedenih živil.

5. člen
V proizvodnji in prometu živil ne smejo delati osebe, Ki so prenašalci
povzročiteljev nalezljivih bolezni, zaradi česar bi lahko,
neposredno ali posredno preko živil, ogrožali zdravje potrošnika.

Predpis, ki opredeljuje posebne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati
biotehnološko proizvedena živila, preden smejo v promet,
predpiše minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju z ministrom,
pristojnim za kmetijstvo ter v soglasju z ministrom, pristojnim za
področje genske tehnologije.

6. člen
Živila so varna, če:
1. ne vsebujejo mikroorganizmov ali parazitov oziroma njihovih
razvojnih oblik ali izločkov, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje
ljudi;
2. ostanki pesticidov in zdravil za veterinarsko uporabo, ki so
na osnovi dobre kmetijske in veterinarske prakse pričakovana
posledica uporabe teh snovi v postopkih primarne pridelave
živil, ne presegajo dopustnih količin;
3. ne vsebujejo strupenih kovin, nekovin, drugih kemičnih
onesnaževalcev iz okolja ter strupenih snovi v količinah, ki
lahko škodljivo vplivajo na zdravje ljudi;
4. ne vsebujejo aditivov, ki niso dovoljeni za proizvodnjo živil ali
če njihova količina ne presega dovoljene;
5. ne vsebujejo radionuklidov nad dopustno mejo ali niso obsevani
nad mejo, določeno s predpisi, oziroma pod mejo učinkovitosti
obsevanja;
6. niso mehanično onesnaženi s primesmi ali tujki, ki so lahko
škodljive za zdravje ljudi, povzročajo odpor pri potrošnikih ali
neposredno ogrožajo zdravje;
7. niso njihova sestava ali organoleptične lastnosti (okus, vonj,
videz) zaradi fizikalnih, kemičnih, mikrobioloških ali drugih
procesov tako spremenjene, da niso namensko uporabna;
8. je njihov rok uporabnosti čitljiv in ni pretečen.

10. člen
Živilom se smejo v proizvodnji v skladu s principi dobre proizvodne
prakse dodajati aditivi.
Minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim
zdravstvo, predpiše dovoljene aditive.
11. člen
Da se obogati hranilna in biološka vrednost živil, se sme živilom
v proizvodnji dodajati vitamine, minerale in njihove soli ter druge
hranilne sestavine v predpisanih količinah.
Živila iz prejšnjega odstavka morajo imeti v deklaraciji naštete
sestavine in količine, ki so jim dodane za obogatitev.
Minister, pristojen za zdravstvo, izda predpis, ki določa vrsto živil
ter hranilne sestavine in njihove količine za obogatitev.
12. člen

Predpise, ki določajo varnost živil izda minister, pristojen za
zdravstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za veterinarstvo in
ministrom, pristojnim za kmetijstvo.

Če so živila namenjena posebnim prehranskim potrebam ljudi, pri
katerih je potrebno zaradi posebnih fizioloških potreb ali motenj
prebave ali presnove doseči določene učinke s kontroliranim
uživanjem živil, se jim sme spremeniti sestava ali fizikalne,
kemične, biološke ali druge lastnosti v primerjavi z drugimi
istovrstnimi živili (v nadaljnjem besedilu: živila za posebne
prehranske namene).

7. člen
Živila iz prvega odstavka 6. člena ne smejo v promet, oziroma ne
smejo biti v prometu, če vsebujejo onesnaževalce, ki so zdravju
škodljivi oziroma jih vsebujejo v količinah, ki lahko ogrožajo zdravje
na osnovi analize in ocene tveganja, ki ga onesnaževalec lahko
predstavlja za zdravje človeka.

Predpis, ki določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati živila za
posebne prehranske namene, izda minister, pristojen za
zdravstvo.

8. člen

III. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE
USTREZNOSTI IZDELKOV IN SNOVI, KI PRIHAJAJO V
STIK Z ŽIVILI

Živila, ki se dajejo v promet, morajo biti opremljena z deklaracijo,
ki vsebuje podatke o prehranski vrednosti živila. Prehranska
vrednost živila mora ustrezati deklariranim podatkom.

13. člen

Minister, pristojen za zdravstvo predpiše način deklariranja ter
podatke o prehranski vrednosti živil v prometu.

Izdelki in snovi, ki prihajajo v stik z živili, ne smejo vsebovati
snovi, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje ljudi ali poslabšajo
organoleptične lastnosti in sestavo živil, če prehajajo v živilo.

9. člen

Predpise o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izdelki in snovi, ki
prihajajo v stik z živili, določi minister, pristojen za zdravstvo.

Živila ne smejo v promet, če so proizvedena s pomočjo
biotehnoloških in tehnoloških metod, ki niso strokovno preverjene
kot neškodljive za zdravje človeka.
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IV. OGLAŠEVANJE

vzpostavljen na osnovah HACCP sistema, ki omogoča
prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki
lahko predstavljajo tveganje za zdravje, izvajanje potrebnih
ukrepov ter vzpostavlja stalen nadzor na tistih mestih (kritičnih
kontrolnih točkah) v proizvodnji in prometu živil, kjer se tveganja
lahko pojavijo.

14. člen
Prepovedano je pripisovati zdravilno lastnost živilom v smislu
preprečevanja ali (o)zdravljenja bolezni ali delati za njih reklamo s
sliko, znamenji, izrazi ali besedili, ki bi lahko potrošnika zavedli v
zmoto glede njihove sestave, lastnosti, namena uporabe ali učinka
delovanja živila.

Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka morajo voditi
dokumentacijo o obsegu in načinu izvajanja notranjega nadzora.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko minister, pristojen za
zdravstvo, dovoli za posamezna živila, da se v njihovo deklaracijo
vpišejo podatki o njegovi zdravilni lastnosti in določi kako sme biti
navedena njegova zdravilna lastnost.

18. člen
Laboratorijsko preskušanje zdravstvene ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili v okviru izvajanja
notranjega nadzora, se lahko opravlja v lastnih laboratorijih ali v
drugih laboratorijih, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

15. člen

Pogoje ter način verifikacije laboratorijev iz prejšnjega odstavka,
predpiše minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju z ministrom,
pristojnim za veterinarstvo in ministrom, pristojnim za kmetijstvo.

Oglaševanje alkoholnih pijač ureja poseben zakon.

19. člen

V. NADZORSTVO NAD ŽIVILI, IZDELKITER SNOVMI, KI
PRIHAJAJO V STIK Z ŽIVILI

Uradni zdravstveni nadzor obsega pregled, vzorčevanje,
preskušanje, preverjanje dokumentacije in ugotovitve glede:

16. člen

1. higienskih in zdravstveno tehničnih pogojev objektov za
proizvodnjo in promet z živili in pitno vodo ter za javno
vodooskrbo oziroma prometa živil izven teh objektov ali na
javnih površinah;

Za zagotovitev zdravstvene ustreznosti živil in izdelkov ter snovi,
ki prihajajo v stik z živili, se izvajajo naslednje vrste nadzora:
1. notranji nadzor, ki ga izvajajo pravne ali fizične osebe, ki
proizvajajo ali dajejo v promet živila in izdelke ter snovi, ki
prihajajo v stik z živili;

2. zdravstvene ustreznosti živil, pitne vode in izdelkov ter snovi,
ki prihajajo v stik z živili v vseh fazah njihove proizvodnje in
prometa ter vseh snovi, ki se uporabljajo iz tehnoloških ali
organoleptičnih razlogov v vseh fazah proizvodnje in prometa
od surovin, polizdelkov, polgotovih do končnih izdelkov ter
ustreznost tehnoloških postopkov;

2. uradni zdravstveni nadzor nad živili, izdelki ter snovmi, ki
prihajajo v stik z živili, ki ga izvajajo zdravstveni inšpektorji;
3. uradni zdravstveni nadzor nad proizvodnjo živil živalskega
izvora, prometom nepakiranega svežega mesa, svežih rib in
drugih vodnih organizmov in uporabo izdelkov ter snovi, ki
prihajajo v stik s temi živili, ki ga izvajajo veterinarski
inšpektorji.

3. higienskega stanja prostorov, naprav, opreme in pripomočkov
za proizvodnjo in promet z živili in pitno vodo;
4. zdravja oseb, ki delajo v proizvodnji in prometu z živili in pitno
vodo, zaradi preprečevanja, nastanka in širjenja nalezljivih
bolezni;

Strokovno podporo izvajanju uradnega zdravstvenega nadzora
iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka, zlasti na področjih kemije,
živilske kemije, medicine, veterinarske medicine, živilske
mikrobiologije, živilske higiene in živilske tehnologije, zagotavljajo
imenovani javni zavodi.

5. osebne higiene oseb, ki delajo z živili v proizvodnji in prometu;
6. strokovne usposobljenosti oseb in njihovega znanja o osebni
higieni in higieni živil, če delajo v proizvodnji in prometu z živili;

Javne zavode, ki zagotavljajo strokovno podporo uradnemu
zdravstvenemu nadzoru iz 2. točke prvega odstavka tega člena,
imenuje minister, pristojen za zdravstvo; javne zavode, ki
zagotavljajo strokovno podporo uradnemu zdravstvenemu
nadzoru iz 3. točke prvega odstavka tega člena, pa imenuje minister, pristojen za veterinarstvo.

7. izvajanja HACCP sistema v notranjem nadzoru nad živili.
Finančna sredstva za izvajanje uradnega zdravstvenega nadzora
se zagotovijo v državnem proračunu.
20. člen

Minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim
za veterinarstvo, določi način izvajanja uradnega zdravstvenega
nadzora nad živili ter pogoje za imenovanje javnih zavodov za
izvajanje strokovne podpore iz prejšnjega odstavka.

Fizične in pravne osebe, ki proizvajajo, ali dajejo v promet živila in
izdelke ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, so pristojnim
inšpektorjem, iz 16. člena tega zakona, ki opravljajo uradni
zdravstveni nadzor, dolžne omogočiti nadzor vseh faz proizvodnje
oziroma prometa proizvodov, notranjega nadzora zagotavljanja
ustreznosti oziroma kakovosti ter jim na njihovo zahtevo dati
podatke o vrsti, sestavi in čistosti surovin, kemičnih sredstev in
drugih snovi, uporabljenih v proizvodnji živil in izdelkov ter snovi,
ki prihajajo v stik z živili ter drugo dokumentacijo.

17. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet z živili
in javno vodooskrbo s pitno vodo, morajo v notranjem nadzoru
spremljati in zagotavljati njihovo zdravstveno ustreznost v vseh
fazah proizvodnje in prometa. Notranji nadzor mora biti
poročevalec, št. 63
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21. člen

25. člen

Če se z laboratorijskim preskušanjem ugotovi, da odvzeti vzorec
v postopku opravljanja uradnega zdravstvenega nadzorstva ne
ustreza pogojem zdravstvene ustreznosti, plača stroške
preskušanja pravna ali fizična oseba, pri kateri je bil vzorec odvzet.

Živila in izdelki ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, se ne smejo
prepustiti v zahtevani carinski postopek, dokler pristojni inšpektor
iz drugega odstavka 24. člena ne potrdi, da je pošiljka zdravstveno
ustrezna.

22. člen

26. člen

Preskušanje živil ter izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili v
okviru izvajanja uradnega zdravstvenega nadzorstva, opravljajo
akreditirani laboratoriji na podlagi imenovanja ministra, pristojnega
za zdravstvo.

Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za živila in izdelke ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili, ki se uvažajo v proste in carinske
cone ali v carinska skladišča.

Preskušanje živil v okviru izvajanja uradnega zdravstvenega
nadzorstva, za katerega so pristojni veterinarski inšpektorji,
opravljajo akreditirani laboratoriji na podlagi imenovanja ministra,
pristojnega za veterinarstvo.

VII. PRAVICE IN DOLŽNOSTI INŠPEKTORJEV
27. člen

Pogoje za pridobitev imenovanja za opravljanje preskušanja določi
minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim
za veterinarstvo.

Poleg pooblastil po splošnih predpisih, ima pristojni inšpektor pri
opravljanju uradnega zdravstvenega nadzora pravico in dolžnost
ukrepati tako, da:
1. začasno prepove proizvodnjo in promet živil in izdelkov ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili, za katere se sumi, da so
zdravstveno neustrezni, dokler se z laboratorijskim
preskušanjem ne ugotovi njihova zdravstvena ustreznost;

23. člen
Minister, pristojen za zdravstvo, določi v soglasju z ministrom za
veterinarstvo in ministrom, pristojnim za kmetijstvo, izmed
imenovanih laboratorijev iz prejšnjega člena, referenčne
laboratorije za izvajanje metodoloških in doktrinarnih nalog s
področja laboratorijskih preiskav zdravstvene ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.

2. prepove proizvodnjo in promet živil in izdelkov ter snovi, ki
prihajajo v stik z živili, če je z laboratorijskim preskušanjem
dokazana njihova zdravstvene neustreznost in neprimernost
za prehrano ljudi oziroma predviden namen uporabe;
3. odredi, da se odvzamejo in neškodljivo uničijo živila in izdelki
ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, ki ogrožajo zdravje ljudi, na
stroške fizične ali pravne osebe, pri kateri so bila odkrita;

VI. URADNI ZDRAVSTVENI NADZOR NAD UVOZOM
ŽIVIL IN IZDELKOVTER SNOVI, KI PRIHAJAJO V STIK
Z ŽIVILI
24. člen

4. prepove uvoz zdravstveno neustreznih živil ali izdelkov ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili in odredi, da se na stroške
uvoznika vrnejo pošiljatelju;

Živila in izdelki ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, ki se uvažajo
oziroma uvažajo po začasnem uvozu zaradi predelave, dodelave
in obdelave iz oziroma v tujino, morajo glede zdravstvene
ustreznosti izpolnjevati pogoje, ki so predpisani s tem zakonom.

5. odredi, da se na stroške uvoznika neškodljivo uničijo
zdravstveno neustrezna živila ali izdelki ter snovi, ki prihajajo
v stik z živili, ki se uvažajo, če je ogroženo zdravje ljudi ali če
pošiljke ni mogoče vrniti pošiljatelju;

Uvoznik živil ali izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, mora
ob vložitvi carinske deklaracije za uvoz vložiti pri pristojnem
zdravstvenem inšpektorju, za živila živalskega izvora pa pri
pristojnem veterinarskem inšpektorju, zahtevo za pregled pošiljke,
ki jo uvaža, da se ugotovi njena zdravstvena ustreznost.

6. prepove proizvodnjo in promet živil v in zunaj poslovnih
prostorov, če niso zagotovljeni pogoji, ki preprečujejo škodljive
vplive na njihovo zdravstveno ustreznost;
7. odredi, da se odpravijo zdravstveno tehnične in higienske
pomanjkljivosti v proizvodnji in prometu živil, pitne vode in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili;

Živila in izdelki ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, ki se uvažajo,
imajo lahko dokazilo (v nadaljnjem besedilu: certifikat)
pooblaščenega organa države izvoznice, da so zdravstveno
ustrezni. Certifikati, izdani v državah, s katerimi je Republika
Slovenija sklenila meddržavno pogodbo, se lahko uporabljajo
neposredno.

8. odredi, da se odstranijo z dela osebe, ki delajo neposredno v
proizvodnji in prometu z živili in pitno vodo, če bi njihovo
zdravstveno stanje lahko neposredno ali posredno ogrožalo
zdravje ljudi, če niso usposobljeni za delo z živili ali ne nosijo
predpisane delovne obleke ali obutve;

Ne glede na določila prejšnjega odstavka, lahko pristojni
zdravstveni inšpektor, glede zdravstvene ustreznosti živil
živalskega izvora pa pristojni veterinarski inšpektor, pregleda in
odredi laboratorijsko preskušanje živil ali izdelkov ter snovi, ki
prihajajo v stik z živili, ki se uvažajo.

9. prepove nedovoljeno oglaševanje in odredi odstranitev
nedovoljenega načina oglaševanja;
10. zapečati objekt oziroma prepove uporabo objekta, če je zaradi
zdravstveno-tehničnih in higienskih pomanjkljivosti ogrožena
zdravstvena ustreznost živil, oziroma izdelkov in snovi, ki
prihajajo v stik z živili in s tem ogroženo zdravje ljudi;

Stroške laboratorijskega preskušanja in ocene zdravstvene
ustreznosti krije uvoznik.
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I. NACIONALNI PROGRAM SPREMLJANJA
(MONITORING) ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI
ŽIVIL IN IZDELKOV TER SNOVI, KI PRIHAJAJO V
STIK Z ŽIVILI

11. izreče za prekršek denarno kazen, ki se izterja lakoj na kraju
prekrška.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka odredi pristojni inšpektor z
odločbo, izdano v upravnem postopku. Pritožba zoper odločbo
ne zadrži njene izvršitve.

31. člen
28. člen

V Republiki Sloveniji se izvaja spremljanje zdravstvene ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (v nadaljnjem
besedilu: monitoring).

Če pri opravljanju nadzorstva nad zdravstveno ustreznostjo
pristojni inšpektor sumi, da je bil s kršitvijo določb tega zakona in
na njegovi podlagi izdanih oziroma drugih predpisov storjen
prekršek ali kaznivo dejanje, mora vložiti pri pristojnem organu
predlog za uvedbo postopka za prekršek ali ovadbo za uvedbo
postopka za kaznivo dejanje.

Nosilec monitoriga za posamezne onesnaževalce pripravi v
sodelovanju s pristojnimi inšpektorati in z javnimi zavodi,
imenovanimi za preskušanje zdravstvene ustreznosti živil, pitne
vode in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili ter Komisijo za
živila in prehrano, predlog programa ciljanih laboratorijskih
preiskav živil in izdelkov ter snovi, ki pridejo v stik z živili.

VIII. MEDRESORSKO SODELOVANJE

Predlog monitoringa laboratorijskih preiskav ter njegovih izvajalcev
se izdela na podlagi ugotovitev in evidenc o zdravstveni
ustreznosti živil, pitne vode, ekoloških razmerah v pridelavi,
higienskih pogojih in epidemioloških razmerah črevesnih nalezljivih
bolezni v proizvodnji in prometu živil in pitne vode ter zdravstvenih
evidenc o boleznih, ki so neposredno ali posredno vezana na
živila, pitno vodo oziroma izdelke in snovi, ki prihajajo v stik z
živili.

29. člen.
Za spremljanje problematike na področju prehrane Vlada Republike
Slovenije ustanovi Urad za prehrano.
Urad iz prejšnjega odstavka opravlja naslednje naloge:
spremlja prehranske navade prebivalcev;
i

Minister, pristojen za zdravstvo, imenuje nosilca monitoringa za
posamezne onesnaževalce in sprejme program iz prejšnjega
odstavka tega člena. Sredstva za izvedbo programa krije državni
proračun.

pripravi nacionalni program za vodenje prehranske politike;
koordinira aktivnosti ministrstev na področju izvajanja
prehranske politike;

-

32. člen

usmerja prebivalce v zdrave prehranske navade;

Zbirko podatkov o obsegu in rezultatih preiskav živil, pitne vode
in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, vodi Inštitut za
varovanje zdravja Republike Slovenije.

predlaga način izvajanja nacionalnega monitoringa živil iz 31.
člena tega zakona;
-

koordinira mednarodno sodelovanje in aktivnosti s področja
prehrane;

KAZENSKE IDOLOČBE

opravlja druge naloge, ki jih določi Vlada Republike Slovenije.
33. člen
30. člen

Z denarno kaznijo od 150.000,00 SIT do 1.500.000,00 SIT se
kaznuje za prekršek pravna oseba, ki se ukvarja s proizvodnjo,
uvozom, izvozom ali prometom živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo
v stik z živili, ali javnim obveščanjem oziroma reklamno
dejavnostjo:

Pri ministrstvu za zdravstvo se ustanovi Komisija za živila in
prehrano kot strokovno telo, ki ga sestavljajo strokovnjaki s
področja zdravstva, kmetijstva, živilstva, veterine, varstva
potrošnikov, izobraževanja ter varovanja okolja za reševanje
zdravstvene problematike, vezane na živila in prehrano.

1. če proizvede ali da v promet živila, ki niso varna (6. člen );

Komisija iz prejšnjega odstavka je strokovno posvetovalno telo
ministra za zdravstvo na področju doktrinarnih, metodoloških in
strokovnih nalog v zvezi z vodenjem zdravstvene prehranske
politike.
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2. če da v promet živila in njihova deklaracija o prehranski
vrednosti ne vsebuje predpisanih podatkov, ali vsebuje
napačne podatke (prvi odstavek 8. člena);
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3. če da v promet, ali ima v prometu živila, ki vsebujejo
onesnaževalce, ki so zdravju škodljivi oziroma jih vsebujejo
v količinah, ki lahko ogrožajo zdravje na osnovi analize in
ocene tveganja, ki ga onesnaževalec lahko predstavlja za
zdravje človeka (7. člen);.

snažnosti delovnih oblek oziroma ne nosijo predpisane delovne
obleke in obutve, snažnosti delovnih ali stranskih prostorov,
priprav, naprav, opreme ali pribora za delo in opravljanje storitev
in s tem ogrožajo higieno proizvodnje ali prometa z živili ali higieno
opravljanja storitev.

4. če ravna v nasprotju z 9. členom tega zakona;

Z denarno kaznijo 25 000,00 SIT se kaznuje za prekršek tudi
odgovorna oseba pravne osebe in posameznik, ki je zaposlen
neposredno v proizvodnji ali prometu z živili, če stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

5. če se živilom dodajo aditivi, ki niso dovoljeni, ali so dodani v
neustrezni količini ali, če je način njihove uporabe neustrezen
(10. člen );
6. če živilo nima v deklaraciji naštete sestavine, ki so mu dodane
za obogatitev in njihovo količino (11. člen );

Pristojni inšpektor izreče in izterja na kraju prekrška denarno
kazen za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena od
tistih, ki so ta prekršek storili.

7. če proizvaja ali daje v promet izdelke ter snovi, ki prihajajo v
stik z živili, ki vsebujejo nedovoljene snovi ali njihova količina
presega dopustno mejo (13. člen );

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

8. če uvaža živila in izdelke ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, v
nasprotju s 24. členom tega zakona;

37. člen
Izvršilni predpisi po tem zakonu se izdajo v dveh letih po njegovi
uveljavitvi.

9. če v proizvodnji in prometu živil nima vzpostavljenega
notranjega nadzora (17. člen ).

Državni zbor Republike Slovenije sprejme program iz prve alinee
29. člena tega zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona.

Z denarno kaznijo od 50.000,00 SIT do 1.000.000,00 SIT se
kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka posameznik, ki stori
prekršek v zvezi z samostojnim opravljanjem dejavnosti.

Vlada Republike Slovenije ustanovi urad za prehrano v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona.

2 denarno kaznijo od 30.000,00 SIT do 100.000,00 SIT se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

Komisija za živila in prehrano se ustanovi pri Ministrstvu za
zdravstvo v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

34. člen

38. člen

Z denarno kaznijo od 150.000,00 SIT do 1.500.000,00 SIT se
kaznuje za prekršek pravna oseba, ki se ukvarja s proizvodnjo
ali prometom z živili ali izdelki ter snovmi, ki prihajajo v stik z živili;

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet z živili
morajo uskladiti svojo organiziranost in delovanje po tem zakonu
v enem letu po njegovi uveljavitvi.

1. če inšpekcijskim organom ne da količine živil in izdelkov ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili, ali podatkov o snoveh
uporabljenih za njihovo proizvodnjo (20. člen);

39.člen
Laboratorije iz 22. in 23. člena tega zakona imenujeta pristojna
ministra do 31.12.2002.

2. če ravna v nasprotju z ukrepi, odrejenimi z odločbo
inšpekcijskega organa (27. člen).

40. člen

Z denarno kaznijo od 50.000,00 SIT dol .000.000,00 SIT se
kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

Do izdaje predpisov iz prejšnjega člena se uporabljajo naslednji
izvršilni predpisi, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom:

Z denarno kaznijo od 30.000,00 SIT do 100.000,00 SIT se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

- Pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Uradni list RS,
št. 46/97 in 54/98);
- Pravilnik o načinu odvzemanja vzorcev in metodah za laboratorijsko analizo pitne vode (Uradni list SFRJ, št. 33/87);

35. člen

- Pravilnik o pogojih glede zdravstvene neoporečnosti predmetov splošne rabe, ki smejo v promet (Uradni list SFRJ, št. 26/83,
61/84, 56/86, 50/89 in 18/91);

Z denarno kaznijo od 10.000,00 SIT do 30.000,00 SIT se kaznuje
za prekršek fizična oseba, ki stori dejanje iz 33. in 34. člena tega
zakona.

- Pravilnik o metodah za določanje pH vrednosti, količine toksičnih
kovin in nekovin v sredstvih za osebno higieno, negovalnih in
lepotilnih sredstev za obraz in telo in za določanje njihove
mikrobiološke neoporečnosti (Uradni list SFRJ, št. 46/83);

36. člen
Z denarno kaznijo 50 000,00 SIT se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali posameznik v okviru samostojnega opravljanja
dejavnosti, ki se ukvarja s proizvodnjo ali prometom živil, če so
pri delu z živili zaposlili osebe, ki nimajo ustrezne strokovne
usposobljenosti in ustreznega zdravstvenega pregleda, če kršijo
osnovno načelo higiene pri delu z živili ali pravila osebne higiene,
9. avgust 1999

- Pravilnik o količinah pesticidov in drugih strupenih snovi,
hormonov, antibiotikov in mikotoksinov, ki smejo biti v živilih (Uradni
list SFRJ, št. 59/83, 33/87 in 79/87);
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- Pravilnik o pogojih, ki jim morajo glede mikrobiološke
neoporečnosti ustrezati živila v prometu (Uradni list SFRJ, št. 45/
83 in43/89, Uradni list RS, št. 39/92);

- Pravilnik o higienskih in sanitarno tehničnih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati objekti za pripravo in delitev hrane (Uradni list SRS,
št. 6/90 in Uradni list RS, št. 5/93);

- Pravilnik o metodah mikrobioloških analiz in superanaliz živil
(Uradni list SFRJ, št. 25/80);

- Pravilnik o zagotavljanju higienske neoporečnosti živil
rastlinskega izvora in pripravljenih jedi ter kruha in peciva med
prevozom (Uradni list SRS, št. 17/85);

- Pravilnik o kakovosti aditivov za živilske izdelke (Uradni list
SFRJ, št. 39/89);

- Pravilnik o tečajih in izpitih za pridobitev osnovnega znanja o
higieni živil in o osebni higieni za osebe zaposlene v proizvodnji ali
prometu z živili (Uradni list SRS, št. 17/85 in 8/89);

- Pravilnik o pogojih glede zdravstvene neoporečnosti dietetičnih
živil, ki se smejo dajati v promet (Uradni list SFRJ, št. 4/85 in 70/
86);

- Pravilnik o posebni delovni obleki in obutvi oseb, ki prihajajo pri
opravljanju svojih del in nalog v proizvodnji ali prometu v
neposreden dotik z živili (Uradni list SRS, št. 35/82).

- Navodilo o načinu jemanja vzorcev živil in predmetov splošne
rabe za analize in superanalize (Uradni list SFRJ, št. 60/78);

41. člen

- Odločba o zdravstvenih in drugih organizacijah združenega
dela, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje superanaliz živil in
predmetov splošne rabe (Uradni list SFRJ, št. 25/80 in 4/83);

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o
zdravstvenem nadzorstvu nad živili (Uradni list SRS, 17/75 in 42/
86) in se preneha uporabljati Zakon o zdravstveni neoporečnosti
živil in predmetov splošne rabe (Uradni list SFRJ, št. 55/78 in 58/
85).

- Odločba o določitvi organizacij združenega dela, ki izpolnjujejo
pogoje za sistematično preiskovanje kontaminacije z
radioaktivnimi snovmi (Uradni list SFRJ, št. 40/86);
- Odredba o določitvi organizacij združenega dela, ki preizkušajo
živila (Uradni list SRS, št. 25/88, 39/88 in 25/89, Uradni list RSstari, št. 46/90);

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

OBRAZLOŽITEV

I. SPLOŠNE DOLOČBE

II. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE
USTREZNOSTI ŽIVIL

Predlog zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili celovito ureja pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati živila in Izdelki ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, da
so zdravstveno ustrezni ter zdravstveno nadzorstvo nad njihovo
proizvodnjo in prometom z namenom, da se varuje zdravje ljudi in
omogoča nemoten promet, tako na domačem trgu, kakor tudi s
tujino (l.člen).

Predlog zakona v II. poglavju določa pogoje za zagotavljanje
zdravstvene ustreznosti živil. V 3. členu predloga zakona je
določeno, da se proizvodnja in promet z živili lahko izvaja le v
objektih, prostorih in na mestih, ki ustrezajo higienskim in
zdravstveno-tehničnim zahtevam. Navedeni člen tudi določa, da
bo natančnejše pogoje o higienskih in zdravstveno-tehničnih
zahtevah v proizvodnji živil živalskega izvora predpisal minister,
pristojen za veterinarstvo, v proizvodnji živil rastlinskega in
mešanega izvora in v prometu živil pa minister, pristojen za
zdravstvo. Na ta način je predpisana pravna podlaga za prevzem
direktive 93 /43/EEC, ki ureja higieno živil.

Predlog zakona v 2. členu definira pojme, ki se uporabljajo v
posameznih členih zakona, kot so: živilo, pitna voda, izdelki ter
snovi, ki prihajajo v proizvodnji in prometu v stik z živili, proizvodnja,
promet, aditiv, kontaminant, dietetična živila, hranilne snovi, higiena
živil, HACCP sistem, varnost ter zdravstvena ustreznost živil.

V 4. členu predlog zakona določa, da lahko v proizvodnji in prometu
z živili delajo samo osebe, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo
za delo z živili, oziroma so zanj dodatno usposobljene in izpolnjujejo
osnovne zahteve osebne higiene.

Pojem živila ne zajema kmetijskih proizvodov, dokler niso dani v
obtok.
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IV. OGLAŠEVANJE

Natančnejše pogoje za usposobljenost za delo z živili, način
usposabljanja ter izvajalce bo določil minister, pristojen za
zdravstvo, s pravilnikom.

V14. in 15. členu zakona so delno predpisani pogoji za oglaševanje
živil. Prepoveduje se pripisovanje zdravilnih lastnosti živilom v
smislu preprečevanja ali zdravljenja bolezni ali delati reklamo, ki
bi lahko potrošnike zavedla glede njihove lastnosti, namena,
uporabe ali učinka delovanja. Minister, pristojen za zdravstvo,
lahko dovoli oglaševanje zdravilnih lastnosti za posamezna živila
pod posebnimi pogoji.

V proizvodnji in prometu živil ne smejo delati osebe, ki so prenašalci
povzročiteljev nalezljivih bolezni, ki bi lahko neposredno ali
posredno ogrožali zdravje potrošnikov (5.člen).
V 6. členu predloga zakona so podani pogoji, pod katerimi so
živila varna.

Oglaševanje alkoholnih pijač bo urejal zakon o'medijih.

V promet se lahko dajejo, oziroma smejo biti v prometu, le tista
živila, ki ne vsebujejo onesnaževalcev, ki so zdravju škodljivi,
oziroma jih ne vsebujejo v količinah, ki lahko ogrožajo zdravje.

V. NADZORSTVO NAD ŽIVILI, IZDELKI TER SNOVMI, KI
PRIHAJAJO V STIK Z ŽIVILI

Ocena, če sme živilo v promet, oziroma sme biti v prometu, mora
biti izdelana na osnovi analize tveganja in ocene zdravstvene
ogroženosti, ki mora upoštevati izpostavljenost človeka preko
različnih možnih virov onesnaževalcev (7. člen ).

V V. poglavju predlog zakona določa vrste nadzora, ki se izvajajo
nad živili in izdelki ter snovmi, ki prihajajo v stik z živili. To sta:
notranji nadzor in uradni zdravstveni nadzor. Notranji nadzor
izvajajo pravne in fizične osebe, ki proizvajajo ali dajejo živila in
izdelke ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, v promet. Uradni
zdravstveni nadzor nad živili in izdelki ter snovmi, ki prihajajo v
stik z živili, izvajajo zdravstveni inšpektorji. Uradni zdravstveni
nadzor nad proizvodnjo živil živalskega izvora, prometom
nepakiranega svežega mesa, svežih rib in drugih vodnih
organizmov in uporabo izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik s temi
živili, izvajajo veterinarski inšpektorji. Strokovno podporo za
izvajanje uradnega zdravstvenega nadzora bodo nudili imenovani
javni zavodi (16. člen).

Vsa živila , ki se dajejo v promet, morajo biti ustrezno opremljena
z deklaracijo. Deklaracija vsebuje podatke o prehranski vrednosti
živila, ta pa mora ustrezati deklariranim podatkom. Sam način
deklariranja bo natančneje predpisal minister, pristojen za
zdravstvo s pravilnikom (8. člen).
Predlog zakona kot zdravstveno neustrezna določa tista živila,
ki so bila primarno pridelana ali predelana s pomočjo biotehnoloških
in tehnoloških metod, ki niso bile strokovno preverjene kot
neškodljive za zdravje človeka. Vsa živila, ki so bila pridobljena s
pomočjo takšnih metod, morajo biti posebno označena prav zato,
da bi jih lahko ločili od "klasično" proizvedenih živil. Minister,
pristojen za zdravstvo in minister, pristojen za kmetijstvo bosta v
soglasju z ministrom, pristojnim za znanost in tehnologijo, izdala
predpis, ki bo opredelil takšna živila (9.člen).

Z notranjim nadzorom se spremlja in zagotavlja zdravstvena
ustreznost v vseh fazah proizvodnje in prometa. Notranji nadzor
se izvaja na podlagi HACCP sistema, ki omogoča prepoznavanje
mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko pomenijo
tveganje za zdravje ter izvajanje potrebnih ukrepov in
vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih oziroma kritičnih
kontrolnih točkah proizvodnje in prometa, kjer se tveganja lahko
pojavljajo (17.člen).

Živilom se lahko v proizvodnji dodajajo tudi aditivi pod pogojem,
da je to v skladu s principi dobre proizvodne prakse. Dovoljene
aditive določi minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z
ministrom, pristojnim za zdravstvo. Na ta način bo predpisana
pravna podlaga za implementacijo direktiv 89/107 /EEC in 88 /
388 / EEC z dopolnitvami (10. člen).

Laboratorijsko preskušanje zdravstvene ustreznosti živil, pitne
vode in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili se lahko pri
notranjem nadzoru opravlja tako v lastnih laboratorijih, kot v drugih
laboratorijih, za katere akreditacija ni obvezna, vendar morajo biti
ti laboratoriji ustrezno strokovno, kadrovsko in tehnično opremljeni.
Pogoje in način strokovne verifikacije teh laboratorijev bo predpisal
minister, pristojen za zdravstvo v soglasju z ministrom, pristojnim
za veterinarstvo in ministrom, pristojnim za kmetijstvo s pravilnikom
(18.člen).

V 11. členu predlog zakona določa, da se živilom lahko dodajajo
tudi vitamini, minerali in njihove soli ter druge hranilne sestavine v
predpisanih količinah, ki bodo morale biti navedene v deklaraciji.
Predlog zakona opredeljuje tudi živila za posebne prehranske
namene. To so živila, ki so namenjena posebnim prehranskim
potrebam ljudi, pri katerih je potrebno zaradi specifičnih fizioloških
potreb ali motenj prebave oziroma presnove doseči določene
učinke s kontroliranim uživanjem živil in se jim zaradi tega sme
spremeniti sestava ali lastnost v primerjavi z drugimi živili. S
pravilnikom ministra, pristojnega za zdravstvo, ki bo določil pogoje,
ki jih morajo izpolnjevati takšna živila, bo povzeta direktiva 89 /
398 / EEC.

V 19. členu predlog zakona definira, kaj obsega uradni zdravstveni
nadzor ter, da stroške za njegovo izvajanje krije državni proračun.
Pri uradnem zdravstvenem nadzoru morajo fizične in pravne
osebe, ki proizvajajo, ali dajejo v promet živila in izdelke ter snovi,
ki prihajajo v stik z živili, omogočiti pristojnim inšpektorjem
opravljanje nadzora nad vsemi fazami proizvodnje oziroma
prometa ter jim dati podatke o vrsti, sestavi in čistosti surovin,
kemičnih sredstvih in drugih snovi, ki so uporabljene v njihovi
proizvodnji (20. člen).

III. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE
USTREZNOSTI IZDELKOV IN SNOVI, KI PRIHAJAJO V
STIK Z ŽIVILI

Preskušanje živil, ter izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili, v
okviru uradnega zdravstvenega nadzora bodo izvajali akreditirani
laboratoriji, po zahtevah standarda EN-SIS 45001 na podlagi
imenovanja pristojnega ministra (22. člen).

Izdelki in snovi, ki prihajajo v stik z živili, ne smejo vsebovati
snovi, ki bi lahko škodljivo vplivale na zdravje ljudi ali na poslabšanje
organoleptičnih lastnosti in sestave živil, s katerimi prihajajo v
stik. Na podlagi 13. člena predloga zakona bo lahko implementirana
direktiva 89/109/ EEC z dopolnitvami s pravilnikom, ki bo določil
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izdelki in snovi, ki prihajajo v stik
z živili. Pravilnik bo izdal minister, pristojen za zdravstvo.

9. avgust 1999

67

poročevalec, št. 63

VI. URADNI ZDRAVSTVENI NADZOR NAD UVOZOM
ŽIVIL IN IZDELKOV TER SNOVI, KI PRIHAJAJO V STIK
Z ŽIVILI

IX. NACIONALNI PROGRAM SPREMLJANJA
(MONITORINGA) ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI ŽIVIL
IN IZDELKOV TER SNOVI, KI PRIDEJO V STIK Z ŽIVILI

V VI. poglavju so določeni pogoji za uvožena živila in izdelke ter
snovi, ki prihajajo v slik z živili.. Vsa uvožena živila in izdelki ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili, bodo morali enako kot domači
proizvodi izpolnjevati pogoje glede zdravstvene ustreznosti. Zato
bo uvoznik živil ali izdelkov oziroma snovi, ki prihajajo v stik z
živili, moral ob uvozu vložiti pri pristojnem inšpektorju zahtevo za
pregled pošiljke. Uvoženo živilo bo lahko svojo zdravstveno
ustreznost dokazovalo tudi s certifikatom pooblaščenega organa
države izvoznice, vendar bo pristojni inšpektor še vedno lahko
odredil laboratorijsko preskušanje (24. člen).

Predlog zakona določa obveznost spremljanja zdravstvene
ustreznosti živil, izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili na
območju Republike Slovenije. Spremljanje (monitoring) bo
usmerjeno predvsem v odkrivanje tistih zdravstvenih tveganj, ki
se specifično pojavljajo na območju Republike Slovenije in tveganj,
ki se spremljajo v okviru mednarodnih programov monitoringa
(Evropski koordinirani programi monitoringa, SZO ■ globalni sistem
monitoringa okolja -živila: WHO GEMS Food).
Monitoring programi se bodo izvajali s ciljem ocene stopnje
onesnaženosti živil, ocene vnosa kontaminantov v organizem s
hrano in odkrivanja virov onesnaževalcev živil na območju
Republike Slovenije, z namenom priprave zdravstvenih in
sistemskih ukrepov za njihovo odpravo.

VII. PRAVICE IN DOLŽNOSTI INŠPEKTORJEV
V 27. in 28.členu predloga zakona so naštete pravice in dolžnosti,
ki jih imajo pristojni inšpektorji v zvezi z opravljanjem uradnega
zdravstvenega nadzora nad živili ter izdelki in snovi, ki prihajajo v
stik z živili. Vse ukrepe, ki so našteti v 11. točkah, odredi pristojni
inšpektor z odločbo, izdano v upravnem postopku, pritožba na
odločbo pa ne zadrži njene izvršitve.

Nosilec takšnega spremljanja oziroma monitoringa, ki ga bo
imenoval minister za zdravstvo, bo pripravil program monitoringa.
Vodenje zbirke podatkov o obsegu in rezultatih preiskav bo v
pristojnosti Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije
(31. in 32. člen).
X. KAZENSKE DOLOČBE

VIII. MEDRESORSKO SODELOVANJE

V 34. in 35. členu predloga zakona so navedene kršitve zakona,
ki se obravnavajo kot prekrški in določene denarne kazni za
pravne in fizične osebe ter za odgovorne osebe pravnih oseb.

V 29. členu predloga zakona je določeno, da Vlada Republike
Slovenije ustanovi urad za prehrano. Navedeni organ bo opravljal
posamezne naloge kot so: spremljanje prehranskih navad
prebivalcev in usmerjanje v zdravo prehranjevanje, priprava
nacionalnega programa za vodenje prehranske politike,
koordinacija aktivnosti ministrstev na področju prehranske politike,
predlaganje načina izvajanja nacionalnega moniloringa živil,
koordinacija mednarodnega sodelovanja in aktivnosti s področja
prehrane ter druge naloge, ki jih bo določila Vlada Republike
Slovenije. Z novim zakonom bo pri Ministrstvu za zdravstvo
ustanovljena tudi komisija za živila in prehrano, kot strokovno
posvetovalno telo za področje živil in prehrane.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Izvršilni predpisi, ki jih bo izdal minister za zdravstvo oziroma
minister za veterinarstvo, oziroma minister za zdravstvo v
soglasju z ministrom za veterinarstvo, oziroma ministrom za
kmetijstvo, bodo izdani postopoma v dveh letih po uveljavitvi tega
zakona (do 31.12.2001). Pravne in fizične osebe, ki opravljajo
promet z živili, bodo uskladile svojo organiziranost in delovanje
po tem zakonu v enem letu po njegovi uveljavitvi. Laboratorije za
preskušanje živil bo minister za zdravstvo imenoval do 31.12.2002.
Glede na to, da so za uskladitev z zakonom določeni primerni
roki, predlagatelj meni, da zakon lahko začne veljati petnajsti dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

poročevalec, št. 63

68

9. avgust 1999

Predlog zakona o

ZDRAVILIH

IN

MEDICINSKIH

PRIPOMOČKIH
- EPA 915 - II - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 121. seji dne 29/7-1999 določila
besedilo:

da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O ZDRAVILIH IN MEDICINSKIH
PRIPOMOČKIH,

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo,
- Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- Janez ZAJEC, državni sekretar v Ministrstvu za zdravstvo,
- Dunja PIŠKUR KOSMAČ, državna sekretarka v Ministrstvu
za zdravstvo,
- Nada IRGOLIČ, direktorica Urada Republike Slovenije za
zdravila,
- Zoran KOVAČ, direktor Veterinarske uprave Republike
Slovenije.

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Prva obravnava
29.7.1999

ZAKON O ZDRAVILIH
IN
MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH
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I

Izdani so bili naslednji podzakonski akti:

UVODNI DEL

1. Ocena stanja

1. Pravilnik o razvrstitivi vitaminskih in mineralnih izdelkov za
peroralno uporabo v zdravila skupine C (Uradni list RS, št.
53/96 in 3/97)

1.1. Urejanje področja zdravil in medicinskih
pripomočkov v Sloveniji

2. Pravilnik o razvrstitvi vitaminskih in mineralnih izdelkov za
peroralno uporabo, ki so v farmacevtskih oblikah, med
zdravila skupine C (Uradni list RS, št. 48/99)

Preskrba s kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi izdelki in s tem
varovanje javnega zdravja je osnovno načelo pri razvoju
zakonodaje, ki že sedaj ureja področje zdravil in medicinskih
pripomočkov.

3. Pravilnik o natančnejši opredelitvi in načinu razvrščanja zdravil
in medicinskih pripomočkov v skupine (Uradni list RS, št. 43/
97)

Področje zdravil in medicinskih pripomočkov za humano uporabo
ureja Zakon o zdravilih, ki je bil sprejet in objavljen v letu 1996
(Uradni list RS, št.9/96 in 19/96) ter podzakonski akti, ki so bili
izdani na njegovi podlagi.

4. Pravilnik o oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov
(Uradni list RS, št. 59/97)
5. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane
prodajalne za promet z zdravili skupine C (Uradni list RS, št.
11/98)

Na podlagi Zakona o zdravilih je bil ustanovljen Urad Republike
Slovenije za zdravila kot organ v sestavi Ministrstva za zdravstvo.
Osnovna naloga Urada Republike Slovenije za zdravila je
zagotavljanje preskrbe prebivalstva s sodobnimi kakovostnimi,
varnimi in učinkovitimi zdravili ter medicinskimi pripomočki. Urad
je pristojen za pripravo podzakonski aktov ter implementacijo
zakona o zdravilih, ki vključuje izdajo dovoljenj za promet z zdravili
in medicinskimi pripom'očki, izdajo dovoljenj za izdelavo zdravil in
medicinskih pripomočkov, izdajo dovoljenj za opravljanje dejavnosti
prometa na debelo in na drobno z zdravili in medicinskimi
pripomočki.

6. Pravilnik o označevanju zdravil (Uradni list RS, št. 38/98 in
49/98)
7. Pravilnik o natančnejših pogojih za promet na debelo z zdravili
iz skupine A, B in C ter postopek verifikacije in preverjanja
(Uradni list RS, št. 2/99)
8. Pravilnik o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo in o
načinu obveščanja o cenah zdravil na debelo (Uradni list RS,
št. 4/99)

Področje zdravil za veterinarsko uporabo še vedno ureja Zakon
o dajanju zdravil v promet (Uradni list SFRJ, št. 43/86) ter predpisi,
izdani na njegovi podlagi. Vlogo pristojnega organa ima Veterinarska
uprava Republike Slovenije pri Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

9. Navodilo za pridobitev dovoljenja Urada Republike Slovenije
za zdravila za uvoz zdravil ali medicinskih pripomočkov
(Uradni list RS, št. 36/99)
10. Odredba o razvrstitvi zdravilnih rastlin (Uradni list RS, št. 36/
99)

V obstoječem zakonu o zdravilih je bila evropska zakonodaja
upoštevana le delno. Nadaljnje približevanje Evropski uniji, zlasti
pridruženo članstvo pa zahteva popolno usklajevanje zakonodaje
z evropsko.

11. Odredba o določitvi nacionalnega dodatka k evropski
farmakopeji (Uradni list RS, št. 45/98)

Sprememba zakonodaje na področju zdravil in medicinskih
pripomočkov |e tore) predvsem posledica uskla|evanja z
evropskim pravnim redom.

12. Odločbo o določitvi enotnega nacionalnega poimenovanja
zdravilnih učinkovin (Uradni list RS, št. 84/97 in 16/99)
13. Sklep o določitvi dobrih praks (Uradni list RS, št. 41/97)
Dobra proizvodna praksa, izdalo in založilo Slovensko
farmacevtsko društvo v Ljubljani 1993 in 1995

1.2. Sedanje pravno stanje
Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96 in 19/96) ureja zdravila
za humano uporabo: razvrstitev zdravil, preizkušanje zdravil,
pogoje za izdelavo in dajanje zdravil v promet, pogoje za promet
(trženje) z zdravili, obveščanje o zdravilih, nadzorstvo, kazenske
določbe.
Med zdravila se po tem zakonu razvrščajo tudi medicinski
pripomočki. Razvrstitev in obravnava medicinskih
pripomočkov kot zdravil je temeljna neskladnost naše
zakonodaje z evropskim pravnim redom.
Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96 in 19/96) je narekoval
izdajo podzakonskih aktov za podrobnejšo opredelitev določenih
področij. Ker Zakon o zdravilih ni usklajen z zakonodajo EU, so
bili v glavnem izdani le tisti podzakonski akti, ki niso bili v nasprotju
za evropskimi predpisi.
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Dobra skladiščna praksa, izdalo in založilo Slovensko
farmacevtsko društvo v Ljubljani 1996
Dobra laboratorijska praksa, izdalo in založilo Slovensko
farmacevtsko društvo v Ljubljani 1996
Področje zdravil in medicinskih pripomočkov za uporabo v
veterinarski medicini še vedno ureja Zakon o dajanju zdravil v
promet (Uradni list SFRJ, št. 43/86) in predpisi izdani na njegovi
podlagi.
Poleg navedenih predpisov, urejajo promet na drobno z zdravili
za uporabo v humani in veterinarski medicini tudi Zakon o lekarniški
dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/92) in predpisi izdani na njegovi
podlagi.
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1.3. Mednarodna ureditev zdravil in medicinskih
pripomočkov
Področje zdravil je zaradi varovanja javnega zdravja in iz socialno
zdravstvenih razlogov eno izmed najbolje reguliranih področij.

-

Zdravila smejo v promet v državah članicah EU samo po
predhodni odobritvi odgovornih organov in po opravljenem
postopku, s katerim se dokaže kakovost, varnost in učinkovitost
zdravil. Tudi:
- testi za ugotavljenje kakovosti, varnosti in učinkovitosti,
odobritveni postopki za izdajo dovoljenja za promet,
proizvodnja zdravil,
predpisi za trženje zdravil (grosistična distribucija, klasifikacija,
označevanje in oglaševanje zdravil) so usklajeni.

-

jamstvo, da zdravila ustrezajo merilom ES glede kakovosti,
varnosti in učinkovitosti preden so dana v promet,
da so v državah določene nacionalne strukture, ki izdajajo
dovoljenja za promet z zdravili, temelječa na pravilih skupnosti,
da so pogoji, po katerih so izdelana zdravila na visoki
kakovostni ravni, kot je to določeno v dobrih praksah: Dobra
proizvodna praksa, Dobra laboratorijska praksa, Dobra
klinična praksa, Dobra transportna praksa, dobra skladiščna
praksa, ...,
da je osnovana inšpekcijska struktura, ki je odgovorna za
nadzor nad proizvodnjo zdravil,
da je osnovana odgovorni služba, ki ocenjuje, če proizvodnja
zdravil poteka po načelih GMP določil (= določila Dobre
prozvodne prakse). Na podlagi ocen, ki temeljijo na GMP
izdaja upravni organ certifikate za izvoz zdravil.

Osnovni pogoji za izvajanje zakonodaje na področju zdravil v
Evropski skupnosti so:

poročevalec, št. 63
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Najpomembnejše uredbe in direktive EU, ki urejajo področje zdravil
so:

1.

Direktiva 65/65/EEC
osnovna direktiva o zdravilih
Council Directive 65/65/EEC, of 26
January 1965, on thc approximation of
provisions laid down by law, regulation
or administrative action relating to
medicinal products

Direktiva sveta z dne 26. januarja 1965
glede uskladitve določil, vsebovanih v
zakonih, predpisih in upravnih postopkih,
ki veljajo za zdravila

2.

Direktiva 75/318/EEC
(z dodatki in spremembami)
Council Directive 75/318/EEC, of 20
May 1975, on thc approximation of the
laws of Member States relating to
analytical,
pharmatoxicological
and
clinical standards and protocols in
respect of the testing of medicinal
products
Direktiva 75/319/EEC
(z dodatki in spremembami)
Council Directive 75/319/EEC, of 20
May 1975, on the approximation of
provisions laid down by law, regulation
or administrative action relating to
medicinal products
Direktiva 78/25/EEC
Council Directive 78/25/EEC, of 12
December 1977, on the approximation of
the laws of the Member States relating to
thc colouring matters which may be
added to medicinal products
Direktiva 89/342/EEC
Council Directive 89/342/EEC, of 3 May
1989, extending the scope of Directives
65/65/EEC and 75/319/EEC and laying
down
additional
provisions
for
immunological
medicinal
products
consisting of vaccines. toxins or serums
and allergens
Direktiva 89/343/EEC

Direktiva Sveta 75/318/EGS z dne 20.
maja 1975 o usklajevanju zakonodaje držav
članic, ki se nanaša na analitske,
farmakološko-toksikološke
in
klinične
standarde ter protokole v zvezi
s
preskušanjem zaščitenih zdravil (oz. zdravil
z lastniškim imenom)

3.

4.

5.

6.

Council Directive 89/343/EEC, of 3 May
1989, extending the scope of Directives
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Direktiva Sveta 75/319/EGS z dne 20. maja
1975 o usklajevanju določb, predpisanih z
zakonom, uredbo ali upravnim postopkom,
ki se nanašajo na zaščitena zdravila (oz.
zdravila z lastniškim imenom)

Direktiva Sveta 78/25/EGS z dne 12.
decembra 1977 o približevanju zakonov
držav članic v zvezi z barvili, ki se lahko
dodajajo zdravilom

Direktiva Sveta 89/342/EGS z dne 3. maja
1989, ki
razšiija
področje
direktiv
65/65/EGS in 75/319/EGS in določa
dodatne določbe za imunološka zdravila, ki
vsebujejo cepiva, toksine ali serume in
alergene

Direktiva Sveta 89/343/EGS z dne 3. maja
1989,
ki
razširja
področje
direktiv
65/65/EGS in 75/319/EGS in določa
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7.

65/65/EEC and 75/319/EEC and laying
down
additional
provisions
for
radiopharmaceuticals
Direktiva 89/381/EEC
Council Directive 89/381/EEC, of 14
June 1989, extending the scopc of
Directives 65/65/EEC and 75/319/EEC
on the approximation of provisions laid
down
by
law,
regulation
or
administrative
action
relating
to
proprietary medicinal products and
laying down special provisions for
medicinal products deri ved from human
blood or human plasma

dodatne
izdelke

določbe

za

radiofarmacevtske

Direktiva Sveta 89/381/EGS z dne 14.
junija 1989, ki razširja področje direktiv
65/65/EGS in 75/319/EGS o usklajevanju
določil vsebovanih v zakonih, predpisih in
upravnih postopkih, ki veljajo za zdravila,
in določa posebne določbe za izdelke iz
človeške krvi in plasme

8.

Direktiva 91/356/EEC
Commission Directive 91/356/EEC, of
13 June 1991, laying down the principles
and guidelines of good manufacturing
practice for medicinal products for
human use

Direktiva Komisije 91/356/EGS z dne 13.
junija 1991, ki določa načela in smernice
dobre proizvodne prakse za zdravila za
humano uporabo

9.

Direktiva 92/25/EEC
Council Directive 92/25/EEC, of 31
March
1992,
on
the
wholesalc
distribution of medicinal products for
human use

Direktiva Sveta 92/25/EGS z dne 31. marca
1992 o prometu na debelo z zdravili za
humano uporabo

10.

Direktiva 92/26/EEC
Council Directive 92/26/EEC, of 31
March
1992.
concerning
the
classification for the supply of medicinal
products for human use
Direktiva 92/27/EEC
Council Directive 92/27/EEC, of 31
March 1992, on the labelling of
medicinal products for human use and on
package leaflets

Direktiva Sveta 92/26/EGS z dne 31. marca
1992 o razvrščanju zdravil za humano
uporabo po načinu izdaje

11.

12.

13.

Direktiva Sveta 92/27/EEC z dne 31. marca
1992 o označevanju zdravil za humano
uporabo in o navodilih za uporabo

Direktiva 92/28/EEC
Direktiva Sveta 92/28/EGS z dne 31. marca
Council Directive 92/28/EEC, of 31 1992 o oglaševanju zdravil za humano
March 1992, on the advertising of uporabo
medicinal products for human use
Direktiva 92/73/EGS z dne 22. septembra
Direktiva 92/73/EEC
Council Directive 92/73/EEC, of 22 1992, ki
razširja
področje
direktiv
September 1992, widening the scope of 65/65/EGS in 75/319/EGS o približevanju
Directives 65/65/EEC and 75/319/EEC določb, ki jih ureja zakon, uredba ali
on the approximation of provisions laid upravni ukrep, v zvezi z zdravili in
down
by
law.
regulation
or predpisuje dodatne določbe o homeopatskih
'
administrative
action
relating
to zdravilih

poročevalec, št. 63

74

9. avgust 1999

i

medicinal products and laying down
additional provisions on homeopathic
medicinal products

14.

Uredba CR 2309/93
Council Rcgulation (EEC) No 2309/93,
of 22
July
1993,
laying
down
Community
procedures
for
the
authorisation
and
supervision
of
medicinal products for human and
veterinary use and establishing a
European Agency for the Evaluation of
Medicinal Products

Uredba Sveta (EGS) št. 2309/93 z dne 22.
julija 1993, ki določa postopek Skupnosti
za odobritev in nadzor zdravil za humano
in veterinarsko uporabo ter ustanavlja
Evropsko agencijo za vrednotenje zdravil

15.

Uredba CR 540/95
Commission Regulation (EC) No 540/95,
of 10 March 1995, laying down the
arrangements for reporting suspected
unexpected adverse reactions which are
not scrious, vvhether arising in the
Community or in a third countiy, to
medicinal products for human or
veterinary use authorised in accordance
with the privisions of Council Regulation
(EEC) No 2309/93
Uredba CR 541/95
Commission Regulation (EC) No 541/95,
of 10 March 1995, concerning the
examination of variations to the terms of
a marketing authorization granted by a
competent authority of a Member State

Uredba Komisije (ES) št. 540/95 z dne 10.
marca 1995, ki določa ureditve za prijavo
domnevnih
nepričakovanih
nasprotnih
učinkov, ki niso resni in se pojavijo v
Skupnosti ali v tretji državi, zdravil za ljudi
ali veterinarsko uporabo, odobrenih v
skladu z določbami uredbe Sveta (EGS) št.
2309/93

Uredba CR 542/95
Commission Regulation (EC) No 542/95,
of 10 March 1995, concerning the
examination of variations to the terms of
a marketing authorization falling within
the scope of Council Regulation (EEC)
No 2309/93
Uredba CR 1662/95
Commission
Regulation
(EC)
No
1662/95, of July 1995. laying down
certain
detailed
arrangements
for
implementing the Community decisionmaking
procedures
in respcct of

Uredba Komisije (ES) št. 542/95 z dne 10.
marca 1995 v zvezi s pregledom sprememb
pogojev dovoljenja za promet, ki spadajo
na področje uredbe Sveta (EGS) št.
2309/93

16.

17.

18.
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Uredba Komisije (ES) št. 541/95 z dne 10.
marca 1995 v zvezi s pregledom sprememb
pogojev dovoljenja za promet, ki ga je
dodelila pristojna oblast države članice

Uredba Komisije (ES) št. 1662/95 z dne 7.
julija 1995, ki določa nekatere podrobne
ureditve izvajanja postopkov odločanja
skupnosti v zvezi z izdajo dovoljenj za
promet z izdelki za humano ali veterinarsko
uporabo
poročevalec, št. 63

19.

marketing authorizations for producls for
human or veterinary use
Uredba CR 2141/96
Uredba Komisije (ES) št. 2141/96 z dne 7.
Commission
Regulation
(EC)
No novembra 1996 v zvezi s pregledovanjem
2141/96, of 7 November 1996, concering vloge za prenos dovoljenja za promet z
the examination of an application for the zdravilom, ki spada na področje uredbe
transfer of a marketing authorization for Sveta (ES) št. 2309/93
a medicinal product falling within the
scope of Council Regulation (EEC) No
2309/93

Poleg naštetih predpisov, pa države upoštevajo še:
priporočila WHO (WHO = svetovna zdravstvena organizacija:
WHO certifikacijska shema in dobre prakse,
ICH priporočila in določila (ICH = International Conference on
Harmonization), kar pomeni proces globalne harmonizacije
na področju kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravil,
mednarodne konvencije.

gozdarstvo in prehrano določili skupen zakon o Zdravilih in
medicinskih pripomočkih, ki bo obravnaval hkrati obe področji.
Področje medicinskih pripomočkov ureja zakonodaja ES na način
novega pristopa, ki določa temeljne zahteve s področja varnosti,
zdravja in okolja za obsežne skupine proizvodov.

Predpise, ki se nanašajo na zdravila za ljudi in živali so razdeljeni
v dve skupini pravil, zaradi upoštevanja specifičnosti obeh
področij, vendar ima večina držav za zdravila za uporabo v
humani medicini in za zdravila za uporabo v veterinarski medicini
skupno zakonodajo.

Sprejem Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti bo nudil ustrezno zakonsko podlago za
sprejem tehničnih predpisov, ki jih mora država sprejeti tudi za
medicinske pripomočke, če hoče postati članica EU. Novi pristop
vključuje ugotavljanje skladnosti z bistvenimi zahtevami,
certiticiranje in označevanje ter določa vlogo certifikacijskih
organov in pristojne oblasti.

Zato smo v Državnem programu za prevzem evropskega
pravnega reda skladno z medministrskim dogovorom med
Ministrstvom za zdravstvo in Ministrstvom za kmetijstvo,

Zakonodaja, ki ureja področje medicinskih pripomočkov v EU je:

1.

2.
i

Direktiva 90/385/EEC
Council Directive 90/385/EEC, of 20
June 1990. on the approximation of the
lavvs of the Member States relating to
aetive implantable medical devices
Direktiva 93/42/EEC

Direktiva Sveta z dne 10. junija 1990 o
približevanju zakonov držav članic v zvezi
z aktivnimi medicinskimi pripomočki za
implantacijo (90/385/EGS)

Direktiva 98/97/EEC

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 27. oktobra 1998 o in vitro
diagnostičnih medicinskih pripomočkih

Harmonizacija bo omogočila:
- zaščito javnega zdravja po evropskih standardih
lažji dostop slovenski farmacevtski industriji do tržišča
EU
prost pretok blaga.

2. Razlogi za Izdajo zakona
Glavni razlog za Izdajo predlaganega zakona o zdravilih In
medicinskih pripomočkih je popolna harmonizacija
zakonodaje s področja zdravil in medicinskih pripomočkov
z evropskim pravnim redom In s tem izpolnitev obveznosti
za polnopravno članstvo Slovenije v EU.
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Direktiva Sveta z dne 14. junija 1993 o
medicinskih pripomočkih
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Z uvajanjem direktiv novega pristopa bomo povečali možnost
čimprejšnje sklenitve Protokola o Evropskem ugotavljanju
skladnosti (Protocol on European Conformity Assessment PECA), ki je namenjen odpravi dvojnega preverjanja skladnosti
medicinskih pripomočkov v mednarodni trgovini.

4. Neustrezno skladiščenje in transport zdravil kar lahko
povzroči njihovo neučinkovitost ali celo škodljivost

V predlaganem zakonu bosta zaradi splošne prakse držav članic
EU, ekonomskih razlogov in prekrivanja zakonodaje EU združeni
zakonodaji s področij zdravil In medicinskih pripomočkov
za uporabo v humani In veterinarski medicini.

6. Postopek pridobivanja dovoljenja za promet mora omogočati
in zagotavljati, da dobi veterinarska služba kakovostna, varna
in učinkovita zdravila.

Glavna neskladja obstoječe zakonodaje z evropskim pravnim
redom za področje zdravil in medicinskih pripomočkov za uporabo
v humani medicini:

3. Cilji zakona ter poglavitne rešitve

5. Neustrezna organiziranost inšpekcijskih služb glede na
mednarodne zahteve.

1. Obstoječi Zakon o zdravilih, obravnava medicinske
pripomočke kot zdravila. To je v nasprotju z evropsko
zakonodajo. Evropska zakonodaja, ki obravnava zdravila sodi v
direktive starega pristopa, kar pomeni sektorski pristop, ki temelji
na proizvodih. Evropska zakonodaja, ki obravnava medicinske
pripomočke, sodi v direktive novega pristopa k evropski tehnični
zakonodaji, kar pomeni določanje temeljnih zahtev s področja
varnosti, zdravja in okolja za obsežne skupine proizvodov in/ali
horizontalna tveganja. Ti dve področji sta nezdružljivi.

3.1. Cilji zakona
Temeljni cilj predlaganega zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih je uskladitev slovenske zakonodaje z evropsko,
kar bo omogočilo:
- zagotavljanje zaščite uporabnikov oziroma zaščite javnega
zdravja po evropskih standardih.
zagotavljanje predpogojev za prost pretok blaga: kakovost,
varnost in učinkovitost zdravil morajo biti na evropski ravni in
dokazani na evropski način

2. Opredelitev pojmov in definicije v obstoječem zakonu
niso uskla|enl z evropskimi.

S tem bo v Sloveniji omogočen hitrejši dostop do najsodobnejših
kakovostnih, učinkovitih in varnih zdravil, ki se uporabljajo v
razvitem svetu. Hkrati pa bo slovenski farmacevtski industriji
omogočen lažji dostop do EU in drugih tržišč.

3. Dosedanji nacionalni postopek pridobitve dovoljenja za
promet oz. registracije ni usklajen z EU postopki , kar za
slovensko farmacevtsko Industrijo pomeni omejitev pri
možnostih trženja njenih Izdelkov v tujini (CEE državah , EU
in drugod).

Na področju medicinskih pripomočkov bo z uveljavitvijo
predlaganega zakona Slovenija ustvarila zakonsko podlago za
izdajo predpisov, ki bodo zmanjšali nepotrebne ovire v
medsebojnem trgovanju ne da bi s tem zmanjšali stopnjo
zagotavljanja varovanja zdravja ljudi in živali, varstva okolja in
drugih uporabnikov.

4. Dosedanji zakon opredeljuje vloge dobavitelja (uvoznika
ter imetnika dovoljenja za promet z zdravilom), zaradi česar
je bilo zlasti za področje medicinskih pripomočkov težko opredeliti
zavarovanje odgovornosti za proizvode.
5. Ocenjevanje zdravil na podlagi kriterijev kakovosti,
varnosti in učinkovitosti mora biti popolnoma ločeno od
politike cen zdravil, kot to zahteva evropska zakonodaja. Merila
za oblikovanje cen zdravil ne bodo več del zakona o zdravilih
temveč druge zakonodaje, ki ureja zdravstveno varstvo in
zdravstveno zavarovanje. Na ta način bo, kot to zahteva evropska
zakonodaja, popolnoma zakonsko in institucionalno ločeno
ocenjevanje kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravil in politika
urejanja cen zdravil. Do vključevanja meril za oblikovanje cen
zdravil za uporabo v humani medicini v drugo zakonodajo, bodo
še naprej veljavna določila sedanjega Zakona o zdravilih in
Pravilnika izdanega na njegovi podlagi, ki ureja podrobnosti meril
za oblikovanje cen zdravil.

3.2. Načela, ki jih zakon uveljavi
v najvišji možni meri zagotoviti preskrbo uporabnikov s
kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi zdravili in medicinskimi
pripomočki
v najvišji možni meri zaščititi uporabnike pred nevarnostmi
zlorabe in nepravilne uporabe zdravil in medicinskih
pripomočkov
zagotoviti kakovost izdelave zdravil na ravni razvitih evropskih
držav.
zagotoviti ustrezen promet z zdravili ter preprečiti uvoz
oporečnih zdravil.

6. Neustrezna organiziranost Inšpekcijskih služb glede na
mednarodne zahteve.

3.3. Poglavitne rešitve

Glavna neskladja obstoječe zakonodaje z evropskim pravnim
redom za področje zdravil in medicinskih pripomočkov za uporabo
v veterinarski medipini:

Sprejeti Državni program za prevzem evropskega pravnega reda
določa časovno dinamiko uskladitve zakonodaje in njene
implementacije. S sprejetjem krovnega zakona s tega področja,
Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih, bomo upoštevajoč
Državni program za prevzem evropskega pravnega reda, okvirno
uskladili omenjeni del zakonodaje do konca leta 1999. Z objavo
podzakonskih aktov k Zakonu o zdravilih in medicinskih
pripomočkih bomo do konca leta 2002 uskladili tudi podrobnosti.

1. Uporaba neregistriranih zdravil bodisi iz nelegalnega uvoza,
bodisi zaradi uporabe zdravil za humano uporabo za katere
ni predpisana karenca in se s tem ogroža zdravje in celo
življenje ljudi
2. Neupravičeno razpečevanje zdravil s strani oseb, ki za to
nimajo ustreznih kadrov, znanja, opreme, dovoljenja

Zakon bo opredeljeval temeljne določbe, podzakonskim aktom
pa bo prepuščena konkretizacija tistih dejavnikov, ki se relativno
hitro spreminjajo.

3. Nedovoljeno oglaševanje zdravil v javnih občilih
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4. Pojmi in definicije v novem zakonu so usklajeni z
evropskimi.

Evropska zakonodaja na splošno, zlasti pa na področju zdravil in
medicinskih pripomočkov, se namreč nenehno spreminja v skladu
s strokovnimi spoznanji, ki zahtevajo ustrezno prilagoditev
normativne ureditve.Tako bo tudi v bodoče. Zaradi tega je potrebno
vsebino krovnega zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih
omejiti na okvirno urejanje, podrobnosti pa prepustiti
podzakonskim aktom, ki bodo lažje sledili spremembam
"premikajoče se tarče", kot pravijo evropski zakonodaji.

5. Postopek pridobitve dovoljenja za promet oz. registracije
bo usklajen z EU postopki , kar bo za slovensko
farmacevtsko Industrijo pomenilo večje možnosti trženja
njenih izdelkov v tujini (CEE državah , EU in drugod).
Zdravila bodo pridobila dovoljenje za promet na podlagi strokovne
ocene o kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravila na način, kot
ga določa evropska zakonodaja. Zdravilo bo spremljala strogo
določena dokumentacija, tako po obliki kot po vsebini (EU-dosje).
Postopki pridobitve dovoljenja za promet, podaljšanje ter
spremembe dovoljenja za promet z zdravilom bodo popolnoma
usklajeni z evropskimi. Uvedena bo ekskluzivnost podatkov,
obvezna po evropski zakonodaji, ki je sedanji Zakon o zdravilih
ne omenja. Izvedenska mnenja tujih strokovnjakov ter rezultati
preizkušanja zdravil tujih preskuševalcev zdravil bodo pod
določenimi pogoji priznani.

1. Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih združu|e
določila za zdravila In medicinske pripomočke za uporabo
v humani in veterinarski medicini. Smiselnost združitve
zakonodaj omenjenih področij izhaja iz strokovnih in ekonomskih
razlogov. Izdelava, nadzor, kriteriji ocene kakovosti, varnosti in
učinkovitosti so za obe področji enaki in enako zahtevni.
2. Zakon ločuje zdravila od medicinskih pripomočkov, zato
|e razdeljen v dva dela. Prvi del zakona obravnava zdravila za
uporabo v humani in veterinarski medicini. Drugi del zakona
obravnava medicinske pripomočke za uporabo v humani in
veterinarski medicini.
Bistvene razlike v obravnavi medicinskih pripomočkov glede na
star Zakon o zdravilih so naslednje:
Predpogoj za promet z medicinskimi pripomočki ne bo več
dovoljenje za promet, tako kot za zdravila. V Zakonu o zdravilih in
medicinskih pripomočkih bo predpisana podlaga za podzakonski
akt, ki bo podrobno določal:
osnovne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vsi medicinski
pripomočki, ki so posebne in splošne in jih bodo morali
izpolnjevati medicinski pripomočki glede na namembnost,
možnost sklica na sprejete standarde,
načine ugotavljanja skladnosti medicinskih pripomočkov,
- imenovanje pravnih in fizičnih oseb za ugotavljanje skladnosti
in certificiranje medicinskih pripomočkov,
način označevanja medicinskih pripomočkov,
pogoje za klinično testiranje medicinskih pripomočkov,
nadzor ter spremljanje trga,
- dolžnosti izdelovalca ter dolžnosti dobavitelja (pravne ali
fizične osebe, ki izvaja promet na debelo in drobno ter
uvoznika). To pomeni, da bodo za področje medicinskih
pripomočkov uveljavljene direktive novega pristopa.

6. Novi zakon natančno določa obveznosti uvoznika ter
Imetnika dovoljenja za promet z zdravilom, zaradi česar bo v
večji meri zagotovljena varnost uporabnikov.
7. Merila za oblikovanje cen zdravil ne bodo več del tega
zakona, temveč druge zakonodaje. Ocenjevanje zdravil na
podlagi kriterijev kakovosti, varnosti in učinkovitosti bo tako
popolnoma ločeno od politike cen zdravil, kot to zahteva evropska
zakonodaja.
8. Inšpekcijski nadzor In kontrola zdravil In medicinskih
pripomočkov bo predpisana In organizirana glede na
mednarodne zahteve.

4. Ocena finančnih posledic zakona
Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih ne bo imel na področju
zdravil za humano uporabo nobenih finančnih posledic za proračun
Republike Slovenije.
Sredstva za zagotavljanje izvajanja dejavnosti pristojnega organa
bodo ostala na isti ravni.

3. V 120. členu prehodnih in končnih določb določa zakon, da
Vlada Republike Slovenije ustanovi Agencijo za zdravila in
medicinske pripomočke najkasneje v roku dveh let po sprejemu
sistemskega zakona, ki bo urejal področje javnih agencij. Agencija
za zdravila in medicinske pripomočke bo oblikovana kot oseba
javnega prava, ki bo opravljala strokovne in upravne funkcije, ki
so med seboj neločljivo povezane.
Urad Republike Slovenije za zdravila opravlja po dosedanjem
zakonu o zdravilih upravne funkcije in je v predlogu novega zakona
imenovan kot pristojni organ za zdravila. Novo ustanovljena
agencija bo opravljala naloge Urada Republike Slovenije za
zdravila in naloge javnega zavoda - Zavoda za farmacijo in za
preizkušanje zdravil - Ljubljana, ki gaje ustanovila Vlada Republike
Slovenije. To pomeni združitev obeh inštitucij v eno, v kateri bodo
združene upravne, strokovne in kontrolne funkcije, kar bo
zagotovljalo učinkovitejši nadzor nad izvajanjem zakona v vseh
segmentih.

Ustanovitev Agencije Republike Slovenije za zdravila in
medicinske pripomočke ne pomeni novega organa, temveč le
preoblikovanje oziroma združitev Urada Republike Slovenije za
zdravila in Zavoda ža farmacijo in za preizkušanje zdravil Ljubljana, ki ima vlogo uradnega kontrolnega laboratorija za kontrolo
kakovosti zdravil.
Združitev obeh inštitucij je smotrna iz ekonomskih in strokovnih
razlogov. Omogočila bo racionalizacijo opravljanja dejavnosti in
odpravila podvajanje postopkov.
Novo ustanovljena Agencija za zdravila in medicinske pripomočke
bo združevala upravno funkcijo Urada Republike Slovenije za
zdravila in strokovne funkcije, ki jih opravlja Zavod za farmacijo in
za preizkušanje zdravil - Ljubljana. Zato se v prehodnih določbah
predlaga, da Vlada Republike Slovenije ustanovi Agencijo za
zdravila in medicinske pripomočke kot osebo javnega prava,
najkasneje v roku dveh let po sprejemu sistemskega zakona, ki
bo urejal področje javnih agencij.

Združitev teh funkcij je ekonomsko upravičena, omogočila bo
racionalnejši izkoristek kadrovskega potenciala, olajšala pretok
informacij, preprečila podvajanje postopkov, znižala stroške,
vzdrževala bo enotno bazo podatkov o zdravilih in v celoti izpolnila
zahteve, ki jih ima na področju izvajanja nacionalne politike v
zvezi z zdravili.

Agencija za zdravila in medicinske pripomočke bo pridobivala
sredstva za opravljanje upravnih funkcij od ustanovitelja, ki se
financirajo iz državnega proračuna in ta sredstva ne bodo
presegala dosedanjih ter iz plačil strokovnih storitev, ki jih sedaj
opravlja Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil - Ljubljana.

Inšpekcijski nadzor ostane v pristojnosti Zdravstvenega
inšpektorata Republike Slovenije kot do sedaj.
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Galenski izdelek je zdravilo, ki ga pripravijo v galenskem
laboratoriju lekarne, v skladu z veljavnimi farmakopejami in z
načeli dobrih praks ter je namenjen za izdajo na drobno v isti
lekarni.

II. BESEDILO ČLENOV ZAKONA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Krvni izdelki so zdravila izdelana iz človeške ali živalske krvi s
farmacevtskimi in kemičnimi metodami, ki jih izdeljujejo pravne in
fizične osebe specializirane za to dejavnost.

Ta zakon določa zdravila in medicinske pripomočke za uporabo
v humani in veterinarski medicini, pogoje za njihovo izdelavo in
dajanje v promet ter pogoje in ukrepe za zagotavljanje njihove
kakovosti, varnosti in učinkovitosti.

Cepiva so zdravila, ki so sposobna izzvati specifično aktivno
imunost, ki daje zaščito pred infekcijami po parenteralni ali peroralni
uporabi.

Ta zakon se uporablja tudi za promet s prepovedanimi drogami,
psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami za njihovo
izdelavo, kolikor poseben zakon ne določa drugače.

Imunski serumi in specifični ter nespecifični imunoglobulini so
zdravila, ki vsebujejo protitelesa proti določenim virusom,
bakterijam, bakterijskim toksinom in toksinom višjih živali.

2. člen

Imunološka zdravila za uporabo v veterinarski medicini so izdelki,
ki, dani živalim, povzročijo nastanek aktivne ali pasivne imunosti
ali so namenjeni diagnosticiranju stanja imunosti.

Pristojni minister za zdravila in medicinske pripomočke za uporabo
v humani medicini je minister, pristojen za zdravstvo.

Homeopatski izdelki so pripravljeni iz snovi ali sestavin, ki se
imenujejo homeopatske surovine, v skladu s homeopatskim
postopkom izdelave po določilih evropske farmakopeje ali drugih
veljavnih farmakopej, če evropska farmakopeja ne določa
drugače.

Pristojni minister za zdravila in medicinske pripomočke za uporabo
v veterinarski medicini je minister, pristojen za veterinarstvo.
Pristojni organ za zdravila in medicinske pripomočke za uporabo
v humani medicini je Agencija za zdravila in medicinske
pripomočke.

Predmešanice za izdelavo medicinirane krme so vnaprej
pripravljena zdravila za uporabo v veterinarski medicini, namenjena
kasnejši izdelavi krmnih mešanic.

Pristojni organ za zdravila in medicinske pripomočke za uporabo
v veterinarski medicini je Veterinarska uprava Republike Slovenije.

Medicinirano krmilo je vsaka mešanica zdravila in krmil za uporabo
v veterinarski medicini, ki je pripravljeno za prodajo in namenjeno
krmljenju živali brez nadaljnje predelave, zaradi kurativnih ali
preventivnih lastnosti ali drugih lastnosti zdravil, navedenih v tem
členu.

3. člen
Zdravilo je vsaka snov ali kombinacija snovi, ki so pripravljene in
namenjene za zdravljenje ali preprečevanje bolezni pri ljudeh ali
živalih.

Dodatki krmi so snovi ali mešanice snovi, ki se vmešani v krmo
uporabljajo z namenom, da:
- ugodno vplivajo na lastnosti krmila ali krmne mešanice ali na
živila živalskega izvora;
zadovoljijo prehrambene potrebe živali;
- izboljšajo proizvodnjo živali ali zmanjšajo negativen vpliv okolja
na živali.

Za zdravilo se šteje tudi vsaka snov ali kombinacija snovi, ki se
lahko uporablja na ljudeh ali živalih z namenom, da bi se določila
diagnoza ali ponovno vzpostavile, izboljšale ali spremenile
fiziološke funkcije.
Snov iz prvega odstavka tega člena je lahko:
človeškega izvora, na primer: človeška kri, krvni pripravki,
krvni izdelki,...;
živalskega izvora, na primer: živali, deli organov, živalski
izločki, strupi, izvlečki, krvni izdelki,...;
rastlinskega izvora, na primer: rastline, deli rastlin, rastlinski
izločki, izvlečki,...;
mikrobnega izvora, na primer: celi mikroorganizmi, njihove
sestavine,...;
kemičnega izvora, na primer: elementi, kemične snovi, ki se
pojavijo v določeni obliki v naravi, kemični izdelki pridobljeni s
kemično substitucijo ali sintezo;
pridobljena z biotehnološkimi postopki.

Za zdravila za uporabo v veterinarski medicini se štejejo tudi
sredstva, ki se uporabljajo za razkuževanje, uničevanje
členonožcev in glodalcev in pridejo v neposreden ali posreden
stik z živalmi.
4. člen
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
analiza proizvodne serije je analiza kakovosti vseh sestavin,
količinska analiza najmanj vseh učinkovin ter vsi ostali
preskusi, ki so potrebni za zagotavljanje kakovosti zdravil v
skladu z zahtevami dovoljenja za promet;

Snovi, ki so nosilci delovanja zdravila, so zdravilne učinkovine.
-

Pomožne snovi so nosilci fizikalno-kemijskih lastnosti, ki lahko
podpirajo terapevtski učinek in prispevajo k njegovemu boljšemu
prenašanju.
Lastniško zdravilo je zdravilo pripravljeno za uporabo, ki ga daje
v promet proizvajalec pod določenim imenom in v posebni ovojnini.

dobavitelj medicinskega pripomočka je pravna ali fizična
oseba, odgovorna za proizvod ali storitev, ki je sposobna

Magistralni pripravek je zdravilo, ki ga izdelajo v lekarni po receptu
za določenega uporabnika.
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bistvena podobnost zdravila je enaka kvalitativna in
kvantitativna sestava učinkovine v enaki farmacevtski obliki
(ali različne peroralne oblike s takojšnjim sproščanjem), z
dokazano bioekvivalenco (če je potrebno), dokler se
znanstveno ne dokaže pomembna razlika glede varnosti in
učinkovitosti zdravil;
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ustreza predpisanim zahtevam, ki so določene v standardih
oziroma tehničnih predpisih;

vzpostaviti sistem zagotavljanja kakovosti. To je lahko
proizvajalec, ali če proizvajalec nima sedeža v Republiki
Sloveniji, njegov zastopnik, uvoznik oziroma druga pravna ali
fizična oseba, ki je dala medicinski pripomoček v promet ali
omogočila njegovo uporabo;

kakovost zdravila je lastnost zdravila, ki se ugotovi z analizo
kakovosti vseh sestavin, količinsko analizo najmanj vseh
učinkovin ter vse ostale preskuse, ki so potrebni za
zagotavljanje kakovosti zdravila v skladu z zahtevami
dovoljenja za promet;

dobra klinična praksa v kliničnem preskušanju v humani
medicini je mednarodni etični in znanstveni sistem kakovosti
načrtovanja, izvajanja, zapisovanja, nadzorovanja in
poročanja o kliničnem preskušanju na ljudeh, ki zagotavlja
verodostojnost podatkov pridobljenih v preskušanju ter
zaščito pravic in varnosti preiskovancev v skladu s Helsinško
deklaracijo in drugimi predpisi;

karenca je časovno obdobje, ki mora preteči od zadnjega
dajanja zdravila živali ob normalni uporabi pa do trenutka, ko
zdravljeno žival lahko damo v redni zakol za proizvodnjo
neoporečnih živil oziroma čas, v katerem se živalska tkiva,
mleko, jajca in med zdravljenih živali ne smejo uporabljati za
prehrano ljudi, zaradi možne vsebnosti zaostankov zdravil
nad najvišjimi dovoljenimi količinami zaostankov zdravil v teh
živilih;

dobra klinična praksa v kliničnem preskušanju v veterinarski
medicini je mednarodni etični in znanstveni sistem kakovosti
načrtovanja, izvajanja, zapisovanja, nadzorovanja in
poročanja o kliničnem preskušanju na ciljnih živalih, ki
zagotavlja verodostojnost podatkov pridobljenih v preskušanju
in varnost živali v skladu z drugimi predpisi ter v skladu s
predpisi o zaščiti živali;
-

-

-

dobra kontrolna laboratorijska praksa je del dobre proizvodne
prakse, s katero se izvaja kontrola kakovosti izdelka;

nepričakovan neželen škodljiv učinek zdravila je vsaka
škodljiva in neželena reakcija, ki ni navedena v povzetku
glavnih značilnosti zdravila;

dobra laboratorijska praksa je sistem kakovosti, ki se nanaša
na organizacijske procese in pogoje, v katerih se neklinične
zdravstvene in okoljevarnostne študije načrtujejo, izvajajo,
nadzorujejo, zapisujejo, arhivirajo in se o njih poroča;

-

organ za ugotavljanje skladnosti je od dobavitelja neodvisni
laboratorij, certifikacijski organ, kontrolni organ oziroma drug
organ, ki sodeluje v postopku ugotavljanja skladnosti;

dobra proizvodna praksa je sistem za doseganje kakovosti,
ki zagotavlja dosledno izdelavo in kontrolo izdelka po merilih
za kakovost ter ustreznost namenu uporabe, kot zahtevata
dovoljenje za promet in specifikacija izdelka;

primarna ovojnina vključuje stično ovojnino in njene
funkcionalne dele;

dobra skladiščna praksa je sistem kakovosti, ki se nanaša
na organizacijo, izvajanje in nadzor shranjevanja izdelkov po
določenem redu pred nadaljnjo uporabo;

proizvajalec zdravila je pravna ali fizična oseba, ki je
odgovorna za razvoj, izdelavo, kontrolo kakovosti,
opremljanje, označevanje ter varnost in učinkovitost zdravila
ne glede na to ali je izdelal zdravilo sam ali ga je v njegovem
imenu izdelala tretja oseba;

dobra transportna praksa je sistem kakovosti, ki se nanaša
na organizacijo, izvajanje in nadzor transporta zdravil od
izdelovalca do končnega uporabnika;

radiofarmacevtski izdelek je zdravilo, ki vsebuje, takrat, ko je
pripravljeno za uporabo, enega ali več radionuklidov
(radioaktivnih izotopov) namenjenih medicinski uporabi;

farmacevtska oblika je oblika zdravila, v katero se s pomočjo
tehnoloških postopkov vgradi zdravilno učinkovino in s tem
omogoči njeno uporabnost upoštevaje fiziološke pogoje in
fizkalno kemijske lastnosti zdravilne učinkovine ter pomožnih
snovi;

resen nepričakovan neželen škodljiv učinek zdravila je
reakcija, ki je hkrati resna in nepričakovana;
resen neželen škodljiv učinek zdravila za uporabo v humani
medicini je vsaka neželena in škodljiva reakcija, ki ima za
posledico: smrt, neposredno življenjsko ogroženost, pohabo,
bolnišnično zdravljenje (če ga prej ni bilo) ali podaljšanje
bolnišničnega zdravljenja;

farmakopeja je zbirka predpisov za izdelavo zdravil,
potrjevanje istovetnosti, ugotavljanje čistote in preskušanje
drugih parametrov kakovosti zdravil ter snovi, iz katerih so
zdravila izdelana;
-

najvišja dovoljena količina zaostankov zdravil pomeni najvišjo
količino zaostankov zdravil v živilih kot posledico dajanja
zdravila, izraženo v mg/kg ali g/kg teže živila, ki je še
sprejemljiva in dovoljena ter je predpisana;

resen neželen škodljiv učinek zdravila za uporabo v
veterinarski medicini je vsaka neželena stranska reakcija, ki
ima za posledico: pogin, neposredno življenjsko ogroženost,
poškodbe živalskih tkiv, pohabo, trajno ali podaljšano
ohranjanje bolezenskih znakov pri zdravljeni živali;

farmakovigilanca je proces, v katerem se ugotovlja in reagira
na nova spoznanja glede varnosti zdravila med trženjem;
fizična oseba je samostojni podjetnik posameznik;
imetnik dovoljenja za promet z zdravilom je proizvajalec, ki
ima sede v Republiki Sloveniji ali pravna ali fizična oseba, ki
nastopa v imenu proizvajalca in ima sede v Republiki Sloveniji;

-

izdelovalec zdravila je pravna oseba ali fizična oseba, ki ima
dovoljenje za izdelavo in je pod rednim inšpekcijskim nadzorom
pristojnega organa;

-

izjava o skladnosti medicinskih pripomočkov je izjava
dobavitelja, s katero zagotavlja, da proizvod, proces ali storitev

-

stična ovojnina je vsaka ovojnina, v kateri je shranjena
farmacevstka oblika in je z njo v neposrednem stiku;
-
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sledljivost zdravila je dokumentirana pot od izdelovalca,
proizvajalca, pravne ali fizične osebe, ki opravlja promet z
zdravili na debelo in na drobno, do končnega uporabnika;
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neželen škodljiv učinek zdravila je škodljiva in nenamerna
reakcija, ki se lahko pojavi pri predpisani uporabi zdravila pri
ljudeh ali živalih;
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tehnični predpis je predpis, ki določa lastnosti proizvoda ali z
njim povezanega postopka in načina proizvodnje. Lahko
vključuje ali obravnava izključno izrazje, simbole, pakiranje,
deklariranje in označevanje;

2. izdelava, uvoz, prodaja in uporaba določenih izdelkov za
uporabo v veterinarski medicini na osnovi hormonov,
steroidnih in nesteroidnih anabolikov, bronhodilatatorjev,
tireostatikov, govejih somatotropinov in beta agonistov za
masovno uporabo, razen za individualno zdravljenje živali
pod pogoji, ki jih določi minister, pristojen za veterinarstvo;
3. uporaba zdravila za humano medicino za živali, razen v
izjemnih primerih, če tako določi minister, pristojen za
veterinarstvo.

uradni kontrolni laboratorij za analizno preskušanje zdravila
je kontrolni laboratorij, imenovan s strani pristojnega ministra
za opravljanje dejavnosti kontrole kakovostne in količinske
sestave zdravil v skladu z določili dovoljenja za promet z
zdravili;

Minister, pristojen za veterinarstvo natančneje predpiše, za katere
izdelke iz druge točke prejšnjega odstavka je prepovedana
izdelava, uvoz in uporaba, pogoje uporabe za individualno
zdravljenje živali ter pogoje, pod katerimi se izjemoma lahko
uporabljajo zdravila za uporabo v humani medicini, za živali.

zunanja ovojnina je ovojnina, v kateri je shranjena primarna
ovojnina s farmacevtsko obliko.
specializirana prodajalna za medicinske pripomočke je
prodajni objekt, kjer se trguje na drobno z medicinskimi
pripomočki;
-

7. člen

specializirana prodajalna za zdravila, ki se izdajajo brez
recepta, je prodajni objekt, kjer se trguje na drobno s tistimi
zdravili, za katera komisija za zdravila pri pristojnem organu
določi, da se izdajajo brez recepta v lekarnah in specializiranih
prodajalnah.

Homeopatski izdelki se lahko izdajajo le v lekarnah. Natančnejšo
opredelitev, izdelovanje, označevanje, oglaševanje in pogoje
dajanja v promet, predpiše pristojni minister.
8. člen
Pristojni minister določi seznam nujnih zdravil za uporabo v humani
medicini, ki so potrebna za izvajanje zdravstvenega varstva.

II. ZDRAVILA
5. člen

9. člen

Zdravila za uporabo v humani medicini se po načinu izdajanja
razvrstijo v :
- zdravila, ki se izdajajo le na recept;
zdravila, ki se izdajajo brez recepta.

Zdravila so lahko v prometu pod naslednjima pogojema:
-

Zdravila, ki se izdajajo le na recept, se izdajajo v lekarnah na
zdravniški recept.
Zdravila, ki se izdajajo brez recepta, se izdajajo v lekarnah in
specializiranih prodajalnah.

10. člen

Način izdaje zdravila določi komisija za zdravila pri pristojnem
organu in je naveden v dovoljenju za promet z zdravilom.

Zdravila, ki so v prometu v Republiki Sloveniji, morajo biti izdelana
in kontrolirana v skladu z metodami in zahtevami evropske
farmakopeje in v skladu z nacionalnim dodatkom k evropski
farmakopeji, ki ga predpišeta pristojna ministra.

Natančnejšo opredelitev, način razvrščanja zdravil za uporabo v
humani medicini iz prvega odstavka, način predpisovanja in
izdajanja zdravil iz prejšnjega odstavka, predpiše pristojni minister.

Če evropska farmakopeja in nacionalni dodatek k evropski
farmakopeji metod izdelave in zahtev glede kakovosti ne določata,
so zdravila lahko izdelana in kontrolirana tudi po metodah in
zahtevah drugih priznanih farmakopej ali po metodah, ki jih
predlaga proizvajalec.

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini se glede na način
izdajanja končnim uporabnikom razvrstijo v:
zdravila, ki se izdajajo v lekarnah samo na veterinarski recept
ali ob storitvi v veterinarskih organizacijah in
zdravila, ki se izdajajo v veterinarskih organizacijah, lekarnah
ali specializiranih prodajalnah tudi brez recepta.

1. DOVOLJENJE ZA PROMET Z ZDRAVILI

Natančnejšo opredelitev, način razvrščanja zdravil za uporabo v
veterinarski medicini v skupine, način predpisovanja in izdajanja
zdravil za uporabo v veterinarski medicini iz prejšnjega odstavka
predpiše pristojni minister.

11. člen
Zdravila se lahko dajo v promet le na podlagi dovoljenja pristojnega
organa.

6. člen

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, dovoljenje za promet z
zdravili za uporabo v humani medicini ni potrebno:

Prepovedano je:
1. predpisovanje, izdelava in izdaja magistralnih zdravil za
uporabo v veterinarski medicini, ki puščajo nedovoljene
ostanke v mesu, organih ali izdelkih iz živali, ki so namenjene
za prehrano ljudi;
9. avgust 1999

če je bilo zanje izdano dovoljenje za promet;
če je bila vsaka serija izdelana v skladu z določili dovoljenja
za promet in narejena kakovostna analiza vseh sestavin in
količinska analiza učinkovin vsake serije zdravil ter ostale
analize, potrebne za zagotavljanje kakovosti zdravila v skladu
z določili dovoljenja za promet.
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za magistralne pripravke;
za galenske izdelke;
za zdravila za uporabo v humani medicini, ki imajo ustrezno
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toksičnosti zdravila, vplivu na reprodukcijske funkcije, podatke
o embrio-fetalni toksičnosti, mutagenosti in rakotvornem
potencialu, podatke o lokalni toleranci, o izločanju in ostale
podatke potrebne za varovanje javnega zdravja. Za zdravila,
ki se uporabljajo v veterinarski medicini, farmakološkotoksikološki del vsebuje tudi predlog karence;

dovoljenje za klinično preskušanje;
za zdravila, namenjena zdravljenju kol nadaljevanje
zdravljenja v tujini;
za izdelke namenjene nadaljnji predelavi;
za zdravila, ki so namenjena za raziskave in razvoj.
12. člen

-

Določbe, ki se nanašajo na dovoljenje za promet zdravila za
uporabo v veterinarski medicini, se nanašajo na lastniška zdravila,
predmešanice za izdelavo medicinirane krme in na dodatke h
krmilom.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, dovoljenje za promet z
zdravili v veterinarski medicini ni potrebno:
- za magistralne pripravke in galenske izdelke za živali, katerih
meso ali izdelki niso namenjeni za prehrano ljudi;
za zdravila, ki so namenjena za raziskave in razvoj;
za zdravila, ki imajo ustrezno dovoljenje za klinično
preskušanje;
za izdelke, ki so namenjeni nadaljnji predelavi;
- za zdravila, namenjena za določene kategorije živali, ki ne
služijo za prehrano ljudi, če tako določi pristojni minister.

klinični del dokumentacije, ki vsebuje splošne podatke o
preskušanju, o izvajanju preskušanja, rezultate preskušanja,
klinično-farmakološke podatke, podatke o biološki
uporabnosti/bioekvivalenci (če je potrebna), podatke o klinični
varnosti in učinkovitosti, dokumentacijo o izjemnih okoliščinah
v preskušanju (če je potrebno) ter podatke o izkušnjah
pridobljenih po pridobitvi dovoljenja za promet v drugih
državah.

Predlagatelj je odgovoren za verodostojnost podatkov.
Pristojni organ lahko zahteva, da se za predlagatelja opravi
poseben pregled kraja proizvodnje zadevnega zdravila. Pregled
opravijo inšpektorji, |<i jih spremlja strokovnjak za ocenjevanje
pogojev za izdelavo zdravil glede izvajanja dobre proizvodne
prakse, ki ga imenuje pristojni minister.
15. člen

13. člen
Predlog za izdajo dovoljenja za promet z zdravilom (v nadaljnjem
besedilu: predlog) vloži predlagatelj pri pristojnem organu.

Ne glede na določila prejšnjega člena, predlagatelju ni potrebno
predložiti rezultatov farmakološko-toksikoloških ali kliničnih
preskušanj, če dokaže:

Predlagatelj je lahko:
proizvajalec zdravil, ki ima sedež v Republiki Sloveniji;
pravna ali fizična oseba, ki nastopa v imenu proizvajalca in
ima sedež v Republiki Sloveniji;
podružnica tujega proizvajalca.

da je zadevno zdravilo bistveno podobno zdravilu, za katerega
je v Republiki Sloveniji že izdano dovoljenje za promet in se
njegov imetnik strinja z navedbo sklica na njegovo
dokumentacijo za potrebe pridobitve dovoljenja za promet z
zadevnim zdravilom;

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

z natančnimi navedki že objavljene strokovne literature, ki
vsebuje vse potrebne podatke iz zahtevane dokumentacije
za pridobitev dovoljenja za promet, da so sestavine zdravila
dobro znane in je znana njihova učinkovitost ter sprejemljiva
varnost;

Predlagatelj je odgovoren za dajanje zdravil v promet.

da je zadevno zdravilo bistveno podobno zdravilu, ki je na
trgu Republike Slovenije in za katero je na ozemlju Republike
Slovenije oziroma Evropske unije izdano dovoljenje za promet,
ki je že veljavno najmanj 6 let, ali so se njegova patentna
zaščita in ostale ekskluzivne pravice iztekle.

Predlagatelj mora imeti zaposleno odgovorno osebo z
univerzitetno izobrazbo farmacevtske ali medicinske smeri za
farmakovigilanco zdravil za uporabo v humani medicini, ali
farmacevtske ali veterinarske smeri za zdravila za uporabo v
veterinarski medicini.

V primeru, da je zadevno zdravilo namenjeno za drugačno
terapevtsko uporabo, drugačen način jemanja ali doziranja v
primerjavi s prvotnim, na trgu že prisotnim zdravilom, kateremu
je bistveno podobno, je potrebno predložiti rezultate farmakološkotoksikoloških in kliničnih preskušanj.

14. člen
Predlog za izdajo dovoljenja za promet z zdravilom vsebuje vlogo
in naslednjo dokumentacijo:
splošni del, ki vsebuje podatke o proizvajalcu, izdelovalcu,
predlagatelju za pridobitev dovoljenja za promet, povzetek
glavnih značilnosti zdravila, navodilo za uporabo, osnutek
ovojnine, izvedenska poročila in ostale podatke, potrebne za
varovanje javnega zdravja;

16. člen
Vsebino predloga, postopek in pogoje za pridobitev dovoljenja za
promet, obliko in vsebino zahtevane dokumentacije natančneje
predpiše pristojni minister.

farmacevtsko-kemični del, ki vsebuje podatke o kakovostni
in količinski sestavi, opis načina izdelave, kontrolo kakovosti
vhodnih snovi, kontrole kakovosti v procesu izdelave,
kontrolo kakovosti končnega izdelka, stabilnostne študije ter
ostale potrebne podatke za varovanje javnega zdravja;

17. člen
Popolne predloge za izdajo dovoljenja za promet z zdravili
obravnavajo komisije za zdravila, ki jih imenuje pristojni minister
izmed priznanih farmacevtskih, medicinskih, veterinarskih,
farmakoloških in drugih strokovnjakov (v nadaljnjem besedilu:
komisija).

farmakološko-toksikološki del, ki vsebuje podatke o
farmakodinamskih in farmakokinetičnih lastnostih zdravila,
poročevalec, št. 63
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Sestavo in način dela komisij določi pristojni minister.
-

18. člen

-

Komisije so strokovno neodvisne in samostojne v okviru svojega
področja delovanja.

da podatki iz predložene dokumentacije niso popolni oziroma
pravilni;
da imetnik dovoljenja za promet ne izpolnjuje več predpisanih
pogojev;
da izdelovalec oziroma imetnik dovoljenja za promet zahteva
prekinitev dovoljenja za promet z zdravilom in zahtevo
obrazloži.

Člani komisij za zdravila ne smejo biti finančno, poslovno ali kako
drugače povezani s predlagatelji ali s pravnimi ali fizičnimi osebami,
ki opravljajo promet z zdravili.

25. člen

19. člen

Zdravilo iz prve točke prejšnjega člena, ki je že izdelano ali
uvoženo, je lahko v prometu tudi po izteku roka, za katerega je
bilo izdano dovoljenje za promet z zdravilom, do izteka roka
uporabnosti zdravila, vendar najdlje še eno leto po izteku
veljavnosti dovoljenja.

Pristojni organ najkasneje v 210 dneh po prejemu popolnega
predloga o njem odloči na podlagi mnenja komisije o ustreznosti
predlo ene dokumentacije in ocene o kakovosti, varnosti in
učinkovitosti zdravila.

26. člen

Dovoljenje za promet z zdravilom se izda praviloma za obdobje 5
let, v kolikor pristojni organ ne odloči drugače. Vsebino dovoljenja
za promet z zdravilom natančno predpiše pristojni minister.

Stroške za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom, za njegovo
podaljšanje ter obravnavo sprememb v dovoljenju za promet,
plača predlagatelj. Njihovo višino določi pristojni minister.

20. člen

27. člen

Dovoljenje za promet za dodatke h krmi se izda za obdobje 10 let.

Če se proizvajalec oziroma imetnik dovoljenja za promet z
zdravilom odloči, da bo prenehal z izdelavo oziroma s prometom
zdravila še pred iztekom roka veljavnosti njegovega dovoljenja
za promet, mora o prenehanju izdelave oziroma prometa z
zdravilom in o vzrokih prenehanja obvestiti pristojni organ
najpozneje šest mesecev prej oziroma takoj, če se razlog
prenehanja nanaša na varnost zdravila.

21. člen
Ob epidemijah nalezljivih bolezni, epizootijah, večjih naravnih
nesrečah oziroma v izrednih razmerah, lahko pristojni minister,
na podlagi mnenja pristojnega organa izjemoma izda dovoljenje
za promet za določeno količino in vrsto zdravil, še preden so
ugotovljeni pogoji za izdajo dovoljenja za promet.

28. člen
Dokumentacija, ki je priložena predlogu za promet z zdravilom, je
last predlagatelja in je poslovna skrivnost razen povzetka glavnih
značilnosti zdravila in navodila za uporabo zdravila.

22. člen
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom mora najmanj tri mesece
pred iztekom dovoljenja za promet z zdravilom vložiti predlog za
njegovo podaljšanje.

Pristojni organ lahko iz povzetka glavnih značilnosti zdravila
povzame podatke, potrebne za obveščanje strokovne javnosti o
zdravilih.

Pristojni minister določi natančnejši postopek in vsebino
dokumentacije potrebne za podaljšanje dovoljenja za promet z
zdravilom.

29. člen
Seznam zdravil, za katera je bilo izdano dovoljenje za promet z
zdravili in seznam zdravil, za katera je dovoljenje prenehalo veljati,
objavi pristojni organ v Uradnem listu Republike Slovenije.

23. člen
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom je dolžan v skladu s
tehnično-znanstvenim napredkom in rezultati spremljanja zdravila
v prometu ter s spremembami v zvezi z zdravilom predložiti
pristojnemu organu spremembe oziroma dopolnila k že prejeti
dokumentaciji za zdravilo.

2. PRESKUŠANJE ZDRAVIL

Pristojni minister predpiše vsebino dokumentacije in natančnejši
postopek za obravnavo sprememb oziroma dopolnitev.

30. člen

24. člen

Preden je zdravilo dano v promet, mora biti analizno,
farmakološko-toksikološko in klinično preskušeno in s tem potrjena
njegova kakovost, varnost in učinkovitost.

Dovoljenje za promet z zdravilom preneha veljati:

■Zdravilo je lahko analizno, farmakološko-toksikološko in klinično
preskušeno tudi, če je že pridobilo dovoljenje za promet, z
namenom redne, izredne ali posebne kontrole zdravil ali
pridobivanja dodatnih podatkov o zdravilu.

1. z iztekom roka, za katerega je bilo izdano,
2. na podlagi odločbe pristojnega organa, če se ugotovi:
- da zdravilo ni varno ali učinkovito v predpisanih pogojih
uporabe;
da je bilo zdravilo v prometu v nasprotju z dovoljenjem za
promet z zdravilom;
9. avgust 1999

Analizno, farmakološko-toksikološko in klinično lahko preskušajo
zdravila pravne ali fizične osebe (v nadaljnjem besedilu:
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C. KLINIČNO PRESKUŠANJE

preskuševalci zdravil), ki izpolnjujejo pogoje glede kadrov,
prostorov, opreme in načel dobrih praks.

35. člen

Pogoje, ki jih morajo izpolnjevali preskuševalci zdravil in postopek
njihovega preverjanja predpiše pristojni minister.

Klinično preskušanje zdravil za uporabo v humani medicini je
raziskava na zdravih in bolnih ljudeh, ki ima namen, odkriti ali j
potrditi klinične, farmakološke ali druge farmakodinamske in
farmakokinetične učinke zdravila v preskušanju ali odkriti
nepričakovane neželjene učinke ali preučiti absorpcijo,
porazdelitev, presnovo in izločanje zdravila v preskušanju, s ciljem,
dokazati njegovo varnost ali učinkovitost.

A. ANALIZNO PRESKUŠANJE
31. člen
Analizno preskušanje zdravila pomeni farmacevtsko-kemičnobiološko in mikrobiološko preskušanje kakovosti zdravila, v skladu
z zahtevami dovoljenja za promet.

Klinično preskušanje zdravil za uporabo v veterinarski medicini
je organizirano proučevanje delovanja zdravila na ivalski ■
organizem, ki ima namen odkriti ali potrditi klinične, farmakološke
ali druge farmakodinamske učinke zdravila v preskušanju ali
odkriti nepričakovane neželene učinke ali preučiti absorpcijo,
porazdelitev, presnovo in izločanje zdravila v preskušanju s ciljem,
dokazati njegovo varnost ali učinkovitost pri živalskih vrstah, ki
jim je zdravilo namenjeno.

32. člen
i
Postopek analiznega preskušanja zdravila, ki je opisan v
dokumentaciji, predloženi za pridobitev dovoljenja za promet z
zdravilom, mora ustrezati sodobnim znanstvenim dosežkom
oziroma spoznanjem in določilom dobre kontrolne laboratorijske
prakse.

36. člen
Postopek kliničnega preskušanja zdravila, ki je opisan v
dokumentaciji predloženi za pridobitev dovoljenja za promet z
zdravilom, mora ustrezati stopnji sodobnega znanstvenega
napredka, načelom dobre klinične prakse o kliničnem preskušanju
in načelom medicinske in veterinarske etike. Rezultati morajo
obsegati rezultate vseh kliničnih preskušanj, tako ugodnih kot
tudi neugodnih. Rezultati morajo biti zadostni, ustrezno podrobno
in objektivno prikazani tako, da omogočijo objektivno presojo
razmerja med koristjo in tveganjem za pacienta, varnost in
učinkovitost zdravila ter mnenje o tem, ali zdravilo izpoljnjuje merila
za izdajo dovoljenja za promet.

Dokumentacija za izvedbo postopka analiznega preskušanja
zdravila mora vsebovati podrobne opise metod preskušanja, opis
potrebne opreme, reagentov in ostale potrebne podatke, ali sklic
na evropsko farmakopejo ali nacionalni dodatek k evropski
farmakopeji ali dokazano ustrezno metodologijo, da je analizno
preskušanje mogoče ponoviti in zagotoviti primerljivost rezultatov.

B. FARMAKOLOŠKO-TOKSIKOLOŠKO
PRESKUŠANJE

37. člen
33. člen

Zdravila se klinično preskušajo le v skladu s predpisi in z
zahtevami dobre klinične prakse v kliničnem preskušanju.

Farmakološko-toksikološko preskušanje je postopek ugotavljanja
varnosti zdravila in se izvaja v skladu z zahtevami dovoljenja za
promet.

Zdravila za humano rabo se preskušajo v skladu z načeli
medicinske etike in obveznim zagotavljanjem varovanja osebnih
podatkov.

34. člen

Zdravila za veterinarsko rabo se preskušajo v skladu z načeli
veterinarske etike.

Postopek farmakološko-toksikološkega preskušanja zdravila, ki
je opisan v dokumentaciji predloženi za pridobitev dovoljenja za
promet z zdravilom, mora ustrezati stopnji sodobnega
znanstvenega napredka in načelom dobre laboratorijske prakse.

38. člen
Zdravila se lahko začnejo klinično preskušati le po predloženih
rezultatih o analiznem in farmakološko-toksikološkem preskušanju
zdravila.

Dokumentacija za izvedbo postopka mora vsebovati podrobne
opise metod preskušanja, da je farmakološko-toksikološko
preskušanje mogoče ponoviti in zagotoviti primerljivost rezultatov.
Farmakološko-toksikološko preskušanje mora opredeliti
farmakodinamske, farmakokinetične in toksikološke lastnosti, ki
so bile ugotovljene na laboratorijskih živalih, in predvideti možne
učinke na ljudeh oziroma za zdravila za uporabo v veterinarski
medicini učinke na živalih pri primerljivih pogojih uporabe.

poročevalec, št. 63

39. člen
Klinično se lahko preskušajo:
zdravila, ki še nimajo dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji
niti v tujini;
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zdravila, ki imajo dovoljeje za promet v tujini, ne pa v Republiki
Sloveniji;
zdravila, za katera se pripravlja raziskava primerjalne biološke
uporabnosti z zdravilom, ki ima dovoljenje za promet v
Republiki Sloveniji;
zdravila, za katera se pripravlja raziskava primerjalne biološke
uporabnosti z zdravilom, ki še nima dovoljenja za promet v
Republiki Sloveniji;
zdravila, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji in
se zanje predlaga nova indikacija, nova ciljna skupina bolnikov
oziroma ivali, nov način uporabe ali nova kombinacija snovi;
zdravila, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji, je
pa zanje potrebno pridobiti dodatne klinične izkušnje.

46. člen
Podrobnejši postopek in vsebino dokumentacije za odobritev ali
priglasitev kliničnega preskušanja zdravila določi pristojni minister.

3. DOVOLJENJE ZA IZDELAVO ZDRAVILA

47. člen
Pravne osebe lahko izdelujejo zdravila le na podlagi dovoljenja za
izdelavo zdravil.

40. člen

Dovoljenje vključuje tako izdelavo zdravil kot tudi prodajo teh
zdravil imetnikom dovoljenja za promet z zdravili na debelo.

Predlagatelji kliničnega preskušanja so lahko:
naročnik preskušanja;
preskuševalec (v njegovem imenu glavni raziskovalec);
pristojno ministrstvo in pristojni organ.

48. člen
Ocenjevanje pogojev za izdelavo zdravil glede izvajanja dobre
proizvodne prakse opravljajo strokovnjaki, ki jih pooblasti pristojni
minister (v nadaljnjem besedilu: ocenjevalci).

41. člen
Preskuševalec in naročnik preskušanja zdravila za uporabo v
humani medicini morata pred začetkom kliničnega preskušanja
zdravil, v skladu s splošnimi predpisi, zavarovati svojo
odgovornost za morebitno škodo nastalo s preskušanjem.

Postopek ocenjevanja, postopek izdajanja ali odvzema potrdila o
izvajanju dobre proizvodne prakse, predpiše pristojni minister.
49. člen

42. člen

Dovoljenje za izdelavo zdravil izda pristojni organ, ko ugotovi, na
podlagi ocene ocenjevalca za dobro proizvodno prakso, da
izdelovalec izpolnjuje naslednje pogoje:

Klinično preskušanje poteka v skladu z načeli dobre klinične
prakse v kliničnem preskušanju.
Izvajanje načel ocenjuje in spremlja pristojni organ preko
ocenjevalcev, ki jih za to pooblasti pristojni minister.

1. da ima glede na obseg in zahtevnost izdelave zdravil
zaposleno ustrezno število strokovnjakov z univerzitetno
izobrazbo in strokovnim izpitom s področij farmacije, kemije,
kemijske tehnologije, medicine, stomatologije, veterinarske
medicine in drugih ustreznih strok;

Postopek ocenjevanja ter višino stroškov ocenjevanja predpiše
pristojni minister.

2. da ima odgovorno osebo, ki je farmacevt specialist iz
oblikovanja zdravil, ki v vseh fazah nadzoruje pripravo
proizvodnje, izdelavo in hrambo zdravil;

43. člen
Pred začetkom kliničnega preskušanja mora predlagatelj vlo iti
predlog ali priglasiti klinično preskušanje pri pristojnem organu.
Predloge in priglasitve za klinična preskušanja obravnava Komisija
za klinična preskušanja pri pristojnem organu, ki jo imenuje pristojni
minister. K predlogu za klinično preskušanje ali priglasitev
preskušanja zdravila za uporabo v humani medicini mora
predlagatelj k predpisani dokumentaciji priložiti tudi mnenje komisije
za medicinsko etiko pri pristojnem ministrstvu. Pristojni organ
odloči o kliničnem preskušanju na podlagi mnenja komisije za
klinična preskušanja.

3. da ima odgovorno osebo za sproščanje posamezne serije
zdravil, ki je farmacevt specialist iz preizkušanja zdravil.
Odgovorna oseba mora biti stalno in neprekinjeno dosegljiva;
4. da ima ustrezne prostore, naprave in opremo za izdelavo,
preskušanje, kontrolo zdravil, shranjevanje in odpremljanje
zdravil;
5. da je izdelava organizirana v skladu z načeli dobrih praks.
Odgovorni osebi iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka zagotovita,
da je vsaka serija zdravil izdelana in preverjena v skladu s tem
zakonom in z zahtevami dovoljenja za promet.

44. člen
Pristojni organ lahko zaradi varovanja javnega zdravja odredi
začasno ali trajno prekinitev kliničnega preskušanja.

Ne glede na določbo 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena
lahko pristojni minister predpiše drugačno stopnjo in smer
izobrazbe zaposlenih pri pravnih ali fizičnih osebah, ki izdelujejo
posamezne skupine zdravil, ki jih določi pristojni minister.

45. člen
Stroške kliničnega preskušanja plača predlagatelj.

Natančnejše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izdelovalci zdravil
za pridobitev dovoljenja ter postopek ugotavljanja izpolnjevanja
pogojev, predpiše pristojni minister.

V primeru, da pristojno ministrstvo zahteva klinično preskušanje
za potrebe varovanja javnega zdravja, plača stroške preskušanja
pristojno ministrstvo le v primeru, če se izkaže, da varnost in
učinkovitost zdravila ustreza določilom dovoljenja za promet. V
nasprotnem primeru plača stroške imetnik dovoljenja za promet.
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1. imeti morajo obsegu dejavnosti primerno zaposlene
strokovnjake z univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri
s strokovnim izpitom in strokovnjake drugih smeri s
strokovnim izpitom;
2. da imajo zaposleno najmanj eno osebo, ki je odgovorna za
sprejem in izdajo zdravil ter pregled dokumentacije, ki mora
imeti univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri in končano
specializacijo iz preizkušanja zdravil. Odgovorna oseba mora
biti stalno in neprekinjeno dosegljiva;
3. razpolagati morajo z ustreznimi prostori in potrebno opremo;
4. voditi morajo ustrezno dokumentacijo na način, ki omogoča
takojšnji umik zdravila iz prometa in nadzorovanje reklamacij;
5. organizirati morajo delo v skladu z načeli dobre skladiščne,
transportne ter dobre kontrolne laboratorijske prakse;
6. zagotavljati neprekinjeno in ustrezno preskrbo z zdravili, v
primeru potrebe, morajo v najkrajšem času zagotoviti dobavo
nujno potrebnih zdravil.

50. člen
Dovoljenje za izdelavo zdravil se izda za vsako posamezno
skupino farmacevtskih oblik in za vsako proizvodno enoto posebej.
Imetnik dovoljenja za izdelavo zdravil mora vsako spremembo v
zvezi z izdelavo zdravil prijaviti pristojnemu organu.
51. člen
Stroške ocenjevanja in pridobitve dovoljenja iz 49. člena tega
zakona določi pristojni minister.
52. člen
Dovoljenje za izdelavo zdravila se odvzame, če pristojni organ
ugotovi, da izdelovalec ne izpolnjuje več pogojev iz 49. člena tega
zakona ter predpisov, izdanih na njegovi podlagi.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko pristojni minister
za določena zdravila predpiše drugačne pogoje za pravne in
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost prometa z zdravili na debelo.

4. PROMET Z ZDRAVILI

Natančnejše pogoje za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili
na debelo ter postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev ter
stroške postopka predpiše pristojni minister.

53. člen
Promet z zdravili obsega promet z zdravili na drobno, promet z
zdravili na debelo, uvoz če gre za dokončen uvoz zdravil za
porabo v Republiki Sloveniji in izvoz zdravil.

56. člen
Pravne ali fizične osebe, ki opravljajo promet z zdravili na debelo
in ki uvažajo zdravila, morajo izpolnjevati poleg pogojev naštetih
v prejšnjem členu še naslednje pogoje:
imeti morajo zaposleno osebo, ki je odgovorna za kakovostno
analizo vseh sestavin in količinsko analizo učinkovin vsake
uvožene serije zdravil ter ostale analize potrebne za
zagotavljanje kakovosti zdravila v skladu z določili dovoljenja
za promet z zdravilom,
imeti morajo ustrezne prostore, opremo, naprave za kontrolo
kakovosti vsake serije uvoženega zdravila.

Za promet na debelo z zdravili se šteje nakup zdravil, hranjenje
le-teh ter njihova prodaja. Promet na debelo vključuje tudi uvoz in
izvoz zdravil. Izvaja se med pravnimi ali fizičnimi osebami, ki
opravljajo promet na debelo z zdravili ali lekarnami in
specializiranimi prodajalnami, ki imajo pravico izdajati zdravila
posameznikom.
Promet z zdravili lahko opravlja pravna ali fizična oseba, ki ima
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti trgovine
z zdravili.

54. člen

Ne glede na prejšnji odstavek lahko pravne ali fizične osebe, ki
zdravila uvažajo, sklenejo pogodbo z uradnim kontrolnim
laboratorijem, ki bo omenjeno kontrolo kakovosti zagotavljal v
njihovem imenu.

Uvoz zdravil, ki imajo veljavno dovoljenje za promet, je ob
izpolnjevanju pogojev tega zakona, prost.

57. člen

Ne glede na prejšnji odstavek pristojni organ izda posebno
dovoljenje za uvoz zdravil v naslednjih primerih:
za uvoz imunskih serumov, cepiv, izdelkov iz krvi,
radiofarmacevtskih izdelkov,
v nujnih primerih posamičnega zdravljenja na predlog klinike
oziroma inštituta,
- za uvoz nujno potrebnih zdravil, ki še nimajo dovoljenja za
promet in
za zdravila, ki so namenjena za razvojno in raziskovalno
delo.

Pristojni organ lahko izda soglasje za priznavanje analiznih izvidov
kakovosti zdravila izdelovalca iz države izvoznice pod pogoji:
če pristojni organ organizira inšpekcijski pregled izdelave in
ocene izvajanja dobrih praks pri izdelovalcu države izvoznice,
- če je pristojni organ ugotovil ustreznost pogodbe med tujim
izdelovalcem in uvoznikom zdravila in
če je zagotovljena dokumentirana sledljivost zdravila.
Uvoznik je dolžan prijaviti kakršnokoli spremembo v zvezi s pogoji,
na podlagi katerih je pristojni organ izdal soglasje iz prejšnjega
odstavka.

Pristojni minister podrobneje določi pogoje, način in postopek
uvoza iz prejšnjega odstavka.

58. člen
55. člen

Pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost prometa z zdravili
na debelo, smejo prodajati zdravila le pravnim in fizičnim osebam,
ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na
debelo ali drobno in v obsegu, ki ga določa dovoljenje.

Promet z zdravili na debelo lahko opravljajo pravne ali fizične
osebe, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

poročevalec, št. 63

86

9- avgust 1999

59. člen

66. člen

Promet z zdravili na drobno se lahko opravlja v lekarnah in
specializiranih prodajalnah.

Register neželenih škodljivih učinkov zdravil vodi pravna oseba,
ki izpolnjuje predpisane pogoje in jo za to dejavnost določi pristojni
minister.

Pogoje, ki jih morajo za promet z zdravili izpolnjevati lekarne,
določa poseben zakon.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in vsaka pravna in
fizična oseba, ki pri svojem delu ugotovi kakršnekoli neželene
učinke zdravila ali sumi nanje, je dolžna obvestiti o tem inštitucijo
določeno za spremljanje neželenih škodljivih učinkov iz prejšnjega
odstavka, v primeru resnih neželenih škodljivih učinkov pa tudi
pristojni organ.

Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za
promet z zdravili na drobno in postopek ugotavljanja teh pogojev
ter stroške postopka predpiše pristojni minister v soglasju z
ministrom, pristojnim za blagovni promet in trgovino.

Pogoje, ki jih mora izpoljnjevati pravna oseba iz prvega odstavka
tega člena in način spremljanja neželenih škodljivih učinkov zdravil,
predpiše pristojen minister.

60. člen
Dovoljenje za dejavnost prometa z zdravili izda pristojni organ,
ko ugotovi, da pravna ali fizična oseba izpolnjuje predpisane pogoje.
Dovoljenje izda najkasneje v 90 dneh po prejemu popolnega
predloga.

67. člen

Dovoljenje za dejavnost prometa z zdravili se odvzame, če pristojni
organ ugotovi, da imetnik dovoljenja za dejavnost prometa z
zdravili ne izpolnjuje več pogojev iz 55., 56. in 57. člena tega
zakona.

Pravne ali fizične osebe, ki izdelujejo zdravila ali opravljajo promet
z zdravili, morajo o vseh reklamacijah zaradi kakovosti zdravil, ki
lahko vplivajo na varnost ali učinkovitost zdravila, obvestiti pristojni
organ, uradni kontrolni laboratorij, izdelovalca oziroma pravno ali
fizično osebo, ki opravlja promet z zdravili in pristojni inšpektorat.

61. člen

68. člen

Vsako zdravilo, ki se daje v promet, mora biti označeno na zunanji
oziroma na stični ovojnini, če zunanje ovojnine ni, s podatki o
zdravilu v slovenskem jeziku. Enaki podatki so lahko navedeni
tudi v enem ali več tujih jezikih.

Prepovedana je samopostrežna prodaja zdravil.

Vsako pakirano zdravilo, ki se daje v promet, mora imeti priloženo
navodilo za uporabo v slovenskem jeziku, ki je v skladu s
temeljnimi značilnostmi zdravila, razen če so vsi podatki, določeni
s predpisom, navedeni na zunanji ovojnini oziroma če zunanje
ovojnine ni na stični ovojnini zdravila.

5. OBVEŠČANJE O ZDRAVILIH IN OGLAŠEVANJE
ZDRAVIL

Način označevanja zdravil in obliko ter vsebino navodila za
uporabo predpiše pristojni minister.

Imetnik dovoljenja za promet, lahko z lastnostmi zdravil seznanjajo
strokovno javnost v strokovnih knjigah, strokovnih revijah in drugih
strokovnih publikacijah, kakor tudi z neposrednim obveščanjem
strokovnjakov, ki predpisujejo ali izdajajo zdravila.

69. člen

62. člen
Na predlog pristojne komisije za zdravila za uporabo v humani
medicini lahko pristojni organ odloči, da se nekatere terapevtske
indikacije zdravila ne navedejo v navodilu za uporabo, če bi takšna
informacija lahko bolniku škodovala.

Proizvajalci zdravil, pravne ali fizične osebe, ki nastopajo v imenu
proizvajalcev ter pravne ali fizične osebe, ki opravljajo promet z
zdravili, ne smejo nuditi neposrednih ali posrednih materialnih
koristi osebam, usposobljenim za predpisovanje in izdajanje
zdravil.

63. člen

70. člen

Prepovedano je dajati v promet izdelke in jim pripisovati zdravilni
učinek, če se po tem zakonu ne štejejo za zdravila.

Imetnik dovoljenja za promet lahko z lastnostmi zdravil seznani
tudi širšo javnost, če pristojni organ ne določi drugače.

64. člen

Prepovedano je oglaševanje v javnih občilih za zdravila, ki se
izdajajo le na recept.

Prepovedano je dajati v promet zdravilo, ki mu je potekel rok
uporabe ali če je bila dokazana oporečnost njegove kakovosti,
varnosti ali učinkovitosti.

Prepovedano je oglaševanje zdravil, ki nimajo dovoljenja za
promet.
71. člen

65. člen
Pristojni minister lahko izjemoma, če je v javnem interesu, zaradi
preprečevanja epidemij in epizootij in ob naravnih nesrečah,
izrednih dogodkih, dovoli oziroma odobri obveščanje o uporabi
določenih zdravil v javnih občilih.

Pravne ali fizične osebe, ki v okviru svoje dejavnosti kakorkoli
začasno dobivajo v posest zdravila, (prevozniki, pošta, imetnik
carinskega skladišča idr.), morajo ravnati z zdravili tako kot je
predpisano v pogojih naročnika storitve.
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72. člen

Pristojni organ za zdravila lahko odvzame že izdano dovoljenje
za promet z zdravilom, če ugotovi:
1. da je zdravilo pri uporabi pod določenimi pogoji zdravju
škodljivo
2. da zdravilo pri uporabi pod priporočenimi pogoji nima
zdravilnega učinka
3. da zdravilo kakovostno in količinsko ne ustreza deklariranim
vrednostim
4. da kontrolni pregledi končnega izdelka in/ali sestavin ter
pregledi v vmesni fazi proizvodnega postopka niso bili
opravljeni, ali če ni bila izpolnjena kakšna druga zahteva ali
obveznost v zvezi z izdajo dovoljenja za promet.

Pristojni minister podrobneje predpiše pogoje in način oglaševanja
in obveščanja strokovne javnosti o zdravilih, kakor tudi izobrazbo
in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki neposredno
obveščajo o zdravilih.
73. člen
Pristojni organ obvešča strokovno javnost o zdravilih, ki so
pridobila dovoljenje za promet:
z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije;
z objavo Registra zdravil;
- s podatki iz podatkovne baze zdravil;
s strokovnimi publikacijami.

77. člen
Uradni kontrolni laboratorij iz 75. člena tega zakona, organizira in
izvaja analizno preskušanje zdravila z namenom kontrole
kakovosti na način, ki ga predpiše pristojni minister.

6. KONTROLA KAKOVOSTI ZDRAVIL

78. člen

74. člen

Pravne ali fizične osebe, ki izdelujejo, uvažajo ali opravljajo promet
z zdravili morajo omogočiti uradnemu kontrolnemu laboratoriju
za analizno preskušanje odvzem potrebnega števila vzorcev
zdravila za kontrolo kakovosti v skladu s 1. in 2. točko 74. člena
tega zakona.

Kontrola kakovosti zdravil je:
1. redna kontrola kakovosti vseh zdravil, ki pomeni vsaj eno
kontrolo vsakega zdravila v petih letih;
2. izredna kontrola kakovosti zdravil, ki pomeni kontrolo
kakovosti zdravil na zahtevo pristojnega organa ali na zahtevo
pristojne inšpekcije;
3. posebna kontrola kakovosti vsake serije rizičnih zdravil:
imunskih serumov in cepiv, imunoglobulinov, krvnih izdelkov,
radiofarmacevtskih izdelkov;
4. kontrola kakovosti vsake prve serije zdravil pred dajanjem v
promet;
5. kontrola kakovosti zdravil v okviru postopka za pridobitev
dovoljenja za promet z zdravilom na zahtevo pristojnega
organa.

79. člen
Vzorce in stroške kontrole kakovosti zdravil iz 1., 3., 4. in 5. točke
74. člena tega zakona plača imetnik dovoljenja za promet oziroma
predlagatelj iz 13. člena tega zakona.
Stroške izredne kontrole zdravila plača imetnik dovoljenja za
promet oziroma predlagatelj iz 13. člena tega zakona, če se izkaže,
da kakovost zdravila ne ustreza določilom dovoljenja za promet.

75. člen

Metodologijo za oblikovanje cen preskušanja zdravil iz 74. člena
tega zakona predpiše pristojni minister.

Kontrolo kakovosti zdravil v prometu opravlja uradni kontrolni
laboratorij za analizno preskušanje zdravil na predlog:
izdelovalca, predlagatelja ali imetnika dovoljenja za promet z
zdravilom;
inšpekcijskih služb;
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost trgovine na
debelo;
uvoznika;
pristojnega organa.

7. NADZORSTVO
80. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona in na njegovi podlagi
izdanih predpisov izvajajo za zdravila v humani medicini
zdravstveni inšpektorji, za zdravila za uporabo v veterinarski
medicini pa veterinarski inšpektorji na državnih mejah (v nadaljnjem
besedilu: pristojni inšpektorji).

Vsebino analiznega preskušanja zdravila, z namenom kontrole
kakovosti, določi pristojni minister.

81. člen

76. člen

Pristojni inšpektorji nadzorujejo uvoz zdravil.

O rezultatih kontrole kakovosti zdravil iz 74. člena tega zakona
obvešča uradni kontrolni laboratorij pristojni organ, pristojno
inšpekcijo in imetnika dovoljenja za promet.
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Med medicinske pripomočke se štejejo tudi:
- izdelki, ki jih je izdelovalec namenil za uporabo k napravi, da
bi omogočil njeno uporabo;
izdelki za določitev diagnoze in vitro, ki vključujejo reagent,
komplet reagentov, instrument, opremo ali sistem;
izdelki po naročilu za posameznega bolnika, ki pomenijo
izdelke narejene v skladu s pisnim navodilom ustrezno
usposobljenega strokovnjaka, ki imajo posebne
konstrukcijske značilnosti;
izdelki namenjeni kliničnim raziskavarh.

82. člen
Pristojni inšpektor ima poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po
drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:
1. odrediti pravni oziroma fizični osebi, da uskladi svoje
poslovanje s pogoji, določenimi s tem zakonom in na njegovi
podlagi izdanimi predpisi v roku, ki ni daljši od šestih mesecev
po prejemu odločbe, s katero je bil odrejen ukrep;
2. prepovedati izdelavo, preskušanje in promet z zdravili, zaradi
neizpoljnjevanja predpisanih pogojev;
3. ustaviti promet z zdravilom oziroma izločiti iz prometa serijo
zdravila, ki ne ustreza predpisanim pogojem;
4. odrediti uničenje oporečnega zdravila;
5. prepovedati uvoz zdravila, ki nima dovoljenja pristojnega
organa ali če se zdravilo prevaža v pogojih, ki so v nasprotju
z navodili proizvajalca;
6. izreči denarno kazen, ki se izterja na kraju prekrška;
7. odrediti odstranitev ali uničenje materiala uporabljenega za
nedovoljeno oglaševanje zdravil;
8. pridobiti osebne podatke in ugotovitev identitete kršitelja
določb tega zakona;
9. prepovedati oglaševanje zdravil, ki je v nasprotju z določili
tega zakona;
10. začasno zaseči zdravila in jih zapečatiti do izreka varnostnega
ukrepa obveznega odvzema zdravil, ki so predmet prekrška;
11. odrediti druge ukrepe, potrebne za izvajanje tega zakona in
na njegovi podlagi izdanih predpisov.

85. člen
Medicinski pripomočki se glede na namembnost in glede na stopnjo
tveganja za uporabnika:
- uporabljajo izključno pri opravljanju zdravstvene ali
veterinarske dejavnosti;
- izdajajo na recept ali brez recepta v lekarnah;
- izdajajo brez recepta v specializiranih prodajalnah;
- prodajajo v prosti prodaji.
86. člen
Medicinske pripomočke razvrščamo glede na stopnjo tveganja
za uporabnika v:
razred I - medicinski pripomočki z nizko stopnjo tveganja za
uporabnika;
razred Ha - medicinski pripomočki z večjo stopnjo tveganja za
uporabnika;
razred llb - medicinski pripomočki z visoko stopnjo tveganja za
uporabnika in
razred III - medicinski pripomočki z najvišjo stopnjo tveganja za
uporabnika.

Ukrepe iz prejšnjega odstavka odredi v upravnem postopku
pristojni inšpektor. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
Pri izvajanju navedenih ukrepov iz tega člena morajo na zahtevo
pristojnega inšpektorja sodelovati organi za notranje zadeve v
skladu s svojimi pristojnostmi.

Medicinske pripomočke razvrščamo glede na naravo izdelka, na
vezanost na vir energije, in druge lastnosti izdelka, na:
- neinvazivne,
invazivne in
aktivne.

83. člen
Stroške preskušanja in umika oporečnega zdravila iz prometa
ter stroške uničenja zdravila plača pravna ali fizična oseba, ki je
izdelala ali uvozila oporečno zdravilo, oziroma je bilo po njeni
krivdi zdravilo umaknjeno iz prometa ali uničeno.

Natančneje pogoje in način razvrščanja posameznih vrst
medicinskih pripomočkov in njihove izdaje predpiše pristojni minister.

III. MEDICINSKI PRIPOMOČKI

87. člen

84. člen

V primeru, da izdelek predstavlja kombinacijo zdravila in
medicinskega pripomočka ali medicinskega pripomočka in
predmeta, ki je v prosti prodaji, se razvrsti glede na primarno
namembnost kot jo deklarira izdelovalec.

Medicinski pripomočki so instrumenti, aparati sredstva, materiali
in drugi izdelki za humano in veterinarsko uporabo, ki svojega
osnovnega namena, za katerega so izdelani, ne dosežejo na
podlagi farmakoloških, kemičnih, imunoloških ali metaboličnih
lastnosti, ki se uporabljajo sami ali v kombinaciji vključno s
programsko opremo, potrebno za njihovo pravilno uporabo.

V primeru, da je razvrstitev sporna, o njej odloča pristojni organ
na predlog Komisije za medicinske pripomočke.

Namenjeni so za:
diagnosticiranje, preprečevanje, spremljanje, zdravljenje ali
lajšanje bolezni;
diagnosticiranje, spremljanje in nadzorovanje, zdravljenje,
lajšanje ali nadomeščanja poškodb ali prizadetosti organizma;
preskušanje, nadomeščanje ali spreminjanje anatomskih ali
fizioloških funkcij organizma;
nadzor rojstev.

9. avgust 1999

Člane komisije za medicinske pripomočke imenuje pristojni minister izmed priznanih farmacevtskih, medicinskih, veterinarskih
strokovnjakov in strokovnjakov tehničnih strok.
Sestavo in način dela določi pristojni minister.
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izjavo o skladnosti na lastno odgovornost. Izjema so merilci
in sterilni izdelki iz I razreda, ki se obravnavajo, kot pripomočki
iz II in III razreda;
za medicinske pripomočke iz Ha, lib in III razreda ugotavljajo
skladnost izdelka s predpisanimi pogoji in nadzorujejo sistem
za zagotavljanje kakovosti organi za ugotavljanje skladnosti,
ki jih določi pristojni minister.

88. člen
Prepovedano je javno oglaševanje medicinskih pripomočkov, ki
jih uporabljajo pravne ali fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno
ali veterinarsko dejavnost. Ne glede na to lahko pristojni organ na
predlog komisije za medicinske pripomočke dovoli oglaševanje
za medicinske pripomočke, ki ne predstavljajo visoke stopnjo
tveganja za uporabnika.
Natančnejše pogoje oglaševanja medicinskih pripomočkov
predpiše pristojni minister.

93. člen
Natančnejše pogoje, kijih morajo izpolnjevati organi za ugotavljanje
skladnosti, postopek imenovanja, ugotavljanje izpolnjevanja
zahtev, preklic imenovanja, pristojnosti ter postopek ugotavljanja
skladnosti, predpiše pristojni minister s tehničnim predpisom.

1. PREDPISANE ZAHTEVE ZA MEDICINSKE
PRIPOMOČKE

94. člen

89. člen

V Republiki Sloveniji veljajo listine in oznaka o skladnosti
medicinskih pripomočkov, izdani v tujini, če so bili izdani v skladu
z mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificirala Republika Slovenija.

Medicinski pripomočki morajo ustrezati predpisanim zahtevam,
ki so splošne in posebne.
Splošne predpisane zahteve so:
da so načrtovani, izdelani, vgrajeni,vzdrževani in uporabljeni
tako, da pri uporabi pod pogoji in za namen za katerega so
izdelani, ne ogrožajo stanja zdravja ali varnosti uporabnikov;
da je pri izdelavi zagotovljena uporaba sistema za
zagotavljanje kakovosti, ki je odobrena za načrt in izdelavo
medicinskega pripomočka.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko pristojni minister z odločbo
prizna veljavnost listin o skladnosti medicinskih pripomočkov in
znakov skladnosti medicinskih pripomočkov, izdanih v tujini, če
le-ti izkazujejo skladnost s tehničnimi predpisi, ki so po zahtevah
za medicinske pripomočke enakovredni zahtevam tega zakona
in na njegovi podlagi izdanih predpisov in če je bila usposobljenost
organov, ki so sodelovali v postopku ugotavljanja skladnosti
medicinskih pripomočkov, ugotovljena po enakovrednem
postopku in zahtevah, ki so predpisane za te vrste organov v
tem zakonu in na njegovi podlagi izdanih predpisov

Posebne predpisane zahteve so povezane z namembnostjo
izdelka.
Natančnejše splošne in posebne predpisane zahteve za
medicinske pripomočke predpiše pristojni minister s tehničnim
predpisom.

95. člen
Na podlagi listine o skladnosti mora izdelovalec označiti svoj izdelek
s predpisano oznako o skladnosti.

2. POSTOPEK UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI IN
OZNAČEVANJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

Oznako o skladnosti ter vsebino listine o skladnosti predpiše
pristojni minister.
Ne glede na določbe iz prejšnjih odstavkov tega člena, medicinskih
pripomočkov, ki so namenjeni preizkušanju in tistih, ki so narejeni
po naročilu za posameznega uporabnika, ni potrebno označiti
kot je določeno s tem zakonom.

90. člen
Postopek ugotavljanja skladnosti je postopek, v katerem se
posredno ali neposredno ugotavlja, če medicinski pripomočki
izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena.

Prepovedano je označiti izdelek z oznako, če to ni v skladu s tem
zakonom.

91. člen
Skladnost medicinskih pripomočkov s predpisanimi pogoji se
potrdi z listino o skladnosti (izjava o skladnosti, preskusno poročilo,
certifikat ali druge listine o skladnosti).

3. IZDELAVA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
96. člen

92. člen

Izdelovalec medicinskih pripomočkov je pravna ali fizična oseba
odgovorna za načrt, izdelavo, pakiranje in označevanje
medicinskega pripomočka preden ga da v promet pod lastnim
imenom, ne glede na to ali je vse dejavnosti izdelave opravil sam
ali je to v njegovem imenu opravila tretja oseba.

Postopek ugotavljanja skladnosti medicinskih pripomočkov s
predpisanimi pogoji je odvisen od razvrstitve izdelka glede na
stopnjo tveganja za uporabnika in sicer:
za medicinske pripomočke I razreda, izdelovalec sam ugotovi
skladnost svojega izdelka s predpisanimi pogoji in napiše
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Te dejavnosti se opravljajo s proizvajalci, njihovimi skladišči,
drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo promet na
debelo z medicinskimi pripomočki, ali lekarnami ali specializiranimi
prodajalnami, ki imajo pravico izdajati medicinske pripomočke
posameznikom.

97. člen
Izdelovalec medicinskih pripomočkov mora poleg splošnih
pogojev izpolnjevati še posebne pogoje:
,
- dejavnost mora predhodno registrirati pri pristojnemu organu;
dejavnost mora opravljati na način, da je zagotovljeno
varovanje javnega zdravja;
mora imeti zaposleno odgovorno osebo z ustrezno stopnjo
strokovne izobrazbe farmacevtske, medicinske, veterinarske
ali druge ustrezne smeri za spremljanje in javljanje škodljivih
ne elenih škodljivih učinkov ter ukrepanje v primeru tveganja;
mora zavarovati svojo odgovornost za morebitno škodo
povzročeno uporabniku ali tretji osebi.

Promet z medicinskimi pripomočki lahko opravlja dobavitelj.
Medicinski pripomočki 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.
Pristojni organ vodi register izdelovalcev, dobaviteljev in register
medicinskih pripomočkov, ki so lahko v prometu v Republiki
Sloveniji.

Vrsto in stopnjo strokovne izobrazbe predpiše minister.
Dejavnost izdelave obsega tudi prodajo izdelka pravnim ali fizičnim
osebam, ki so registrirane za promet z medicinskimi pripomočki
na debelo.

101. člen
Pravna ali fizična oseba, ki opravlja promet z medicinskimi
pripomočki na drobno v specializirani prodajalni mora poleg
splošnih pogojev izpolnjevati še posebne pogoje, ki jih predpiše
pristojni minister v soglasju z ministrom pristojnim za trgovino.

98. člen
Izdelovalec pri izdelavi medicinskega pripomočka oziroma pri
zagotavljanju njegove kakovosti uporablja tehnične predpise.

Pravne ali fizične osebe iz prejšnjega odstavka morajo svojo
dejavnost registrirati pri pristojnemu organu.

S tehničnim predpisom se lahko določi, da se domneva, da je
medicinski pripomoček skladen z zahtevami tehničnega predpisa,
če ustreza zahtevam neobveznih stndardov, na katere se tehnični
predpis sklicuje.

102. člen

Izdelovalec medicinskih pripomočkov mora predložiti pristojnemu
organu potrebno ustrezno dokumentacijo za seznam oziroma
register medicinskih pripomočkov.

Pravna ali fizična oseba , ki opravlja dejavnost prometa na debelo
z medicinskimi pripomočki, mora poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje pogoje:
- dejavnost mora predhodno registrirati pri pristojnemu organu;
dejavnost mora opravljati na način, da je zagotovljeno
varovanje javnega zdravja;
imeti mora zaposleno odgovorno osebo z najmanj visoko
stopnjo ustrezne izobrazbe ter ustrezno dodatno izobrazbo
za promet z medicinskimi pripomočki, za spremljanje in
javljanje neželenih učinkov ter ukrepanje v primeru tveganja.

Natančnejšo vsebino, postopek evidentiranja in obliko
dokumentacije predpiše pristojni minister.

Natančnejše pogoje za opravljanje trgovine z medicinskimi
pripomočki na debelo predpiše pristojni minister.

99. člen
Izdelovalec medicinskih pripomočkov mora za izdelke, ki jih
izdeluje zagotoviti listino o skladnosti v skladu s postopkom iz 92.
člena tega zakona.

Izdelovalec mora pristojnemu organu oziroma organu za
ugotavljanje skladnosti sporočati vse spremembe v zvezi z
izdelkom.

5. KLINIČNO PRESKUŠANJE MEDICINSKIH
PRIPOMOČKOV

V primeru tujega izdelovalca prevzame te dolžnosti in odgovornost
za izdelke dobavitelj.

103. člen
Klinično preskušanje medicinskega pripomočka je ugotavljanje
ali potrditev njegove varnosti in učinkovitosti v skladu z deklarirano
namembnostjo, ki jo je določil izdelovalec.

4. PROMET Z MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI
100. člen

104. člen

Promet z medicinskimi pripomočki obsega promet z medicinskimi
pripomočki na drobno, promet z medicinskimi pripomočki na
debelo, uvoz in izvoz medicinskih pripomočkov.

Preskuševalec medicinskih pripomočkov in naročnik preskušanja
morata pred začetkom kliničnega preskušanja medicinskih
pripomočkov v skladu s splošnimi predpisi zavarovati svojo
odgovornost za morebitno škodo, povzročeno s preskušanjem.

Promet z medicinskimi pripomočki na debelo pomeni vse
dejavnosti, ki sestojijo iz nabavljanja, hranjenja, dobavljanja ali
izvažanja medicinskih pripomočkov, razen izdajanja medicinskih
pripomočkov posameznikom.

9. avgust 1999

Izdelovalec medicinskega pripomočka v preskušanju (ali naročnik
preskušanja), mora zavarovati preskušanca za morebitno škodo
povzročeno z medicinskim pripomočkom v preskušanju.
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105. člen
O nameravanem preskušanju medicinskih pripomočkov, iz ll.a,
II.b in III. razreda, morata dobavitelj ali preskuševalec obvestiti
pristojni organ o nameravanem preskušanju.

109. člen
Izvajanje zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, ki se
nanašajo na medicinske pripomočke nadzorujejo pristojni
inšpektorji.

K predlogu za odobritev kliničnega preskušanja mora priglasitelj
predložiti, poleg mnenja etične komisije, dokumentacijo, ki jo
natančneje določi pristojni minister.

110. člen

Če pristojni organ ne odloči drugače, sme priglasitelj začeti s
kliničnim preskušanjem šele po preteku 60 dni od predaje
popolnega predloga.

Pristojni inšpektorji nadzorujejo uvoz medicinskih pripomočkov
in o rezultatih nadzora obveščajo organe carinske službe. Organi
carinske službe ne smejo dovoliti carinskega postopka sprostitve
pošiljk zdravil v promet, dokler ne dobijo od pristojnega inšpektorja
potrdilo, da je uvoz dovoljen.

Natančnejši postopek kliničnega preskušanja medicinskih
pripomočkov, postopek priglasitve, seznam potrebne
dokumentacije in postopek obravnave priglasitve, predpiše
pristojni minister.

111. člen
106. člen

Pristojni inšpektorji imajo poleg pooblastil, ki izhajajo iz predpisov,
ki se nanašajo na njihovo delo, na podlagi tega zakona še
pooblastilo da:
zahtevajo od dobavitelja vse potrebne informacije in vpogled
v izdane listine o ustreznosti ter tehnično dokumentacijo;
odredijo izvajanje ustreznih pregledov in preskuse proizvodov
glede skladnosti s predpisi tudi potem, ko so bili ti dani v
promet oziroma so se začeli uporabljati;
odvzamejo vzorce medicinskih pripomočkov in jih oddajo v
pregled skladnosti;
- prepovedo uporabo listin o skladnosti, za neskladne
medicinske pripomočke;
odredijo odpravo ugotovljenih neskladnosti;
zahtevajo, da se medicinski pripomočki opremijo s
predpisanimi oznakami, oziroma odredijo odstranitev
nedovoljenih oznak;
prepovedo dajanje v promet, omejijo promet ali odredijo umik
iz prometa neskladnih medicinskih pripomočkov in izvedejo
dodatne ukrepe, ki zagotovijo, da se bo prepoved upoštevala;
prepovedo začetek uporabe, omejijo uporabo ali odredijo
prenehanje uporabe neskladnih medicinskih pripomočkov in
izvedejo dodatne ukrepe, ki zagotovijo, da se bo prepoved
upoštevala;
- v času, ki je potreben za izvedbo preskusov, začasno
prepovedo vsakršno dobavo, ponudbo dobave ali
razstavljanje medicinskih pripomočkov, če obstaja utemeljen
sum, da so ti medicinski pripomočki neskladni s predpisi;
odredijo uničenje neskladnih medicinskih pripomočkov, če je
to potrebno za zavarovanje zdravja in varnost ljudi;
izreči denarno kazen, ki se izterja na kraju prekrška;
začasno zaseči medicinske pripomočke in jih zapečatiti do
izteka varstvenega ukrepa obveznega odvzema medicinskih
pripomočkov, ki so predmet prekrška.

Stroške preskušanja in stroške obravnavanja priglasitve plača
predlagatelj.
V primeru, da pristojno ministrstvo zahteva klinično preskušanje
za potrebe varovanja javnega zdravja, plača stroške preskušanja
pristojno ministrstvo le v primeru, če se izkaže, da je varnost in
učinkovitost medicinskega pripomočka v skladu s predpisanimi
zahtevami. V nasprotnem primeru plača stroške dobavitelj.
107. člen
Pristojni organ lahko zaradi varovanja javnega zdravja odredi
začasno ali trajno prekinitev kliničnega preskušanja.

6. SPREMLJANJE STRANSKIH NEŽELENIH UČINKOV
MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
108. člen
Neželene učinke medicinskih pripomočkov spremlja pravna oseba
za spremljanje neželenih učinkov, ki jo za to dejavnost imenuje
pristojni minister.
Dobavitelj medicinskih pripomočkov in vse pravne in fizične osebe,
ki pri svojem delu ugotovijo kakršnekoli neželene učinke
medicinskega pripomočka ali če ugotovijo da obstaja sum nanje,
so dolžne obvestiti o tem imenovano pravno osebo iz prejšnjega
odstavka. V primeru resnih neželenih škodljivih učinkov pa tudi
pristojni organ.
Pogoje, ki jih mora izpolnjevati pravna oseba iz prvega odstavka
tega člena in način spremljanja neželenih stranskih učinkov
medicinskih pripomočkov, predpiše pristojni minister.
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112. člen
Stroški inšpekcijskega postopka, ki vključujejo: dnevnice, potne
stroške in stroške preskušanja, plača dobavitelj če se izkaže, da
izdelek ni v skladu s predpisanimi zahtevami.
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25. če ravna v nasprotju z 104. ali 105. členom tega zakona;
26. če ne spremlja stranskih učinkov medicinskih pripomočkov
v skladu s 108. členom tega zakona;

113. člen
Pritožbe zoper odločbe izdane za izvedbo pooblastil iz 111. člena
tega zakona se predložijo pristojnemu ministrstvu in ne zadržijo
njihove izvršitve.

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju, se
kaznuje za prekrške iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba.
Za prekršek iz 1., 2., 3., 4., 5., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 20.,
21., 23., 24. točke prvega odstavka tega člena se poleg denarne
kazni izreče tudi varstveni ukrep obveznega odvzema zdravil ali
medicinskih pripomočkov, ki so predmet prekrška.

VI. KAZENSKE DOLOČBE
114. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna ali fizična oseba:
1. če ravna v nasprotju s 27. členom tega zakona;
2. če opravlja promet z zdravili na debelo v nasprotju z 58.
členom tega zakona;
3. če opravlja promet z zdravili na drobno v nasprotju s 59.
členom tega zakona.

116. člen
Z denarno kaznijo najmanj 2,000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek uradni kontrolni laboratorij, če ravna v nasprotju z 76. in
77. členom tega zakona.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju, se
kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba.

Z denarno kaznijo 25.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju, se
kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
115. člen
117. člen

Z denarno kaznijo najmanj 2,000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna ali fizična oseba:

Do 31.12.2007 lahko v postopkih podaljšanja dovoljenja za promet
z zdravili pristojni organ zahteva poleg dokumentacije iz 22. člena
tudi podatke iz 14. in 15. člena tega zakona, ki v dosedanjih
postopkih pridobitve dovoljenja za promet še niso bili predloženi.

1.
2.
3.
4.

če ravna v nasprotju s 6. členom tega zakona;
če ravna v nasprotju s 7. členom tega zakona;
če je v prometu zdravilo v nasprotju z 9.členom tega zakona;
če predlagatelj nima zaposlene osebe iz 13. člena tega
zakona;
5. če ravna v nasprotju s 23. ali 25. členom tega zakona;
6. če analizno, farmakološko-toksikološko in klinično preskušajo
zdravila v nasprotju s 30. členom tega zakona;
7. če klinično preskuša zdravila v nasprotju s 37., 38., 39. ali 40.
členom tega zakona;
8. če ravna v nasprotju z 42. ali 43. členom tega zakona;
9. če začne izdelovati zdravila v nasprotju s 47., 49. ali 50.
členom tega zakona;
10. če opravlja promet z zdravili v nasprotju s 53., 54., 55., 56.,
58. ali 59. členom tega zakona;
11. če ne označi zdravila, ki se daje v promet v skladu z 61.
členom tega zakona;
12. če ne natiska ali natisne podatkov o zdravilu v slovenskem
jeziku (prvi odstavek 61. člena);
13. če je navodilo za uporabo zdravila sestavljeno v nasprotju z
61. členom tega zakona;
14. če daje v promet izdelke v nasprotju s 63. členom tega
zakona;
15. če ravna v nasprotju s 64., 65. ali 67. členom tega zakona;
16. če oglašuje zdravila v nasprotju s 69. ali 70. členom tega
zakona;
17. če ravna v nasprotju z 78. členom tega zakona;
18. če oglašuje medicinske pripomočke v nasprotju z 88. členom
tega zakona;
19. če označi izdelek v nasprotju s 95. členom tega zakona;
20. če začne izdelovati medicinski pripomoček v nasprotju z 97.
členom tega zakona;
21. če ravna v nasprotju s 99. členom tega zakona;
22. če opravlja promet z medicinskimi pripomočki v nasprotju s
100. členom tega zakona;
23. če opravlja promet na drobno z medicinskimi pripomočki v
nasprotju s 101. členom tega zakona;
24. če opravlja promet na debelo z medicinskimi pripomočki v
nasprotju s 102. členom tega zakona;
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118. člen
Naloge pristojnega organa za zdravila in medicinske pripomočke
v humani medicini opravlja do ustanovitve Agencije za zdravila in
medicinske pripomočke Urad Republike Slovenije za zdravila.
Agencijo za zdravila in medicinske pripomočke ustanovi Vlada
Republike Slovenije v dveh letih od uveljavitve posebnega zakona
o agencijah.
Nalogo uradnega kontrolnega laboratorija za analizno preskušanje
zdravil za uporabo v humani medicini opravlja do ustanovitve
Agencije za zdravila in medicinske pripomočke Zavod za farmacijo
in za preizkušanje zdravil - Ljubljana, kot javni zavod.
119. člen
Izdelovalci zdravil in medicinskih pripomočkov ter pravne ali fizične
osebe, ki opravljajo promet z zdravili in medicinskimi pripomočki,
morajo uskladiti svojo organiziranost in delovanje s tem zakonom
v enem letu po njegovi uveljavitvi.
Pristojni organ za zdravila in medicinske pripomočke opravi
verifikacijo pogojev vseh obstoječih izdelovalcev zdravil ter
pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo promet z zdravili v dveh letih
po uveljavitvi tega zakona.
120. člen
Določila o homeopatskih izdelkih se pričnejo izvajati po uveljavitvi
doktrine o homeopatskem zdravljenju.
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5. Pravilnik o označevanju zdravil (Uradni list RS, št. 38/98 in
49/98)

121. člen
Pristojni minister predpiše pogoje iz četrtega odstavka 30. člena
tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

6. Pravilnik o natančnejših pogojih za promet na debelo z zdravili
Iz skupine A, B in C ter postopek verifikacije in preverjanja
(Uradni list RS, št. 2/99)

Pristojni minister pooblasti ocenjevalce iz 42. in 48. člena tega
zakona in imenuje uradne kontrolne laboratorije iz 75. člena tega
zakona v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

7. Pravilnik o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo in o
načinu obveščanja o cenah zdravil na debelo (Uradni list RS,
št. 4/99)

122. člen

8. Navodilo za pridobitev dovoljenja Urada Republike Slovenije
za zdravila za uvoz zdravil ali medicinskih pripomočkov
(Uradni list RS, št. 36/99)

Pristojni minister določi pogoje in način spremljanja neželenih
stranskih učinkov zdravila iz tretjega odstavka 66. člena tega
zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

9. Odredba o razvrstitvi zdravilnih rastlin (Uradni list RS, št. 36/
99)
123. člen

10. Odredba o določitvi nacionalnega dodatka k evropski
farmakopeji (Uradni list RS, št. 45/98)

Pristojni minister določi natančnejše pogoje iz prvega odstavka
89. člena tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

11. Odločbo o določitvi enotnega nacionalnega poimenovanja
zdravilnih učinkovin (Uradni list RS, št. 84/97 in 16/99)

Pristojni minister imenuje pravne ali fizične osebe za ugotavljanje
skladnosti medicinskih pripomočkov iz 93. člena tega zakona v
enem letu po uveljavitvi tega zakona.

12. Sklep o določitvi dobrih praks (Uradni list RS, št. 41/97)
Dobra proizvodna praksa, izdalo in založilo Slovensko
farmacevtsko društvo v Ljubljani 1993 in 1995

124. člen

Dobra skladiščna praksa, izdalo in založilo Slovensko
farmacevtsko društvo v Ljubljani 1996

Pristojni minister sprejme predpise za izvrševanje tega zakona v
enem letu po njegovi uveljavitvi.

Dobra laboratorijska praksa, izdalo in založilo Slovensko
farmacevtsko društvo v Ljubljani 1996

125. člen
Do sprejema izvršilnih predpisov iz prejšnjega člena se uporabljajo
vsi izvršilni predpisi izdelani na podlagi Zakona o zdravilih (Uradni
list RS, št. 9/96 in 19/96), v kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.
To so naslednji predpisi:

126. člen
Dietetični izdelki s terapevtsko indikacijo, ki so izdelki z
odstranjenimi specifičnimi aminokislinami, brezglutenski in drugi
dietetični izdelki za zdravljenje presnovnih motenj, se obravnavajo
v skladu z zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96 in 19/96)
do sprejema posebnega zakona o živilih.

1. Pravilnik o razvrstitivi vitaminskih in mineralnih izdelkov za
peroralno uporabo, ki so v farmacevtskih oblikah, med
zdravila skupine C (Uradni list RS, št. 48/99)
2. Pravilnik o natančnejši opredelitvi in načinu razvrščanja zdravil
in medicinskih pripomočkov v skupine (Uradni list RS, št. 43/
97)

127. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehata uporabljati zakon o
dajanju zdravil v promet (Uradni list SFRJ, št. 43/86) in preneha
veljati zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96 in 19/96), razen v '
delu, ki določa cene zdravil.

3. Pravilnik o oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov
(Uradni list RS, št. 59/97)
4. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane
prodajalne za promet z zdravili skupine C (Uradni list RS, št.
11/98)

128. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV

9. člen - pogoji za promet
Zakon dopušča svobodo subjektom pri opravljanju dejavnosti
izdelave in trženja zdravil. Ker pa so zdravila izdelki posebnega
družbenega pomena in zaradi zaščite javnega zdravja, je potrebno
poleg registracije pravne osebe ali fizične osebe poleg dokazil, ki
veljajo za gospodarske družbe, predložiti še dokazila, ki jih
predpisuje ta zakon - skladno z direktivama 65/65/EEC; 75/319/
EEC.

Splošne določbe
1. člen - namen zakona
Predlog Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih v splošnih
določbah enovito opredeljuje zdravila in medicinske pripomočke
za uporabo v humani medicini in za uporabo v veterinarski medicini.
Določa pogoje za njihovo izdelavo, dajanje v promet ter pogoje in
ukrepe za zagotavljanje njihove kakovosti, varnosti in
učinkovitosti.

Izdaja dovoljenja za promet z zdravilom pomeni preverjeno
kakovost zdravila, njegovo varnost in učinkovitost. Kontrola vsake
serije zdravila kot končnega izdelka je predpogoj za njegovo
trženje. Oba pogoja sta v zakonu podrobneje definirana in sta
skladna z direktivami 65/65/EEC, 75/318/EEC in 75/319/EEC in
njihovimi dopolnitvami.

Uporablja se tudi za promet s prepovedanimi drogami in
psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami za njihovo
izdelavo v obsegu, ki ne ovira določb posebnih zakonov s tega
področja.
2. člen - določa pristojne organe z ozlrom na Izvajanje
zakona po vrsti zdravil

10. člen - predpisi za Izdelavo
Določba, da morajo biti zdravila izdelana v skladu z evropsko
farmakopejo je skladna z odredbami, ki jih je Republika Slovenija
sprejela in podpisala:
■ podpis Konvencije o evropski farmakopeji 7. aprila 1993
Odredba o veljavnosti evropske farmakopeje v Republiki
Sloveniji s 1.1. 1997
- Nacionalni dodatek
skladno z direktivama 91/356/EEC; 75/319/EEC.
Zakon določa, da morajo biti zdravila, ki so v prometu v Republiki
Sloveniji, izdelana in kontrolirana v skladu z zahtevami in metodami
evropske farmakopeje in nacionalnega dodatka k evropski
farmakopeji. Če evropska farmakopeja in nacionalni dodatek k
evropski farmakopeji le-te teh metod ne določata, so zdravila
lahko izdelana in kontrolirana tudi po metodah in zahtevah drugih
farmakopej.

■ 3. člen - opredelitev pojmov
Zakon v 3. členu natančno definira zdravilo kot snov ali
kombinacijo snovi ter obrazloži pojem snovi.
Definicija lastniško zdravilo pomeni gotovo zdravilo in je tako kot
vsi ostali izrazi in njihov pomen povzeta iz osnovne direktive, ki
velja v EU za zdravila, 65/65/EEC.
4. člen - definicije
Zakon uporablja številne izraze, besede in strokovne pojme, ter
na novo uvaja izraze, ki se uporabljajo v delu, ki obravnava
medicinske pripomočke. Za razumevanje zakonskih rešitev je
potrebno poznati njihov pomen. Izrazi so privzeti in obrazloženi v
skladu z evropskimi direktivami in drugimi mednarodno
uveljavljenimi predpisi.

I. Dovoljenje za promet z zdravili
II. In 12. člen - dovoljenje za promet kot pogoj za trženje
Zakona določata, da je dovoljenje za promet z zdravilom, pogoj
za njegovo trženje. Skladno z direktivo 65/65/EEC člena navajata
izjeme, za katere dovoljenje za promet z zdravilom za uporabo v
humani medicini in za uporabo v veterinarski medicini ni potrebno
■ skladno z direktivama 75/319/EEC; CR 2309/93.

I. ZDRAVILA
5. člen - razvrstitev In Izdaja zdravil
Zakon za razliko od predhodnega Zakona o zdravilih, ko je
razvrščat zdravila v skupine, razvršča zdravila v skladu z
Evropsko zakonodajo v zdravila, ki se izdajajo na recept in
zdravila, ki se izdajajo brez recepta in obenem določa način
njihovega izdajanja - skladno z direktivo 92/26/EEC.

13. člen - pogoji za promet
Določa pogoje za predlagatelje za pridobivanje dovoljenja za
promet z zdravilom, ter odgovorne osebe, ki dajejo zdravilo v
promet in spremljajo njegovo uporabo - skladno z direktivama 65/
65/EEC; 75/319/EEC.

Natančnejše razvrščanje bo opredeljeno v podzakonskem aktu.
6. člen - prepovedi za veterinarska zdravila
Zakon prepoveduje predpisovanje, izdelavo in izdajo zdravil, ki
puščajo zaostanke v mesu, organih ali izdelkih živali, ki so
namenjene za prehrano ljudi, ter uporabo zdravil za uporabo v
humani medicini za živali.

14., 15. In 16. člen - predlog za pridobitev dovoljenja za
promet In predlagatelj
Določata vsebino predloga za pridobitev dovoljenja za promet z
zdravilom, obnove in sprememb. Zakonska določila so le okvirna,
podrobnosti so prepuščene podzakonskim aktom (direktive: 65/
65/EEC, 75/318/EEC, 75/319/EEC, 91/356/EEC, 92/27/EEC, 78/
25/EEC; CR 2309/93/EEC, CR 541/95/EEC, CR 542/95/EEC, CR
1662/95/EEC, CR 2141/96/EEC

7. člen ■ homeopatska zdravila
Zakon daje osnovo za urejanje homeopatskih izdelkov v skladu
z evropsko zakonodajo (dir. 92/73/EEC). Natančnejša opredelitev
bo podana v podzakonskem aktu in bo sledila zakonskim
predpisom, ki bodo opredeljevali homeopatsko zdravljenje kot
metodo.

17. In 18. člen - komisije za zdravila
Zakon določa delo komisij za zdravila. Komisije za zdravila so
neodvisne in strokovno samostojne. Člane komisij imenuje minister in določi način njihovega dela. Za člane komisij so določene
tudi imejitve glede finančne ali poslovne povezanosti s predlagatelji.

8. člen - esenclalna zdravila
Zakon predvideva, da bo pristojni minister določil seznam
esencialnih zdravil, kot to priporoča WHO.
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19. člen
Zakon določa čas 210 dni za izdajo odločbe o izdaji ali zavrnitvi
dovoljenja za promet, kar je v skladu z evropskimi direktivami 65/
65/EEC; 75/319/EEC; CR 2309/93.
Skladno z isto direktivo je tudi trajanje dovoljenja za promet z
zdravilom.

si morajo slediti v določenem zaporedju in morajo biti narejena po
določenih postopkih, ki jih bodo opredelili izvršilni predpisi.
Zakon določa analizno, farmakološko-toksikološko in klinično
preskušanje zdravil.
Namen preskušanja zdravila ni le pridobitev dovoljenja za promet,
temveč tudi redna in izredna kontrola kakovosti zdravil v prometu,
kontrola varnosti in učinkovitosti ali pridobitev novih podatkov o
zdravilu.

21. člen - Izjeme
Določa izjeme pri katerih imata pristojna ministra zakonsko podlago
za pooblastilo, da ob morebitnih epidemijah, nesrečah, ... izdata
dovoljenje za promet določenih zdravil, za katera niso bili izpolnjeni
vsi pogoji, kot jih določa zakon.

Zakon določa, da bo minister imenoval uradne kontrolne
laboratorije za analizno preskušanje zdravil ter pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati preizkuševalci zdravil. Osnovna direktiva za pripravo
poglavja preizkušanja zdravil je 75/318/EEC.

22. člen - obnova dovoljenja za promet z zdravilom
Za razliko od prejšnjega zakona določa rok, v katerem je potrebno
vložiti predlog za podaljšanje dovoljenja in sicer najmanj tri mesece
pred Iztekom, kar je pogoj za zagotavljanje redne oskrbe
prebivalstva z zdravili - skladno z direktivama 65/65/EEC; CR
2309/93.

31. In 32. člen - A analizno preskušanje
Z analiznim preskušanjem se ugotovijo predpisana kakovost,
čistoča, stabilnost, sterilnost ter druge kemične, fizikalne oziroma
biološke lastnosti zdravila.
Zakon definira analizno preskušanje z ozirom na dovoljenje za
promet, določa ustreznost postopkov in zahtevnost opisov

23. člen - spremembe
Obvezuje imetnika dovoljenja za promet, da je dolžan v skladu s
tehnično-znanstvenim napredkom in rezultati spremljanja zdravila
na trgu, predložiti pristojnemu organu vsako spremembo oziroma
dopolnilo k že sprejeti dokumentaciji, kar je pogoj za izvajanje
nadzora nad prometom z zdravili in sankcioniranje - skladno z
direktivami 65/65/EEC; CR 2309/93, CR 541/95, CR 542/95.

33. In 34. člen - B farmakološko-toksikološko preskušanje
Farmakološko-toksikološko preskušanje zdravil se izvaja z
namenom ugotavljanja lastnosti ter varnosti zdravila na
laboratorijskih poskusnih živalih - skladno z direktivo 75/318/
EEC.

24. člen - prenehanje dovoljenja za promet
Zakon določa razloge prenehanja dovoljenja za promet, ki so
lahkov zvezi s kakovostjo, varnostjo ali učinkovitostjo zdravila, z
neizpolnjevanjem pogojev imetnika dovoljenja za promet, s
točnostjo predloženih podatkov, z ekonomskimi ali drugimi razlogi,
ki jih navede imetnik dovoljenja za promet ali če se je rok, za
katerega je dovoljenje bilo izdano, iztekel - skladno z direktivama
65/65/EEC; CR 2309/93.

Zakon definira farmakološko-toksikološko preskušanje v smislu
ustreznosti postopkov in zahtevnosti opisov.
35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45. In 46. člen - C
klinično preskušanje zdravila
S kliničnim preskušanjem zdravila za uporabo v humani medicini
se ugotavljajo farmakodinamske, farmakokinetske lastnosti
zdravila, njegova učinkovitost ter odnos koristi in tveganja na
človeku. Klinično testiranje zdravil se lahko izvaja le v skladu s
svetovno sprejetimi etičnimi načeli ter po opravljenem analiznem
in farmakološko-toksikološkem testiranju s pridobljenimi rezultati
teh preizkušanj. Zakon definira klinično preskušanje v smislu
ustreznosti postopkov in zahtevnost opisov.

25. člen - promet po Izteku dovoljenja
Zakon določa, da je zdravilo pod določenimi pogoji lahko še nekaj
časa v prometu, zaradi zagotavljanja ustrezne oskrbe
prebivalstva.
26. člen - stroški
Stroške pridobitve dovoljenja za promet krije predlagatelj.

Zakon definira klinično preskušanje zdravila, namen preskušanja,
vključene subjekte in predlagatelje preskušanja, pogoje
preskušanja, upoštevanje dobre klinične prakse, etičnih načel
ter varovanje pravic preizkušanca ter postopek predloga oziroma
priglasitve preskušanja.

27. člen - prenehanje izdelave
Imetnik dovoljenja za promet mora o prenehanju izdelave in vzrokih
obvestiti pristojni organ najpozneje 6 mesecev pred tem, zaradi
zagotavljanja redne preskrbljenosti prebivalstva z zdravili. Novost
v členu je navedba vzroka prenehanja.

Zakon določa, da pristojni organ spremlja klinično preskušanje in
preverja, če poteka v skladu z načeli dobre klinične prakse.

28. člen - zaupnost dokumentacije
Dokumentacija, ki je predložena za oceno kakovosti, varnosti in
učinkovitosti, je zaupna. Le povzetek glavnih značilnosti zdravila
je namenjen strokovnem obveščanju.

Podrobnosti so prepuščene podzakonskim aktom, ki bodo
upoštevali načela Helsinške deklaracije, WHO in EU načela dobre
klinične prakse ter ICH načela izvajanja kliničnega preskušanja veljavne direktive: 75/318/EEC; GCP

29. člen - objava v Uradnem listu Republike Slovenije
Seznam zdravil, za katera je bilo izdano dovoljenje za promet, se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon določa pogoje in postopke preskušanja le okvirno,
podrobnosti bo opredeljeval podzakonski akt.

2.Preskušanje zdravil

3. Dovoljenje za izdelavo zdravil

30. člen - načela preskušanja, namen preskušanja In
preskuševalcl zdravil
V poglavju, ki ureja preskušanje zdravil, zakon določa postopek
preskušanja zdravil, ki mora biti opravljen še preden se zdravilo
lahko začne izdelovati z namenom trženja. Postopek preskušanja
zdravil mora ustrezati načelom dobrih praks. Preskušanja zdravil

47., 48. In 49. člen - dovoljenje za Izdelavo
Pravne ali fizične osebe, ki izdelujejo zdravila, morajo izpolnjevati
predpisane pogoje določene v tem poglavju in pridobiti dovoljenje
za izdelavo. Zakon v 49. členu določa relativno stroge pogoje za
izdelovalce zdravil, kar pa je nujno za zagotovitev kakovosti in
varnosti.
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61. In 62. člen - označevanje
Zdravila, ki so v prometu v Republiki Sloveniji morajo biti pakirana
in označena na način, kot je to določeno s tem zakonom. Vsako
pakiranje mora imeti priloženo navodilo za uporabo. Način
označevanja zdravil ter vsebina navodila bo opredeljeval
podzakonski akt. Izjemoma se lahko dovoli nenavajanje nekaterih
indikacij, če bi širjenje teh informacij lahko škodile uporabnikom skladno z direktivo 92/27/EEC.

Za izdelavo določenih zdravil, kol so na primer: radiofarmaka je
predviden podzakonski akt, ki bo natančneje določal izobrazbo
zaposlenih. Za izdelavo določenih naravnih rastlinskih zdravil,
kot so na primer čaji, bo minister s podzakonskim aktom predpisal
stopnjo in smer izobrazbe.
Proizvodnja mora ustrezati načelom dobre proizvodne prakse
(GMP z GCLP; skladno z direktivama 75/319/EEC; 91/356/EEC)
Zakon določa pogoje in postopek pridobitve dovoljenja za promet
le okvirno, podrobnosti so prepuščene podzakonskem aktu.

63. In 64. člen - prepovedi prometa
Zakon prepoveduje trženje zdravila, ki mu je potekel rok uporabe,
ali če je bila dokazana njegova oporečnost. Izdelkom, ki se ne
štejejo za zdravila, je prepovedano pripisovati zdravilni učinek. To
varuje potrošnike pred zavajanjem in lažnimi obljubami o
nepreverjenih zdravilnih učinkih.

50. člen
Zakon določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične
osebe za pridobitev dovoljenja za izdelavo zdravil. Izdelovalec
zdravil mora imeti dovoljenja za vsako farmacevtsko obliko in za
vsako proizvodno enoto posebej.

65. člen - dolžnosti služb, ki začasno dobivajo v posest
zdravila
Vse pravne/fizične osebe, ki v okviru svoje dejavnosti dobivajo
zdravita, morajo ravnati z njimi pod pogojih naročnika storitve.

52. člen • določa odvzem dovoljenja za Izdelavo zdravil
4. Promet z zdravili
53. člen ■ Definira promet skladno z direktivama 65/65/EEC in
92/25/EEC.

66. In 67. člen ■ spremljanje neželjenih učinkov
Zakon določa, da bo minister imenoval pravno/fizično osebo za
spremljanje stranskih učinkov zdravil; pogoje, ki jih mora le-ta
izpolnjevati ter obveznosti in časovno dinamiko javljanja stranskih
učinkov zdravila, ki je usklajena z evropsko zakonodajo (65/65/
EEC; CR 2309/93; CR 540/95) in se nanaša na imetnika dovoljenja
za promet ter ostale pravne ali fizične osebe, ki pri svojem delu
ugotovijo stranske učinke zdravil ali sum nanje. Sedaj to dejavnost
opravlja Center za zastrupitve pri Kliničnem centru v Ljubljani.

54. člen - Opredeljuje promet z zdravili kot dosedanji zakon in
dodaja uvoz - skladno z direktivami 89/381/EEC; 89/342/EEC;
89/343/EEC.
Zakon določa, da je uvoz zdravil prost ob upoštevanju pogojev
tega zakona. Posebno dovoljenje je potrebno ne glede na
registracijski status zdravila le za naštete posamezne skupine
zdravil z večjo stopnjo rizika ter za zdravila, ki nimajo dovoljenja
za promet, so pa nujna za izvajanje zdravstvenega varstva ■
skladno z direktivo 75/319/EEC.

Zakon obvezuje pravne in fizične osebe, da o vseh reklamacijah
zaradi kakovosti zdravil obvestijo pristojni organ, uradni kontrolni
laboratorij, izdelovalca ali pravno ali fizično osebo, ki opravlja
promet z zdravili.

55. člen - pogoji za promet na debelo
Natančneje opredeljuje pogoje za opravljanje prometa z zdravili.
Dodaja se pogoj neprekinjene in ustrezne oskrbe z zdravili. Za
določena zdravila bo minister s podzakonskim aktom predpisal
natančnejše pogoje ■ skladno z direktivama 92/25/EEC; 75/319/
EEC.

68. člen - prepoveduje samopostrežno prodajo zdravil.
5. Obveščanje o zdravilih

56. In 57. člen - obveznosti uvoznika
Obveznosti uvoznika (direktivi 75/319 EEC in 92/25 EEC) so
ločene od obveznosti veledrogerije, ki zdravila ni uvozila. Imeti
mora, poleg pogojev, ki se nanašajo na kadre, prostor, opremo in
spoštovanje načel dobrih praks, še zaposleno odgovorno osebo
in ustrezne pogoje za analizo kakovosti vsake serije uvoženega
zdravila, če z verifikacijo pristojnega organa ni sklenjen drugačen
dogovor z državo izvoznico.

69. člen - obveščanje strokovne Javnosti
Strokovno obveščanje je možno po zakonu za vsa zdravita z
neposrednim obveščanjem ali z uporabo strokovnih publikacij skladno z direktivo 92/28/EEC.
70., 71. In 73. člen - obveščanje širše javnosti
Zakon ureja obveščanje o zdravilih na način, kot to določa sedanji
Zakon o zdravilih in je v skladu z evropsko zakonodajo (92/28/
EEC). Prepovedano je javno oglaševanje zdravil, ki se izdajajo le
na recept. Javno oglaševanje ostalih zdravil je dovoljeno pod
pogoji, ki jih bo določal podzakonski akt.

58. člen - prodaja zdravil
Pravne/fizične osebe, ki opravljajo dejavnost trgovine z zdravili
na debelo, smejo prodajati zdravila le pravnim in fizičnim osebam,
ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti trgovine z zdravili na
debelo oz. drobno in v obsegu, ki ga določa to dovoljenje - skladno
z direktivama 75/319/EEC; 92/25/EEC.

Minister lahko predpiše izjeme pri pogojih obveščanja v izrednih
razmerah.
Dodano je obveščanje strokovne in širše javnosti:
z objavami v Uradnem listu Republike Slovenije
- z Registrom zdravil
• s podatki iz podatkovne baze
s strokovnimi publikacijami.

59. člen - pogoji za lekarne In specializirane trgovine
Pogoje, ki jih morajo za promet z zdravili izpolnjevati lekarne,
določa poseben zakon. Pristojni organ pa preverja pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati specializirane trgovine na podlagi
podzakonskega akta, ki ga izda minister.
60. člen - rok za Izdajo dovoljenja za dejavnost prometa
Pristojni organ izda dovoljenje za dejavnost prometa najkasneje
v 90 dneh, ko ugotovi, da pravna/fizična oseba izpolnjuje
predpisane pogoje. Zakon navaja rok zaradi zaščite pravnih in
fizičnih oseb, ki se priglasijo za dejavnost prometa z zdravili •
skladno z direktivo 92/25/EEC.
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6. Kontrola kakovosti zdravil
74. In 75. člen - opredelitev kontrole zdravil In preskuševalca
V zakonu je natančnejša opredelitev in razmejitev pojmov
kontrole, ki jo izvaja uradni kontrolni laboratorij, ki ga imenuje
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tehničnih predpisov ter vzpostavitev nacionalnih struktur za
izvajanje direktiv novega pristopa.
3. Izdelovalci morajo osvojiti postopke dobrih praks, zadostiti
varnostnim zahtevam postopkom ocenjevanja skladnosti in
označevanja ter vspostaviti sisteme za zagotavljanje
kakovosti.

minister in nadzora, ki ga izvaja Zdravstveni inšpektorat Republike
Slovenije.
Zakon definira redno, izredno in posebno kontrolo kakovosti
zdravil, kontrolo kakovosti prve serije zdravil v prometu in določa,
da kontrolo kakovosti v okviru postopka za pridobivanje dovoljenja
za promet opravlja uradni kontrolni laboratorij - skladno z GMP in
direktivo 91/356/EEC.

84. člen ■ 1. splošne določbe
Zakon definira medicinske pripomočke v skladu z dir. 93/42 EEC.
Za razliko od sedaj veljavnega zakona definicija vključuje tudi
izdelke, ki so navedeni v 3. odstavku tega člena.

76., 77., 78. In 79. člen - določa obveščanje o rezultatih
kontrole kakovosti zdravil
Izdelovalci, uvozniki ali veledrogerije morajo omogočiti uradnem
kontrolnem laboratoriju odvzem vzorcev zaradi kontrole kakovosti.
Stroške kontrole plača imetnik dovoljenja za promet, razen v
primeru izrednega nadzora, če so ugotovitve poročila ugodne za
imetnika - skladno z direktivo 91/356/EEC.

85. člen ■ obravnava izdajo medicinskih pripomočkov v skladu z
dosedanjo prakso.
86. člen ■ 1.2. kriteriji za klasifikacijo
Medicinski pripomočki so v skladu z direktivo razvrščeni glede
na stopnjo tveganja za uporabnika v razrede I, Ha, llb in III. Razen
tega jih je možno razvrstiti glede na vezanost na vir energije,
invazivnost itn. Zakon določa razvrstitev le okvirno, podrobnosti
bodo predpisane s podzakonskim aktom - skladno z direktivo
93/42/EEC.

7. Nadzorstvo
80., 81., 82. In 83. člen - opredelitev In pristojnosti nadzorstva
ter stroški
Poglavje o nadzorstvu obsega inšpekcijski nadzor izdelave in
prometa zdravil, ki ga izvaja zdravstvena inšpekcija pri Ministrstvu
za zdravstvo oziroma veterinarska inšpekcija pri Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ■ skladno z direktivo 91/356/
EEC.

87. člen ■ kombinacije
Zakon določa opredelitev kombinacij zdravila in medicinskega
pripomočka ter medicinskega pripomočka in predmeta splošne
rabe glede na namembnost, kot jo je določil izdelovalec.

Inšpekcijski nadzor izdelave in prometa zdravil zagotavlja
upoštevanje načel dobrih praks: dobre proizvodne prakse, dobre
kontrolne laboratorijske prakse, dobre skladiščne prakse in dobre
transportne prakse pri omenjenih dejavnostih. Zakon določa tudi
ukrepe, ki jih pristojni inšpektor lahko odredi z odločbo, izdano v
upravnem postopku.

88. člen - oglaševanje
Javno oglaševanje medicinskih pripomočkov je dovoljeno le za
izdelke, ki ne predstavljajo visoke stopnje tveganja za uporabnika.
Natančnejši pogoji bodo predpisani s podzakonskim aktom.

Določila zakona, ki se nanašajo na pristojnosti inšpekcijske
službe, so ločena od naloge kontrole kakovosti, ki jo opravlja
imenovani uradni kontrolni laboratorij, čeprav so rezultati analize
kakovosti lahko podlaga za ukrep inšpektorjev.

89. člen ■ 1. 2.
Pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati medicinski pripomočki,
so splošne in posebne. Medicinski pripomočki obsegajo veliko
število izdelkov in skupin izdelkov, za katere so predpisane
različne zahteve in pogoji. Zato bodo pogoji opisani v podzakonskih
aktih z ozirom na namembnost izdelkov.

II. MEDICINSKI PRIPOMOČKI

90. člen
določa postopek ugotavljanja skladnosti za medicinske
pripomočke, kar je skladno z določili Novega pristopa.

Zakon je v delu medicinski pripomočki bistveno spremenjen v
primerjavi s sedaj veljavnim zakonom o zdravilih. Dosedanji način
obravnave medicinskih pripomočkov temelji na sektorskem
pristopu, ki velja za zdravila in je zanj značilno natančno
predpisovanje zahtev za posamezne proizvode.

91. In 92. člen
določata potrjevanje skladnosti z dokumenti po stopnjah
ugotavljanja, in v odvisnosti od razvrstitve izdelka glede na stopnjo
tveganja.
9Š. In 94. člen
določata pogoje za organe, ki ugotavljajo skadnost medicinskih
pripomočkov, ki jih bo predpisal minister in možnosti priznavanja
tujih listin, kar bo zagotavljalo zmanjševanje stroškov in realizacijo
prostega pretoka blaga.

Predlog novega zakona uvaja metodo "novega pristopa", ki se
nanaša na evropsko tehnično zakonodajo in se omejuje na
določanje bistvenih zahtev s področja varnosti, zdravja, okolja,...
Medicinski pripomočki, ki so izdelani v skladu z direktivami novega
pristopa, se lahko prodajajo kjerkoli v EU.
Zakon opredeljuje naloge s tega področja na sledeč način:
1. Pristojni organ (Ministrstvo za zdravstvo - Urad Republike
Slovenije za zdravila) mora:
- sprejeti pravila, ki bodo zagotavljala zdravstveno zaščito,
varnost bolnikov in uporabnikov ter okolja
spremljati stranske učinke pri uporabi medicinskih
pripomočkov
spremljati klinično testiranje medicinskih pripomočkov
voditi register medicinskih pripomočkov, izdelovalcev in
dobaviteljev - skladno z direktivo 93/42/EEC.
2. Ministrstvo za zdravstvo mora ob sodelovanju Ministrstva
za znanost in tehnologijo in Ministrstva za ekonomske odnose
in razvoj zagotoviti ustrezno zakonsko podlago za sprejem

poročevalec, št. 63

95. člen
določa označevanje medicinskih pripomočkov
96., 97. In 98. člen
določajo pogoje za izdelovalce medicinskih pripomočkov, uporabo
standardov.
99. člen
obvezuje izdelovalce medicinskih pripomočkov, da zagotovijo
ustrezne listine za medicinske pripomočke, način evidentiranja
pri pristojnem organu, obveznost sporočanja sprememb in določa,
da obveznosti in odgovornosti proizvajalca v primeru uvoza
prevzame dobavitelj.
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100. člen
opredeljuje promet z medicinskimi pripomočki in način vodenja
registrov v zvezi z izdelavo, dobavo in vrsto medicinskih
pripomočkov.

106. In 107. člen
določata zahteve po kliničnem preskušanju v smislu varovanja
javnega zdravja ter stroške.
108. člen
opredeljuje obveznosti javljanja neželenih stranskih učinkov
medicinskih pripomočkov, in obveščanje o vseh nastalih
spremembah.

101. člen
določa specializirane prodajalne za prodajo določenih vrst
medicinskih pripomočkov, kar bo vzpostavilo nadzorovan sistem
prodaje s svetovanjem.

109. In 110. člen
določata pristojni organ za nadzor nad izdelavo, prometom in
uporabo medicinskih pripomočkov.

102. člen
določa pogoje za dejavnost prometa na debelo z medicinskimi
pripomočki.

111. člen
določa ukrepe v zvezi z nadzorom, ki ga izvaja pristojni
inšpekcijski organ.

103., 104. In 105. člen
določajo klinično preskušanje medicinskih pripomočkov,
zavarovanje odškodninske odgovornosti in način obveščanja in
odobritve kliničnih preskušanj.

9. avgust 1999

Kazenske določbe so opredeljene na način kot jih je opredeljeval
prejšnji zakon o zdravilih.
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Predlog zakona o

ZDRAVSTVENI

INŠPEKCIJI

- EPA 916 - II - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 121. seji dne 29/7-1999 določila
besedilo:

da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O ZDRAVSTVENI INŠPEKCIJI,

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo,
- Janez ZAJEC, državni sekretar v Ministrstvu za zdravstvo,
- Dunja PIŠKUR KOSMAČ, državna sekretarka v Ministrstvu
za zdravstvo,
- mag. Jože ŠAMU, dr.med., glavni republiški zdravstveni
inšpektor,
- Tone PERČIČ, univ. dipl. prav., svetovalec Vlade Republike
Slovenije v Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije.

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,

UVOD
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS,št. 32/93 in 1/96) v 105. členu
določa, da se določbe prvega in drugega odstavka 11. člena
Zakona sanitarni inšpekciji uporabljajo do sprejetja predpisov na
podlagi 27., 28. in 30. člena tega zakona.

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem predpisov in ukrepov
za varovanje javnega zdravja, je bilo na območju Republike
Slovenije, po lastnih organih državne uprave, organizirano z letom
1967, ko je bil v Uradnem listu SRS, št. 24/67, objavljen Zakon o
sanitarni inšpekciji v SR Sloveniji, s katerim je bil ustanovljen
Republiški sanitarni inšpektorat in občinski organi sanitarne
inšpekcije.

V jeseni leta 1994 se je z uveljavitvijo zakona o upravi pričel
proces reorganizacije državne uprave, po katerem je bil izvršen
prenos upravnih nalog oblastvenega značaja, iz občin na republiko
oziroma na resorna ministrstva. Proces je bil dograjen z
uveljavitvijo zakona o organizaciji in delovnem področju
ministrstev, ki je na posameznih področjih državne uprave, na
novo razmejil pristojnosti med upravnimi organi.

Sistem sanitarno-inšpekcijskega nadzorstva je bil kasneje dvakrat
dopolnjen, in to z novim zakonom o sanitarni inšpekciji iz leta
1973, in njegovo spremembo iz leta 1985, ko so organi sanitarne
inšpekcije, zaradi intenzivne industrializacijeC Slovenije, ter s tem
vezano degradacijo okolja, prevzeli tudi pristojnosti na področju
varstva okolja. Tudi po tej spremembi je bila sanitarne inšpekcija
organizirana v okviru takratnih družbenopolitičnih skupnosti, v
obliki občinskih in medobčinskih organov sanitarne inšpekcije,
ter na nivoju republike z Republiškim sanitarnim inšpektoratom
kot instančnim organom, ki je poleg tega imel pravico in dolžnost
v upravno-strokovnem smislu nadzirati delo občinskihmedobčinskih organov sanitarne inšpekcije, ni pa mogel vplivati
na njihovo organizacijo in kadrovsko zasedbo, ki je bila v
pristojnosti ustanoviteljev - občin.

Tako je s 01.01.1995 iz prejšnjih občinskih, medobčinskih organov
sanitarne inšpekcije in Republiškega sanitarnega inšpektorata,
nastal enotni Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, kot
organ v sestavi Ministrstva za zdravstvo.

9. avgust 1999

Inšpektorat je prevzel vse pristojnosti in delavce uprav
inšpekcijskih služb, ki so delali na področju sanitarne inšpekcije.
Pristojnosti Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije
opredeljuje tretji odstavek 15. člena zakona o organizaciji in
delovnem področju ministrstev (Ur. List R.S.št.71/94), ki določa,
da ta nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih
aktov, ki urejajo zdravstveno sanitarno, zdravstveno higiensko
in zdravstveno ekološko varstvo prebivalstva, izvršuje
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zdravstveni inšpektorji, ne vsebuje ukrepov, s katerimi bi inšpektorji
lahko učinkovito preprečili nadaljnje kršitve. Poleg tega pa zakona
o splošnem upravnem postopku, po katerem postopajo
zdravstveni inšpektorji, inšpekcijskemu postopku ne ustreza in
ga v marsičem tudi otežuje. Zakon zato vsebuje tudi nekatere
določbe, ki posega v zakon o splošnem upravnem postopku.

zdravstveni nadzor nad bivalnim in delovnim okoljem in drugod,
kjer je vpliv na človeka neposreden, in sicer nad imisijskimi
vrednostmi kvalitete tal in zraka, nad hrupom, vibracijami in vodami,
vključno z obalnim morjem in kopalnimi vodami, nad živili, vključno
s pitno vodo, nad predmetni splošne uporabe, nad zdravili, mamili
in strupi, viri ionizirnih in neionizirnih sevanj, nad zdravstvenim
varstvom delavcev v zvezi z delom, nad odpadki v zdravstvenih
zavodih in nad snovmi, ki vplivajo na zdravje, vključno s snovmi
s kasnimi učinki na zdravje (genotoksičnost in kancerogenost),
izvršuje zdravstveno nadzorstvo na državni meji.

Nadaljnji pomemben razlog za sprejem tega zakona je tudi
potrditev procesa reorganizacije državne uprave in s tem prenosa
upravnih nalog oblastnega značaja iz lokalne ravni na republiško
oziroma resorno ministrstvo.

Glede nastale spremembe naziva, organizacije in pristojnosti,
Zakon o sanitarni inšpekciji (Ur.list SRS, št. 8/73 in 9/95), nikakor
ne more biti več pravna podlaga za delo Zdravstvenega
inšpektorata Republike Slovenije, zato je nujno potrebno izdati in
sprejeti zakon o zdravstveni inšpekciji, ko bo upošteval vse
novouzakonjene temeljne aspekte pri organizaciji upravnega
zdravstveno-inšpekcijskega nadzorstva.

Cilji predlaganega zakona o zdravstveni inšpekciji so:

•

II. NAČELA. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA IN
NJEGOVI CILJI

-

Za upravne organe in s tem tudi za zdravstveno inšpekcijo velja
načelo zakonitosti, kar pomeni, da sme zdravstveni inšpektor
storiti le tisto, kar je določeno z ustavo in zakonom oziroma na
njihovi podlagi izdanimi predpisi. Zaradi pomanjkanja zakonitih
pooblastil predlagani zakon vsebuje širša pooblastila, kot jih
vsebuje veljavni zakon o sanitarni inšpekciji. S tem bo dana
možnost, da bodo organi zdravstvene inšpekcije učinkoviteje
opravljali nadzor po veljavnih predpisih.

III. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONA
Predlagani zakon o zdravstveni inšpekciji sam ne bo predstavljal
dodatnih obremenitev za proračun Republike Slovenije. Glede na
pristojnosti in naloge Zdravstvenega inšpektorata Republike
Slovenije, ki so določene z zakonom o zdravstveni inšpekciji in
drugimi zakonskimi oziroma podzakonskimi predpisi pa bo
potrebna kadrovska okrepitev v organu, saj z obstoječo kadrovsko
zasedbo ne bo mogoče kvalitetno opravljati vseh nalog.
Ocenjujemo, da bo postopoma potrebno zaposliti 14 delavcev.
Za te nove zaposlitve bo potrebno v proračunu organa v naslednjih
letih zagotoviti sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim,
materialne stroške ter sredstva za nakup pisarniške in
računalniške opreme.

Predlagani zakon uvaja oziroma potrjuje načelo resornega
organiziranja zdravstvene inšpekcije v Republiki Sloveniji. Tako
je zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije opredeljen kot organ v sestavi Ministrstva za zdravstvo, ki se v svojih pristojnih v
precejšnjem delu pokriva z vsebino dela zdravstvene inšpekcije
(živila, zdravila, kemikalije, viri ionizirnih in neionizirnih sevanj...).
Pomemben razlog za sprejem novega zakona je vzpostavitev
osnove za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem
tistih predpisov, ki urejajo posamezna področja, ki sodijo v okvir
delovnega področja Zdravstvenega inšpektorata Republike
Slovenije.

IV. PRIMERLJIVOST 9 PRAVNO UREDITVIJO TEGA
PODROČJA V DRUGIH DRŽAVAH

Pravni red ES na teh področjih bo sicer povzet z drugimi prepisi,
predlagani zakon pa bo pomenil osnovo za realizacijo obveznosti
nadzorstva, ki je cilj pravnih aktov EU s teh področij.

Sistem inšpekcijskega nadzorstva je v Republiki Sloveniji na
splošno organiziran drugače kot v državah Evropske unije, zato
tudi primerjava obstoječega in s tem zakonom reguliranega sistema
zdravstvenega nadzorstva ni možna.

Med glavnimi razlogi za sprejem novega zakona o zdravstveni
inšpekciji je tudi pomanjkanje pooblastil za ukrepanje zoper kršitelje
predpisov. Večina predpisov, katerih izvajanje nadzirajo
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povečati možnosti za bolj učinkovito ukrepanje organov
zdravstvene inšpekcije zoper kršitelje predpisov,
zagotoviti večjo stopnjo koordinacije, enakosti kriterijev
delovanja in strokovnosti zdravstvene inšpekcije v državi,
z organiziranostjo in delovanjem zdravstvene inšpekcije na
državni ravni omogočiti večjo neodvisnost delovanja
zdravstvene inšpekcije od lokalnih faktorjev,
izboljšati možnosti ukrepanja v primerih kršitev pravic
uporabnikov oziroma potrošnikov,
omogočiti občasno krajevno prerazporejanje zdravstvenih
inšpektorjev na druga območja zaradi učinkovitejšega
nadzora.
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5. člen

BESEDILO ČLENOV

Inšpektorat pri svojem delu sodeluje z drugimi upravnimi organi in
organizacijami, zdravstvenimi zavodi, drugimi strokovnimi
organizacijami ter drugimi javnimi zavodi, zlasti s tistimi, ki delujejo
na področju varovanja zdravja ljudi.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Pri izvajanju inšpekcijskega nadzorstva zagotavljajo strokovno
podporo Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in
območni zavodi za zdravstveno varstvo.

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: inšpektorat) opravlja zaradi varovanja javnega zdravja
inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in drugih
predpisov, ki urejajo področja nalezljivih bolezni, bolnišničnih okužb;
zdravstvene ustreznosti živil, vključno s pitno vodo, izdelkov ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili; kozmetičnih proizvodov; igrač;
tobaka, tobačnih izdelkov; zdravil, medicinskih pripomočkov;
prepovedanih drog, predhodnih sestavin za izdelavo
prepovedanih drog; preskrbe s krvjo; kemikalij; virov ionizirnih in
neionizirnih sevanj; virov in varstvenih pasov pitne vode in
mineralne vode, objektov in naprav za preskrbo s pitno vodo;
kopalne vode; zdravilne vode; javnih zdravstvenih zavodov ter
pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo zdravstveno dejavnost;
trgovine, gostinstva in turizma; zdravstveno higiensko stanje v
javnih prostorih, namenjenih dejavnosti na področju otroškega
varstva, vzgoje, izobraževanja, higienske nege, sociale, športa
in rekreacije, trgovine ter kulture, začasnih bivališčih ob naravnih
nesrečah in evakuacijah, komunalnih objektov in infrastrukturnih
naprav; objektov in sredstev javnega prometa; hrupa; infektivnih
odpadkov, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in
druge naloge v skladu s posebnimi predpisi ter izrečenimi ukrepi,
če z zakonom ni drugače določeno.

6. člen
Inšpektorat predloži ministru poročilo o svojem delu za preteklo
leto najkasneje do 30. 04. tekočega leta.
Minister predloži poročilo iz prejšnjega odstavka v obravnavo
Vladi Republike Slovenije.
7. člen
Inšpekcijski nadzor v mejah pristojnosti inšpektorata neposredno
opravlja zdravstveni inšpektor (v nadaljnjem besedilu: inšpektor).
Inšpektor mora imeti univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo
ustrezne smeri, zahtevane delovne izkušnje in strokovni izpit za
inšpektorja. Za posamezna področja nadzora mora imeti v skladu
s posebnimi predpisi dodatna znanja ali ustrezno
specializacijo.Vsebino dodatnih znanj oziroma ustreznost
specializacije predpiše minister.

Inšpektorat opravlja nadzorstvo nad osebami, prevoznimi sredstvi
ter blagom na državni meji, če z zakonom ni drugače določeno.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora mora imeti inšpektor
posebno izkaznico, ki ga pooblašča za opravljanje nadzora.

II. SOGLASJA IN DOVOLJENJA INŠPEKTORATA

8. člen
Inšpektor, ki nima strokovnega izpita, mora opraviti strokovni
izpit v roku enega leta od dneva imenovanja za inšpektorja.

2. člen
Zaradi varovanja zdravja ljudi, izdaja inšpektorat soglasja in
dovoljenja v primerih, ko je tako določeno s posebnimi predpisi.

Vsebino strokovnega izpita predpiše minister.
Inšpektor lahko strokovni izpit opravlja največ dvakrat.
Če inšpektor strokovnega izpita ne opravi pri prvem poskusu,
ima pravico drugič opravljati strokovni izpit v roku šestih mesecev
od dneva prvega poskusa.

III. ORGANIZACIJA
3. člen

Inšpektor v času, ko nima strokovnega izpita, ne sme izdajati
odločb, lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo odločbe.

Inšpektorat je organ v sestavi Ministrstva za zdravstvo (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

9. člen

Inšpektorat vodi glavni zdravstveni inšpektor, ki ga imenuje Vlada
Republike Slovenije.

Inšpektor se je dolžan udeleževati programa strokovnega
izpopolnjevanja.

Notranjo organizacijo inšpektorata določi na predlog glavnega
zdravstvenega inšpektorja minister, pristojen za zdravstvo (v
nadaljnjem besedilu: minister).

Vsebino programa strokovnega izpopolnjevanja na predlog
glavnega zdravstvenega inšpektorja določi minister do 31. 3. za
tekoče leto.

4. člen

Glavni zdravstveni inšpektor skrbi za izvajanje programa
strokovnega izpopolnjevanja.

Za glavnega zdravstvenega inšpektorja se imenuje zdravnik specialist s področja preventivnih zdravstvenih dejavnosti (higiene,
epidemiologije oziroma medicine dela) in mora imeti najmanj 10 let
delovnih izkušenj.
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10. člen

5. odrediti protiepidemijske ukrepe, ki so potrebni, da se ohrani
ustrezna higiena na javnih mestih, v javnih objektih, v skupnih
prostorih večstanovanjskih objektov ali drugih stavbah;

Glavni zdravstveni inšpektor predlaga ministru razrešitev
inšpektorja, ki ne opravi strokovnega izpita.

6. prepovedati uporabo poslovnih prostorov, naprav in snovi za
industrijsko, zdravstveno, obrtno, trgovinsko, uslužnostno in
drugo dejavnost ter tehnologijo oziroma opravljanje dejavnosti,
če zavezanec v določenem roku ne odpravi ugotovljenih
nepravilnosti ali pomanjkljivosti;

Glavni zdravstveni inšpektor lahko predlaga razrešitev inšpektorja
tudi v primeru, če se v disciplinskem postopku ugotovi, da je
inšpektor opustil dejanja v inšpekcijskem postopku.
Z dnem razrešitve inšpektorju preneha delovno razmerje.

Inšpektor ne sme sprejemati daril oziroma si ne sme pridobivati
ugodnosti, ki bi lahko vplivale na njegova uradna ravnanja.

7. prepovedati uporabo poslovnih prostorov, naprav in snovi za
industrijsko, zdravstveno, obrtno, trgovinsko, uslužnostno in
drugo dejavnost ter tehnologijo oziroma opravljanje dejavnosti,
da bi se odvrnila neposredna nevarnost za življenje ali zdravje
ljudi;

V. POOBLASTILA IN UKREPI INŠPEKTORJA

8. odrediti zdravstveni pregled oziroma nadzor oseb, za katere
obstoja sum, da imajo nalezljivo bolezen ali so bile v stiku z
nalezljivo bolnimi;

11. člen

12. člen

9. prepovedati delo osebam, ki niso bile na predpisanih
zdravstvenih pregledih, dokler teh ne opravijo;

Zavezanec po tem zakonu je pravna oseba oziroma posameznik
katerega poslovanje, prostori, objekti ali naprave so predmet
inšpekcijskega nadzorstva.

10. odrediti, da se odstranijo osebe z določenih delovnih mest,
na katerih lahko s svojim zdravstvenim stanjem ogrožajo
zdravje ljudi, dokler ne ozdravijo;

Pri opravljanju nadzorstva ima inšpektor pravico pregledati
objekte, prostore, naprave, priprave, opremo, blago, delovno
okolje, snovi, opraviti zaslišanje, pregledati dokumentacijo,
pregledati listine s katerimi se ugotovi istovetnost oseb, odvzeti
vzorce ter opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom
inšpekcijskega nadzorstva.

11. odrediti prisilno zdravljenje bolnikov, zbolelih za nalezljivimi
boleznimi ali z zdravstvenim stanjem, za katero je predpisano
obvezno zdravljenje, če se nočejo zdraviti ali se izmikajo
zdravljenju;
12. odrediti predpisane zdravstvene, protiepidemijske in druge
ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni;

Zavezanec mora inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje
inšpekcijskega nadzorstva.

13. prepovedati uvoz ali tranzit in odrediti poseben režim
transporta in skladiščenja ter odpravo drugih pomanjkljivosti
na pošiljkah blaga, ki je pod zdravstvenim nadzorstvom pri
prehodu državne meje;

13. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad dejavnostmi, objekti, prostori,
opremo, napravami, osebami ali snovmi, ki so pod zdravstvenim
nadzorstvom, mora biti opravljeno praviloma enkrat letno.

14. odrediti zdravstveni nadzor in zdravstveni pregled oseb,
dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo prometnih objektov
in sredstev ter druge ukrepe za preprečitev prenosa nalezljivih
bolezni preko državne meje;

14. člen
15. odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katera je
pooblaščen z zakonom, drugim predpisom ali aktom.

Pri izvrševanju nadzorstvenih nalog ima inšpektor v mejah svoje
pristojnosti pravico In dolžnost:

Za neposredno izvedbo ukrepov iz 6. in 7. točke prejšnjega
odstavka ima inšpektor pravico in dolžnost:

1. odrediti, da se odpravijo nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti,
ugotovljene pri izvajanju inšpekcijskega nadzorstva nad
osebami, prostori, opremo, napravami, dejavnostmi, objekti
ali snovmi zaradi katerih je v nevarnosti zdravje ljudi ali so v
nasprotju z osnovnimi higienskimi zahtevami;

a) s sklepom odrediti podjetju za distribucijo prekinitev dobave
električne energije, plina, vode ali druge potrebne ukrepe na
objektih, v prostorih ter na napravah, kjer se opravlja
gospodarska, zdravstvena ali druga dejavnost;

2. odrediti analize in preiskave materiala, snovi, predmetov,
naprav, objektov in okolja, da se ugotovijo povzročitelji
nalezljivih bolezni ali druge zdravju škodljive snovi in vplivi;

Stroške prekinitve dobav ali drugih ukrepov iz prejšnje
podtočke plača zavezanec;

3. odrediti potrebne zdravstveno-tehnične in higienske ukrepe
za varstvo zdravstvene ustreznosti pitne vode, mineralne
vode, zdravilne vode in kopalne vode;

b) zapečatiti prostore, objekte, naprave ali snovi za opravljanje
gospodarske ali druge dejavnosti;

4. odrediti potrebne zdravstvene, tehnične in higienske ukrepe
za preprečevanje škodljivih vplivov tehnoloških procesov in
dejavnosti na zdravje;
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Če inšpektor pri izvajanju nadzorstva ugotovi kršitve ali opustitve
predpisov, katerih izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost
izreči mandatno kazen, v skladu s posebnimi predpisi.

15. člen
Inšpektor ima pravico in dolžnost odvzeti dokumentacijo oziroma
predmete za ugotavljanje dejanskega stanja v zvezi z ugotovljenimi
pomanjkljivostmi in sumom storitve prekrška ali kaznivega dejanja.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

Odvzem lahko traja največ osem dni.
O odvzemu dokumentacije in predmetov se izda potrdilo.

20. člen
Z denarno kaznijo od 500.000,00 SIT do 1.500.000,00 SIT se
kaznuje pravna oseba, ki stori prekršek:

16. člen
O opravljenem pregledu sestavi inšpektor zapisnik, ki mora
vsebovati zlasti podatke o:
-

1. če ne omogoči inšpektorju nemotenega opravljanja
inšpekcijskega nadzorstva ali ga pri tem ovira, žali ali če mu
noče dati potrebnih podatkov, pojasnil ali potrebnih predmetov
(12.člen);

dnevu in času inšpekcijskega nadzorstva,
zavezancu - pregledani stranki,
ugotovitvi stanja,
odvzemu dokumentacije iz prejšnjega člena.

2. če odpečati ali poškoduje pečat na objektih, prostorih,
napravah ali snoveh, ki so bile zapečatene ali opravi
kakršnokoli dejanje v zvezi s pečatom oziroma žigom
inšpektorata na pečatu (14. člen);

V primeru, da obstoja neposredna nevarnost za zdravje ljudi,
lahko inšpektor ustno odredi ukrepe, ki jih vpiše v zapisnik o
opravljenem pregledu, pisno odločbo pa mora izdati zavezancu
najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je bilo opravljeno
inšpekcijsko nadzorstvo.

3. če se ne ravna po izvršljivi odločbi, s katero je inšpektor
odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa ta zakon ali kakšen
drug predpis v roku, ki je bil določen z odločbo (14. člen);

Izvod zapisnika se izroči zavezancu oziroma pregledani stranki,
pri kateri je bil opravljen pregled.

Z denarno kaznijo od 100.000,00 SIT do 1.000.000,00 SIT se
kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

17. člen

Z denarno kaznijo od 50.000,00 SIT do 150.000,00 se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.

Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ugotovi,
da je kršen zakon ali drug predpis, katerega izvajanje nadzoruje,
mora z odločbo odrediti odpravo nepravilnosti ali pomanjkljivosti.
Inšpektor mora izdati odločbo najkasneje v roku predpisanem z
zakonom.

21. člen

V odločbi inšpektor določi rok, v katerem je treba odpraviti
ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti.

Z denarno kaznijo od 400.000.00SIT do 1.000.000,00 SIT se
kaznuje pravna oseba, ki v roku 3 dni od vročitve ne izvrši sklepa
inšpektorja (drugi odstavek 14.člena).

18. člen

Z denarno kaznijo od 50.000,00 SIT do 150.000,00 SIT se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.

Zoper odločbo inšpektorja je dovoljena pritožba na ministrstvo v
roku 8 dni od dneva vročitve odločbe.
Pritožba zoper odločbo zadrži izvršitev odrejenih ukrepov, razen,
če gre za nujne ukrepe, s katerim se odvrne neposredna
nevarnost za zdravje ljudi. V odločbi mora biti v takem primeru
navedeno, da pritožba ne odloži izvršitve odrejenih ukrepov.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen

19. člen

Inšpektor, ki nima zahtevane strokovne izobrazbe, si jo mora
pridobiti v roku petih let od dneva uveljavitve tega zakona.

Če inšpektor pri izvajanju nadzorstva ugotovi dejanja, ki imajo
znake prekrška, gospodarskega prestopka ali kaznivega dejanja,
mora predlagati uvedbo postopka pristojnim organom kazenskega
pregona.

Inšpektorju, ki si v roku iz prejšnjega odstavka ni pridobil zahtevane
strokovne izobrazbe, preneha s potekom tega roka delovno
razmerje v inšpektoratu.
Ne glede na določbi prejšnjih odstavkov lahko na predlog glavnega
zdravstvenega inšpektorja delo inšpektorja izjemoma opravlja
tudi delavec, ki nima zahtevane strokovne izobrazbe, ima pa
opravljen strokovni izpit za inšpektorja, če je do uveljavitve tega
zakona opravljal delo inšpektorja najmanj dvajset let.

Organi kazenskega pregona morajo o svojih ukrepih in postopkih
obvestiti inšpektorat.
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24. člen

Določba prvega odstavka tega člena se ne nanaša na inšpektorja,
ki ima na dan uveljavitve tega zakona višjo strokovno izobrazbo
ter največ deset let delovne dobe do upokojitve.

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o sanitarni
inšpekciji (Uradni list SRS, št. 8/73, 21/78 in 9/85; Uradni list RS,
št. 32/93).

23. člen
Minister izda v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona
predpis o strokovnih izpitih in preizkusu strokovne usposobljenosti
inšpektorjev.

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

OBRAZLOŽITEV

Ta rešitev je glede na specifičnost in izkušnje pri opravljanju
zdravstvenega nadzorstva, povzeta po sedanji ureditvi.

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Besedilo 1. člena je v celoti povzeto po tretjem odstavku 15. člena
zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev, določa
vsebino inšpekcijskega nadzora ter definira tudi objekte - subjekte
nad katerimi se opravlja zdravstveno nadzorstvo ■ osebe, objekti,
naprave, dejavnosti in snovi, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi.

Predlog zakona določa v 5. členu organe, organizacije, zavode in
druge strokovne organizacije s katerimi sodeluje inšpektorat pri
svojem delu, slednje pa morajo obveščati inšpektorat o pojavih,
ugotovitvah svojih preiskav, analiz pregledov in podatkih evidenc,
ki so pomembni za izvajanje zdravstvenega nadzorstva
inšpektorata.

Poleg navedenih področij je določeno, da opravlja inšpektorat tudi
nadzorstvo nad osebami, prevoznimi sredstvi in blagom na
državni meji.

Inšpektorat mora predložiti Ministrstvu za zdravstvo letno poročilo
o svojem delu za preteklo leto, in to do 30. 04. tekočega leta (6.
člen).

Inšpektorat opravlja inšpekcijsko nadzorstvo le nad izvajanjem
zakonov in drugih predpisov, če je v teh predpisih ta pristojnost
posebej navedena. Na ta način ne more priti do podvajanja oziroma
do pokrivanja pristojnosti, ki jih imajo drugi inšpektorati.

Upoštevane so vse določbe zakona o upravi, ki so predpisane v
84. členu slednjega, za inšpektorje.
7. člen predloga zakona določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati
zdravstveni inšpektor. Zdravstveni inšpektor je lahko le delavec
z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo zdravstvene smeri,
ali druge ustrezne smeri, ki je potrebna za posebna področja
zdravstvenega nadzora. Imeti mora opravljen strokovni izpit in
zahtevane delovne izkušnje. Inšpektor se mora strokovno
izpopolnjevati po letnem programu strokovnega izpopolnjevanja
(9. člen).

2. SOGLASJA IN DOVOLJENJA INŠPEKTORATA
Zaradi varovanja javnega zdravja izdaja inšpektorat soglasja in
dovoljenja, če to določajo s posebnimi predpisi.

3. ORGANIZACIJA
4. POOBLASTILA IN UKREPI IN INŠPEKTORJA

Pri oblikovanju organizacije, so bile v celoti upoštevane določbe
že omenjenih zakonov o upravi in organizaciji in delovnem področju
ministrstev.

Notranjo organizacijo inšpektorata določi na predlog glavnega
zdravstvenega inšpektorja minister, pristojen za zdravstvo.

Po besedilu 12. člena mora biti inšpektorju omogočeno nemoteno
opravljanje inšpekcijskega nadzorstva, ta pa ima pravico
pregledati objekte, prostore, naprave, priprave, opremo, blago,
okolje, snovi, opraviti zaslišanje, pregledati dokumentacijo,
pregledati listine s katerimi se ugotovi istovetnost oseb, odvzeti
vzorce, ter opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom
inšpekcijskega nadzorstva.

Predlog zakona v 4. členu določa, da je glavni zdravstveni
inšpektor lahko zdravnik - specialist s področja preventivnih
zdravstvenih dejavnosti in mora imeti 10 let delovnih izkušenj.

Inšpekcijski nadzor nad dejavnostmi, objekti, prostori, opremo,
napravami, osebami ali snovmi, ki so pod zdravstvenim
nadzorstvom, mora biti opravljen praviloma enkrat letno (13. člen).

3. člen predloga zakona določa, da je inšpektorat organ v sestavi
Ministrstva za zdravstvo. Vodi ga glavni zdravstveni inšpektor.
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Določba 9. točke 14. člena predloga zakona pomeni, da
zdravstveni inšpektor lahko prepove delo osebam, ki niso imele
predpisanih zdravstvenih pregledov v zvezi s področij
inšpekcijskega nadzorstva v prvem členu.

5. KAZENSKE DOLOČBE
Predlog zakona v 20. in 21. členu določa kršitve zakona, ki se
obravnavajo kot prekrški in določa denarne kazni za pravne
osebe, samostojnega podjetnika posameznika in odgovorne
osebe pravnih oseb.

Poleg tega ima inšpektor tudi pravico in dolžnost (15. člen) proti
potrdilu in za rok osem dni, odvzeti pisno in drugo dokumentacijo
ter predmete za ugotavljanje dejanskega stanja v zvezi z
ugotovljenimi pomanjkljivostmi in sumom storitve prekrška,
gospodarskega prestopka ali kaznivega dejanja, katerega je
dolžan po določbah 19. člena predloga, predlagati v postopek
ustreznim organom kazenskega pregona.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Ker je Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, ob organizaciji,
prevzel vse kadre bivših organov sanitarne inšpekcije in, ker je
zakon o sanitarni inšpekciji dopuščal za sanitarne inšpektorje
višjo strokovno izobrazbo, je v inšpektoratu večje število delavcev
- inšpektorjev, ki ne izpolnjujejo novih pogojev glede strokovne
izobrazbe. Za te delavce je določen rok 5 let, da si pridobijo
visoko strokovno izobrazbo. Ta določba se ne nanaša na
inšpektorje, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona, do upokojitve še
največ deset let delovne dobe.

Ukrepe zdravstvenega inšpektorja, katere ima pri neposrednem
opravljanju inšpekcijskega nadzorstva, ima pravico in dolžnost
odrediti zavezancem in drugim subjektom v postopku, predpisuje
14. člen predloga zakona. Ta določa poleg ostalega, da ima
zdravstveni inšpektor pravico in dolžnost v zvezi z operativno
izvedbo ukrepov prepovedi uporabe poslovnih prostorov, naprav,
snovi za industrijsko, zdravstveno, obrtno, trgovinsko, služnostno
in drugo dejavnost, ter tehnologijo oziroma opravljanje dejavnosti,
na stroške zavezanca, odrediti prekinitev dobave električne
energije, plina, vode ali druge potrebne ukrepe, ter te prostore ali
objekte zapečatiti.

Minister za zdravstvo izda v roku 6 mesecev od uveljavitve
zakona, podzakonski predpis o strokovnih izpitih in preizkusu
strokovne usposobljenosti inšpektorjev (23. člen ).
Določbe prvega in drugega odstavka 11. člena o sanitarni inšpekciji
se uporabljajo do izdaje predpisov na podlagi 27., 28. in 30. člena
Zakona o varstvu okolja (Ur.list RS, št. 23/93 in 1/96).

Inšpektor odredi ukrepe z odločbo, ki jo izda v upravnem
postopku, po določbah procesnega predpisa. Zoper odločbo je
dovoljena pritožba na Ministrstvo za zdravstvo, v roku 8 dni od
dneva vročitve. Pritožba zadrži izvršitve odrejenih ukrepov, razen
če gre za nujne ukrepe s katerimi se odvrne neposredna
nevarnost za zdravje ljudi (18. Člen ).

Predlagatelj meni, da zakon lahko začne veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, tedaj pa preneha
veljati zakon o sanitarni inšpekciji (Ur.list SRS, št. 8/73 in 9/95).

Inšpektor ima, v kolikor zakoni, katerih izvajanje nadzoruje, to
dopuščajo, pravico in dolžnost ob ustreznih kršitvah, izreči
mandatno kazen (19. člen).
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Predlog zakona o

PRIVATIZACIJI

PREMOŽENJA

DRŽAVNEGA

(ZPDP)

- EPA 918 - II - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 121. seji dne 29/7-1999 določila
besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O PRIVATIZACIJI DRŽAVNEGA
PREMOŽENJA,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj,
- dr. Edo PIRKMAJER, državni sekretar v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj.

1. UVOD

Tu mislimo predvsem na področja, ki jih zaznamujejo naravni
monopoli, potreba po razvoju splošno dostopne infrastrukture ter
dejavnosti, ki jih mora še naprej opravljati država v okviru svojih,
z ustavo opredeljenih funkcij.

V svetu, zlasti v razvitih državah, potekajo v zadnjih dvajsetih
letih preobrazbe, ki vodijo v zmanjševanje neposrednega vpliva
državnih organov na vodenje gospodarskih dejavnosti. Država
se umika iz neposrednega upravljanja podjetij in to prepušča
zasebni gospodarski pobudi, ki jo vodijo tržni mehanizmi.
Vzporedno s tako pojmovano privatizacijo v širšem pomenu, se
država umika iz gospodarstva tudi kot lastnik in tako prihaja do
privatizacije v ožjem pomenu besede. Javnega interesa država
praviloma ne ščiti več kot monopolni operater, temveč za njegovo
varovanje ustanavlja institucije, ki spremljajo in uravnavajo
delovanje privatnih gospodarskih družb, ki delujejo na področjih,
ki so v splošnem javnem interesu. Pri tem tudi pazijo, da ostaja
področje v največji možni meri odprto konkurenčni zasebni pobudi
domačih in tujih gospodarskih dejavnikov. Gre torej za deregulacijo
monopolov in regulacijo razmer, v katerih gospodarski subjekti
lahko nudijo svoje proizvode in storitve. Iz primerov mnogih razvitih
držav vemo, da vodi zasebna gospodarska pobuda v
učinkovitejše, kvalitetnejše, predvsem pa cenejše, nuđenje blaga
in storitev, kot to zmore državni aparat. Privatizacija dejavnosti, ki
so bile nekdaj domena države, je torej v interesu učinkovitega
gospodarjenja, torej v splošnem interesu.

Tudi Slovenija se pridružuje splošnim svetovnim trendom
privatizacije javnega sektorja. Gre za tranzicijski proces, ki mora
usposobiti naš gospodarski sistem za vključevanje v integracijske
procese Evrope ob krepitvi domače konkurenčne sposobnosti.
1.1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Privatizacijo v Sloveniji urejajo številni predpisi, ki so nastali
pretežno zaradi preobrazbe družbene lastnine v lastnino znanih
subjektov, med katerimi so tako osebe zasebnega kot javnega
prava. Vzporedno z zaključevanjem te preobrazbe, ki je v Sloveniji
znana kot lastninjenje, se je začela kazati potreba po enotnem
zakonskem okviru, ki bi urejal prehod lastnine iz javnega v zasebni
sektor.
Januarja 1995 je bil Državnemu zboru Republike Slovenije
predložen v prvo obravnavo predlog Zakona o privatizaciji pravnih
oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije (objavljen v
Poročevalcu Republike Slovenije, št. 41/95).Tedaj je bilo odločeno,
da je predlog zakona primerna podlaga za drugo obravnavo ob
upoštevanju že sprejetih stališč. Zakon, pripravljen za drugo
obravnavo, je bil objavljen v Poročevalcu Državnega zbora

Temeljni pogoj za uspeh privatizacijske preobrazbe gospodarstva
pa so vzpostavljeni tržni mehanizmi ter usposobljenost uprave,
da prevzame nadzorno funkcijo na področjih, kjer se zaradi
specifičnosti razmer tržni mehanizmi ne morejo polno uveljaviti.
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Republike Slovenije št. 54/96. Bistvene pripombe na predloženi
zakon so se nanašale na usmeritev, v skladu s katero naj bi bil
osnovni instrument za izpeljavo privatizacije na posameznih
področjih javnih služb predviden nacionalni program, o katerem
naj bi odločal Državni zbor Republike Slovenije. Pripombe so se
nanašale na vlaganja infrastrukturnih objektov v osnovni kapital
gospodarskih družb. Zahtevana je bila predhodna ocenitev
posledic za nadaljnjo vlogo države oziroma lokalne skupnosti na
področju privatizacije gospodarskih javnih služb oziroma
upoštevanje področne zakonodaje v smislu, da se privatizacija
dopusti le v obsegu in na način, ki ga že, oz. ga bo določala ta
zakonodaja. Zakon je obravnaval tudi privatizacijo bank, ki so bile
takrat še v sanaciji, kot tudi metode in postopke za prenos dela
sredstev državnega premoženja na tedanji Sklad Republike
Slovenije za razvoj z namenom prodaje pooblaščenim
investicijskim družbam za t. i. »privatizacijsko vrzel«. Slednjo
problematiko rešuje področna zakonodaja. Z izstopom bank v
sanaciji v letu 1997 so podani pogoji za začetek lastninjenja leteh, lastnica tega premoženja je Republika Slovenija.

kot: deleži oz. delnice in premoženje v lasti agencij, skladov in
Slovenske razvojne družbe, kmetijska zemljišča in gozdovi ter
nezazidana stavbna zemljišča, s katerimi gospodari Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, naravne dobrine
in naravne znamenitosti ter kulturni spomeniki v lasti Republike
Slovenije ali lokalne skupnosti in drugo premoženje čigar prenos
na druge lastnike je urejen z drugimi predpisi.
Zakon določa, da je privatizacija državnega premoženja možna
povsod, razen kadar ustava ali zakoni narekujejo drugače. Zakon
posebej določa, da mora privatizacija potekati ob upoštevanju
določil področne zakonodaje, nacionalnih programov in drugih
aktov, ki jih sprejema Državni zbor. Zakon predvideva tudi
dolgoročni časovni okvir privatizacije in ga imenuje kot strategijo
privatizacije, ki jo sprejema Državni zbor na predlog Vlade.
Letni program privatizacije sprejema Državni zbor hkrati, ko
sprejema državni proračun. Za lokalno skupnost zakon podobno
povezuje letni program z proračunom lokalne skupnosti.
Navedena določita zakona kažejo ciljno orientiranost privatizacije.
Gre za organiziran in ciljno naravnan pristop z racionalno razvojno orientirano porabo sredstev, pridobljenih s privatizacijo
državnega premoženja.

Ker so se posamezni problemi, povezani z državnim
premoženjem reševali posamično, je Državni zbor Republike
Slovenije v letu 1997 iz proceduralnih razlogov sklenil, da se
predlog Zakona o privatizaciji državnega premoženja umakne iz
postopka sprejemanja in Vladi RS naložil, da pripravi nov zakon o
privatizaciji premoženja v lasti Republike Slovenije oz. lokalnih
skupnosti.

Zakon določa organe oz. institucije, ki bodo vključene v proces
privatizacije državnega premoženja ter njihove pristojnosti in
sodelovanje. Izvedbeni del-privatizacijskih postopkov poverja
Agenciji za privatizacijo, pri čemer je poudarek na strokovnih in
tehničnih opravilih. S tem bo omogočeno enotno, organizirano in
strokovno spremljanje in izvajanje postopkov in dejanj, pri čemer
bo zagotovljena večja učinkovitost.

Predmet privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti Republike
Slovenije bodo v bodoče predvsem deleži oz. delnice, katerih
lastnik je Republika Slovenije ter premično in nepremično
premoženje, ki je v lasti Republike Slovenije in za katerega država
oceni, da ga je smotrno privatizirati, ne da bi bilo okrnjeno izvajanje
javnih služb, ki predstavljajo vitalni državni interes.

Premoženje, ki bo prešlo v last pravnih in fizičnih oseb po tem
zakonu, bo potrebno oceniti zaradi določitve realne začetne cene.
Cenitve premoženja bodo opravljali ocenjevalci vrednosti. V
primeru neuspele prodaje, bo začetna prodajna cena lahko nižja,
vendar nikakor ne nižja od likvidacijske vrednosti.

1.2. Načela in cilji

Nadzor nad privatizacijo premoženja večje vrednosti v lasti države
in lokalnih skupnosti zakon poverja Računskemu sodišču RS. To
mora dati svoje mnenje o ceni in plačilnih pogojih. Cilj teh določb
zakona je predvsem predhodna strokovna presoja, ki naj prepreči
možne nepravilnosti in naknadno oporekanje sprejetim odločitvam.

Zakon o privatizaciji državnega premoženja ureja načine in metode
prodaje državnega premoženja fizičnim in pravnim osebam
zasebnega prava, kakor tudi pogoje za privatizacijo pravnih oseb
na področju dejavnosti, ki se opravljajo kot javne službe, pravnih
oseb, ki so delno ali v celoti v lasti Republike Slovenije (na podlagi
zakona o gospodarskih javnih službah in zavodov), katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija oz. lokalne skupnosti. Zakon
določa, da je brezplačna odtujitev državnega premoženja
prepovedana. Premoženje, ki se privatizira, po tem zakonu je
opredeljeno kot tisto, katerega knjigovodska vrednost presega
10,000.000 SIT.

Organ za sprejemanje akta o privatizaciji državnega premoženja
večje vrednosti je Vlada RS oz. ustrezen organ lokalne skupnosti,
ki upravlja s premoženjem. Akt o privatizaciji je potrditev programa
privatizacije, ki ga v sodelovanju z institucijami, katerim je Vlada
poverila upravljanje premoženja, pripravi Agencija za privatizacijo,
lahko pa tudi drug organ, v primeru, da tako določi Vlada RS.

V predloženem zakonu je opredeljen splošni pojem privatizacije
kot odplačen prenos premoženja - deležev in delnic, kakor tudi
premičnega in nepremičnega premoženja, katerega lastnik je
Republika Slovenije iz državne v zasebno lastnino, z uporabo
metod, ki so opredeljene v samem zakonu. Zakon opredeljuje
privatizacijo premoženja v lasti države na področju dejavnosti, ki
se opravljajo kot gospodarske javne službe le v obsegu,
določenem s področno zakonodajo. Privatizacija premoženja v
lasti države na področju družbenih dejavnosti pa je dopustna le v
primeru, če s tem ni okrnjena javna mreža storitev, oz. kolikor je
privatizacija v skladu s zakonodajo, ki ureja posamezno področje
družbenih dejavnosti. Ne oziraje se na slednje pa je privatizacija
dopustna, kolikor se premoženje nadomesti z novim
premoženjem, oz. ko le-to ni več potrebno za opravljanje javne
službe.

Izhajajoč iz načela javnosti se določa obvezna objava akta o
privatizaciji, ki vsebuje vse bistvene podatke o privatizaciji
posamezne pravne osebe oz. posameznega premičnega in
nepremičnega premoženja, v Uradnem listu RS.
Zakon predvideva več metod privatizacije, kot: javna prodaja
delnic, neposredna prodaja, notranji odkup, dokapitalizacija ter
druge metode, opredeljene v programu privatizacije.
Izhajajoč iz načela javnosti in transparentnosti postopkov je
predlagatelj s predloženim zakonom določil kot temeljno metodo
privatizacije delnic v lasti države javno prodajo delnic. Zakon pa
je predvidel tudi dve izjemi od navedenega pravila, in sicer
neposredna prodaja delnic ter prodaja delnic zaposlenim, bivšim
zaposlenim in upokojenim delavcem pravne osebe. Neposredna
prodaja delnic v lasti države je izjema, za njeno uveljavitev morajo
biti izpolnjeni določeni pogoji.

V 6. členu zakon opredeljuje tisto premoženje Republike Slovenije
in lokalnih skupnosti, ki ni predmet privatizacije po tem zakonu,
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Pri določanju pravic delavcev v postopku privatizacije pravnih
oseb v lasti Republike Slovenije je določena prednostna pravica
zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojenih delavcev do odkupa
delnic. V primeru, da je kot metoda privatizacije dovoljen notranji
odkup, se lahko ta izvede do višine 20% vseh delnic pravne
osebe. Upravičenci iz notranjega odkupa opravijo plačilo v denarju
oziroma s potrdili, izdanimi za manj izplačane plače, kolikor je
tako določeno v aktu o privatizaciji, pri čemer lahko popust znaša
največ do 20% cene delnice.

V izvedbeno fazo privatizacijskih postopkov je vključena Agencija
za privatizacijo, ki je javni zavod in pravna naslednica Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo. Zakon Agenciji poverja
strokovna in tehnična opravila pri privatizaciji premoženja v lasti
države. Kot strokovna institucija bo v sodelovanju z ministrstvi in
lokalnimi skupnostmi, ki upravljajo posamezno premoženje,
opravljala dejanja, določena z zakonskimi in podzakonskimi akti,
kot tudi druga opravila, ki ji bodo poverjena s strani Vlade RS,
ministrstev in lokalnih skupnosti.

Dokapitalizacija je navedena kot način privatizacije, pri katerem
pravne in fizične osebe povečajo osnovni kapital družbe po
določbah Zakona o gospodarskih družbah.

Finančna sredstva, potrebna za opravljanje dejavnosti, pridobiva
Agencija iz sredstev proračuna, dotacij domačih in tujih organizacij
ter s plačili za opravljene storitve. Bistveni stroški postopka
privatizacije pa bodo poravnani iz privatizacijske kupnine.

VI. poglavje zakona opredeljuje privatizacijo zavodov, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenije oz. lokalna skupnost.
Privatizacija teh institucij se opravi s preoblikovanjem zavoda v
gospodarsko družbo in nato prodajo delnic, lahko pa tudi s
prenosom ustanoviteljskih pravic in prodajo premoženja osebam
zasebnega prava.. Glede na odločitev lastnika se lahko privatizira
tudi samo organizacijska enota zavoda.

1.3. Finančne posledice zakona
Predloženi zakon bo le v manjši meri vplival na obremenitev
proračuna in sicer v obsegu, ki bo potreben za delno pokrivanje
stroškov delovanja Agencije za privatizacijo. Delno bodo stroški
delovanje institucije pokriti z dotacijami domačih in tujih organizacij.
Privatizacija premoženja v lasti države pa bo po drugi strani
povečala prihodke državnega proračuna in prihodke lokalnih
skupnosti. Glede na predvideno postopno, več let trajajočo
privatizacijo premoženja v lasti države, opredeljeno v strategiji,
se pričakuje povečanje prihodkov državnega proračuna; glede
na ciljno orientiranost pa tudi možnost razvojno naravnanega
državnega proračuna.

Privatizacijo pravnih oseb, ki so delno ali v celoti v lasti države na
podlagi zakona o gospodarskih javnih službah, opredeljuje VII.
poglavje zakona. Privatizacija teh pravnih oseb se lahko izvede
le v skladu s področno zakonodajo, iz premoženja, namenjenega
privatizaciji, pa je potrebno izločiti javno dobro. Pravna oseba, ki
se privatizira lahko pridobi na izločenem državnem premoženju
pravice s koncesijo. O preoblikovanju oz. o privatizaciji odloča
Vlada RS oz lokalna skupnost v primerih, kjer je ona ustanovitelj.
Zakon o privatizaciji državnega premoženja določa tudi, da se
načela za privatizacijo uporabljajo tudi, kadar gre za najem oz.
zakup državnega premoženja.

2. člen

BESEDILO ČLENOV

Državno premoženje po tem zakonu so:
I. SPLOŠNE DOLOČBE

•
1. člen

Ta zakon ureja:

3. člen

načine in postopek prodaje državnega premoženja fizičnim
in pravnim osebam zasebnega prava,
pogoje za privatizacijo pravnih oseb na področju dejavnosti,
ki se opravljajo kot javne službe, pravnih oseb, ki so delno ali
v celoti v lasti Republike Slovenije na podlagi Zakona o
gospodarskih javnih službah, (Ur. I. RS, št. 32/93) in zavodov,
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija oz. lokalna
skupnost.

9. avgust 1999

deleži oziroma delnice, katerih lastnik je Republika Slovenija
(v nadaljnjem besedilu: delnice v lasti države);
premično in nepremično premoženje, ki je v lasti Republike
Slovenije.

Privatizacija po tem zakonu pomeni odplačen prenos premoženja
navedenega v 2. členu tega zakona iz državne v zasebno lastnino
z uporabo metod, navedenih v 26. členu tega zakona.
Za prenos v zasebno lastnino se po tem zakonu šteje tudi
odplačen prenos premoženja v lasti države na pravno osebo, ki
je vsaj delno v lasti fizičnih oziroma pravnih oseb zasebnega
prava.
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Ne glede na določbo prvega odstavka lega člena, se za
privatizacijo po tem zakonu ne šteje odplačen prenos premoženja
iz druge alinee 2. člena tega zakona v zasebno lastnino, kolikor
posamezna knjigovodska vrednost premoženja ne presega
10,000.000,00 SIT.

II. SKUPNE DOLOČBE
1. Dopustnost privatizacije in omejitve
7. člen

4. člen

Privatizacija državnega premoženja je dopustna, kolikor z ustavo
ali zakonom ni določeno drugače.

Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za:

Državnega premoženja ni dopustno odtujiti v zasebno lastnino
neodplačno, odplačno pa samo na način in pod pogoji, določenimi
s tem zakonom.

privatizacijo premoženja v lasti lokalnih skupnosti fizičnim in
pravnim osebam zasebnega prava;
privatizacijo pravnih oseb, ki so delno ali v celoti v lasti lokalne
skupnosti na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah
in zavodov, katerih ustanovitelji so lokalna skupnost ali druge
osebe javnega prava.

8. člen
Privatizacija premoženja v lasti države na področju dejavnosti
javnih služb, in sicer vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture,
športa, zdravstva, socialnega varstva, predšolske vzgoje,
invalidskega varstva, socialnega zavarovanja in drugih dejavnosti
(v nadaljnjem besedilu: javne službe) ter na področju dejavnosti
gospodarskih javnih služb, je dopustna v obsegu, ki je določen s
področno zakonodajo in pod pogojem, da je še naprej zagotovljeno
nemoteno izvajanje teh dejavnosti.

5. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na delnice v delniških
družbah se smiselno uporabljajo za poslovne deleže v družbah z
omejeno odgovornostjo.
6. člen

Ne glede na prejšnji odstavek je privatizacija dopustna, če se
premoženje nadomesti z novim premoženjem ali če premoženje
ni več potrebno za opravljanje navedenih dejavnosti.

Ta zakon se ne uporablja za:

-

prodajo delnic oziroma deležev ter premoženja v lasti skladov
in agencij, ustanovljenih s posebnimi zakoni v zvezi z Zakonom
o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. I. RS, št. 55/92, 7/
93, 31/93);
prodajo delnic oziroma deležev ter premoženja v lasti
Slovenske razvojne družbe;
prodajo kmetijskih zemljišč, kmetij, gozdov in nezazidanih
stavbnih zemljišč v lasti Republike Slovenije, s katerimi
gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije iz drugega odstavka 44. člena Zakona o gozdovih
(Ur. I. RS, št. 30/93);
privatizacijo naravnih dobrin ter naravnih znamenitosti in
kulturnih spomenikov v lasti Republike Slovenije oz. lokalne
skupnosti;
prenose premoženja med državo, lokalnimi skupnostmi in
pravnimi osebami, ki so v celoti v lasti države oz. lokalne
skupnosti;
prodajo terjatev Republike Slovenije, ki so manjše od
50,000.000,00 SIT
zamenjavo terjatev Republike Slovenije do gospodarskih
družb za delnice teh gospodarskih družb;
prodajo vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj je Republika
Slovenija;
prodajo delnic in deležev izdajateljev, kjer je Republika Slovenija
udeležena v kapitalu manj kot 50%, ob pogoju, da v
posameznem proračunskem letu ne proda več kot 5% delež
v kapitalu izdajatelja;
privatizacijo delnic in deležev po zakonu o zaključku
lastninjenja ter privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske
razvojne družbe (U.l. RS št. 30/98 in 12/99) in zakona o Prvem
pokojninskem skladu in preoblikovanju pooblaščenih
investicijskih družb (U. I. RS št.50/99).
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2. Postopek privatizacije
9. člen
Obseg ali omejitve privatizacije na posameznem področju se
določajo s področno zakonodajo, nacionalnimi programi ali drugimi
akti, ki jih sprejema Državni zbor.
Okvirni časovni načrt privatizacije državnega premoženja, načrt
potrebnega organizacijskega prestrukturiranja in drugih aktivnosti,
ki so pogoj za privatizacijo, sprejme Državni zbor RS na predlog
Vlade RS kot strategijo privatizacije državnega premoženja.
10. člen
Letni okvir privatizacije določi:
Državni zbor Republike Slovenije skupaj z državnim
proračunom za posamezno leto, če gre za premoženje v
lasti države;
pristojni organ lokalne skupnosti, skupaj s proračunom
lokalne skupnosti za posamezno leto, če gre za premoženje
v lasti lokalne skupnosti.
11. člen
Privatizacija premoženja v lasti države, se izvede na podlagi akta
o privatizaciji, ki ga za posamezen primer privatizacije na predlog
pristojnega ministrstva sprejme Vlada Republike Slovenije v obliki
uredbe.
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Privatizacija premoženja v lasti lokalne skupnosti se izvede na
podlagi sklepa o privatizaciji, ki ga za posamezen primer
privatizacije sprejme pristojni organ lokalne skupnosti.

Kadar je kot metoda privatizacije delnic ali drugih vrednostnih
papirjev predvidena prodaja na organiziranih trgih vrednostnih
papirjev, mnenja Računskega sodišča ni potrebno pridobiti.

Privatizacija premičnih in nepremičnih stvari, ki so v lasti Republike
Slovenije in ne presegajo knjigovodske vrednosti 100,000.000,00
SIT, se lahko izvede na podlagi akta o privatizaciji, ki ga v obliki
sklepa sprejme pristojno ministrstvo s soglasjem Vlade Republike
Slovenije.

16. člen
Računsko sodišče je dolžno mnenje podati v roku 30 dni od
prejema zahteve Agencije.
Kolikor Računsko sodišče v roku določenem v prvem odstavku
tega člena mnenja ne poda, se šteje, da se strinja s predloženim
programom.

Če je za gospodarjenje s premoženjem v lasti države na
posameznem področju ustanovljen sklad, ki je pravna oseba,
sprejme akt o privatizaciji pristojni organ sklada s soglasjem Vlade
Republike Slovenije.

17. člen
12. člen

Po pridobitvi mnenja Računskega sodišča oziroma po preteku
roka iz 16. člena tega zakona, lahko pristojni organ iz 11. člena
tega Zakona izda akt o privatizaciji.

Podlaga za izdajo akta o privatizaciji je program privatizacije.
Program privatizacije izdela Agencija za privatizacijo (dalje:
Agencija) na zahtevo: Vlade RS, pristojnega ministrstva, lokalne
skupnosti, glede na to, kdo sprejema akt o privatizaciji.

Kolikor pristojni organ iz 11. člena pri sprejemu akta o privatizaciji
ne upošteva mnenja Računskega sodišča, mora to mnenje javno
objaviti skupaj s sprejetim aktom o privatizaciji.

Organi, ki upravljajo državno premoženje in uprave pravnih oseb,
ki se privatzirajo so na zahtevo Agencije dolžni le-tej posredovati
dokumentacijo, potrebno za pripravo programa privatizacije.

18. člen

V zahtevi za izdelavo programa se lahko določijo izhodišča
programa in način poročanja Agencije o pripravi programa.

Akt o privatizaciji povzema program privatizacije in mora
vsebovati:

Vlada RS lahko za izdelavo posameznega programa privatizacije
pooblasti tudi drugo ustrezno organizacijo, za katero tudi veljajo
določila 13., 14., in 15. člena tega Zakona.

1. navedbo predmeta privatizacije (firmo in sedež, matično
številko ter dejavnost pravne osebe oziroma število, vrsto,
razred ter nominalno vrednost delnic pravne osebe, ki se
privatizira);
2. prodajno ceno in plačilne pogoje;
3. druge pogoje, ki jih je dolžan izpolniti kupec;
4. metodo oziroma kombinacijo metod privatizacije, ki se bodo
uporabile;
5. pogoje in način izvedbe posamezne metode privatizacije;
6. morebitne omejitve udeležencev privatizacije (največje število
delnic, ki jih lahko pridobi posamezni udeleženec, posebni
pogoji, ki jih mora izpolnjevati pravna oseba za udeležbo v
posameznem postopku privatizacije);
7. morebitne statusne spremembe pred pričetkom privatizacije
(preoblikovanje v gospodarsko družbo, razdelitev pravne
osebe, izločitev enote) ter morebitno finančno, organizacijsko
in kadrovsko prestrukturiranje;
8. preoblikovanje oziroma izdaja delnice posebnega razreda
ter obseg pravic, ki jih državi zagotavlja delnica posebnega
razreda;
9. terminski načrt izvedbe privatizacije;
10. navedbe v zvezi s postopkom pridobitve mnenja Računskega
sodišča;
11. druge podatke, pomembne za privatizacijo.

13. člen
Program privatizacije iz 12. člena tega Zakona mora obsegati:

-

navedbo premoženja, ki se privatizira,
metodo privatizacije,
prodajno ceno,
plačilne pogoje,
oceno stroškov, ki bodo nastali v postopku privatizacije in
način njihovega pokrivanja.
14. člen

Agencija za privatizacijo pri pripravi programa privatizacije sodeluje
z ministrstvom oziroma pristojnim organom lokalne skupnosti, ki
upravlja premoženje, ki je predmet privatizacije in prek njega
predloži predlog programa privatizacije skupaj s predlogom akta
o privatizaciji organu iz 10. člena tega zakona

Akt o privatizaciji se objavi v Uradnem listu.

15. člen
Če je ocenjena vrednost državnega premoženja, ki je predmet
akta o privatizaciji, večja od 50,000.000 SIT, pridobi Agencija po
pooblastilu pristojnega ministrstva oziroma pristojnega organa
lokalne skupnosti pred sprejemom akta o privatizaciji, mnenje
Računskega sodišča o prodajni ceni in plačilnih pogojih, ki jih
predvideva predlog programa privatizacije.

19. člen
V primerih privatizacije premoženja lokalne skupnosti na področju
družbenih dejavnosti, si mora lokalna skupnost k sklepu o
privatizaciji pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za
posamezno področje družbene dejavnosti.

Računsko sodišče pri presoji cene in plačilnih pogojev, ki so
določeni v predloženem programu privatizacije ugotovi, ali so bila
pri tem upoštevana načela smotrnosti in gospodarnosti ter poda
predlog za odpravo nepravilnosti oziroma kršitev navedenih načel,
kolikor jih ugotovi.
9. avgust 1999

Ministrstvo pri izdaji soglasja postopa po določilih Zakona o
upravnem postopku.
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Računsko sodišče je dolžno mnenje o znižani ceni podati v roku
15 dni od prejema zahteve Agencije.

Ministrstvo soglasja iz prvega odstavka tega člena ne izda, če
ugotovi, da bi bilo s tem okrnjeno nemoteno delovanje javne službe
oziroma javne mreže, določene z zakoni iz drugega in tretjega
odstavka 8. člena tega zakona.

Kolikor Računsko sodišče v roku določenem v prejšnjem
odstavku tega člena mnenja ne poda, se šteje, da se strinja s
predloženim programom.

Zoper izdano soglasje ni pritožbe v upravnem postopku, možno
pa je sprožiti upravni spor.

24. člen
20. člen

Z aktom o privatizaciji določi pristojni organ iz 11. člena tudi plačilne
pogoje.

V imenu Republike Slovenije oziroma resornega ministrstva sklene
pogodbo o prodaji premoženja v lasti države Agencija, v kolikor ni
v aktu o privatizaciji določeno drugače.
V imenu lokalne skupnosti sklene pogodbo o prodaji premoženja
predstavnik, ki ga za to pooblasti pristojni organ lokalne skupnosti.

Rok, v katerem mora biti plačana kupnina, se določi s programom
privatizacije in ne sme biti daljši od dveh let, šteto od dneva
sklenitve pogodbe, ne glede na to, ali se kupnina plača v enkratnem
znesku ali v obrokih.

21. člen

V primeru javne prodaje delnic, rok iz drugega odstavka tega
člena ne sme biti daljši od trideset dni.

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na akt o privatizaciji
državnega premoženja, se uporabljajo tudi za akt o privatizaciji
premoženja lokalne skupnosti.

4. Kupnina
25. člen

3. Vrednost državnega premoženja in plačilni pogoji

Kupnina, pridobljena s privatizacijo po tem zakonu, se po
poravnavi stroškov izvedbe postopka privatizacije v celoti vplača
v državni proračun in izkaže v premoženjski bilanci, razen kolikor
drug zakon ne določa drugače.

22. člen
Vrednost državnega premoženja, ki se privatizira po tem zakonu
se oceni na osnovi ocenjene vrednosti, ki jo pripravi pooblaščeni
oz. preizkušeni ocenjevalec z licenco.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, se kupnina,
pridobljena s privatizacijo premoženja lokalne skupnosti, vplača
v proračun lokalne skupnosti.

Ocenjevalec je lahko fizična oseba, ki ima licenco pooblaščenega
ocenjevalca vrednosti pri Agenciji RS za prestrukturiranje in
privatizacijo ali licenco preizkušenega ocenjevalca pri Slovenskem
inštitutu za revizijo.

5. Metode privatizacije

Ocenjeno vrednosti lahko pripravi tudi ocenjevalec tuje
pooblaščene institucije ob pogoju, da se za ocenjeno vrednost
pridobi mnenje preizkušenega ocenjevalca, ki ga predlaga
Slovenski inštitut za revizijo.

26. člen
Metode privatizacije po tem zakonu so:'
1.
2.
3.
4.
5.

Pooblaščenega oz. preizkušenega ocenjevalca izbere na podlagi
javnega razpisa Agencija ali druga ustrezna organizacija
pooblaščena na temelju tretjega odstavka 12. člena tega zakona.

javna prodaja
neposredna prodaja
notranji odkup
dokapitalizacija
druge metode, na podlagi posebnih predpisov.

23. člen
Prodajna cena državnega premoženja, ki se privatizira po tem
zakonu, se določi na podlagi ocenjene vrednosti.
III. PRIVATIZACIJA DELNIC V LASTI DRŽAVE
Začetna prodajna cena je enaka ocenjeni vrednosti.
V primeru neuspele javne prodaje lahko organ pristojen za izdajo
akta o privatizaciji s posebnim sklepom prodajno cena zniža za
največ 30 %. Tako znižana prodajna cena ne sme biti nižja od
likvidacijske vrednosti.

1. Načini privatizacije delnic v lasti države

Če je javna prodaja neuspešna tudi po tem, ko je bila prodajna
cena znižana za 30%, lahko pristojni organ prodajno ceno lahko
zniža še za največ 20%. Tako znižana prodajna cena ne sme biti
nižja od likvidacijske vrednosti.

Privatizacija delnic v lasti države se praviloma opravi z javno
prodajo.

27. člen

Pod pogoji, določenimi s tem Zakonom,'se privatizacija lahko
opravi tudi z neposredno prodajo, z notranjim odkupom ali z njihovo
kombinacijo.

Pred sprejemom sklepa iz tretjega odstavka tega člena mora
pristojni organ pridobiti o predlaganem znižanju cene mnenje
Računskega sodišča.

poročevalec, št. 63

114

9. avgust 1999

če se s pogodbo o prodaji delnic zagotovi pravni osebi dostop
do novih trgov,
če se s pogodbo o prodaji delnic zagotovijo pravni osebi nova
organizacija, racionalizacija poslovanja ter nove strateške
povezave na domačem in tujem trgu.

2. Javna prodaja delnic v lasti države
28. člen
Javna prodaja delnic v lasti države se opravi:
na podlagi javne ponudbe delnic,
z javnim zbiranjem ponudb,
na javni dražbi.

4. Notranji odkup delnic v lasti države
32. člen

Javna ponudba delnic je na nedoločen krog oseb naslovljeno
javno vabilo k nakupu delnic, pod vnaprej objavljenimi pogoji.

Notranji odkup je metoda privatizacije, na podlagi katere zaposleni,
bivši zaposleni in upokojeni delavci pravne osebe, ki se privatizira,
na način in pod pogoji, določenimi s tem zakonom, proti plačilu
kupnine pridobijo delnice te pravne osebe.

Javno zbiranje ponudb je na nedoločen krog oseb naslovljeno
javno vabilo k dajanju ponudb za nakup delnic.
Javna dražba je javna prodaja delnic, pri kateri je pogodba o
nakupu delnic sklenjena s tistim, ki ponudi največ nad izklicno
ceno delnic.

33. člen
Pri metodi notranjega odkupa imajo upravičenci iz prejšnjega člena
pravico do odkupa največ 20% vseh delnic pravne osebe
izdajatelja, ki so namenjene privatizaciji z aktom iz 11. člena tega
Zakona.

Vlada Republike Slovenije v roku 60 dni po uveljavitvi tega zakona
natančneje predpiše postopek prodaje delnic po tem členu.
29. člen
Javna prodaja delnic v lasti države se lahko opravi tudi na
organiziranih trgih vrednostnih papirjev.

34. člen
Vplačila delnic v lasti države, ki se prodajajo na podlagi notranjega
odkupa, se opravijo z denarnimi sredstvi.

V primeru iz prejšnjega odstavka, se javna prodaja delnic opravi
po pravilih, ki veljajo na navedenih trgih.

Ne glede na prvi odstavek tega člena se vplačila delnic v lasti
države, ki se prodajajo z notranjim odkupom, pod pogoji določenimi
z aktom o privatizaciji, opravijo tudi s potrdili, izdanimi za manj
izplačane plače na podlagi predpisov. V aktu o privatizaciji se
lahko določi prednostna pravica do odkupa delnic s potrdili.

30. člen
Plačilo delnic v lasti države, ki so predmet javne prodaje, se
opravi v denarju.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se plačilo delnic v lasti
države, ki so predmet javne prodaje, lahko opravi tudi s stvarnimi
vložki oziroma z dolgoročnimi vrednostnimi papirji, ki jih je izdala
Republika Slovenija, če je tako predvideno v programu
privatizacije.

35. člen
V programu notranjega odkupa iz predhodnega člena mora
sodelovati najmanj tretjina zaposlenih.
S programom privatizacije se določi čas trajanja notranjega odkupa
iz prvega odstavka tega člena, največje število delnic, ki jih lahko
pridobi posamezni udeleženec programa notranjega odkupa,
skupno nominalno vrednost delnic, ki jih morajo udeleženci
odkupiti v določenem časovnem obdobju, višina popusta, če je
le-ta predviden ter rok in pogoji plačila kupnine v posameznem
časovnem obdobju.

Vlada Republike Slovenije lahko z uredbo o privatizaciji omeji
krog oseb, ki se lahko udeležijo javne prodaje, in sicer tako, da
predpiše posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki se
udeležijo javne prodaje, oziroma lahko omeji posamezno oziroma
skupno število delnic, ki jih lahko pridobijo osebe, ki se udeležijo
javne prodaje.

Popust pri odkupu delnic v okviru programa notranjega odkupa
lahko znaša največ 20% prodajne cene delnic.

3. Neposredna prodaja

Program notranjega odkupa iz prvega odstavka tega člena ne
more trajati več kot dve leti.

31 .člen
Z neposredno prodajo je dopustno opraviti privatizacijo delnic v
lasti države, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

36. člen
V aktu o privatizaciji se lahko določi, da se neodkupljeni del delnic
iz metode notranjega odkupa, privatizira po drugi izbrani metodi
po tem Zakonu.

če se s pogodbo o prodaji delnic zagotovi pravni osebi, ki se
privatizira, pridobitev nove tehnologije oziroma sodobne
opreme,
če se s pogodbo o prodaji delnic zagotovijo pravni osebi, ki
se privatizira, dodatna finančna sredstva, kot obratni ali trajni
kapital,
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IV. DOKAPITALIZACIJA PRAVNIH OSEB V LASTI
DRŽAVE

42. člen
Zavod, ki se privatizira s prodajo delnic, se v postopku privatizacije
najprej preoblikuje v gospodarsko družbo.

37. člen

O preoblikovanju zavoda v gospodarsko družbo odloči Vlada
Republike Slovenije, kadar je ustanovitelj lokalna skupnost, pa
pristojni organ te skupnosti, s sklepom.

Pravna oseba v večinski lasti države se lahko privatizira tako, da
poveča osnovni kapital z vložkom fizičnih in pravnih oseb
zasebnega prava.
Za povečanje osnovnega kapitala se uporabljajo določbe Zakona
o gospodarskih družbah.

Preoblikovanje v gospodarsko družbo se opravi tako, da se za
delež države, ki izhaja iz revidiranih računovodskih izkazov,
državi izdajo navadne ali prednostne delnice.

38. člen

43. člen

Pristojni organ iz 11. člena tega Zakona lahko sklene, da se
navadne delnice v lasti države delno ali v celoti spremenijo v
prednostne delnice brez glasovalne pravice.

Ustanovitelj zavoda lahko sklene tudi, da se privatizira le
organizacijska enota zavoda.
V primeru iz prejšnjega odstavka ustanovitelj dejavnost in
sredstva prenese na že obstoječo ali novo ustanovljeno
gospodarsko družbo, katere ustanovitelj je država.

39. člen
Če pravna oseba v lasti države ni organizirana kot kapitalska
družba, se hkrati z dokapitalizacijo preoblikuje v kapitalsko družbo,
pri čemer se delež države pred dokapitalizacijo določi na podlagi
ocenjene vrednosti.. Za tako ugotovljeno vrednost pravne osebe
se državi pred povečanjem osnovnega kapitala izdajo navadne
oziroma prednostne delnice.

Zavod, preoblikovan v gospodarsko družbo po 42. ali 43.členu
tega zakona, se privatizira po postopku in metodah, ki jih določa
ta Zakon za privatizacijo državnega premoženja.

Sklep o preoblikovanju mora imeti vse sestavine akta o ustanovitvi
oziroma družbene pogodbe po Zakonu o gospodarskih družbah.

45. člen

44. člen

Zavod se lahko privatizira s prodajo premoženja in hkratnim
prenosom ustanoviteljskih pravic na fizične osebe in pravne osebe
zasebnega prava.

V. PRIVATIZACIJA DRUGEGA PREMOŽENJA V LASTI
DRŽAVE

Za prodajo premoženja velja določba drugega odstavka 40. člena
tega Zakona.

40. člen

Če posebni Zakon, ki ureja dejavnost, ki jo opravlja zavod, ne
dopušča opravljanja te dejavnosti kot gospodarske dejavnosti,
se zavod lahko privatizira s prodajo premoženja in hkratnim
prenosom ustanoviteljskih pravic na fizične osebe in pravne osebe
zasebnega prava.

Privatizacija premoženja iz druge alinee 2. člena tega Zakona, se
lahko opravi le, v kolikor to premoženje ni več potrebno za
opravljanje funkcij državnih organov.
Privatizacija premoženja iz prejšnjega odstavka se opravi s prodajo
na javni dražbi ali s prodajo z javnim razpisom za zbiranje ponudb.

46. člen
Določila tega poglavja Zakona veljajo tudi za privatizacijo zavoda,
katerega soustanoviteljica je Republika Slovenija ali lokalna
skupnost.

VI. PRIVATIZACIJA ZAVODOV, KATERIH
USTANOVITELJICA JE REPUBLIKA SLOVENIJA
41. člen

VII. PRIVATIZACIJA PRAVNIH OSEB, KI SO DELNO
ALI V CELOTI V LASTI DRŽAVE ALI LOKALNE
SKUPNOSTI NA PODLAGI ZAKONA O
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH

Zavod se lahko privatizira:
s prodajo delnic, ki jih je pridobila država po preoblikovanju
zavoda v skladu z 42. in 43,členom tega Zakona,
s prenosom ustanoviteljskih pravic in prodajo premoženja
zavoda.

47. člen

Določila tega poglavja smiselno veljajo tudi za zavode, katerih
ustanoviteljica je lokalna skupnost ali več lokalnih skupnosti
skupaj.

Privatizacija pravnih oseb, ki so delno ali v celoti v lasti države ali
lokalnih skupnosti na podlagi Zakona o javnih gospodarskih
službah (Ur.l. RS, št. 32/93 in 30/98) se lahko izvede le v obsegu
določenem s področno zakonodajo in pod pogojem, da se zagotovi
nemoteno izvajanje dejavnosti, ki se opravljajo kot gospodarske
javne službe.

Glede statusnih vprašanj v zvezi z zavodi in njihovo privatizacijo
po tem Zakonu, veljajo določila Zakona o zavodih. (Ur.l. RS št. 12/
91, 17/91-1, 55/92, 13/93, 66/93, 8/96).
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Če je za nemoteno izvajanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka
potrebna koncesija, je pravna oseba dolžna skleniti koncesijsko
pogodbo.

VIII. NAJEM OZIROMA ZAKUP DRŽAVNEGA
PREMOŽENJA
53. člen

48. člen

Določbe tega Zakona od 3. do 26. člena se smiselno uporabljajo
tudi pri dajanju premoženja v lasti države v najem oziroma zakup
fizični osebi ali pravni osebi zasebnega prava, če najem ali zakup
traja več kot dvanajst mesecev in ni urejen z drugim zakonom.

Pravne osebe iz 47. člena tega zakona so pred pričetkom postopka
privatizacije iz svojega premoženja dolžne izločiti premoženje, ki
je s področno zakonodajo opredeljeno kot javno dobro.
Izločeno premoženje se s pravne osebe, ki se privatizira, prenese
na državo oziroma lokalno skupnost.

IX. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJO

Pravna oseba lahko izločeno premoženje iz prejšnjega odstavka
tega člena uporablja za izvajanje svoje dejavnosti na temelju
koncesijske pogodbe.

54. člen
Vse strokovne, tehnične in druge naloge v zvezi s privatizacijo
po tem Zakonu opravlja Agencija za privatizacijo (v nadaljevanju:
Agencija).

49. člen
O izločitvi premoženja in o podelitvi koncesije za izločeno
premoženje iz 48. člena tega Zakona odloči Vlada Republike
Slovenije, kadar je ustanovitelj lokalna skupnost, pa pristojni organ lokalne skupnosti, s sklepom.

55. člen
Agencija je javni zavod in je pravna oseba.
Ime agencije je: Agencija za privatizacijo.
Sedež Agencije je v Ljubljani.

S sklepom iz prvega odstavka tega člena se ugotovi tudi zmanjšan
osnovni kapital pravne osebe, ki se privatizira, kar je pristojni
organ pravne osebe dolžan vpisati v sodni register v roku 30 dni
po izločitvi.

56. člen
50. člen

Dejavnost Agencije je opravljanje strokovnih in drugih nalog v
zvezi s privatizacijo državnega premoženja po tem Zakonu in
drugih strokovnih nalog za potrebe Vlade RS v skladu z njenim
programom.

Pravna oseba, ki je iz svojega premoženja izločila premoženje, ki
je javno dobro, se po izločitvi preoblikuje v gospodarsko družbo
oz. se uskladi z Zakonom o gospodarskih družbah.

Agencija opravlja tudi svetovalne, predstavitvene, izobraževalne
in druge strokovne storitve v skladu z zakonom.

Preoblikovanje v gospodarsko družbo se opravi tako, da se delež
države določi v višini, ki izhaja iz revidiranih računovodskih
izkazov. Za tako ugotovljeno vrednost se državi izdajo navadne
ali prednostne delnice.

57. člen
Agencija v okviru dejavnosti v zvezi s privatizacijo:

51. člen
O preoblikovanju v gospodarsko družbo odloči Vlada Republike
Slovenije, kadar je ustanovitelj lokalna skupnost, pa pristojni organ te skupnosti, s sklepom.

-

Sklep o preoblikovanju mora vsebovati vse sestavine akta o
ustanovitvi oziroma družbene pogodbe po zakonu o gospodarskih
družbah.

-

52. člen
Pravna oseba, preoblikovana v gospodarsko družbo, se
privatizira po postopku in metodah, ki jih določa ta zakon za
privatizacijo državnega premoženja.

pripravlja in sodeluje z resornimi ministrstvi pri pripravi vrste
in obsega premoženja, ki se bo privatiziralo po tem zakonu;
pripravi program privatizacije iz 13.člena tega Zakona z
resornim ministrstvom;
pripravi in poda predlog za sprejem akta o privatizaciji;
sodeluje pri tehnični izvedbi sprejetih aktov privatizacije;
izpelje postopek razpisa in postopek prodaje v skladu s
sprejetim programom in aktom o privatizaciji;
izpelje, v soglasju z resornim ministrstvom, celoten postopek
izbire cenilcev in sodeluje pri sami cenitvi;
izpelje celoten postopek izbire revizorjev;
v soglasju z resornim ministrstvom išče strateške partnerje
ter sodeluje pri pogajanjih s potencialnimi kupci.

Agencija opravlja druge naloge v zvezi s privatizacijo državnega
premoženja za potrebe Vlade Republike Slovenije in naloge, ki
izhajajo iz Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO, Ur.l. RS, št.
30/98,12/99).
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S statutom se podrobneje določijo:

58. člen

ime in sedež Agencije,
organizacija in način poslovanja Agencije,
organi Agencije in njihove pravice, obveznosti in pristojnosti,
pooblastila za zastopanje in predstavljanje Agencije,
mandat članov sveta in drugih organov Agencije,
druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem
Agencije.

Agencija opravlja naloge iz prejšnjega člena tudi za potrebe
privatizacije premoženja lokalnih skupnosti.
59. člen
Pri opravljanju svoje dejavnosti Agencija sodeluje z domačimi in
tujimi strokovnjaki in organizacijami ter pristojnimi ministrstvi.

66. člen
60. člen

Agencija pridobiva sredstva za opravljanje dejavnpsti na podlagi
finančnega načrta:

O svojem delu in o poteku privatizacije po tem Zakonu Agencija
pripravlja letna, na zahtevo Vlade Republike Slovenije pa tudi
pogostejša poročila, ki jih skupaj z mnenjem ministrstva
pristojnega za privatizacijo, pošlje Vladi Republike Slovenije.

-

iz sredstev republiškega proračuna,
iz dotacij domačih in tujih organizacij,
s plačili za storitve izvedene za privatizacijo in za druge storitve
na podlagi tega Zakona.

61. člen
Organ upravljanja Agencije je Svet Agencije, ki ima predsednika
in šest članov.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Predsednik Sveta Agencije je minister, pristojen za privatizacijo.
Imenuje in razrešuje ga Vlada Republike Slovenije.

67. člen

Člane Sveta Agencije imenuje in razrešuje Vlada Republike
Slovenije..

Vlada RS predloži Državnemu zboru RS v skladu z 2. odstavkom
9. člena tega Zakona v sprejem strategijo privatizacije v roku 9
mesecev od uveljavitve tega Zakona.

62. člen

68. člen

Svet Agencije:

Dokler s posebnimi zakoni niso opredeljene javne službe, način
njihovega izvajanja ter pogoji za privatizacijo premoženja na
področju dejavnosti javnih služb, privatizacija po tem zakonu ni
mogoča.

sprejema zaključni račun Agencije s poročilom o delu Agencije,
sprejema finančni načrt za delovanje Agencije s programom
dela Agencije,
odloča o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki in o načinu kritja eventualnega primanjkljaja sredstev
za delo Agencije,
sprejema statut in druge akte Agencije,
pooblašča direktorja in delavce s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi za opravljanje določenih nalog,
opravlja druge zadeve v skladu s statutom.

69. člen
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo,
ki je bila ustanovljena na podlagi Zakona o Agenciji Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Ur.l. RS, št. 7/93),
nadaljuje delo kot Agencija za privatizacijo po tem Zakonu.

K zaključnemu računu s poročilom in finančnemu načrtu iz prve
in druge alinee prejšnjega odstavka da soglasje Vlada RS.

Agencija uskladi svoje akte s tem Zakonom v 60 dneh po njegovi
uveljavitvi.

63. člen

Organi Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo, ki delujejo ob uveljavitvi tega Zakona, nadaljujejo
svoj mandat in delo do imenovanja novih organov po tem Zakonu.

Agencija ima Nadzorni odbor, ki šteje 3 člane in jih imenuje Državni
zbor Republike Slovenije. Nadzorni odbor nadzira delo in finančno
poslovanje Agencije. Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča
o delovanju Agencije Državnemu zboru Republike Slovenije.

Agencija za privatizacijo prevzame od Agencije RS za
prestrukturiranje in privatizacijo vsa sredstva in zaposlene.
70. člen

64. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o Agenciji
Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Ur.l. RS,
št. 7/93) in Zakon o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb
in premoženja v lasti Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 20/95, 37/
95).

Agencijo vodi in zastopa direktor, ki ga imenuje in razrešuje Vlada
Republike Slovenije.
65. člen
Agencija ima statut, ki ga sprejme Svet Agencije ob soglasju
Vlade Republike Slovenije.

71. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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privatizacijo premoženja na področju dejavnosti, ki jih izvajajo
javne ustanove. Šele nato bo mogoča in dopustna privatizacija.

K 1., 2., 3., 4. in 6. členu
V 1. členu predlog Zakona določa področje, ki ga zakon ureja.

K 9., 10., 11., 12., 13. In 18. členu

V 2. členu je definirana vrsta državnega premoženja. In sicer so
državna lastnina po tem Zakonu deleži in delnice družb, katerih
lastnik je Republika Slovenija ter premično in nepremično
premoženje vlasti Republike Slovenije. V zvezi s 4. členom definicija
zajema tudi premoženje lokalnih skupnosti in razteza veljavnost
zakona tudi na privatizacijo premoženja lokalnih skupnosti.

V navedenih členih je določen postopek privatizacije. Obseg ali
omejitve privatizacije na posameznem področju se določajo s
področno zakonodajo, nacionalnimi programi ali drugimi akti, kijih
sprejema Državni zbor. Državni zbor sprejme na predlog Vlade
tudi okvirni časovni načrt privatizacije, kot strategijo privatizacije.
Vsakoletni program privatizacije, sprejema Državni zbor skupaj
z državnim proračunom za posamezno leto. Analogno sprejema
program privatizacije premoženja lokalne skupnosti za proračun
pristojni organ lokalne skupnosti..

Poleg tega zakon določa tudi pogoje in način privatizacije zavodov,
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali lokalna skupnost in
gospodarskih subjektov, ustanovljenih oz. preoblikovanih na
podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah.

Vsak posamezen primer privatizacije bo določen z aktom o
privatizaciji, ki ga sprejme Vlada RS v obliki uredbe oz. pristojni
organ lokalne skupnosti v obliki sklepa. Za privatizacijo
premičnega in nepremičnega premoženja, ki ne presega
knjigovodske vrednosti 50.000.000 SIT, pa bo lahko sprejelo akt
o privatizaciji tudi samo pristojno ministrstvo s soglasjem Vlade
Akt o privatizaciji bo pristojni organ sprejel na podlagi predlaganega
programa privatizacije, ki ga bo pripravila Agencija za privatizacijo..
Program bo moral vsebovati navedbe o premoženju, ki se
privatizira, metode privatizacije, prodajno ceno, plačilne pogoje in
druge potrebne navedbe. Pripravljen bo za sprejem v obliki akta,
za katerega zakon določa obvezno vsebino. Sprejeti akt bo
potrebno javno objaviti.

V 3. členu je Zakon opredelil pojem privatizacije in določil, da je
privatizacija odplačen prenos državnega premoženja v zasebno
lastnino, pri čemer je določil, da je privatizacija tudi odplačen
prenos premoženja na pravno osebo, ki je vsaj delno v lasti
fizičnih oz. pravnih oseb zasebnega prava. Obenem je iz
privatizacije izvzet odplačne prenose premičnega in nepremičnega
premoženja, ki po vrednosti ne presegajo 10,000.000 SIT.
Predlagatelj je tu presodil, da razpolaganja manjše vrednosti zaradi
zapletenosti in stroškov postopka privatizacije, ni smotrno vključiti
pod določila tega Zakona.
Ta Zakon ne velja tudi za sklade in agencije, ustanovljene s
posebnimi zakoni, ki izhajajo iz Zakona o lastninskem
preoblikovanju ter za premoženje Slovenske razvojne družbe,
kmetijska zemljišča, kmetije, gozdove in nezazidana stavbna
zemljišča v lasti Republike Slovenije, s katerimi upravlja Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov, naravne dobrine, naravne
znamenitosti in kulturne spomenike v lasti Republike Slovenije in
lokalnih skupnosti. Zakon prav tako ne velja za prenose
premoženja med državo, lokalnimi skupnostmi in pravnimi
osebami, ki so v celoti v lasti države ali lokalne skupnosti. Iz
zakona je izvzeta tudi prodaja vrednostnih papirjev, katerih
izdajatelj je Republika Slovenija (npr. obveznic), majhnih paketov
delnic v gospodarskih družbah, kjer je država manjšinski lastnik,
terjatev pod 50 milijonov SIT ter zamenjava terjatev za delnice
gospodarskih družb. Prav tako se zakon ne uporablja za
privatizacijo državnega premoženja, ki se predaja pooblaščenim
investicijskim družbam in Prvemu pokojninskemu skladu na
temelju ustreznih zakonov.

K 15., 16. In 17. členu
V izogib kasnejšemu negativnemu mnenju, ki ga glede
gospodarjenja z državnim premoženjem lahko poda Računsko
sodišče, je zakon določil predhodno obravnavanje programa
privatizacije. V primeru premoženja večje vrednosti bo Računsko
sodišče presojalo primernost prodajne cene in plačilnih pogojev.
Mnenje Računskega sodišča za Vlado sicer ni obvezujoče. Če
Vlada ravna v nasprotju z mnenjem Računskega sodišča, ga
mora objaviti hkrati s programom privatizacije.
K 22. členu
Navedeni člen določa, da se bo državno premoženje privatiziralo
po ocenjeni vrednosti, ki jo bo določil pooblaščeni ocenjevalec z
licenco Agencije RS za prestoikturiranje in privatizacijo ali licenco
Slovenskega inštituta za revizijo. Pooblaščeni cenilec bo izbran
na podlagi javnega razpisa.

K 8. členu

K 23. In 24. členu

S tem členom je določena omejitev privatizacije premoženja v
lasti države, ki je potrebno za opravljanje dejavnosti, ki se
opravljajo kot javne službe in kot gospodarske javne službe.
Namen omejitev je, da izvajanje teh dejavnosti ostane neokrnjeno
in da se dobrine in storitve, iz mreže javnih služb zagotavljajo
nemoteno. Privatizacija je zato dopustna le v obsegu, ki ga
dopušča področna zakonodaja in v primeru, ko se privatizirano
premoženje nadomesti z novim ter v primeru, ko premoženje ni
več potrebno za izvajanje navedenih dejavnosti. V zvezi s tem
določilom predlagani Zakon v prehodnih in končnih določbah tudi
zahteva, da se pred privatizacijo državnega premoženja s
področja dejavnosti javnih služb, s področno zakonodajo najprej
opredelijo javne službe in način njihovega delovanja ter pogoji za
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Prodajna cena premoženja v privatizaciji bo določena na podlagi
ocenjene vrednosti in se bo lahko znižala samo do določenega
zneska v primeru neuspele javne prodaje. Nikakor pa ne bo smela
biti nižja od likvidacijske cene. V primeru znižanja prodajne cene
bo potrebno v zakonsko določenih primerih pridobiti tudi mnenje
Računskega sodišča.
Plačilni pogoji so v predlogu Zakona opredeljeni tako, da je določen
najdaljši možni rok plačila kupnine in sicer dve leti od dneva
sklenitve pogodbe. Možno je enkratno ali obročno odplačevanje.
Za delnice prodane v javni prodaji je določen rok 30 dni.
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K 25. členu

K 48., 50. In 52. členu

Glede na to, da se privatizira državno premoženje, se po poravnavi
stroškov (priprava in izvedba programa oz. akta privatizacije)
kupnina v celoti vplača v proračun. Smiselno velja to tudi pri
privatizaciji premoženja lokalne skupnosti.

Privatizacija pravnih oseb, ki so delno ali v celoti v lasti države ali
lokalnih skupnosti za podlagi Zakona o gospodarskih javnih
službah, je določena tako, da pravna oseba najprej izloči iz svojega
premoženja tisto premoženje, ki je opredeljeno kot javno dobro.
Po izločitvi se pravna oseba preoblikuje v gospodarsko družbo
po določilih ZGD, pridobljene navadne delnice pa se privatizirajo
po določilih tega predloga Zakona. Preoblikovana pravna oseba
lahko izločeno premoženje uporablja na temelju koncesijske
pogodbe.

K 28., 29. In 31. členu
Navedeni čieni določajo možne oblike prodaje delnic v lasti države.
Možno jih je prodati na javni prodaji z javnim zbiranjem ponudb, z
javno ponudbo delnic in na javni dražbi. Kot javna prodaja je
določena tudi prodaja delnic na organiziranih trgih vrednostnih
papirjev. Poleg javne prodaje kot glavne metode, zakon dopušča
tudi neposredno prodajo delnic in sicer pod pogojem strateških
pridobitev v smislu novih trgov, tehnologij, dodatnih finančnih
sredstev.

K 53. členu
Navedeni člen podvrže najem ali zakup državnega premoženja
zahtevam tega Zakona v primeru, če najem ali zakup trajata več
kot 12 mesecev in nista urejena z drugim posebnim zakonom.

K 32., 33., 34., 35. In 36. členu

K 54. In 55. členu

Zakon določa tudi možnost odkupa delnic določenemu krogu
oseb in sicer notranjim lastnikom- zaposleni, bivši zaposleni in
upokojeni delavci pravne osebe. V tem primeru je prodaja delnic
za denar in potrdila za manj izplačane plače omejena na največ
20% delnic, ki se s posameznim aktom namenjajo privatizaciji.
Možen je popust prodajne cene za največ 20%. Sam potek in
pravila notranjega odkupa bo stvar opredelitve v programu
privatizacije. Program bo lahko določil tudi alternativno metodo
privatizacije za neodkupljene delnice notranjega odkupa.

Agencija za privatizacijo (v nadaljevanju: Agencija) je javni zavod
in samostojna pravna oseba, ki opravlja strokovne, tehnične in
druge naloge v zvezi s privatizacijo po tem zakonu.

K 37. členu

K 56., 57. In 59. členu
Agencije za potrebe Vlade RS in lokalnih skupnosti pripravlja program privatizacije po pooblastilu in ob sodelovanju ustreznih
organov. Agencija izvede postopek izbire cenilcev, in sodeluje
tako pri iskanju in izbiri strateških partnerjev kot pri pogajanjih s
potencialnimi kupci. Agencija opravlja tudi druge naloge v zvezi s
privatizacijo na zahtevo Vlade RS. Pri opravljanju naiog po tem
Zakonu sodeluje z domačimi in tujimi strokovnjaki in
organizacijami..

'

Navedeni člen določa možnost privatizacije z dokapitalizacijo
gospodarske družbe v smislu in v skladu z določili Zakona o
gospodarskih družbah. Pri se tem se lahko navadne delnice v
lasti države spremenijo v prednostne brez glasovalne pravice.

O svojih aktivnostih Agencija poroča Vladi RS najmanj enkrat
letno, na njeno zahtevo tudi pogosteje.

K 40. členu

K 60., 61., 62., 63. In 64. členu

Navedeni člen določa, da se nepremično in premično premoženje
v lasti države lahko privatizira le, če ni več potrebno za opravljanje
funkcij državnih organov. Privatizacija se opravi z javno prodajo.

Organ upravljanja je Svet Agencije, ki ga imenuje Vlada RS..
Agencijo pa vodi in zastopa direktor, ki ga imenuje Vlada RS.

K 41., 42., 44. In 45. členu

K zaključnemu računu s poročilom o delu in finančnemu načrtu
daje soglasje Vlada RS.

V skladu z Zakonom, ki ureja statusna vprašanja zavodov (Ur.l.
RS št. 12/91, 17/91-1, 55/92, 13/93, 66/93, S/96) je država ali
lokalna skupnost lahko ustanoviteljica zavoda, ki opravlja javno
službo ali dejavnost, ki se zagotavlja na način in pod pogoji, ki
veljajo za javno službo. To so javni zavodi. Navedeni členi tega
predldga Zakona določajo privatizacijo zavodov, katerih
ustanoviteljica je država ali lokalna skupnost. Privatizirajo se lahko
tako, da se najprej preoblikujejo v gospodarsko družbo v smislu
določil ZGD. S preoblikovanjem pridobljene delnice, navadne ali
prednostne, pa se potem privatizirajo po metodah tega Zakona.
Kolikor pa zavod opravlja dejavnost, ki se ne more opravljati kot
gospodarska dejavnost, se lahko privatizira tako, da ohrani svojo
statusno obliko, se pa državi ali lokalni skupnosti kot soustanovitelj
pridruži fizična oseba ali pravna oseba zasebnega prava, in sicer
tako, da se njej proda premoženje, hkrati pa se prenesejo
ustanoviteljske pravice.

Finančno poslovanje in delo Agencije nadzira Nadzorni odbor, ki
ga imenuje Državni zbor.
Statut Agencije določa organizacijo in način poslovanja Agencije,
njene organe, obveznosti in pristojnosti ter pooblastila, kot tudi
druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem Agencije.
Statut Agencije sprejme Svet Agencije ob soglasju Vlade RS.
K 65. členu
Agencija pridobiva finančna sredstva iz republiškega proračuna,
dotacij domačih in tujih institucij ter s plačili za storitve, ki bodo
izvedene na podlagi določil tega zakona.
K 67. členu
Z uveljavitvijo Zakona bo prenehal veljati Zakon o Agenciji
Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo; Agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, ki je do
sedaj opravljala naloge v zvezi z lastninskim preoblikovanjem
podjetij z družbenim kapitalom, bo nadaljevala delo kot Agencija
za privatizacijo, kar pomeni tudi kontinuiteto dela in nemoteno
nadaljevanje na področju privatizacije državnega premoženja.

K 46. členu
Privatizacija po določilih tega Zakona, poglavje VI. smiselno velja
tudi za zavode, v katerih je država ali lokalna skupnost
soustanoviteljica.
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Dosedanji organi Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo
bodo nadaljevali z delom do imenovanja novih organov po tem
Zakonu. S tem bo zagotovljeno, da se po uveljavitvi tega Zakon v
določenih rokih uskladijo oz. sprejmejo splošni akti Agencije.
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K 70. členu
Zakon določa, da z dnem njegove uveljavitve prenehata veljati
določila Zakona o Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo kot tudi zakon o začasni prepovedi privatizacije
pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije, ki je
začasno prepovedoval privatizacijo premoženja Republike
Slovenije in lokalnih skupnosti.
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