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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun
:

:
5022924
:
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca

Predlog zakona o

GRADBENIH

PROIZVODIH

(ZGPro)

■ EPA 1125 ■ II ■ hitri postopek

Številka: 316-10/2000-1
Ljubljana, 30.03 2000

če predvidene harmonizirane tehnične specifikacije ne bodo
zajele vseh gradbenih proizvodov, katerih lastnosti vplivajo
na zahtevano varnost in kakovost objektov v katere so
vgrajeni. Prav zaradi nujnosti zagotovitve takojšnje varnosti
gradbenih objektov, Vlada Republike Slovenije predlaga
sprejem zakona o hitrem postopku.

Vlada Republike Slovenije je na 153. seji dne 30.3.2000 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O GRADBENIH PROIZVODIH,

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.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o gradbenih proizvodih
obravnava po hitrem postopku, ker to zahtevajo izredne
potrebe države.

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor,
- Rajko JAVORNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor,
- Vitomir FISTER, univ. dipl. prav., zunanji sodelavec,
- Franc CEKLIN, podsekretar v Ministrstvu za okolje in
prostor.

Predlog zakona o gradbenih proizvodih je del zakonodaje, ki
Predstavlja prevzem zakonodaje EU. Predlog zakona
upošteva temeljno izhodišče o polni uskladitvi z zahtevami
direktive EU o gradbenih proizvodih (89/106/EGS) tako, da
ob pristopu Slovenije k EU ne bo potrebno spreminjati zakona.
Zakon vsebuje tudi nacionalne določbe, ki so potrebne tako v
Predhodnem obdobju do pristopa, kot predvidoma tudi po njem,

proizvodov v promet izloči iz tega zakona in uredi v novem Zakonu
o gradbenih proizvodih, pri pripravi slednjega pa upošteva
temeljno izhodišče o popolni uskladitvi z zahtevami direktive ES o
gradbenih proizvodih (89/106/EGS), v nadaljevanju: direktiva, tako
da ob pristopu Slovenije k EU ne bo treba spreminjati zakona.
Opisana izločitev in priprava samostojnega zakona sta upravičeni,
saj je področje enovitega predpisovanja zahtevanih lastnosti
gradbenih proizvodov, ki morajo biti izpolnjene, da bi bili gradbeni
proizvodi dani v promet, dejansko drugače opredeljeno kot
področje predpisovanja bistvenih zahtev za (gradbene) objekte.
Zgolj za primer: predpisovanje tehničnih (bistvenih) zahtev, ki jih
morajo izpolnjevati javne ceste, ima svojo zakonsko podlago v
("specialnem") Zakonu o javnih cestah (Ur. list RS, št 29/97),
pristojnost za izdajo ustreznih tehničnih predpisov je na strani
ministra, pristojnega za promet. Kljub temu pa mora biti pristojnost
za predpisovanje lastnosti gradbenih proizvodov, ki so zajeti z
direktivo, nedeljena v okviru celovite pravne ureditve tudi glede
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dajanja upravnih dovoljenj za podeljevanje tehničnih soglasij in
sodelovanje v postopkih ugotavljanja in potrjevanja skladnosti.
Že na tem mestu je treba posebej opozoriti na pomembno
razlikovanje med dajanjem v promet in uporabo gradbenih
proizvodov. Direktiva (in posledično zakon) o gradbenih proizvodih
opredeljuje izključno pogoje za dajanje v promet, način uporabe
(vgraditev, napeljava, nanos) pa je predmet (nacionalne)
zakonodaje o gradbenih objektih. Zakonodajalec pa v razmerju
do direktive nima prostih rok, saj ne sme omejevati uporabe
gradbenih proizvodov, ki so bili dani v promet skladno z njenimi
zahtevami za nameravano uporabo gradbenih proizvodov.

sektorski pristopi povzročajo stroškovno in časovno nesmotrn
način pripravljanja tehnične zakonodaje. To je privedlo do
poenotenega pristopa za posamične elemente, od katerih na tem
mestu omenjamo le sklicevanje na standarde glede specificiranih
zahtev za posamezne proizvode, omejitev izbora postopkov
ugotavljanja skladnosti s predpisanimi zahtevami, način
preverjanja usposobljenosti in profesionalne integritete organov,
ki sodelujejo v postopkih ugotavljanja skladnosti, in označevanje
proizvodov z znakom skladnosti (znak "CE"). Zato je mogoče
pravilno razumeti direktivo (in jo pravilno prevzeti v nacionalni
pravni sistem) le ob poznavanju in razumevanju aktov Unije, ki
obravnavajo oba pristopa.

Direktiva je bila sprejeta na podlagi ugotovitve o obstoju
neupravičenih tehničnih ovir pri meddržavnem trgovanju z
gradbenimi proizvodi zaradi različnih zahtev posameznih
nacionalnih zakonodaj. Harmonizirana zakonodaja naj bi
(sčasoma) v celoti nadomestila nacionalne predpise, ki na tem
področju v prihodnje ne bi imeli pravice obstoja. V desetih letih od
sprejema direktive pa se je pokazalo, da je sprejem tehničnih
specifikacij (harmoniziranih standardov in evropskih tehničnih
soglasij), na katerih temelji ves sistem, izredno obsežna, zamudna
in tudi (gospodarsko in politično) občutljiva operacija. Od
predvidenih 600 harmoniziranih standardov, ki naj bi predpisovali
zahtevane lastnosti gradbenih proizvodov, za zdaj ni bil sprejet
niti eden, sprejem večine pa je oddaljen vsaj nekaj let. Zato države
članice ob sicer formalnem prenosu pravnega okvira direktive še
nadalje vzdržujejo in izvajajo svoje nacionalne sisteme
predpisovanja zahtev za gradbene proizvode.

Vsebinsko so bili glavni elementi obeh pristopov, ki pomembno
vplivajo na oblikovanje potrebnih institucij na področju tehnične
infrastrukture (nacionalni organ za standarde, nacionalna
akreditacijska služba, organi za ugotavljanje skladnosti, izdajanje
dovoljenj za delo organov za ugotavljanje skladnosti na
reguliranem področju, inšpekcijski nadzor na trgu), vneseni v
slovenski pravni sistem s tremi zakoni, ki so skupaj razveljavili in
nadomestili Zakon o standardizaciji, ki je začel veljati leta 1995. To
so Zakon o standardizaciji (Ur. list RS, št. 59/99), ki se je omejil
na izdajanje slovenskih nacionalnih standardov, Zakon o
akredltaciji (Ur. list RS, št. 59/99), ki je na novo uredil področje
izvajanja akreditacijskih postopkov in s tem povezano ustanovitev,
organizacijo in delovanje nacionalne akreditacijske službe, in
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju
skladnosti (Ur. list RS, št. 59/99), ki široko (glede proizvodov, ki
niso predmet področne zakonodaje) opredeljuje predpisovanje
tehničnih zahtev za proizvode in izvajanje postopkov ugotavljanja
skladnosti. V tem okviru predstavlja tudi splošni model ugotavljanja
usposobljenosti organov za ugotavljanje skladnosti, vlogo
nacionalne akreditacijske službe pri tem in pristojnost državne
uprave pri izdaji dovoljenj za delo teh organov na reguliranem
področju.

Tako tudi po desetih letih od "sprejema" harmonizirane zakonodaje
mednarodna trgovina v Uniji poteka po načelu medsebojnega
priznavanja enakovrednosti nacionalnih predpisov in ne po načelih
izvajanja harmonizirane zakonodaje. Res pa je, da se bo "prostor"
nacionalnih zakonodaj vztrajno in pospešeno krčil in sčasoma
tudi izginil. Vendar posamezni skeptični glasovi opozarjajo, da
zaradi velikega obsega področja verjetno nikoli ne bo prišlo do
popolne harmonizacije in da bodo nacionalne zakonodaje (v sicer
zelo skrčenem obsegu) trajno sobivale s harmoniziranim pravnim
redom.

Zakon o gradbenih proizvodih predstavlja primer področne
zakonodaje, ki obravnava določeno vrsto proizvodov - gradbene
proizvode. Razlog za sprejem posebnega zakona leži v odstopanju
posameznih rešitev direktive od skupnih značilnosti direktiv
"novega" oziroma "globalnega" pristopa. Posebnosti teh rešitev
so onemogočile korekten prevzem celotne direktive na
podzakonski ravni v okviru rešitev Zakona o tehničnih zahtevah
za proizvode in o ugotavljanju skladnosti. Kljub temu pa so
posamezne določbe tega zakona uporabne tudi na področju
?radbenih proizvodov in se zato predlagani zakon sklicuje nanjeeprav se zakon neposredno ne sklicuje na Zakon °
standardizaciji in tudi ne na Zakon o akreditaciji, pa smiselno
napotuje na oba zakona (uporaba slovenskih nacionalni!11
standardov, ugotavljanje usposobljenosti preskuševalnil
laboratorijev, certifikacijskih organov in kontrolnih organov)Predlagani zakon bo torej deloval v širšem pravnem sistemu, v
okviru katerega je treba omeniti tudi Zakon o splošni varnost'
proizvodov (Ur. list RS, št. 23/99), ki vsebuje zapoved o tem,
se smejo dajati v promet izključno varni proizvodi. Čeprav se 'a
zakon prvenstveno nanaša na proizvode, ki niso predmet urejanj3
drugih zakonov, pa vpliva tudi na s posebnimi zakoni reguliran®
proizvode. Velja namreč, da se rezidualno uporablja za proizvode'
če so s posebnim zakonom urejena le posamezna vprašanj®'
povezana z njihovo varnostjo. Glede varnostnih vprašanj, ki niso
v celoti rešena s posebnimi zakoni, se torej uporablja Zakon
splošni varnosti proizvodov, ki je bil sprejet zaradi prevzem3
direktive ES o splošni varnosti proizvodov (92/59/EGS)direktiva pa je bila sprejeta zaradi spoznanja o počasnem razvol
sektorskih direktiv in potrebe po "horizontalni" zagotovitvi varno
potrošnikov (in drugih uporabnikov) vseh proizvodov na trgu-

Zgornji opis stanja in predvidenega razvoja je pomemben, ker
bistveno vpliva na vsebino predlaganega zakona. Le-ta ne bo
predstavljal zgolj ustreznega prenosa sestavnih elementov
direktive, temveč bo vseboval tudi "nacionalne" določbe, ki so
potrebne tako v prehodnem obdobju do sprejema vseh
predvidenih harmoniziranih tehničnih specifikacij kot, predvidoma,
tudi po njihovem sprejemu, če te ne bodo zajele vseh gradbenih
proizvodov, katerih lastnosti vplivajo na zahtevano "varnost in
kakovost" gradbenih objektov, v katere bodo vgrajevani.
Pomembno pa je, da je hierarhija povsem nedvoumna
(harmonizirane zahteve v celoti nadomestijo predhodno določene
nacionalne) in da sistem nadomeščanja poteka ob potrebnih in
dogovorjenih prehodnih obdobjih, ki bodo omogočala prilagoditev
proizvajalcev gradbenega materiala in drugih gradbenih
proizvodov.

2. Cilji in načela zakona
a) Razmerje do drugih predpisov
Direktiva o gradbenih proizvodih spada med tako imenovane
direktive "novega pristopa" (in z njim povezanega "globalnega
pristopa"), katerih model je Unija razvila v drugi polovici 80. let, ko
je bilo ugotovljeno, da medsebojno popolnoma neusklajeni
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b) Poglavitne rešitve zakona
Direktiva o gradbenih proizvodih kot direktiva "novega pristopa"
uporablja metodo sklicevanja na standarde pri ugotavljanju
ustreznosti gradbenih proizvodov za njihovo nameravano
uporabo. Že omenjena posebnost direktive pa je privedla do
dveh pomembnih odstopanj od splošnega modela omenjenih
direktiv. Uvedena je nova vrsta tehničnih specifikacij - "evropsko
tehnično soglasje", praviloma obvezna pa je tudi uporaba izdanih
(harrrjonizirani standardi) oziroma podeljenih (evropsko tehnično
soglasje) tehničnih specifikacij (opis izjeme predstavlja 9. člen,
predvidena izjema pa še ni bila izvedena v praksi). Zgolj na ravni
teorije sta tudi določba o manj pomembnih proizvodih, saj v desetih
'otih ni bil izdan njihov seznam, in iz istega razloga neudejanjanja
tudi določba o priznanih nacionalnih tehničnih specifikacijah (3.
alinea drugega odstavka 6. člena).
y HI. poglavju zakona z naslovom "Podeljevanje tehničnih soglasij"
i® uvedena nova vrsta tehnične specifikacije (tehnično soglasje),
W do sedaj v Republiki Sloveniji ni bila poznana (za razliko od
drugih evropskih držav, vključno s srednje- in
vzhodnoevropskimi, ki imajo dolgo in bogato tradicijo uporabe
tehničnih soglasij na področju gradbenih proizvodov). Zato je
Poznavanje narave tehničnega soglasja skromno in povezano z
Mnogimi zmotnimi predstavami. Najpogostejša med slednjimi je
•ista, da tehnično soglasje predstavlja "potrdilo" o skladnosti
Proizvoda in ga je moč obravnavati kot alternativo drugim
Postopkom in dokumentom potrjevanja skladnosti gradbenih
Proizvodov (izjava o skladnosti, certifikat o skladnosti). Dejansko
Pa je tehnično soglasje "zapis" tehničnih lastnosti gradbenega
Proizvoda v tistih primerih, ko za posamezni gradbeni proizvod
(predvsem so to inovativni gradbeni proizvodi) še ni mogoče
Pripraviti standarda ali ko posamezni gradbeni proizvod od
s
Prejetega standarda znatno odstopa. Naknaden sprejem
^treznega standarda odpravi potrebo in uporabnost predhodno
Podeljenega tehničnega soglasja. Tehnična in pravna narava
®nničnega soglasja sta torej povezani s standardi, saj so tako
standardi kot tehnična soglasja oblika tehničnih specifikacij, ki
7?®d
drugim vsebujejo tudi zapis postopka potrjevanja skladnosti,
1
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a
'P°membnejša razlika je v tem, da se standard nanaša na
Posamezen tip gradbenega proizvoda in ga morajo upoštevati
si Proizvajalci ustreznega tipa, tehnično soglasje pa se vedno
■* eli točno določenemu gradbenemu proizvodu posameznega
P oizvajalca. Kot že rečeno, pa podeljeno tehnično soglasje ne
redstavlja "dovoljenja" za dajanje gradbenega proizvoda v
romet. Pred tem mora biti izveden (oziroma stalno izvajan)
«** potrjevanja skladnosti (kot je opredeljen v tehničnem
certT U>' ki i® P°d'a9a za izdajo bodisi izjave o skladnosti bodisi
0 sk adnos ki
(in !Judi ustrezno
' označitev
'i. šeleproizvoda
omogočataz zakonit
na trguznakomnastop
skladnosti
n
* akom CE).
ehnična soglasja se podeljujejo po določenih pravilih, ki
gotavljajo natančno tehnično presojo in s tem zagotovitev
Usteznosti
gradbenega proizvoda. Zato je nujno, da se zagotovita
pode.zna kadrovska in tehnična usposobljenost institucij, ki
e uie
pod ' i° tehnična soglasja.Tako je tudi na tem področju potrebna
3 ureditev
Potr 6Van
' kot jo poznamo na področju dela organov za
za J rO zvocie
'6 skladnosti
po določbah Zakona o tehničnih zahtevah
p0Cjr i u 0 in 0 ugotavljanju skladnosti. Za delo na reguliranem
pre °:' i treba pridobiti dovoljenje države, ki se mora predhodno
tehnV-3t' ° usP°s°bljenosti institucije, ki bi rada opravljala zahtevno
n del Vlo a
mani dražita
° °'(čeprav
9 akreditacije
pa zakon
je za ne
zdajvsebuje
na temnikakršnih
področju
se krepi), zato

• april2000

______
5

določil o povezanosti akreditacije in podelitve dovoljenja za delo v
zvezi s tehničnimi soglasji.
Postopek podelitve tehničnega soglasja je poseben (tehnični)
postopek, urejen s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi. Pri tem ne gre za vrsto upravnega postopka, saj končna
listina nima narave upravne odločbe. Kot že rečeno, podeljeno
tehnično soglasje ni "dovoljenje" za uvrstitev določenega
gradbenega proizvoda na trg, temveč zapis ustreznosti njegovih
tehničnih lastnosti glede na zakonodajo o bistvenih zahtevah za
gradbene objekte. To je dokument tehnične narave, ki pa povzroča
določene pravne učinke (analogno s pravnimi učinki standardov,
kadar se nanje sklicujejo tehnični predpisi). Razmerje med
vložnikom zahteve za podelitev tehničnega soglasja in organom
za tehnična soglasja je civilnopravno in ne javnopravno.
Medsebojno razmerje uredita s'pogodbo (tako, kot je to urejeno
na področju potrjevanja skladnosti proizvodov). Pravna sredstva,
ki so na razpolago nezadovoljnemu vložniku, so tako povezana
s tožbo na izpolnitev pogodbe oziroma odškodninsko
odgovornostjo zaradi kršitve pogodbe. Seveda pa vložnik lahko
pristojnemu državnemu organu predlaga tudi odvzem dovoljenja
za podeljevanje tehničnih soglasij zaradi nezakonitega ravnanja
organa za tehnična soglasja.
V poglavju o ugotavljanju in potrjevanju skladnosti s predpisanimi
zahtevami, vsebovanimi v tehničnih specifikacijah, je v
predlaganem zakonu pri ugotavljanju usposobljenosti organov, ki
sodelujejo v postopkih potrjevanja skladnosti, in izdaji upravnih
dovoljenj, ki so podlaga za njihovo delo, skoraj v celoti prevzet
sistem, ki je oblikovan z Zakonom o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti in Zakonom o akreditaciji
(izjemo predstavlja uporabljena terminologija "potrjevanje
skladnosti" namesto "ugotavljanje skladnosti", ki je posledica
posebnosti direktive). Ni namreč razlogov za odstopanje od
splošnega sistema, ki omogoča smotrno in usklajeno delo na
področju tehnične infrastrukture organov za potrjevanje skladnosti.
Ker je v Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti zahtevano soglasje "resornega"
ministrstva za izdajo dovoljenja za delo na reguliranem področju
in ker je v predlaganem zakonu zahtevano sodelovanje slednjega
tudi pri naknadnem preverjanju trajnega izpolnjevanja
najpomembnejših zahtev za usposobljenost organov za
potrjevanje skladnosti, ni nevarnosti konflikta razhajajočih se ocen
različnih državnih organov.
Predmet inšpekcijskega nadzorstva so izključno gradbeni
proizvodi, ki so bili dani v promet. Izdelava gradbenih proizvodov
ni več predmet državnega nadzora. Nadzor nad izdelavo imajo
organi, vključeni v potrjevanje skladnosti, če je to predvideno v
tehničnih specifikacijah za posamezni proizvod. Zaradi
spremenjenega sistema se nujno posledično spreminja področje
delovanja gradbenega inšpektorata. Ta z novim zakonom nima
več pristojnosti za nadzor nad izdelavo gradbenih proizvodov,
pridobi pa pristojnost za nadzor gradbenih proizvodov potem, ko
so ti bili dani v promet (glej tudi obrazložitev IV. poglavja "Ugotavljanje
in potrjevanje skladnosti z zahtevami tehničnih specifikacij",
obrazložitev V. poglavja "Inšpekcijsko nadzorstvo" in obrazložitev
VIII. poglavja "Prehodne in končne določbe").
V zakon so vključene tudi nekatere določbe, ki se bodo začele
uporabljati šele z dnem pristopa Republike Slovenije k EU. Naštete
so v 40. členu zakona, vanj pa so bile uvrščene zato, ker zakon
le tako predstavlja integralno besedilo, iz katerega je razviden
nov sistem zagotavljanja ustreznosti gradbenih proizvodov. Izbran
način transparentne naknadne uveljavitve posameznih določb
zakona bo pripomogel tudi k pozitivni oceni slovenske zakonodaje
o njeni skladnosti z zakonodajo Unije.
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3. Primerjalnopravni pregled

Postopke ugotavljanja skladnosti na reguliranem področju smejo
opravljati le organi, ki jih določi država na podlagi ugotovitve o
izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev. Pri odločanju o
izpolnjenosti predpisanih pogojev se lahko upoštevajo dognanja
predhodno izvedenih postopkov akreditiranja.

a) Zvezna republika Nemčija
V Zvezni republiki Nemčiji je bila direktiva prevzeta v nacionalno
zakonodajo z Zakonom o gradbenih proizvodih iz leta 1992, ki je
bil nazadnje spremenjen leta 1997. Celotna vsebina direktive je
zajeta v tem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi. Že iz
naslova zakona je tudi razvidno, da so predmet njegovega urejanja
izključno gradbeni proizvodi in da ne ureja področja graditve
gradbenih objektov (stavbe in gradbeni inženirski objekti). To je
predmet tako imenovanih "gradbenih redov", ki jih v Zvezni
republiki Nemčiji sprejemajo na deželni ravni na podlagi zveznega
"vzorčnega gradbenega reda" (Musterbauordnung).Tudi v Zvezni
republiki Nemčiji ločijo med predpisom, ki ureja dajanje gradbenih
proizvodov v promet (Zakon o gradbenih proizvodih), in predpisi
o uporabi gradbenih proizvodih. Zato je v 1. členu Zakona o
gradbenih proizvodih iz leta 1992 izrecno opozorjeno, da ta zakon
ne posega v predpise, ki opredeljujejo zahteve za uporabo
gradbenih proizvodov (praviloma del "gradbenih redov" z
naslovom "Gradbeni proizvodi in načini gradnje").

4. Finančne posledice
Predlog zakona, ki predstavlja tudi del harmonizirane zakonodaje
Republike Slovenije glede na zakonodajo EU, bo zagotovil, da
bodo zahteve iz direktive o gradbenih proizvodih - te so smiselno
prenesene v določila predloga tega zakona - dobile pravno podlago
za njihovo izpolnitev. S tem bo Republika Slovenija ustvarila
primerljiv sistem izvajanja določil te direktive oz. tega zakona tudi
na svojem ozemlju, ki bo sposoben postopnega prevzemanja
vseh nalog in tudi pravic, ki jih prinaša naše vključevanje v EU.
Finančne posledice izvajanja predloga tega zakona se omejujejo
predvsem na tista minimalno potrebna finančna sredstva, ki bodo
omogočala vzpostavitev in začetno delovanje sistemov,
generiranih v predlogu tega zakona. Pri tem gre ločiti dve vrsti
takšnih sistemov.

b) Irska

Prva vrsta sistemov v tem zakonu se nanaša na vzpostavitev
oziroma okrepitev povsem državnih organov, ki bodo sistemsko
spremljali in oblikovali pravni red (ministrstvo) ali pa ga bodo
izvajali (inšpekcijski organi). Pri prvem gre tudi za področja
sodelovanja državnega resorja, pristojnega za gradbene
proizvode, z organi v sestavi Evropske komisije.

Irska ima ločeno zakonodajo za gradbene objekte in gradbene
proizvode. Direktiva o gradbenih proizvodih je bila prevzeta v
nacionalno zakonodajo na podzakonski ravni na temelju "Zakona
o Evropskih skupnostih" (European Communities Act) iz leta 1972.
Na podzakonski ravni so urejena vsa vprašanja, vključno z
nadzorom, ukrepi inšpekcijskih organov in zagroženimi kaznimi.
Tako "svobodo" urejanja omogočata predvsem dva razloga:
vsebinske rešitve so povsem enake prevzeti direktivi, poleg tega
pa je bil Pravilnik o gradbenih proizvodih iz leta 1992 (nazadnje
spremenjen v letu 1994) tako kot vsi podzakonski predpisi, izdani
na podlagi omenjenega zakona, pred izdajo dostavljen parlamentu,
ki v mesecu dni lahko prevzame zadevo v svoje roke in materijo
dvigne na zakonsko raven. Irska je CE-označevanje uvedla kot
neobvezno kategorijo, ker zagovarja stališče, da gre za tržno
kategorijo in da bi stroški, povezani z administrativnimi opravili, ki
spremljajo označevanje, utegnili uničiti male proizvajalce. Irska s
svojim stališčem ni prodrla in možno je, da bi jo obravnavalo
Evropsko sodišče. Vendar je za njene -argumente vedno več
razumevanja.

Značilnost druge vrste sistemov, ki bodo omogočali izvajanje
našega pravnega reda na tem področju, pa je prostovoljno
sodelovanje pravnih subjektov na trgu. S (so)financiranjem P°
predlogu tega zakona se Republika Slovenija v omejenem
časovnem obdobju obvezuje postaviti takšne pravne in
organizacijske temelje - po zahtevah iz zakonodaje EU - ki bodo
omogočili začetek delovanja teh sistemov. Finančna sredstva p°
tem zakonu zato niso predvidena za pokrivanje tekočega m
investicijskega poslovanja teh subjektov niti za njihov nakup
potrebne laboratorijske opreme niti za pokrivanje stroškov njihove
akreditacije ipd. Ko bodo imeli subjekti nekaterih sistemov iz tega
zakona sami dovolj znanja in pooblastil, ki jim jih bo mogoče
podeliti šele po našem vstopu v EU, potem ta vrsta sofinanciranja
ne bo več potrebna.

c) Češka republika

Dva podsistema iz druge vrste teh sistemov sta: potrjevanje
skladnosti in podeljevanje tehničnih soglasij.

V Češki republiki je bila direktiva (delno) prevzeta v nacionalno
zakonodajo z vladno Uredbo o tehničnih zahtevah za gradbene
proizvode iz leta 1997. Ta uredba je bila izdana na podlagi Zakona
o tehničnih zahtevah za proizvode, ki je bil sprejet istega leta.
Omenjeni zakon celovito ureja področje tehnične infrastrukture,
saj poleg nuđenja pravne podlage za izdajo tehničnih predpisov
za več družin proizvodov (namenjen je prevzemu vseh direktiv
"novega pristopa") in določanja pogojev za imenovanje in delo
organov za ugotavljanje skladnosti ureja še način imenovanja in
delo nacionalnega organa za standarde, način imenovanja in delo
nacionalne akreditacijske službe, izvajanje obveščanja o novih
tehničnih predpisih v skladu s sklenjenimi mednarodnimi
pogodbami ter prenaša v češki pravni sistem del zahtev iz
direktive EU o splošni varnosti proizvodov.

Potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov vključujepreskušanje, kontrolo nad preskušanjem in sistemo
zagotavljanja kakovosti proizvodnje ter certificiranje gradbeni
proizvodov in kontrole proizvodnje. Organi, ki jim bo dodeljen
pristojnost v postopkih potrjevanja skladnosti, bodo morali v ^
praviloma predhodno akreditirani skladno z določili Zakona
tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnostiZa podeljevanje tehničnih soglasij pa je treba oblikovati in uveljavi'J
tudi v praksi popolnoma nov pravno-tehnični instrument, ki P
nas doslej še ni bil uporabljen. Zato je ta naloga toliko težja, posei
če vemo, da druge države kandidatke za članstvo v EU ta ins
ment in seveda z njim določene, sicer nacionalne sisteme tehni
soglasij uporabljajo že vrsto let.

Z zakonom je dano pooblastilo vladi, da izda tudi predpis o
gradbenih proizvodih, ki spadajo med proizvode, katerih
značilnosti in potencialna nevarnost opravičujejo reguliranje
njihovih tehničnih značilnosti in ureditev postopkov ugotavljanja
skladnosti s predpisanimi zahtevami. Zahtevnost teh postopkov
je odvisna predvsem od stopnje nevarnosti določenega proizvoda.
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Z uveljavitvijo predpisov na podlagi tega zakona bo 9raCit'0!^
inšpekcija dobila nove naloge, povezane z nadzorom gradb
proizvodov, ki so bili dani v promet. To pomeni organiza ^
inšpekcijskih služb na ustrezni strokovni ravni, pri tem Pa(ucjj
potrebno tudi večje število zaposlenih. Potreba je utemeljena
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s tem, da bo proizvajalec sam lahko potrdil skladnost proizvoda,
ki ga bo dal v promet, z izjavo o skladnosti in ne le z listinami tretje
neodvisne stranke. To pomeni, da se bo nadzor države nad
izpolnjevanjem zahtev izvajal potem, ko bo proizvod že na trgu. S
tem bo nastala potreba po ustrezno učinkovitem nadzoru in
pregledih dokumentacije, ki jo bo moral predložiti dobavitelj na
zahtevo inšpektorja, da bi:
bila zagotovljena zahtevana skladnost gradbenega proizvoda,
bilo zagotovljeno varstvo potrošnikov,
bil izveden nadzor nad izpolnjevanjem predpisanih zahtev.
Stroški za uveljavitev določil zakona po posameznih področjih so
naslednji:
(1) sodelovanje na ravni resornega ministrstva in Komisije ES
(od 2001 naprej):
celotno financiranje neposredne
udeležbe predstavnikov resornega
državnega organa oziroma
predstavnikov, ki jih je le-ta pooblastil,
pri delu podobnih organov na tem
področju v okviru Komisije ES
(SCC1, PG2, FRG3 ipd):
vsako leto po
6.000.000 SIT
(2) potrjevanje skladnosti (za obdobje 2001-2003):
polovično sofinanciranje
neposredne udeležbe predstavnikov
nacionalnih organov za potrjevanje
skladnosti na reguliranem področju
pri delu podobnih organov na tem
področju na ravni EU
(Group of Notified Bodies - GNB):
vsako leto po
4.800.000 SIT

(3) podeljevanje tehničnih soglasij (za dobo 2001-2003):
- celotno financiranje neposredne udeležbe
predstavnikov nacionalnega organa za
tehnična soglasja pri delu podobnih
organov na tem področju na ravni EU
(European Organization for Technical
Approvals - EOTA)
28.800.000 SIT
vzpostavitev sistema za podeljevanje
tehničnih soglasij
(vzdrževanje članstva v EOTA,
vzpostavitev in delovanje nacionalnih
skupin za tematska področja -1, i.
"mirror" groups, vzpostavitev
fonda za osnovno prevajanje
navodil za evropska tehnična
soglasja (ETAG)
in druge dokumentacije EOTA ipd.)

39.000.000 SIT

skupaj (3) 67.800.000 SIT
oziroma vsako let po 22.600.000 SIT
(4) inšpekcijski nadzor (od 2001 naprej):
- v začetnem letu 2001:
- v vsakem od naslednjih let:

25.000.000 SIT
10.000.000 SIT

V državnem proračunu za leto 2001 je
tako treba zagotoviti:

58.400.000 SIT

Predvideno povečanje izdatkov proračuna bo mogoče nadomestiti
iz dela zmanjšanja izdatkov po sedanjih postavkah št. 6339 in
8283, ki v načrtovanju proračuna Ministrstva za okolje in prostor
za leto 2001 in za naslednja leta niso več predvideni.

' St • 9 Commi,,
e
',p
Pron^'"
Paraiory Groupee for Construction
^sgulators Group
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Evropskih skupnosti, kot posebne publikacije in zagotovi njihovo
dosegljivost javnosti. Seznam izdanih prevodov razlagalnih
dokumentov se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

II. BESEDILO ČLENOV
I. Splošne določbe

5. člen
1. člen

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:

(1) Ta zakon ureja pogoje za dajanje gradbenih proizvodov v
promet, podeljevanje tehničnih soglasij gradbenim proizvodom,
izvedbo postopkov ugotavljanja in potrjevanja skladnosti s
predpisanimi zahtevami, izvajanje inšpekcijskega nadzora ter
izvajanje posebnih postopkov priznavanja skladnosti gradbenih
proizvodov.

1. "gradbeni proizvod" je vsak proizvod, ki je izdelan za trajno
vgraditev v gradbene objekte,
2. "gradbeni objekti" so stavbe in gradbeni inženirski objekti,
3. "dati v promet" pomeni prvič odplačno ali brezplačno dati na
razpolago oziroma v uporabo gradbeni proizvod v Republiki
Sloveniji,
4. "dobavitelj" je proizvajalec, njegov zastopnik s sedežem v
Republiki Sloveniji, če proizvajalec nima sedeža v Republiki
Sloveniji, uvoznik oziroma druga fizična ali pravna oseba, ki
je dala proizvod v promet,
5. "tehnične specifikacije" so standardi in tehnična soglasja ter
slovenski tehnični predpisi iz 6. oziroma 7. člena tega zakona,
6. "priznane nacionalne tehnične specifikacije" so tisti nacionalni
standardi in nacionalna tehnična soglasja, za katere Komisija
Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Komisija) meni,
da proizvodi, ki so narejeni v skladu z njimi, omogočajo
izpolnitev bistvenih zahtev za gradbene objekte in katerih
referenčne podatke objavi v Uradnem listu Evropskih
skupnosti,
7. "slovenski nacionalni standard" je standard, ki ga je sprejel
slovenski nacionalni organ za standarde v skladu s predpisi
o standardizaciji,
8. "harmoniziran standard" je standard, ki ga je pripravila
pristojna evropska organizacija za standardizacijo na podlagi
mandata Komisije in katerega referenčni podatki so bili
objavljeni v Uradnem listu Evropskih skupnosti,
9. "evropsko tehnično soglasje" je tehnično soglasje, ki ga je v
okviru harmonizirane zakonodaje določenemu gradbenemu
proizvodu podelil organ za tehnična soglasja, ki je priglašen
Komisiji za podeljevanje evropskih tehničnih soglasij,
10. "nacionalno tehnično soglasje" je tehnično soglasje, ki ga i0
določenemu gradbenemu proizvodu podelil organ za tehnična
soglasja v skladu z zakonodajo določene države,
11. "slovensko tehnično soglasje" je tehnično soglasje, ki ga Je
določenemu gradbenemu proizvodu podelil organ za tehnična
soglasja s sedežem v Republiki Sloveniji v skladu z 19. do 21 ■
členom tega zakona,
12. "organ za tehnična soglasja" je tista pravna ali fizična oseba,
ki podeljuje evropska, nacionalna ali slovenska tehnična
soglasja,
13. "manj pomemben gradbeni proizvod" je gradbeni proizvod, K
je manj pomemben za zagotavljanje zdravja in varnosti in I8
kot tak uvrščen na seznam ministra, ki se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije,
14. "priznano tehnično pravilo" je tehnično določilo, za katerega
večina kompetentnih strokovnjakov priznava, da odraz
stanje tehnike.

(2) Ta zakon ureja dajanje v promet tistih gradbenih proizvodov,
katerih lastnosti so povezane z izpolnjevanjem bistvenih zahtev
za gradbene objekte iz 4. člena tega zakona.
2. člen
(1) Ta zakon se ne uporablja za tiste gradbene proizvode, za
katere ni tehničnih specifikacij iz 6. oziroma 7. člena tega zakona,
njihove zahtevane tehnične lastnosti pa so urejene s posebnimi
zakoni oziroma s tehničnimi predpisi, izdanimi na njihovi podlagi
(v nadaljnjem besedilu: posebni predpisi).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek po naknadnem sprejemu
tehničnih specifikacij iz 6. oziroma 7. člena tega zakona veljajo za
dajanje v promet gradbenih proizvodov, ki so predmet teh tehničnih
specifikacij, izključno zahteve tega zakona. Zahteve posebnih
predpisov o dajanju gradbenih proizvodov v promet, ki so predmet
njihovega urejanja, se prenehajo uporabljati po preteku
prehodnega obdobja, ki je opredeljeno v teh tehničnih
specifikacijah.
3. člen
Ta zakon ne ureja uporabe gradbenih proizvodov pri graditvi
gradbenih objektov. Predpisi o graditvi gradbenih objektov ne
smejo izključiti uporabe gradbenih proizvodov, ki so bili dani v
promet skladno z določbami tega zakona za namen, za katerega
so bili predvideni.
4. člen
(1) Bistvene zahteve za gradbene objekte, ki morajo biti, če so
predpisane s predpisi o graditvi gradbenih objektov, izpolnjene
ves čas njihove ekonomsko sprejemljive življenjske dobe in ki jih
je treba upoštevati pri določitvi zahtevanih lastnosti gradbenih
proizvodov, so:
- mehanska odpornost in stabilnost,
- varnost pri požaru,
- higiena, zdravje in okolje,
- varnost pri uporabi,
- zaščita pred hrupom in
- varčevanje z energijo in ohranjanje toplote.

II. Dajanje gradbenih proizvodov v promet

(2) Minister, pristojen za graditev (v nadaljnjem besedilu: minister), natančneje opredeli bistvene zahteve za gradbene objekte,
ki jih je treba upoštevati pri določitvi lastnosti gradbenih proizvodov,
če so predpisane s predpisi o graditvi gradbenih objektov.

6. člen
(1) Gradbeni proizvodi se smejo dati v promet samo, če us,reZ^j°
svoji nameravani uporabi, kar pomeni, da imajo take lastnosti,
bodo gradbeni objekti, v katere so vgrajeni, če so ti PraVI ^
projektirani in grajeni, izpolnjevali s predpisi o graditvi gradbe
objektov določene bistvene zahteve.

(3) Za vzpostavitev potrebnih povezav med bistvenimi zahtevami
iz prvega in drugega odstavka tega člena in pripravo tehničnih
specifikacij iz 7. člena tega zakona izda minister slovenske
prevode razlagalnih dokumentov, ki jih je objavila Komisija
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(2) Gradbeni proizvod ustreza svoji nameravani uporabi in sme
biti dan v promet, če je skladen:
- z ustreznimi slovenskimi nacionalnimi standardi, ki so nastali s
privzemom harmoniziranih standardov, ali
- z evropskim tehničnim soglasjem, ali
- če tehničnih specifikacij iz prejšnjih alinej ni, s priznanimi
nacionalnimi tehničnimi specifikacijami.
7. člen
(1) Če tehničnih specifikacij, navedenih v drugem odstavku
prejšnjega člena, ni, sme biti dan v promet gradbeni proizvod, če
je skladen:
- z ustreznimi slovenskimi nacionalnimi standardi ali
- s slovenskim tehničnim predpisom ali
- s slovenskim tehničnim soglasjem, podeljenim v skladu z 19. do
21. členom tega zakona.
(2) Gradbeni proizvod, ki je skladen s tehničnimi specifikacijami
iz prejšnjega odstavka, sme biti dan v promet tudi po naknadnem
sprejemu standardov oziroma podelitvi tehničnega soglasja iz
Prejšnjega člena, vendar le v prehodnem obdobju, ki je opredeljeno
v
tehničnih specifikacijah iz prejšnjega člena.
(3) Tehnični predpis iz prvega odstavka tega člena izda minister.
S tehničnim predpisom določi, po potrebi tudi s sklicevanjem na
ustrezne slovenske nacionalne standarde, zahtevane lastnosti
9radbenega proizvoda ter postopek ugotavljanja in potrjevanja
skladnosti s predpisanimi zahtevami.
8. člen
Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za trg, v Uradnem listu
Republike Slovenije objavi seznam standardov iz 6. člena tega
zakona in 1. alinee prvega odstavka prejšnjega člena.
9. člen
Proizvajalec sme dati v promet gradbeni proizvod, pri katerem
"'so ali so le deloma upoštevane zahteve tehničnih specifikacij iz
- oziroma 7. člena tega zakona, kadar le-te določajo način
u
9otavljanja in potrjevanja skladnosti, ki na podlagi 1. alinee prvega
odstavka 26. člena tega zakona privede do izjave o skladnosti. V
akem primeru mora izjava o skladnosti ne glede na zahteve
®hničnih specifikacij o postopku ugotavljanja in potrjevanja
adnosti temeljiti na začetnem tipskem preskušanju gradbenega
Proizvoda, ki ga opravi preskuševalni laboratorij kot organ,
ključen v potrjevanje skladnosti
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10. člen
'1) Manj pomemben gradbeni proizvod je dovoljeno dati v promet
'Podlagi proizvajalčeve izjave o usklajenosti s priznanim
'ehničnim pravilom.
te) Izjavo iz prejšnjega odstavka poda proizvajalec na lastno
govornost ob izpolnjevanju splošnih meril iz slovenskega
Cl
°nalnega standarda o dobaviteljevi izjavi o skladnosti.
11. člen
pro 'Ster
dolžnost in način označevanja gradbenega
z
niel2voda
znaki skladnosti,
s katerimiproizvod
proizvajalec
9°v predstavnik,
preden je gradbeni
dan v oziroma
promet,

potrdi, da je bil izdelan skladno z zahtevami tega zakona, d^ je bil
izveden predpisan postopek ugotavljanja in potrjevanja skladnosti
in da je bila podana izjava o skladnosti proizvoda oziroma izdan
ustrezen certifikat o skladnosti iz 26. člena tega zakona.

III. Podeljevanje tehničnih soglasij
12. člen
Tehnično soglasje je pozitivna tehnična ocena ustreznosti
gradbenega proizvoda za predvideno uporabo, ki temelji na
izpolnjevanju bistvenih zahtev za gradbene objekte, za katere se
gradbeni proizvod uporablja.
13. člen
Organ za tehnična soglasja sme podeliti evropsko tehnično
soglasje le tistemu gradbenemu proizvodu:
- za katerega ni harmoniziranih standardov niti mandata za
harmonizirane standarde in za katerega Komisija meni, da
harmoniziranega standarda ni mogoče ali še ni mogoče pripraviti,
ali
- ki znatno odstopa od harmoniziranih standardov.

14. člen
(1) Evropsko tehnično soglasje za gradbeni proizvod mora temeljiti
na preiskavah, preskusih in oceni ustreznosti na podlagi
razlagalnih dokumentov iz tretjega odstavka 4. člena tega zakona
in ustrezne smernice za evropsko tehnično soglasje.
(2) Smernico za evropsko tehnično soglasje, ki se nanaša na
proizvod ali družino proizvodov in ki jo pripravi Evropska
organizacija za tehnična soglasja (EOTA), izda minister kot
posebno publikacijo in zagotovi njeno dosegljivost javnosti.
(3) Smernica vsebuje zlasti:
- seznam ustreznih razlagalnih dokumentov,
- posebne zahteve za gradbeni proizvod v smislu bistvenih zahtev
za gradbene objekte iz 4. člena tega zakona,
- postopke preskušanja,
- metode ocenjevanja in presoje rezultatov preskušanja,
- postopke ugotavljanja in potrjevanja skladnosti, ki morajo ustrezati
zahtevam iz 24. do 26. člena tega zakona,
- rok veljavnosti evropskega tehničnega soglasja.
(4) Če smernice iz prejšnjega odstavka ni, se evropsko tehnično
soglasje lahko podeli s sklicevanjem na ustrezne bistvene zahteve
za gradbene objekte in razlagalne dokumente, če oceno
gradbenega proizvoda sprejmejo organi za tehnična soglasja, ki
skupaj delujejo v Evropski organizaciji za tehnična soglasja.
15. člen
Gradbeni proizvod, ki mu je kateri koli organ za tehnična soglasja
iz 9. točke 5. člena tega zakona podelil evropsko tehnično soglasje,
sme biti dan v promet, če je podeljeno tehnično soglasje v
slovenskem jeziku pri dobavitelju dosegljivo inšpekcijskemu organu
iz 30. člena tega zakona. Če je bilo evropsko tehnično soglasje
podeljeno v tujem jeziku, mora imeti dobavitelj njegov prevod v
slovenskem jeziku.
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16. člen

(2) Za spremembo podeljenega evropskega tehničnega soglasja
veljajo enaka pravila kot za njegovo podelitev. Zahteva za
spremembo mora biti predložena organu za tehnična soglasja, ki
je podelil prvotno evropsko tehnično soglasje.

(1) Če ima organ za tehnična soglasja sedež v Republiki Sloveniji,
sme podeliti evropsko tehnično soglasje le, če mu je dal ustrezno
dovoljenje minister na podlagi ugotovitve o izpolnjevanju pogojev,
navedenih v naslednjih odstavkih tega člena, in če ga je minister
na podlagi danega dovoljenja priglasil Komisiji kot člana Evropske
organizacije za tehnična soglasja.

(3) Podeljeno evropsko tehnično soglasje se razveljavi, če organ
za tehnična soglasja ugotovi, da gradbeni proizvod ni ustrezen
za svojo predvideno uporabo. O razveljavitvi organ za tehnična
soglasja obvesti inšpekcijski organ iz 30. člena tega zakona.

(2) Za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora biti organ za tehnična soglasja predvsem sposoben:
- oceniti ustreznost novih gradbenih proizvodov za uporabo na
podlagi znanstvenih in praktičnih znanj,
- sprejeti odločitve, ki so glede na interese posameznih
proizvajalcev ali njihovih zastopnikov nepristranske, in
- združiti prispevke vseh zainteresiranih strani v uravnoteženo
presojo.

(4) Minister natančneje predpiše postopek podelitve, podaljšanja,
spremembe in razveljavitve evropskega tehničnega soglasja.
19. člen
(1) Slovensko tehnično soglasje za gradbeni proizvod mora
temeljiti na preiskavah, preskusih in oceni s sklicevanjem na
ustrezne bistvene zahteve za gradbene objekte in razlagalne
dokumente iz 4. člena tega zakona.

(3) Minister lahko predpiše dodatne pogoje za pridobitev dovoljenja
iz prvega odstavka tega člena. Dovoljenje je lahko časovno
omejeno ali velja do preklica. Organ za tehnična soglasja mora
pogoje za pridobitev dovoljenja izpolnjevati trajno. Če jih v času
veljave dovoljenja preneha izpolnjevati, se dovoljenje odvzame.
Zoper odločbo o odvzemu ni pritožbe, možen pa je upravni spor.

(2) Slovensko tehnično soglasje v smislu tega zakona sme
določenemu gradbenemu proizvodu podeliti le organ za tehnična
soglasja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki mu je ustrezno
dovoljenje dal minister na podlagi predhodne ugotovitve o
izpolnjevanju pogojev, navedenih v drugem in tretjem odstavku
16. člena tega zakona.

(4) Minister v Uradnem listu Republike Slovenije objavi podatke o
organu za tehnična soglasja, ki je pridobil dovoljenje iz prvega
odstavka tega člena oziroma ki mu je bilo to dovoljenje odvzeto.

20. člen
17. člen

(1) Organ za tehnična soglasja sme podeliti slovensko tehnično
soglasje le tistemu gradbenemu proizvodu:
- ki mu ni bilo podeljeno evropsko tehnično soglasje, razen v
primeru iz 21. člena tega zakona, in
- za katerega ni slovenskega nacionalnega standarda oziroma
slovenskega tehničnega predpisa iz 7. člena tega zakona ali
- ki znatno odstopa od slovenskega nacionalnega standarda
oziroma slovenskega tehničnega predpisa iz prejšnje alinee.

(1) Zahtevo za podelitev evropskega tehničnega soglasja
gradbenemu proizvodu vloži njegov proizvajalec oziroma
proizvajalčev zastopnik. Ob vložitvi zahteve mora vložnik podati
izjavo, da enake zahteve ni vložil pri drugem organu za tehnična
soglasja ter da bo poravnal vse stroške postopka.
(2) Pred vložitvijo zahteve iz prejšnjega odstavka lahko
proizvajalec, potem ko je zagotovil potrebne podatke, zahteva od
organa za podelitev evropskega tehničnega soglasja, da ga
seznani:
■ s postopkom izdaje evropskega tehničnega soglasja,
- z oceno o roku za izvedbo postopka,
- z oceno o višini stroškov in načinu njihovega plačila.

(2) Za postopek podelitve, podaljšanja, spremembe in
razveljavitve slovenskega tehničnega soglasja se smiselno
uporabljajo določbe 17. in 18. člena tega zakona.
21. člen

(3) Zahtevi iz prvega odstavka tega člena morajo biti priloženi
opis gradbenega proizvoda, specifikacije, načrti in poročila o že
opravljenih preskusih, ki podrobno predstavijo gradbeni proizvod
in njegovo nameravano uporabo. Vložnik mora poleg tega navesti
vse lokacije, na katerih bo potekala proizvodnja, in med
postopkom omogočiti organu za tehnična soglasja dostop do teh
lokacij.

(1) Slovensko tehnično soglasje se sme podeliti tudi na podlag1
evropskega tehničnega soglasja oziroma nacionalnega tehničnega
soglasja, ki ga je gradbenemu proizvodu podelil organ za tehnična
soglasja s sedežem v tujini. Tako podeljeno slovensko tehnično
soglasje izkazuje ustreznost gradbenega proizvoda za
predvideno uporabo glede na slovenske predpise o bistvenih
zahtevah za gradbene objekte.

(4) Organ za tehnična soglasja mora obvestiti vložnika, katere
dodatne dokumente, rezultate preskusov, izračune ali druge
podatke mu mora dostaviti, da bo lahko ugotovil ustreznost
gradbenega proizvoda za predvideno uporabo. Organ za tehnična
soglasja mora zagotoviti tajnost vseh ključnih podatkov, ki jih je
pridobil v postopku.

(2) Slovensko tehnično soglasje iz prejšnjega odstavka se pode"
po pregledu dokumentacije o izvedenih preiskavah, preskusih «■
ocenah, ki so bili podlaga za podelitev evropskega tehničnega
soglasja oziroma nacionalnega tehničnega soglasja. Po potreb
se lahko pred podelitvijo slovenskega tehničnega soglasja opravi)0
dodatne preveritve, preiskave in preskusi.

18. člen

(3) Minister natančneje predpiše postopek podelitve, podaljšanja'
spremembe in razveljavitve slovenskega tehničnega soglasja-

(1) Organ za tehnična soglasja podeli evropsko tehnično soglasje
gradbenemu proizvodu, za katerega ugotovi, da ustreza svoji
nameravani uporabi. Evropsko tehnično soglasje se praviloma
podeli za dobo pet let. Njegova veljavnost se lahko podaljša.
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■V. Ugotavljanje in potrjevanje skladnosti z zahtevami
tehničnih specifikacij

gradbeni proizvod ali družino gradbenih proizvodov glede na
merila, podana v 25. členu tega zakona.

22. člen

25. člen

(1) Za potrjevanje skladnosti gradbenega proizvoda z zahtevami
tehničnih specifikacij je odgovoren proizvajalec. Pred potrditvijo
skladnosti se primernost gradbenega proizvoda za namen, za
katerega je bil predviden, ugotovi s preskušanjem, kontrolo ali z
drugimi načini ugotavljanja skladnosti. Postopek ugotavljanja in
Potrjevanja skladnosti (v nadaljnjem besedilu: potrjevanje
skladnosti), ki je predpisan v tehničnih specifikacijah, mora
Proizvajalec izvesti bodisi sam bodisi v sodelovanju z organom,
vključenim v potrjevanje skladnosti.

(1) Potrjevanje skladnosti gradbenega proizvoda predpostavlja,
da:
- ima proizvajalec gradbenega proizvoda vpeljan sistem kontrole
proizvodnje, s katerim zagotavlja, da je proizvodnja usklajena z
ustreznimi tehničnimi specifikacijami, oziroma
- je za posamezen gradbeni proizvod, naveden v ustreznih
tehničnih specifikacijah, poleg vpeljanega sistema kontrole
proizvodnje vključen v ocenjevanje in nadzor kontrole
proizvodnje ali proizvoda tudi certifikacijski organ.

(2) Organ, vključen v potrjevanje skladnosti iz prejšnjega
odstavka, je certifikacijski organ, kontrolni organ ali preskuševalni
laboratorij, ki je lahko državni organ, pravna oseba ali fizična
oseba.

(2) Izbira postopka iz prejšnjega odstavka je odvisna od:
- vrste gradbenega proizvoda,
- pomena gradbenega proizvoda glede na bistvene zahteve za
gradbene objekte, zlasti tiste, ki se nanašajo na zdravje in
varnost,
- posledic sprememb v lastnostih gradbenega proizvoda na
njegovo uporabnost,
- dovzetnosti za napake v proizvodnji.

23. člen
(1) Certifikacijski organ je nepristranski organ, ki izvaja postopek
certificiranja skladnosti gradbenih proizvodov oziroma postopek
certificiranja
skladnosti sistema kontrole proizvodnje in nadzora
n
ad njo.

(3) Ob upoštevanju zahtev po varnosti je treba določiti za
proizvajalca najmanj obremenjujoč postopek. Minister natančneje
predpiše sisteme potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov, ki
jih je treba upoštevati in podrobneje opredeliti v tehničnih
specifikacijah za posamezen gradbeni proizvod.

(2) Kontrolni organ je nepristranski organ, ki ocenjuje, priporoča
Prevzem in naknadno presojo proizvajalčevih postopkov kontrole
kakovosti ter izbira in vrednoti gradbene proizvode v proizvodnih
obratih ter na gradbiščih ali drugih mestih, kjer se nahajajo.

26. člen

(3) Preskuševalni laboratorij je laboratorij, ki meri, preiskuje,
Preskuša, umerja ali drugače določa lastnosti oziroma obnašanje
ma
terialov ali gradbenih proizvodov.

(1) Izvedeni postopki ugotavljanja skladnosti so podlaga za
potrditev skladnosti gradbenega proizvoda, ki se izvede:
- z izjavo o skladnosti, ki jo poda proizvajalec ali njegov zastopnik,
če je določen način iz 1. alinee prvega odstavka 25. člena tega
zakona, oziroma
- s certifikatom o skladnosti za sistem kontrole proizvodnje in
nadzora nad njo ali za sam gradbeni proizvod, ki ga izda
certifikacijski organ, če je določen način iz 2. alinee prvega
odstavka 25. člena tega zakona.

24. člen
1

( ) Za opredelitev načina potrjevanja skladnosti gradbenih
Proizvodov v tehničnih specifikacijah se morajo uporabiti naslednje
" začetno tipsko preskušanje gradbenega proizvoda, ki ga opravi
_ Pr°izvajalec ali organ, vključen v potrjevanje skladnosti,
Preskušanja vzorcev, ki jih v proizvodnem obratu v skladu s
Podpisanim načrtom preskušanja, odvzame proizvajalec ali
_ °r9an, vključen v potrjevanje skladnosti,
kontrolno
preskušanje vzorcev, odvzetih v proizvodnem obratu,
n
a trgu ali na gradbišču, ki ga opravi proizvajalec ali organ,
_ fe'učen v potrjevanje skladnosti,
P skušanje vzorcev iz količine, pripravljene za dostavo ali že
ostavljene uporabniku, ki ga opravi proizvajalec ali organ,
., |ućen v potrjevanje skladnosti,
ontrola proizvodnje,
Začetna preveritev proizvodnega obrata in kontrole proizvodnje,
. 'opravi organ, vključen v potrjevanje skladnosti,
alen nadzor, presoja in ocena kontrole proizvodnje, ki jih opravi
r
9an, vključen v potrjevanje skladnosti.

(2) Če certifikacijski organ izda certifikat o skladnosti za sistem
kontrole proizvodnje in nadzora nad njo, mora proizvajalec ali
njegov zastopnik na njegovi podlagi podati še izjavo o skladnosti
gradbenega proizvoda.
(3) Pri posamični (in neserijski) proizvodnji zadostuje izjava o
skladnosti, podana na podlagi začetnega tipskega preskusa
gradbenega proizvoda in kontrole proizvodnje, če tehnične
specifikacije za gradbene proizvode, ki pomembno vplivajo na
zdravje in varnost, ne zahtevajo drugače.
(4) Minister predpiše vsebino listin o skladnosti iz prvega
odstavka tega člena.
27. člen

n,r0 a ro zv
konf°
' P ' °dnje iz prejšnjega odstavka je stalna notranja
jn ro'a Proizvodnje, ki jo izvaja proizvajalec. Vsi elementi, zahteve
s re me
tiorr0'3' P i proizvajalec v zvezi s kontrolo proizvodnje,
pobiti sistematično dokumentirani v obliki zapisane politike in

(1) Po izdaji listine o skladnosti iz prejšnjega člena mora
proizvajalec oziroma njegov zastopnik označiti gradbeni proizvod
z znakom skladnosti, če je taka označitev predpisana s
predpisom, izdanim na podlagi 11. člena tega zakona.

tvorrb°rposamezen
'n kombinaciia metod iz prvega odstavka tega člena, ki
Proiz°v°dov, sta odvisna
sistemodpotrjevanja
skladnosti
gradbenih
tehničnih zahtev
za posamezni

(2) Gradbenega proizvoda, ki ni primeren za svojo nameravano
uporabo, in gradbenega proizvoda, za katerega ni predpisana
označitev z znakom skladnosti, ni dovoljeno označiti s tem
znakom ali drugimi znaki, ki so podobni predpisanemu znaku
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skladnosti do te mere, da bi lahko ustvarili zmedo na trgu ali
zavedli potrošnike.

(2) Pri preverjanju trajnega izpolnjevanja zahtev iz prve in druge
alinee prejšnjega odstavka sodeluje in poda svoje soglasje k
odločitvam tudi ministrstvo; pristojno za graditev.

28. člen
V. Inšpekcijsko nadzorstvo

(1) Proizvajalec gradbenega proizvoda sme v potrjevanje
skladnosti skladno z 2. alineo prvega odstavka 25. člena tega
zakona vključiti tisti certifikacijski organ, ki nima sedeža v Republiki
Sloveniji, ki je priglašen Komisiji z ustreznim obsegom svoje
usposobljenosti za delo. Listine o skladnosti, ki jih izda tak
certifikacijski organ, morajo biti inšpekcijskemu organu iz 30. člena
tega zakona dosegljive v slovenskem jeziku pri dobavitelju.

30. člen
(1) Izpolnjevanje zahtev tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
predpisov glede gradbenih proizvodov, ki so bili dani v promet,
nadzoruje gradbeni inšpektorat.
(2) Inšpektorji gradbenega inšpektorata imajo poleg pooblastil in
ukrepov, ki izhajajo iz posameznih predpisov, ki se nanašajo na
njihovo delo, na podlagi tega zakona dodatna pooblastila, da:
- zahtevajo od dobavitelja vse potrebne podatke in vpogled v
izdane listine o skladnosti ter tehnično dokumentacijo gradbenih
proizvodov,
- izvedejo ustrezne preglede in preskuse gradbenih proizvodov
glede skladnosti s tehničnimi specifikacijami,
- odvzamejo vzorce gradbenih proizvodov in jih oddajo v
preveritev skladnosti,
- odredijo umik listin o skladnosti za neskladne gradbene
proizvode,
- odredijo odpravo ugotovljenih neskladnosti,
- zahtevajo, da se gradbeni proizvodi opremijo s predpisanimi
znaki skladnosti, oziroma odredijo odstranitev nedovoljenih
znakov skladnosti,
- za neskladne gradbene proizvode prepovedo dajanje v promet,
omejijo promet ali odredijo umik iz prometa in izvedejo dodatne
ukrepe, ki zagotovijo, da se bo prepoved upoštevala,
- v času, ki je potreben za izvedbo raznih pregledov in preskusov,
začasno prepovedo vsakršno dobavo, ponudbo dobave ali
razstavljanje gradbenih proizvodov, kakor hitro obstaja utemeljen
sum, da so ti gradbeni proizvodi neskladni s predpisi,
- odredijo uničenje neskladnih gradbenih proizvodov, če je to nujno
za zavarovanje zdravja in varnosti ljudi.

(2) Če ima certifikacijski organ sedež v Republiki Sloveniji, ga
sme proizvajalec gradbenega proizvoda vključiti v potrjevanje
skladnosti v skladu z 2. alineo prvega odstavka 25. člena tega
zakona le, če je certifikacijski organ pridobil dovoljenje ministra,
pristojnega za trg, za izvajanje določenih nalog v tem postopku v
skladu z 29. členom tega zakona. V dovoljenju je treba navesti
gradbene proizvode, ki so v pristojnosti certifikacijskega organa,
in naravo nalog, ki so mu poverjene.
(3) Naloge iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko opravi
certifikacijski organ sam ali pa izvedbo ene oziroma več nalog,
upoštevajoč opis dejavnosti posameznega tipa organov, vključenih
v potrjevanje skladnosti iz 23. člena tega zakona, poveri kontrolnim
organom ali preskuševalnim laboratorijem, ki so priglašeni Komisiji
z ustreznim obsegom svoje usposobljenosti oziroma ki so pridobili
dovoljenje iz 29. člena tega zakona.
(4) Če je v tehnični specifikaciji predpisan sistem potrjevanja
skladnosti, ki od proizvajalca gradbenega proizvoda zahteva poleg
kontrole proizvodnje le dodaten začetni preskus gradbenega
proizvoda pri preskuševalnem laboratoriju, sme proizvajalec v
postopek potrjevanja skladnosti gradbenega proizvoda
neposredno vključiti preskuševalni laboratorij, ki izpolnjuje pogoje
iz prejšnjega odstavka.
29. člen

(3) Gradbeni inšpektorat lahko izvedbo potrebnega pregleda a11
preskusa iz prejšnjega odstavka v okviru inšpekcijskega
nadzorstva poveri usposobljeni instituciji.

(1) Minister, pristojen za trg, v soglasju z ministrom izda odločbo
o dovoljenju za opravljanje nalog iz prejšnjega člena v skladu s
splošnimi predpisi o ugotavljanju skladnosti proizvodov tistim
organom, vključenim v potrjevanje skladnosti s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:
- razpolagajo s potrebnimi sredstvi in opremo,
- razpolagajo z osebjem, ki je strokovno usposobljeno in izkazuje
profesionalno integriteto,
- zagotavljajo neodvisnost in nepristranost osebja in strokovnih
sodelavcev v razmerju do pravnih ali fizičnih oseb, ki so
neposredno ali posredno povezane z gradbenim proizvodom,
katerega skladnost se potrjuje z izvajanjem preskusov, pripravo
poročil, izdajanjem certifikatov o skladnosti in izvajanjem
nadzora,
- zagotavljajo poslovno tajnost,
• imajo zavarovano odgovornost za opravljeno delo, razen v
primeru, da je odgovornost zavarovana s strani države na
podlagi zakona.
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31. člen
(1) Stroške inšpekcijskega postopka (stroški analiz, dnevnica,
potni stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedenim
postopkom), ki se je končal neugodno za zavezanca, <rP'
zavezanec.
(2) Pritožba zoper odločbo, izdano za izvedbo pooblastil iz
drugega odstavka prejšnjega člena, ne zadrži njene izvršitve.
32. člen
Vlada Republike Slovenije lahko predpiše vsebino in način
obveščanja drugih držav oziroma mednarodnih subjektov o tis
ukrepih državnih organov, ki z omejitvijo dajanja gradben
proizvodov v promet oziroma z odreditvijo njihovega umika
prometa zaradi zavarovanja javnega interesa vplivajo
mednarodno trgovino.
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VI. Posebni postopki

VIII. Prehodne in končne določbe
33. člen

35. člen

(1) Če za kateri koli gradbeni proizvod ni tehničnih specifikacij iz
6. člena tega zakona, Republika Slovenija kot država uvoza na
zahtevo v posamičnih primerih šteje, da je gradbeni proizvod
skladen z njenimi zahtevami, če so to potrdili preskusi in
preverjanja, ki jih je organ, vključen v potrjevanje skladnosti v
državi proizvajalki, ki je članica Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu: država proizvajalka), izvedel skladno z veljavnimi
metodami v Republiki Sloveniji ali z metodami, ki jih slednja priznava
za enakovredne.

(1) Minister izda podzakonske predpise iz drugega odstavka 4.
člena, tretjega odstavka 21. člena, tretjega odstavka 25. člena in
četrtega odstavka 26. člena tega zakona v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.

(2) Da bi ugotovila, ali je zagotovljena enakovredna raven
ustreznosti gradbenega proizvoda, lahko Republika Slovenija
zahteva dodatne informacije o organu, vključenem v potrjevanje
skladnosti, ki ga država proizvajalka namerava določiti za ta
namen. V primeru pomisleka o določenem organu Republika
Slovenija utemelji svoje odklonilno stališče in o tem obvesti
Komisijo.

36. člen

(2) Minister izda prevod razlagalnih dokumentov iz tretjega
odstavka 4. člena tega zakona v enem letu po uveljavitvi tega
zakona.

Do sprejema tehničnih specifikacij po določbah tega zakona
oziroma do sprejema posebnih predpisov iz prvega odstavka 2.
člena tega zakona se uporabljajo naslednji tehnični predpisi o
gradbenih proizvodih:
- Odredba o obveznem atestiranju betonskih cevi za kanalizacijo,
dolgih več kot en meter (Uradni list SFRJ, št. 34/85),
- Odredba o obveznem atestiranju dodatkov betonu (Uradni list
SFRJ, št. 34/85),
- Odredba o obveznem atestiranju cementa (Uradni list SFRJ, št.
34/85 in 67/86),
- Odredba o obveznem atestiranju tovarniško izdelanih elementov
iz celičastega betona (Uradni list SFRJ, št. 34/85),
- Odredba o obveznem atestiranju frakcioniranega kamenega
agregata za beton in asfalt (Uradni list SFRJ, št. 41/87),
- Odredba o obveznem atestiranju hidroizolirnega z bitumnom
impregniranoga materiala in bitumenskih trakov (Uradni list
SFRJ, št. 46/87),
- Odredba o obveznem atestiranju ivernih plošč za splošno rabo
in gradbeništvo (Uradni list SFRJ, št. 61/83),
- Odredba o obveznem atestiranju vijakov, matic in podložk za
vezavo nosilnih jeklenih konstrukcij (Uradni list SFRJ, št. 61/
85),
- Pravilnik o obveznem atestiranju fasadnih opečnih zidakov in
blokov in o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije
združenega dela, pooblaščene za atestiranje teh proizvodov
(Uradni list SFRJ, št. 24/90),
- Pravilnik o obveznem atestiranju opečnih strešnikov in o pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega dela,
pooblaščene za atestiranje teh proizvodov (Uradni list SFRJ,
št. 24/90),
- Pravilnik o obveznem atestiranju elementov tipskih gradbenih
konstrukcij glede odpornosti proti požaru in o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati organizacije združenega dela, pooblaščene
za atestiranje teh proizvodov (Uradni list SFRJ, št. 24/90),
- Pravilnik o tehničnih normativih za nosilne jeklene konstrukcije
(Uradni list SFRJ, št. 61/86),
- Pravilnik o tehničnih predpisih o stabilnosti jeklenih nosilnih
konstrukcij (Uradni list SFRJ, št. 41/64),
- Pravilnik o tehničnih predpisih za toleranco mer in oblik pri jeklenih
nosilnih konstrukcijah (Uradni list SFRJ, št. 41/64),
- Pravilnik o tehničnih predpisih o kakovosti zvarov za jeklene
nosilne konstrukcije (Uradni list SFRJ, št. 41/64),
- Pravilnik o tehničnih predpisih za ležišča in sklepe pri jeklenih
nosilnih konstrukcijah (Uradni list SFRJ, št. 41/64),
- Pravilnik o tehničnih predpisih za lahke jeklene zgradbe pri
jeklenih nosilnih konstrukcijah (Uradni list SFRJ, št. 6/65),

(3) Republika Slovenija šteje vsa poročila in listine o skladnosti,
'zdane v skladu s tem členom v državi proizvajalki, za enakovredne
Poročilom in listinam o skladnosti, ki so jih izdali organi, vključeni
v
Potrjevanje skladnosti s sedežem na njenem ozemlju.

VII. Kazenske določbe
34. člen
1
(se
) 2 denarno kaznijo od 2.500.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev
kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma z denarno kaznijo
°d 2.500.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev posameznik, ki v zvezi
s
samostojnim opravljanjem dejavnosti:
" v promet gradbeni proizvod v nasprotju s 6., 7. oziroma 9.
c|
enom tega zakona,
' Poda izjavo o usklajenosti gradbenega proizvoda v nasprotju z
10
- členom tega zakona,
" Podeli evropsko tehnično soglasje v nasprotju s 13. do 18. členom
e
' 9a zakona,
Podeli slovensko tehnično soglasje v nasprotju s 19. do 21.
oienom tega zakona,
ne označi gradbenega proizvoda skladno s prvim odstavkom
27
■ člena tega zakona,
v
nasprotju z drugim odstavkom 27. člena tega zakona označi
9radbeni proizvod z znakom skladnosti ali drugimi znaki, ki so
Podobni znaku skladnosti do te mere, da bi lahko ustvarili zmedo
K| ,r9U a'' 2avec"' P0,rošnike,
- vkl'
juči v postopek potrjevanja skladnosti certifikacijski organ v
. "as
v Protju z 28. členom tega zakona,
ede nalogo organa, vključenega v potrjevanje skladnosti,
. vrez odločbe iz prvega odstavka 29. člena tega zakona,
nasprotju s 30. členom tega zakona ne ravna skladno z
Vr
sljivimi odločbami gradbenega inšpektorata.

j^) Z denarno kaznijo od 250.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se
e 2a
Prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki
st0^
1
dejanje iz prejšnjega odstavka.
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- Pravilnik o tehničnih predpisih za pregled in preizkušanje jeklenih
nosilnih konstrukcij (Uradni list SFRJ, št. 6/65),
- Pravilnik o tehničnih predpisih za enostavne konstrukcije zgradb
pri jeklenih nosilnih konstrukcijah (Uradni list SFRJ, št. 6/65),
- Pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za zaščito jeklenih
konstrukcij pred korozijo (Uradni list SFRJ, št. 32/70),
- Pravilnik o tehničnih predpisih za specialno varstvo
elektroenergetskih naprav pred požarom (Uradni list SFRJ, št.
16/66),
- Pravilnik o tehničnih normativih za naprave za avtomatsko
zapiranje vrat in loput, odpornih proti požaru (Uradni list SFRJ,
št. 35/80),
- Pravilnik o tehničnih normativih za stabilne sisteme za gašenje
požara z ogljikovim dioksidom (Uradni list SFRJ, št. 44/83 in 31/
89),
- Pravilnik o tehničnih normativih za sisteme za odvod dima in
toplote, nastalih pri požaru (Uradni list SFRJ, št. 45/83),
- Pravilnik o tehničnih normativih za požarno in eksplozijsko
zaščito skladišč (Uradni list SFRJ. št. 24/87),
- Pravilnik o tehničnih normativih za varstvo elektroenergetskih
postrojev in naprav pred požarom (Uradni list SFRJ, št. 74/90),
- Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje
požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91),
- Pravilnik o tehničnih normativih za varstvo visokih objektov
pred požarom (Uradni list SFRJ, št. 7/84),
- Pravilnik o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne
inštalacije (Uradni list SFRJ, št. 53/88),
- Pravilnik o tehničnih normativih za jeklene žice, palice in vrvi za
prednapenjanje konstrukcij (Uradni list SFRJ št. 41/85 in 21/
88),
- Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton (Uradni
list SFRJ, št. 11/87),
- Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton,
pripravljen z naravnim in umetnim lahkoagregatnim polnilom
(Uradni list SFRJ, št. 15/90),
- Pravilnik o tehničnih normativih za temeljenje gradbenih objektov
(Uradni list SFRJ, št. 15/90),
- Pravilnik o tehničnih predpisih o strelovodih (Uradni list SFRJ,
št. 13/68).
37. člen
Do sprejema tehničnih specifikacij po določbah tega zakona
oziroma do sprejema posebnih piedpisov iz prvega odstavka 2.
člena tega zakona veljata naslednja tehnična predpisa o gradbenih
proizvodih:
- Odredba o zahtevah, katere morajo izpolnjevati gradbeni
proizvodi (Uradni list RS, št. 76/95),
- Odredba o tehničnih in drugih zahtevah za keramične ploščice
(Uradni list RS, št. 85/98).
38. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati:
- Seznam organizacij, pooblaščenih za atestiranje fasadnih
opečnih zidakov in blokov (Uradni list SFRJ, št. 31/91),
- Seznam organizacij, pooblaščenih za atestiranje opečnih
strešnikov (Uradni list SFRJ, št. 31/91),
- Seznam organizacij združenega dela, pooblaščenih za atestiranje
betonskih cevi za kanalizacijo, dolgih več kot en meter (Uradni
list SFRJ, št. 8/87, 21/88 in 2/89),
- Seznam organizacij združenega dela, pooblaščenih za atestiranje
dodatkov betona (Uradni list SFRJ, št. 51/86 in 3/87),
- Seznam organizacij združenega dela, pooblaščenih za atestiranje
cementa (Uradni list SFRJ, št. 51/86 in 3/87),
- Seznam organizacij združenega dela, ki so pooblaščene za

atestiranje tovarniško izdelanih elementov iz celičastega betona
(Uradni list SFRJ, št. 61/81 in 69/82),
- Seznam organizacij združenega dela, pooblaščenih za atestiranje
tovarniško izdelanih elementov iz celičastega betona (Uradni
list SFRJ, št. 51/86),
- Seznam organizacij združenega dela, pooblaščenih za atestiranje
frakcioniranega kamenega agregata za beton in asfalt (Uradni
list SFRJ, št. 21/88, 2/89 in 63/89),
- Seznam organizacij združenega dela, pooblaščenih za atestiranje
hidroizolirnega z bitumnom impregniranega materiala in
bitumenskih trakov (Uradni list SFRJ, št. 21/88 in 63/89),
- Seznam organizacij združenega dela, ki so pooblaščene za
atestiranje ivernih plošč (Uradni list SFRJ, št. 40/79, 14/80 in
38/81),
- Seznam organizacij združenega dela, pooblaščenih za atestiranje
sistema za zračenje zaklonišč in dvonamenskih objektov
(Uradni list SFRJ, št. 31/89 in 31/91),,
- Seznam organizacij, pooblaščenih za atestiranje vijakov, matic
in podložk za vezavo nosilnih jeklenih konstrukcij (Uradni list
SFRJ, št. 31/91),
- Pravilnik o tehničnih predpisih za preizkušanje, dobavo in
uporabo žice za prednapeti beton (Uradni list SFRJ, št. 39/64),
- Pravilnik o tehničnih predpisih za uporabo rebrastega jekla za
armirani beton (Uradni list SFRJ, št. 39/65),
- Pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za uporabo Bl-jekla v
armiranobetonskih konstrukcijah (Uradni list SFRJ, št. 18/69),
- Pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za projektiranje in izvajanje
betonskih in armiranobetonskih konstrukcij v okolicah, ki so
izpostavljene agresivnemu delovanju vode in tal (Uradni list
SFRJ, št. 32/70),
- Pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za prednapeti beton
(Uradni list SFRJ, št. 51/71),
- Odločba o pristojbini za obvezno atestiranje ivernih plošč za
splošno rabo in gradbeništvo (Uradni list SFRJ, št. 23/82).
39. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 91 a in
98. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in
29/86, Uradni list RS, št. 40/94, 69/94, 59/96 in 45/99).
Določbe 8.a do 8.e člena navedenega zakona prenehajo veljati v
tistih delih, ki se nanašajo na dajanje gradbenih proizvodov v
promet, določba 90.a člena pa preneha veljati v delu, ki se nanaša
na inšpekcijski nadjfcir izdelave gradbenih proizvodov.
40. člen
(1) Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji se začne)0
uporabljati naslednje določbe tega zakona:
- druga in tretja alinea drugega odstavka 6. člena,
-13. do 18. člen,
- prvi odstavek 28. člena,
.
- tretji in četrti odstavek 28. člena v delu, ki govori o kontrolni
organih in preskuševalnih laboratorijih,ki so priglašeni Komis'1'1
- 33. člen.
(2) Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji preneha
veljati prvi odstavek 21. člena tega zakona v tistem delu, k1 s
nanaša na podelitev slovenskega tehničnega soglasja na podlag
evropskega tehničnega soglasja.
41. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem |is,u
Republike Slovenije.

III. OBRAZLOŽITEV

a) Splošne določbe

gradbenih proizvodov, ki so bili zakonito dani v promet. Ne bo
smel torej omejiti ali celo izključiti uporabe gradbenih proizvodov,
ki bodo dani v promet skladno z določbami Zakona o gradbenih
proizvodih za namen, za katerega so bili predvideni.

V I. poglavju zakona so zapisane temeljne značilnosti pravne
ureditve gradbenih proizvodov skladno z direktivo. Predvsem je
pomembno določilo, da so predmet zakona le tisti gradbeni
proizvodi, katerih lastnosti so povezane z izpolnjevanjem bistvenih
zahtev za gradbene objekte, v katere so vgrajeni. To je ena od
temeljnih razlik od drugih tehničnih predpisov (predpisi o tlačnih
posodah, strojih, dvigalih ...), ki podajajo bistvene zahteve za
proizvode, ki so predmet njihovega urejanja. Kompleksnost
ustvarjenega trikotnika na obravnavanem področju (gradbeni
proizvodi - gradbeni objekti - bistvene zahteve za gradbene
objekte, ki vplivajo na lastnosti gradbenih proizvodov) pa privede
do drugih razlik v razmerju predpisi o gradbenih proizvodih predpisi o drugih proizvodih, kjer je obvezna uporaba
harmoniziranih tehničnih specifikacij le ena od najpomembnejših.

Zakon posebej omenja tudi razlagalne dokumente, čeprav ti nimajo
neposrednega pravnega učinkovanja. Vendar je njihovo
poznavanje in razumevanje pri pripravi (nacionalnih) tehničnih
specifikacij tako ključnega pomena, da je predlagana njihova izdaja
v slovenskem jeziku v obliki posebnih publikacij, dosegljivih
javnosti.
b) Dajanje gradbenih proizvodov v promet
Gradbeni proizvodi se smejo dati v promet samo, če ustrezajo
svoji nameravani uporabi, kar pomeni, da imajo take lastnosti, da
bodo gradbeni objekti, v katere so vgrajeni (če so gradbeni objekti
pravilno projektirani in grajeni - kar ni predmet tega zakona!),
izpolnjevali s predpisi o graditvi objektov določene bistvene
zahteve.

V predloženem zakonu (5. člen) je izraz "gradbeni proizvod"
opredeljen kot vsak proizvod, ki je izdelan za trajno vgraditev v
gradbene objekte; "gradbeni objekti" pa so opredeljeni kot stavbe
'h gradbeni inženirski objekti.
Pomembna je določba o omejenem dosegu zakona. Zakon ureja
zgolj dajanje gradbenih proizvodov v promet in ne njihove uporabe
(3. člen), kar je prepuščeno zakonodaji o gradbenih objektih (npr.
Zakon o graditvi objektov in predpisi, izdani na njegovi podlagi,
Zakon o temeljih varnosti v železniškem prometu - v pripravi). Na
tem
področju (za zdaj) ni harmonizirane zakonodaje in vsaka
• država sama oceni, ali bo regulirala način graditve gradbenih
objektov in tehnične (bistvene) zahteve, katerim morajo ustrezati.
glede na možen neobstoj te vrste tehnične zakonodaje, ki je
Pravzaprav osnovni vzrok za zakonodajo o gradbenih proizvodih,
Pa mora vsaka država članica EU (pa tudi kandidatka za ta
status!) sprejeti harmonizirano zakonodajo o gradbenih proizvodih,
da bi tako zagotovila odpravo tehničnih ovir pri trgovanju.

V 6. členu zakona so navedene "harmonizirane" tehnične
specifikacije, ki jih morajo upoštevati proizvajalci pri izdelavi
gradbenih proizvodov, da bi svoj proizvod dali v promet zakonito.
Iz drugega odstavka navedenega člena je razvidna hierarhija
tehničnih specifikacij: harmonizirani standardi, evropska tehnična
soglasja, priznane nacionalne tehnične specifikacije. Na tem
mestu ponovno opozarjamo (enako kot v Uvodu), da je praksa
izvajanja direktive pokazala neizvršljivost uporabe zadnje
navedenih tehničnih specifikacij (npr. standard DIN, francosko
tehnično soglasje). Alternativa je torej le v možni opredelitvi
zahtevanih lastnosti gradbenega proizvoda v obliki
harmoniziranega standarda ali podrejeno v obliki evropskega
tehničnega soglasja (glej tudi obrazložitev poglavja "Podeljevanje
tehničnih soglasij").

Določbe 7. člena tega zakona so namenjene nadaljnjemu obstoju
Možnosti reguliranja zahtev za gradbene proizvode, za katere
'
ni harmoniziranih tehničnih specifikacij, navedenih v
Predhodnem členu zakona. Opozoriti pa je treba, da se določbe
■ člena zakona o dajanju gradbenih proizvodov v promet
uporabljajo
(seveda subsidiamo glede na določbe 6. člena zakona!)
6 v
primeru, da zahtevane tehnične lastnosti proizvodov niso
Predmet
ureditve drugih (posebnih) zakonov, kar je opredeljeno
v
členu predlaganega zakona. Kot primer navajamo Zakon o
lovnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), ki v 7. členu pod naslovom
ohnični predpisi in tehnične specifikacije za javne ceste"določa,
am
'nister, pristojen za promet, izdaja tehnične predpise za javne
®s'e, s katerimi podrobneje uredi posamezna vprašanja,
zvezana s planiranjem, projektiranjem, graditvijo in vzdrževanjem
cest
S tehničnimi predpisi lahko določi obvezno uporabo
sndardov in tehničnih specifikacij za javne ceste. Ti obvezni
andardi in tehnične specifikacije za javne ceste pa se lahko
tudi na tehnične zahteve za gradbene proizvode, ki se
«>™iajo pri graditvi javnih cest, kar (posredno) izhaja iz drugega
s avka 7. člena. Ker so torej tehnične zahteve za te gradbene

Vsebina 7. člena zakona predstavlja vnos "nacionalnega dela"
sistema. Omogočila bo reguliranje tistih gradbenih proizvodov, ki
(v danem trenutku) ne bodo predmet harmoniziranih zahtev,
varnostni razlogi pa bodo narekovali oblikovanje nacionalnih
zahtev. Seveda bo vsaki širitvi harmoniziranih zahtev sledilo
(avtomatično) ustrezno skrčenje predhodno sprejetih nacionalnih
zahtev. Poleg slovenskih nacionalnih standardov in slovenskih
tehničnih soglasij (ki so "nacionalna preslikava" harmoniziranih
tehničnih specifikacij iz 6. člena) zakon predvideva tudi izdajo
"slovenskih tehničnih predpisov". Tehnični predpis za določen
gradbeni proizvod bo izdan v primeru, da zanj ne bo na voljo
"zaključene celote" slovenskih nacionalnih standardov, ki bi ga
lahko ustrezno regulirala brez obstoja "veznega besedila".
V 9. členu je podana izjema o obveznem upoštevanju obstoječih
tehničnih specifikacij. I/ takem primeru, ki je dopusten le pri manj
kompleksnih in zahtevnih gradbenih proizvodih (potrjevanje
skladnosti z izjavo o skladnosti), pa mora proizvajalec v vsakem
primeru zagotoviti začetno tipsko preskušanje gradbenega
proizvoda pri preskuševalnem laboratoriju, pa čeprav tehnična
specifikacija (če se uporabi) sicer dovoljuje, da takšno
preskušanje izvede proizvajalec sam.

Qradh,°ende ŽB predmet druge zakonodaje, za dajanje v promet teh
g
'h proizvodov ne veljajo določbe 7. člena tega zakona.
6 3 Pa nal<naden
(teh ^
sprejem (standard) oziroma podelitev
na rČn° S09lasje) harmonizirane tehnične specifikacije vplivata
jg 'nellarmonizirano) nacionalno zakonodajo. Dajanje v promet
har takem Primeru vezano le na izpolnjevanje zahtev
9radh'ri'Z'ran'11 ^ničnih specifikacij. Reguliranje uporabe
2g. en'h proizvodov pri graditvi cest sicer ostane skladno z
10 11 0 avn
verujar
' l 'h cestah v rokah ministra, pristojnega v promet,
mora pri opredelitvi bistvenih zahtev zagotoviti prost pretok
18
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Z 10. členom je urejeno vprašanje tako imenovanih *manj
pomembnih gradbenih proizvodov". Mednarodno usklajena
definicija takega gradbenega proizvoda kakor tudi definicija z
njim povezanega pojma "priznanega tehničnega pravila"sta podani
v 13. in 14. točki 5. člena zakona. Uvrstitev določenega
gradbenega proizvoda v kategorijo "manj pomembnega" je
15
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dejansko vezana na odločitev Komisije. Šele po predhodni odločitvi
Komisije bo minister, pristojen za graditev, posamezen proizvod
uvrstil na seznam, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Izjavo o usklajenosti (ne "o skladnosti", ker je ta termin rezerviran
za ostale gradbene proizvode!) poda proizvajalec na lastno
odgovornost ob izpolnjevanju meril iz slovenskega nacionalnega
standarda o dobaviteljevi izjavi o skladnosti (trenutno slovenski
nacionalni standard SIST EN 45014:1998, Splošna merila za
dobaviteljevo izjavo o skladnosti).

subsidiarnosti sprejema nacionalnih tehničnih specifikacij le v
primeru neobstoja harmoniziranih na evropski ravni.
d) Ugotavljanje in potrjevanje skladnosti z zahtevami
tehničnih specifikacij
Za potrjevanje skladnosti gradbenega proizvoda (in tudi za izvedbo
predhodnega ugotavljanja skladnosti) je odgovoren proizvajalec
gradbenega proizvoda. Proizvajalec je tisti, ki odgovarja za vse
posledice (vključujoč morebitno odškodninsko odgovornost),
povezane z neskladnimi gradbenimi proizvodi. Država ni več
zavezana k sodelovanju pri ugotavljanju in potrjevanju skladnosti
(gradbenih) proizvodov in ne jamči za njihovo brezhibnost.
Pridržala pa si je pravico opredelitve zahtevanih lastnosti
gradbenih proizvodov in postopkov, ki jih mora proizvajalec izvesti
(ali naročiti njihovo izvedbo pri certifikacijskem organu ali
preskusnem laboratoriju), preden da v promet svoj gradbeni
proizvod. Zakonodajalec je tudi predpisal pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati "organi, vključeni v potrjevanje skladnosti", in določil
pristojne upravne organe za izdajo odločb o dovolitvi opravljanja
dejavnosti potrjevanja skladnosti proizvodov na reguliranem
področju. Inšpekcijski nadzor se umika iz faze proizvodnje (glej
obrazložitev pod naslednjo točko) in se omejuje izključno na
gradbene proizvode, ki so že dani v promet. Pristojni inšpekcijski
organ torej "za nazaj" ugotavlja, ali je proizvajalec pri izdelavi
gradbenega proizvoda upošteval vse zahteve tega zakona in na
njegovi podlagi uveljavljenih tehničnih specifikacij. S tako
konstrukcijo odgovornosti in pristojnosti pa je povezano tudi
izjemno pomembno vprašanje (neposredne) odškodninske
odgovornosti zaradi posledic uporabe neskladnega (in
nevarnega) gradbenega proizvoda. Ker država ne sodeluje več
pri jamčenju brezhibnosti proizvoda (odpravljen je obvezen
predhodni preskus v "državnem laboratoriju"), tudi ni več
zavezanec plačila odškodnine za morebitno škodo, nastalo zaradi
njegove rabe. Neposredni naslovnik ostane izključno proizvajalec
oziroma, kadar sta vključena v postopek potrjevanja skladnosti,
tudi konkretni certifikacijski organ ali preskusni laboratorij. Kot že
rečeno, pa je njuno delo opravljeno za proizvajalca in po njegovem
naročilu in ne predstavlja izvajanja prenesenih javnih poooblastil-

Označevanje skladnosti gradbenih proizvodov kot zadnje
proizvajalčevo opravilo, preden sme dati gradbeni proizvod v
promet, je urejeno v 11. členu (glej tudi 27. člen). V zakonu je
pristojnemu ministru dano pooblastilo za izdajo podzakonskega
predpisa, s katerim bo uredil dolžnost in način označevanja
gradbenega proizvoda z znaki skladnosti. To pooblastilo bo
uporabljeno za prenos v slovenski pravni sistem tistega dela
direktive (predvsem del njenega Dodatka III), ki ureja način
označevanja gradbenih proizvodov z znakom skladnosti CE.
Dopuščena pa je tudi možnost, da se v prehodnem obdobju uvede
označevanje gradbenih proizvodov z "nacionalnim" znakom,
skladnosti.
c) Podeljevanje tehničnih soglasij
Sistem dajanja gradbenih proizvodov v promet temelji na dveh
osnovnih oblikah tehničnih specifikacij, kijih zakon uvaja kot orodje
za definiranje konkretnih zahtev o lastnostih posameznih
gradbenih proizvodov oziroma njihovih družin in predpisanih
postopkov ugotavljanja in potrjevanja skladnosti. Do podelitve
tehničnega soglasja, ki je opredeljeno kot "pozitivna tehnična
presoja ustreznosti gradbenega proizvoda za predvideno
uporabo, ki temelji na izpolnjevanju bistvenih zahtev za gradbene
objekte, za katere se gradbeni proizvod uporablja", sme priti le v
primeru, če imamo opraviti z gradbenim proizvodom, ki ni predmet
obstoječih standardov ali ki od obstoječih standardov znatno
odstopa. Tehnično soglasje torej v svojem bistvu predstavlja
subsidiarno ("rezervno") obliko zapisa zahtev, ki jim mora ustrezati
gradbeni proizvod. Tehnično soglasje se podeljuje t. i. "inovativnim"
gradbenim proizvodom, ki jih v določenem obdobju ob dani ravni
stanja tehnike (še) ni mogoče standardizirati.

Določbe 24. in 25. člena o izbiri kriterijev za določitev postopka
potrjevanja skladnosti pri posameznem gradbenem proizvodu
so izredno pomembne zaradi "nacionalnega dela" zakona. V
"evropskem delu" so namreč naslovniki kriterijev, ki jih je treba
upoštevati pri oblikovanju tehničnih specifikacij, ustrezni organi
na ravni EU (Komisija, standardizacijski organi, Evropska
organizacija za tehnična soglasja ...). Pomembno jo, da se načeto
izbire "najmanj obremenjujočega načina potrjevanja skladnosti
(tretji odstavek 25. člena) spoštuje tudi na nacionalni ravni. Le
tako se ob zagotovitvi potrebne varnosti in varovanja okolja >n
potrošnikov proizvajalcem ne naložijo nepotrebni stroški, ki vplival0
na njihov položaj in obstoj na trgu. Zato bo praviloma predpis3"
postopek potrjevanja skladnosti, ki bo privedel do izdelave izjave
o skladnosti, in le izjemoma postopek, ki bo privedel do izdal0
certifikata o skladnosti. Tak pristop pa narekujejo tudi prevzete
Obveznosti Republike Slovenije iz Sporazuma o tehničnih ovira
v trgovini, kije del Sporazuma o Svetovni trgovinski organizaciji
VVTO/TBT.

O pravni naravi tehničnega soglasja in postopka njegove podelitve
govori Uvod k predlogu zakona v poglavju o poglavitnih zakonskih
rešitvah. Na tem mestu je treba zgolj poudariti, da podeljevanje
tehničnih soglasij poteka po določenih pravilih (glej predvsem
14., 17., 18., 19. in 21. člen), ki zagotavljajo natančno tehnično
presojo kot zagotovitev ustreznosti gradbenega proizvoda. Zato
je nujno, da se zagotovita ustrezna kadrovska in tehnična
usposobljenost institucij (organi za tehnična soglasja), ki
podeljujejo tehnična soglasja. Tudi na tem področju je zato potrebna
podobna ureditev, kot jo poznamo pri delu organov za potrjevanje
skladnosti po določbah Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode
in o ugotavljanju skladnosti. Za delo na reguliranem področju je
treba pridobiti dovoljenje države, ki se mora predhodno prepričati
o usposobljenosti institucije, ki bi rada opravljala zahtevno tehnično
delo. Vloga akreditacije pa je za zdaj na tem področju manj izrazita
(čeprav se krepi), zato zakon ne vsebuje nikakršnih določil o
povezanosti akreditacije in podelitve dovoljenja za delo v zvezi s
tehničnimi soglasji.

Pomembne so tudi določbe 28. in 29. člena, ki urejajo vprašani0
ugotavljanja usposobljenosti organov, ki sodelujejo v postopki
potrjevanja skladnosti, in izdaje upravnih dovoljenj, ki so podlag^
za njihovo delo. V tem delu je predlagani zakon skoraj v cel
prevzel sistem, ki sta ga oblikovala Zakon o tehničnih zahtev
za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (IV. poglavje "Določi
organov za ugotavljanje skladnosti oziroma določitev zahtev,
jih morajo izpolnjevati organi za ugotavljanje skladnosti") in Za
o akreditaciji (III. poglavje "Uporaba akreditacije v predpisih )■

Tudi to poglavje je razdeljeno na evropski "harmonizirani" del in
slovenski "neharmonizirani" del. Določbe o podeljevanju in
veljavnosti evropskih tehničnih soglasij se bodo začele uporabljati
z dnem pristopa Republike Slovenije k EU. Tako kot pri standardih
tudi pri tehničnih soglasjih velja, da je podeljevanje slovenskega
tehničnega soglasja vezano na nepodelitev evropskega
tehničnega soglasja. Gre za dosledno uveljavitev načela
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namreč razlogov za odstopanje od splošnega sistema, ki
omogoča smotrno in usklajeno delo na področju tehnične
infrastrukture organov za potrjevanje skladnosti. Ker Zakon o
tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
zahteva soglasje "resornega" ministrstva za izdajo odločbe o
delovanju na reguliranem področju in ker predlagani zakon zahteva
sodelovanje slednjega tudi pri naknadnem preverjanju trajnega
izpolnjevanja najbolj pomembnih zahtev o usposobljenosti organov
za potrjevanje skladnosti, ni nevarnosti konflikta razhajajočih se
ocen različnih državnih organov.

f) Posebni postopki
Zaradi popolnosti prevzema direktive je bilo treba v zakon vnesti
tudi določbe o izvajanju posebnih postopkov o priznavanju
skladnosti uvoženih gradbenih proizvodov med državami
članicami EU. Gre izključno za tiste gradbene proizvode, za katere
(še) ni harmoniziranih tehničnih specifikacij, navedenih v 6. členu
zakona. Vezanost izvajanja teh postopkov izključno na države
članice EU pa zahteva odložitev uporabe 33. člena zakona na
čas pristopa Republike Slovenije k EU, kar je zapisano v prehodnih
določbah zakona.

Uporaba določb prvega in (delno) tretjega ter četrtega odstavka
28. člena zakona, ki urejajo vključitev organov za potrjevanje
skladnosti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, v postopke
Potrjevanja skladnosti, je odložena do pristopa Republike Slovenije
k
EU. Na tem mestu pa je treba opozoriti, da tudi za gradbene
Proizvode veljajo določbe Zakona o tehničnih zahtevah za
Proizvode in o ugotavljanju skladnosti (18. člen v zvezi s četrtim
odstavkom 1. člena) o veljavnosti listin in znakov (skladnosti),
izdanih v tujini. Takim listinam in znakom bo mogoče pod določenimi
Pogoji priznati veljavnost že v obdobju pred pristopom k EU. Ni pa
Mogoče v tem obdobju avtomatično priznavati rezultatov dela
organov za potrjevanje skladnosti, ki imajo sedež v tujini.

g) Kazenske določbe
Ravnanja v nasprotju z zapovedmi in prepovedmi zakona so
opredeljena kot prekrški in se kaznujejo z denarnimi kaznimi.
Višina predvidenih kazni je usklajena z višino denarnih kazni za
prekrške po Zakonu o splošni varnosti proizvodov in Zakonu o
tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti.
h) Prehodne in končne določbe
V prehodnih določbah so zapisani roki za izdajo tistih
podzakonskih predpisov, ki so potrebni za izvajanje določb
zakona v obdobju pred pristopom Republike Slovenije k EU. Za
tiste predpise, ki so vezani na določbe zakona, ki se bodo začele
izvajati pozneje (npr. predpis iz četrtega odstavka 18. člena, ki bo
natančneje opredelil postopek v zvezi s podelitvijo evropskega
tehničnega soglasja), pa zakon iz razumljivih razlogov rokov za
izdajo ne opredeljuje.

e

) Inšpekcijsko nadzorstvo

Temeljna sprememba pri ureditvi inšpekcijskega nadzorstva je v
da so njegov predmet izključno gradbeni proizvodi, ki so bili
dani v promet. Izdelava gradbenih proizvodov ni več predmet
°rzavnega nadzora. Nadzor nad neposredno izdelavo gradbenih
Proizvodov pri proizvajalcu (in proizvajalčevim sistemom kontrole
Proizvodnje), ki je do uveljavitve tega zakona v pristojnosti
r
9vkl
adbenega inšpektorata, bo prešel v pristojnost organov,
iučenih v potrjevanje skladnosti, če je to zahtevano v tehničnih
s
Pocifikacijah za posamezni gradbeni proizvod (glej točko:
9otavljanje in potrjevanje skladnosti z zahtevami tehničnih
Pecifikacij). Gradbeni inšpektorat pa bo od tržnega inšpektorata
Prevzet nadzor nad skladnostjo gradbenih proizvodov, ki so bili
ani v promet v smislu tretje točke 5. člena zakona. Zaradi
■ prem
enjenega sistema se spremeni področje pristojnosti tržnega
J1 gradbenega inšpektorata, kot je trenutno opredeljena v

Zaradi nujnega postopnega prehoda na zahteve novih tehničnih
specifikacij je treba obdržati v uporabi (36. člen) oziroma v veljavi
(37. člen) dosedanje tehnične predpise o gradbenih proizvodih,
da bi se izognili pravnim prazninam, ki bi utegnile povzročiti znižanje
ravni varnosti potrošnikov in drugih uporabnikov. V 38. členu so
našteti pravni akti (praviloma seznami), ki se sicer dejansko niso
več uporabljali, vendar se pojavljajo v pregledih pravnih aktov,
ker njihova uporaba ni bila izrecno odpravljena.
Med prehodnimi določbami so zelo pomembne tiste, ki
razveljavljajo nekatere določbe veljavnega Zakona o graditvi
objektov. Razveljavljene so tiste določbe zakona, ki urejajo
zahtevane lastnosti gradbenih proizvodov. Razveljaviti je bilo treba
tudi tiste določbe, ki urejajo delo gradbenega inšpektorja. Na podlagi
teh določb je gradbeni inšpektor pristojen za nadzor zakonite
izdelave gradbenih proizvodov in gradbenih konstrukcij.
Inšpekcijski nadzor nad gradbenimi proizvodi je urejen na novo v
V. poglavju zakona. Inšpekcijski nadzor zajema le gradbene
proizvode, ki so bili dani v promet. Zakonita izdelava gradbenih
proizvodov je predmet aktivnosti organov za potrjevanje
skladnosti, ki upoštevajo določbe ustreznih tehničnih specifikacij.
Državni organi nadzora te stopnje ne nadzorujejo več neposredno.
Nadzorujejo pa seveda korektnost delovanja organov za
potrjevanje skladnosti, ki opravljajo svojo dejavnost na
reguliranem področju na podlagi dovoljenja pristojnega ministra,
kot je to opredeljeno v IV. poglavju predlaganega zakona.
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° ' državne uprave in sprejeto je bilo načelo, da se s
zakoni vanj neposredno ne posega, pa
i' °va vsebina na novo in drugače ureja pristojnost
driavnih
o
(npr. Zakon o standardizaciji, Zakon
0
ev0da organov
Pa bodo morale biti tudi nove rešitve Zakona
0 nraHK^ '^' ^
sisfo
^ Proizvodih upoštevane pri pripravi in sprejemu novega
moraiSl<0^a zakona 0 organiziranosti državne uprave. Tako bo
inšDei<Sledn'' zakon Pri opredelitvi pristojnosti gradbenega
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Kot je že zapisano, zakon vsebuje tudi nekatere določbe, ki se
bodo začele uporabljati šele z dnem pristopa Republike Slovenije
k EU. Naštete so v 40. členu zakona, vanj pa so bile uvrščene
zato, ker zakon le na ta način predstavlja integralno besedilo, iz
katerega je razviden nov sistem zagotavljanja ustreznosti
gradbenih proizvodov. Izbran način naknadne uveljavitve
posameznih določb zakona bo pripomogel tudi k pozitivni oceni
slovenske zakonodaje o njeni skladnosti z zakonodajo EU.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta : PREDLOG ZAKONA O
GRADBENIH PROIZVODIH - hitri postopek
2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega
sporazuma o pridružitvi"
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi",
ki se nanašajo na predloženo gradivo: členi: 70., 71., 76.
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma Izhajajoče
obveznosti izpolnjene?
S prejemom zakona in Izdajo njegovih podzakonskih
predpisov, bodo v celoti Izpolnjene obveznosti, izhajajoče
Iz direktive o gradbenih proizvodih (89/106/EGS).
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: nI !
3) Skladnost predloga akta s predpisi ES :
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
predlog zakona je usklajen z zahtevami direktive o gradbenih
proizvodih ( 89/106/EGS).

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zooral
navedenimi pravnimi viri ES (leto) : 31. 12. 2001 oz. z dnem
pristopa RS k EU.

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino? Obstaja neuradni prevod, izdelan za potrebe
prevzema direktive (89/106/EGS.
6) Ali ie predlog akta preveden In v kateri lezik? Predlog je
preveden v angleški jezik.

7) Sodelovan|e neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIE&,
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Unlverza-li
Joseph Twomey, ekspert Iz Irske (PHARE); Janos Brenner,
ekspert Iz ZRN
( PHARE - Deutsche Stlftung); Vitomlf
Fister, lokalni ekspert-zunanjl svetovalec MOP;
8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravne.flg
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev : Zakon je v
preglednici realizacije Državnega programa za obdobje od
1.1.2000 do 31.12.2000 ( št. dop. SVEZ 2-74/99 z dne 9.9.1999)
pod št. 13.

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES ? Da !
Ime In priimek ter podpis
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost : Ni!

vodja delovne skupine:
Rajko Javornik, l.r.
DRŽAVNI PODSEKRETAR
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Podpis ministra
oziroma
predstojnika organa:
dr. Pavel G A N T A R, l-rMINISTER
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Predlog zakona o

KMETIJSTVU

(ZKme)

- EPA 1137 - II - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je dne 6. aprila 2000 poslala
v obravnavo predlog zakona o kmetijstvu (ZKme) hitri postopek, (EPA 1137-11).
Dne 8. marca 2000 so poslanci Andrej Fabjan, Franc
Rovec In Alojz Vesenjak predložili v obravnavo predlog
zakona o kmetijstvu (ZKme) - hitri postopek, ki ureja
enako oziroma podobno vsebino kot predloženi
zakon.
Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki so ga
predložili zgoraj navedeni poslanci še ni končan, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je v obravnavo
predložila Vlada Republike Slovenije.

izvajanje nadzora nad kakovostjo kmetijsko-živilskih
proizvodov.

Številka: 320-15/2000-2
Ljubljana, 06.04.2000

Zakon o kmetijstvu bo tudi podlaga za izvedbo spremljajočih
ukrepov prilagajanja kmetijske politike v Republiki Sloveniji s
Skupno kmetijsko politiko EU (v nadaljnjem besedilu: SKP):
organiziranje in usposobitev potrebnih ustanov, informacijske
zbirke podatkov, promocija kmetijstva, strokovne naloge v
kmetijstvu, izobraževanje in raziskave itd.

Vlada Republike Slovenije je na 154. seji dne 6.4.2000 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O KMETIJSTVU,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

Zaradi pomembne vloge kmetijstva in dejstva, da lahko
Republika Slovenija izvaja kmetijsko politiko, ki je primerljiva s
SKP, le na podlagi Zakona o kmetijstvu, bo njegovo sprejetje v
predvidenem roku pomenilo pomemben element pri presoji
Republike Slovenije za polnopravno članstvo v EU v prvi
skupini kandidatk.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o kmetijstvu
obravnava po hitrem postopku, ker to zahtevajo izredne
Potrebe države.
Predlog zakona o kmetijstvu sodi v sklop zakonov, ki jih je
eba sprejeti v procesu prevzemanja pravnega reda EU.
Republika Slovenija se je na dosedanjih pregledih usklajenosti
s|
ovenskega pravnega reda na področju kmetijstva s pravnim
r
edom EU in s Pogajalskim izhodiščem Republike Slovenije
a
*z področje kmetijstva zavezala, da bo do 30.6.2000 sprejet
akon o kmetijstvu, ki bo med drugim omogočal:

,r

Vse navedeno predstavlja izredne potrebe države in utemeljuje
sprejem zakona po hitrem 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
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

usklajevanje pravne ureditve na področju skupnih tržnih
ureditev,
uveljavitev trgovinskih mehanizmov za kmetijsko-živilske
proizvode,
izvajanje kmetijske strukturne politike in kmetijske politike
razvoja podeželja,
sprejem Nacionalnega programa razvoja kmetijstva in
podeželja,

'8- aPril 2000

- Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- mag. Franc BUT, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
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trgovini med Republiko Slovenije in posameznimi državami.

I. UVOD

Sedanja tržno-cenovna politika v Republiki Sloveniji temelji na
zunanjetrgovinski zaščiti in administrativnem urejanju nekaterih
ključnih kmetijskih trgov (krušna žita, sladkorna pesa, mleko).
Država posega na posamezne trge tudi z različnimi oblikami
podpor iz proračuna. Za stabilizacijo trgov država uporablja
predvsem mehanizem podpor za pripravo blaga za zunanji trg, v
zadnjem času pa tudi nekatere druge intervencijske ukrepe.

1. OCENA STANJA
1.1.

Veljavna ureditev področja ukrepov, služb in
institucij v kmetijstvu

1.1.1. Obstoječi mehanizmi kmetijske politike

V preteklih letih so proračunske tržno-cenovne podpore delovale
predvsem v smeri zniževanja stroškov pridelave (regresiranje
semena, sadik, plemenske živine, obresti za kredite za tekočo
proizvodnjo), občasno pa so bile pri nekaterih ključnih kmetijskih
pridelkih uvedene tudi podpore v obliki dodatka k odkupni ceni,
praviloma kot sestavni del administrativnega urejanja cen,
občasno pa tudi za nekatere pridelke, ki sicer sodijo v manj
uravnavane trge (npr. za koruzo, sladkorno peso, jabolka za
predelavo).

Republika Slovenija izvaja ukrepe kmetijske politike na podlagi
Zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91), Zakona o posebnih
dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil (Uradni list RS,
št. 29/93), Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/
95), Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS št. 59/96 in 31/
98-odl.US), Zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS št. 17/
78 in 29/86), Zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/
73,45/73-popravek in 29/86) ter Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 63/99). Republika Slovenija financira ukrepe kmetijske
politike iz svojega proračuna. Ukrepe kmetijske politike sprejema
Vlada Republike Slovenije, za pripravo in izvedbo ukrepov sta
pristojna Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v
nadaljnjem besedilu: MKGP) ter Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj,

Izvajajo se dohodkovna plačila za spodbujanje mesne reje (plačilo
na glavo), v letih 1998 in 1999 pa tudi nekatere vrste
kompenzacijskih plačil (na hektar površin) za izravnavo dohodka
zaradi padca cen (npr. za krušna žita, sladkorno peso, hmelj).
Intervencijskih mehanizmov za uravnavanje ponudbe na
notranjem trgu Republika Slovenija nima. Ob razmeroma visoki
zunanjetrgovinski zaščiti in razmeroma nizki stopnji samooskrbe
na večini kmetijskih trgov tudi niso bili potrebni. Pomemben ukrep
za razbremenitev trga so predstavljale le podpore za pripravo
blaga za zunanji trg.

Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane je podlaga za ukrepe finančnih intervencij v
kmetijstvu in porabi hrane. Intervencije za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane obsegajo naslednje skupine
ukrepov:
pospeševanje strukturnih sprememb in konkurenčne
usposobitve proizvajalcev ob razumnem izkoriščanju naravnih
pridelovalnih možnosti in upoštevanju varstva okolja;
podpora cenovni politiki pri ključnih kmetijskih pridelkih;
celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem območij
z omejenimi naravnimi možnostmi za kmetijstvo;
zagotavljanje proizvodnje deficitarnih proizvodov.

V zadnjih letih se je, predvsem zaradi zaostrenih razmer na
svetovnem trgu (BSE kriza v letu 1997, prašičerejska kriza v
obdobju 1998/99, znižanje cen vina), pokazala potreba P°
intervencijskih ukrepih tudi pri nas. Izveden je bil intervencijski
odkup govedi, prašičev in vina, uvedene pa so bile tudi podpore
skladiščenju (npr. financiranje zalog vina, krompirja).
Za kmetijsko politiko Republike Slovenije je značilno, da je, zaradi
izrazite medsebojne prepletenosti, težko ločiti med ukrepi
kmetijske tržno-cenovne in strukturne politike. Med ukrepe
kmetijske politike z izrazitejšim vplivom na razvoj kmetijskih
struktur lahko štejemo podpore kmetovanju na območjih z
omejenimi razmerami za kmetijsko dejavnost, okolju prijazni
pridelavi in kapitalskim investicijam v kmetijstvu.

Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane je tudi podlaga za izvajanje ukrepov na področju
celostnega urejanja podeželja in razvoja vasi s tem, da se sredstva
lahko usmerjajo za usposobitev kmetijskih zemljišč za optimalno
kmetijsko pridelavo, ob upoštevanju naravovarstvenih načel ter
krajinskih značilnosti slovenskih pokrajin ter v ureditev in prenovo
podeželja v smislu ureditve kmetijskega prostora za kmetijsko
pridelavo. Za izvajanje teh ukrepov je podlaga tudi v Zakonu o
kmetijskih zemljiščih, ki ureja postopke glede planiranja in izvajanja
agrarnih operacij. Sredstva za izvajanje ukrepov na podlagi tega
zakona se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.

Znaten delež slovenskih kmetij se nahaja v območjih z različnimj
tipi omejitvenih dejavnikov. Kmetijska politika v Republiki Sloveniji
je oblikovala mehanizem za podporo kmetijstvu na teh območjih'
Na podlagi razmejitve območij po težavnosti kmetijske pridelave
(tipologija loči med štirimi tipi območij z omejenimi dejavniki) so
opredeljene dodatne finančne spodbude kmetijski pridelavi:
izravnalna plačila za višje stroške prireje (plačila na g|aY°
mlečnih krav, drobnice in konj, oziroma proizvodne premil0
na kg prirasta pitovnega goveda);
dodatna plačila za pašo na hribovitih in kraških območji
(plačila na glavo);
finančne spodbude za ekstenzivno prirejo mesa (krave
ovce, dojilje, konji).

Zakon o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in
živil med drugim določa, da lahko Vlada Republike Slovenije uvede
posebne uvozne dajatve in sezonske posebne uvozne dajatve,
če je to potrebno zaradi zaščite kmetijske rastlinske pridelave,
živinoreje in proizvodnje živil ter zagotavljanja stabilnosti trga s
kmetijskimi proizvodi ter iz njih predelanih živil. Zakon določa tudi
merila za določitev višine posebne dajatve in postopek za
določanje ter zavezance za plačilo te dajatve. Pri izvajanju tega
zakona se upoštevajo tudi vse omejitve glede določanja vrste
proizvodov in višine posebnih dajatev, ki so določene z Zakonom
o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Slovenije k Splošnemu
sporazumu o carinah in trgovini (Uradni list RS-MP, št. 17/94),
Zakonom o ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ustanovitvi
Svetovne trgovinske organizacije (Uradni list RS-MP, št. 10/95),
Zakonom o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95), Uredbo o
kombinirani nomenklaturi carinske tarife s carinsko tarifo (Uradni
list RS, št. 97/99-p.b ), ter številnimi bilateralni sporazumi o prosti
poročevalec, št. 27

V Republiki Sloveniji že potekajo nekateri programi, financirani iz
letnega kmetijskega proračuna, ki jih lahko prištevamo me^
kmetijske okoljske ukrepe in sicer financiranje genske, banke^
kmetijstvu; subvencioniranje pridelovanja in prireje redkih '
ogroženih pasem domačih živali, testiranje škropilnic; integrira
pridelava v sadjarstvu, podpore ekološkemu kmetovanju; podpo
planinski paši; podpore za košnjo strmin in grbinastih travnik <
ohranjanje obdelane krajine-čiščenje zarasti in zmanjševan)
erozije (pri lokalnih skupnostih).
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Za načrtovanje in kontrolo ukrepov kmetijske politike so potrebne
kvalitetne evidence. Izgrajevanje teh evidenc poteka na Ministrstvu
za okolje in prostor (digitalni ortofoto načrti -prostorsko vpeti
letalski posnetki, digitalizacija katastrskih načrtov,...) in MKGP
(digitalni model reliefa 25x25 m, zajem dejanske rabe kmetijskih
zemljišč iz digitalnih ortofoto načrtov in terenske kontrole; register kmetijskih gospodarstev itd.).

v kmetijski politiki. V zadnjih letih se povečujejo zlasti sredstva za
cenovne podpore (nadomestila pri cenah, dohodkovna plačila)
ter sredstva za podpore investicij, relativno manj sredstev pa je
namenjenih za zniževanje stroškov proizvodnje (regresiranje
inputov). Največji delež še vedno predstavljajo posredne oblike
podpor kmetijstvu (financiranje strokovnega dela, svetovalne
službe, raziskav, izobraževanja, zemljiških operacij ipd.).

Podpore za izboljšanje agrarne strukture predstavljajo klasičen
del strukturne kmetijske politike, katerih cilj je obnavljanje in
posodabljanje osnovnih proizvodnih sredstev ter s tem hitrejše
prilagajanje tržnim razmeram in izboljševanje konkurečne
sposobnosti.

Ukrepe tržno-cenovne in strukturne politike v kmetijstvu izvaja
MKGP s svojimi službami in deloma s pomočjo pogodbenega
partnerja (Poslovno združenje prehrane Slovenije). Izplačila pa
izvaja Ministrstvo za finance.
Ukrepi regionalne politike v Republiki Sloveniji imajo podlago v
Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni
list RS, št. 60/99), ki uvaja nova načela organiziranosti regionalne
politike v Republiki Sloveniji. V njem je določeno medresorsko
usklajeno načrtovanje v zvezi z načrtovanjem skladnega
gospodarskega razvoja. Sektorski razvojni program s področja
kmetijstva in razsoja podeželja bo torej medresorsko usklajen
dokument, katerega izhodišča morajo biti usklajena tudi s strategijo
regionalnega razvoja Slovenije in prostorskimi plani.

Za kmetijstvo v Republiki Sloveniji je značilno, da so tovrstne
Podpore večinoma namenjene za investicije v kmetijstvu. Medtem,
ko so bile v preteklosti, predvsem v osemdesetih letih, podpore
namenjene vrsti investicijskih vlaganj (gradnji in obnovi hlevov in
drugih gospodarskih objektov, nakupu mehanizacije, gradnji
objektov za uvajanje dopolnilnih dejavnosti, nakupu kmetijske
zemlje, kmetij in živine itd.), so v zadnjih letih omejene pretežno le
na t.i. "namenske investicije", ki so vezane na izboljšanje pogojev
pridelave (gradnja rejskih središč, obnova trajnih nasadov,
izgradnja hladilnic...). Dodatnih investicijskih spodbud so v
zadnjem obdobju deležne kmetije, na katerih dejavnost
Prevzemajo mladi gospodarji. Poseben program investicijske
Pomoči je namenjen tudi sanaciji kmetij in kmetijskih podjetij.

Posreden vpliv na razvoj kmetijskih struktur je moč zaznati iz
ukrepov, kot so podpora investicij v predelavi in trženju kmetijskih
Pridelkov, tržnemu združevanju pridelovalcev, nuđenju kmetijskih
svetovalnih storitev ter pomoč pri uvajanju knjigovodstva.

Republika Slovenija je ustanovna članica Svetovne trgovinske
organizacije (WTO). Skladno Zakonom o ratifikaciji Marakeškega
sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije
Republika Slovenija ne more izvajati sistema izvoznih nadomestil,
kot jih izvajajo države članice Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu: EU). Republika Slovenija je podpisnica številnih
prostotrgovinskih sporazumov (EU, EFTA, CEFTA, Baltiške
države, Hrvaška, Makedonija, Turčija, Izrael), v okviru katerih za
uvoz določenih kmetijskih in živilskih proizvodov veljajo znižane
carinske stopnje ali pa se uvoz izvaja v okviru določenih carinskih
kvot z znižanimi uvoznimi dajatvami. Zaradi zmanjševanja
učinkovitosti zunanjetrgovinske zaščite in spremenjenih razmer
na svetovnem trgu pri nekaterih pridelkih, so se v zadnjih letih
nameni proračunskih tržno-cenovnih podpor spremenili, njihov
obseg pa povečal.

Med ukrepe socialnega značaja, ki imajo posreden vpliv na razvoj
kmetijskih struktur v Republiki Sloveniji, prištevamo tudi
sofinanciranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja kmetov.

1.1.2

Pomemben del ukrepov za izboljšanje zemljiške strukture
Predstavljajo agrarne operacije. Zakon o kmetijskih zemljiščih
opredeljuje načela za izvajanje agrarnih operacij in sicer glede
Medsebojne
menjave kmetijskih zemljišč, arondacije, komasacije
'n rnelioracije.

Pra

v tako se kmetijski sektor umešča v nekatere vsebine
gionalne politike, ki se nanašajo na celovit razvoj podeželja. Del
krepov sedaj s tega področja se izvaja v okviru Sklada Republike
'ovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
ovenskega podeželja. Sredstva se namenjajo za kreditiranje
n
aslednjih programov:
strukturne spremembe v kmetijstvu v smislu spodbujanja
ekonomske diverzifikacije,
financiranje malega gospodarstva,
podpora programom samozaposlovanja na podeželju,
Podpora projektom razvojne infrastrukture (projekti celostnega
razvoja podeželja in obnove vasi in vinskih cest).
re

Podlaga za delovanje kmetijske svetovalne službe je podana v
Zakonu o kmetijskih zemljiščih in Zakonu o kmetijsko gozdarski
zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99).
Zakon o kmetijskih zemljiščih določa, da se do dokončne ureditve,
statusa, organizacije, nalog, financiranja in drugih pogojev za
delo kmetijske svetovalne službe, glede načina zagotavljanja in
porabe sredstev za plače delavcev te službe in za izvajanje
njenih programov smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo ta
vprašanja za javne zavode, katerih ustanoviteljica je Republika
Slovenija. Določene so tudi naloge službe in zagotavljanje sredstev
v proračunu Republike Slovenije.

^ 'etu 1991 je bil .v okviru MKGP ustanovljen Sektor za celostni
v°| Podeželja in obnovo vasi, ki izvaja tudi dejavnosti
ostnega razvoja podeželja in obnove vasi v širšem pomenu,
so poleg projektov celostnega razvoja podeželja in obnove
tudi kmetijsko ureditvene operacije, oboje kot sestavni del
ajanja Strategije razvoja slovenskega kmetijstva. Programi
po°.s,ne9a razvoja podeželja in obnove vasi s tem predstavljajo
9 avitni institucionalni instrument, ki umešča vlogo kmetijstva v
ov
item razvoju podeželskih območij.

Zakonu o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije določa, da z
dnem njene ustanovitve Republika Slovenija postane lastnik
premoženja, sredstev in obveznosti v kmetijskih zavodih in v
selekcijskih in poskusnih centrih, ter da se z dnem konstituiranja
kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ukine Uprava Republike
Slovenije za pospeševanje kmetijstva kot organ v sestavi MKGP.
Delavci te uprave postanejo z istim dnem delavci Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije. V dejavnosti kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije pa je tudi določeno, da lahko opravlja za svoje
člane strokovno svetovanje na področju kmetijstva, gozdarstva
in ribištva.
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podpore kmetijstvu so v zadnjih letih sicer realno
kn®'" i temu pa njihov delež v strukturi skupnih podpor
l|stvu
se ecl
ostaja razmeroma nizek. Struktura proračunskih podpor
'e,i precej spreminja in že odraža nekatere nove poudarke
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Kmetijska svetovalna služba se v celoti financira iz državnega
proračuna. V letu 1999 je proračun te službe znašal 1,7 mrd
tolarjev, financiran je bil program dela, ki je obsegal naslednje
naloge:
izobraževanje in usposabljanje kmetov in članov njihovih
družin s predavanji, tečaji, osebnim svetovanjem, nasveti za
gnojenje in krmljenje, pisnimi navodili ter s strokovnimi članki
in informacijami v sredstvih obveščanja (37 % dela);
organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev
in razstav, demonstracijskih poskusov, prikazov veščin,
tehnologij, organizacija in izvedba ekskurzij in prikazi vzorčnih
objektov (15 % dela);
izdelava investicijskih programov za uvajanje novih načinov
gospodarjenja na kmetijah, za dopolnilne dejavnosti na
kmetijah, urejanje zemljišč, programov razvoja podeželja in
varstvo okolja ter razvojnih programov za kmetije na
demografsko ogroženih območjih (18 % dela);
- povezovanje in združevanje kmetov ter članov njihovih družin
v krožke, društva, zadruge, skupnosti in druge oblike
1
povezovanja (12 % dela);
izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev za
prenos znanja v prakso do kmetov v obliki usposabljanja za
delo v kmetijski svetovalni službi, permanentnega in
informativnega izobraževanja in izobraževanja v tujini (8 %
dela);
sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju ukrepov kmetijske
politike in izvajanje drugih navodil MKGP (10%).
Kmetijska svetovalna služba je razvojna služba podeželja. Tako
je v letu 1998 delovala s preko 90.000 gospodatji kmetij in člani
njihovih družin. Okrog 57.000 kmetij, je na podlagi vlog oziroma
zahtevkov za podpore v kmetijstvu, ki jih je v večini primerov
pripravila kmetijska svetovalna služba, dobilo spodbude in pomoč
za kmetijsko pridelavo ter razvoj podeželja.
Po podatkih kmetijske svetovalne službe za leto 1998 je bilo v
3.739 različnih strokovnih predavanj za kmete zajetih 127.580
udeležencev, v 945 tečajev 16.155 udeležencev, v različne krožke
je zajetih 12.014 udeležencev, dano je bilo 122.795 nasvetov po
telefonu, 72.386 kmetov je svetovalce obiskalo v pisarnah,
svetovalci so obiskali kmetije 65.903-krat, izdelanih je bilo 9.808
pisnih navodil in 3.585 načrtov za gnojenje; analiziranih je bilo
2.707 vzorcev zemlje; 2.977 vzorcev krme, izračunanih 6.190
krmnih obrokov, izdelanih 1.902 krmnih bilanc. Posebno področje
dela je svetovanje za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na
kmetijah. Na različnih predavanjih je bilo zajetih okrog 17.081
udeleženk, natečajih pa 9.247. Za kmečko mladino je bilo izvedenih
159 predavanj z 2.553 udeleženci in 60 tečajev s 675 udeleženci.
Svetovalci so objavili 2.926 različnih člankov in prispevkov v
lokalnih časopisih, lokalnih radijskih postajah, kabelski televiziji, v
tedniku "Kmečki glas" in v reviji "Kmetovalec".
V letu 1998 je bilo organiziranih 1.027 prikazov (demonstracij) z
18.436 udeleženci, 780 demonstracijskih poskusov, ogledalo si
jih je 9.909 kmetov, ter 678 ekskurzij z 28.451 udeleženci.
Svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti so
organizirale 20 sejmov, 47 razstav in 98 različnih prireditev, izvedle
79 prikazov in poskusov organizirale 106 strokovnih ekskurzij
ipd. Podobne aktivnosti so izvajali tudi svetovalci-specialisti.V letu
1998 so svetovalci izdelali 3.149 programov za urejanje kmetijskih
zemljišč (od teh 1.679 za vinogradništvo in sadjarstvo), na podlagi
razpisa Sklada za regionalni razvoj so nudili pomoč pri vlaganju
569 vlog in 69 poslovnih načrtov za investicije v kmetijstvu in 107
vlog in 23 poslovnih načrtov za razvoj dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah. Sodelovali so v pripravi načrtov za razvoj kmetijstva in

pri izvedbi celostnih programov razvoja podeželja in obnove vasi,
ter v skupini "kmetijstvo" PHARE /CBC za obmejne projekte z
Avstrijo in Italijo.
V letu 1998 je bilo izvedenih, v okviru permanentnega
izobraževanja, 15 tečajev za kmetijske svetovalce, od teh prvič
tečaji iz gospodarjenja na kmetiji in iz podjetništva oziroma vodenja
malih podjetij. V informativno izobraževanje je bilo vključenih 571
svetovalcev (udeležba na 97 enodnevnih seminarjih in delavnicah).
V letu 1998 je študiralo na dodiplomskem študiju 61 svetovalcev.
Podiplomski študij specializacije za kmetijsko svetovanje je vpisalo
22 slušateljev, od tega je 11 zaposlenih v kmetijski svetovalni
službi. Na podiplomski magistrski študij je vpisanih 23 kmetijskih
svetovalcev.
Kmetijska svetovalna služba sodeluje pri delu 1.506 društev in
skupnosti s 52.162 člani.
Poleg teh dejavnosti opravlja kmetijska svetovalna služba še vrsto
drugih aktivnosti, ki so pomembne za razvoj kmetijstva, kmetij in
podeželja (delo v okviru kmečkih žena, mladine, vzpodbujanje
dopolnilnih dejavnosti-kmečki turizem, predelava in dodelava
kmetijskih proizvodov ipd.).
Organizacijska shema Kmetijske svetovalne službe Republike
Slovenije je naslednja:
Uprava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva je organ
v sestavi MKGP in načrtuje, usmerja ter vrednoti delo kmetijske
svetovalne službe. Vodi jo direktor, sestavlja pa jo šest oddelkov
in sicer rastlinsko pridelovalni, živinorejski, ekonomike kmetijske
pridelave in gospodarjenja na kmetijah, kmečke družine in
dopolnilne dejavnosti, izobraževanja in usposabljanja ter
informacijske dejavnosti, izvajanja ukrepov na območjih z
omejenimi razmerami za kmetijsko dejavnost. Na upravi je 10
zaposlenih z visokošolsko izobrazbo.
Kmetijska svetovalna služba deluje v oddelkih za kmetijsko
svetovanje pri regijskih kmetijskih in živinorejsko veterinarskih
zavodih Murska Sobota (38 svetovalcev in 2 administratorja),
Maribor (23 svetovalcev in 1 administrator), Ptuj (37 svetovalcev
in 3 administratorji), Celje (49 svetovalcev in 3 administratorji),
Ljubljana (45 svetovalcev in 3 administratorji), Novo mesto (43
svetovalcev in 2 administratorja), Kranj (21 svetovalcev in 1 administrator), Nova Gorica (47 svetovalcev in 3 administratorji),
specialisti za hmeljarstvo (3 svetovalci) in 1 specialist za
ribogojstvo. Skupaj je v kmetijski svetovalni službi zaposlenih
307 kmetijskih svetovalcev in 18 administratorjev.
V oddelkih za kmetijsko svetovanje so svetovalci specialisti
(specialistična služba za območje oddelka) in terenski svetovalci
v enotah za kmetijsko svetovanje. Območje oddelka ima različno
število enot, odvisno od števila kmetij nad 1 hektar, težjimi pogoji
za kmetijstvo, ter od socio-ekonomske in proizvodne razdelitve
kmetij.
Skupaj je bilo v letu 1999 v kmetijski svetovalni službi zaposlenih
8 vodij oddelkov, 65 svetovalcev specialistov, 185 terenskih
svetovalcev, 49 svetovalk za kmečko družino in
administratorjev.
Po izobrazbeni strukturi je 131 svetovalcev z višjo izobrazbo.
153 z visoko in 22 magistrov in 1 doktor znanosti. Vsi sedaj
zaposleni imajo opravljeno licenco oziroma so usposobljeni za
delo v kmetijski svetovalni službi. Izgrajen je tudi sistem
permanentnega usposabljanja za svetovalce, kar je pogoj za
opravljanje te dejavnosti in za napredovanje.
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1.1.3 Strokovne naloge na področju selekcije,
semenarstva in uvajanja kmetijskih rastlin ter
genska banka kmetijskih rastlin

Za financiranje izgradnje in delovanje vrtnarskih, sadjarskih in
vinogradniških centrov ter proizvodnje brezvirusnih sadik hmelja
je bilo v letu 1999 namenjenih 181 mio SIT.

V Zakonu o semenu in sadikah in Zakonu o vinu (Uradni list RS,
št. 70/97) so določene naloge, ki jih je mogoče izvajati le na
neprofitni način oziroma jih ni mogoče izvajati, ker zato ni ali ni v
celoti interesa podjetnikov, hkrati pa je treba zagotoviti ustrezno
kadrovsko in tehnično usposobljenost, za izvajanje teh nalog.
Navedeno se nanaša zlasti na preizkušanje novih sort na polju in
v laboratorijih, ekološko in ekonomsko rajonizacijo sort, hrambo
varstvenih vzorcev sort, ki so na sortni listi, potrjevanje semenskih
Posevkov (nadzor nad pridelavo semena in sadik), analize
kakovosti semena in sadik v notranjem in mednarodnem prometu,
analize mineralnih gnojil. Posebej pomembno v tem okviru je
izvajanje programa genske banke (vrednotenje, shranjevanje
rastlinskega genetskega materiala v kolekcijskih nasadih, v obliki
tkivnih kultur ali semena).

1.1.4 Strokovne naloge in kontrola proizvodnje v
živinoreji ter genska banka domačih živali
Do leta 1991 je izvajanje in financiranje strokovnih nalog v živinoreji
potekalo v okviru posebnega interesnega združenja živinorejcev
in predelovalne industrije (Živinorejska poslovna skupnost
Slovenije), ki je bilo z Zakonom o ukrepih v živinoreji pooblaščeno
za izvajanje nalog posebnega pomena v živinoreji ter tudi za
zagotavljanje dela potrebnih sredstev (določen je bil delež od
prodaje mleka, mesa in izdelkov). Drugi del sredstev pa je
zagotavljala država v svojem proračunu. Sofinanciranje rejcev in
predelovalne industrije se je končalo leta 1992. Od tega leta dalje
se te naloge v celoti financirajo iz proračuna Republike Slovenije.

Doslej je Republika Slovenija zgoraj navedene naloge več ali
manj uspešno izvajala. Z osamosvojitvijo Republike Slovenije je
država prevzela pristojnost izvajanja postopkov preizkušanja in
Priznavanja novih sort (prej je bila to pristojnost federacije). Te
naloge se izvajajo v okviru programov, ki jih vsako leto potrdi
Minister,
pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Programi
s
e oblikujejo in izvajajo upoštevajoč posebne zahteve posameznih
s
ort. Program introdukcije poljščin in vrtnin obsega v predizbiri
°krog 20 sort različnih vrst strnih žit, krmnih rastlin, industrijskih
rastlin in drugih poljščin ter okrog 200 posameznih vrst vrtnin
(kapusnice, plodovke, solatnice, korenovke), v potrjevanju pa je
(v letu 1998) okrog 400 sort. Ekološka rajonizacija obsega prav
'ako 350 sort poljščin in cca 285 sort vrtnin. Pri hmelju zajema
Program, poleg introdukcije, tudi žlahtnenje hmelja. V introdukcijo
sadnih
rastlin je vključeno 108 sort jablan, 32 sort hrušk in orehov,
55
sort breskev, 6 sort sliv, 12 sort leske, 17 sort jagodičevja, 27
sort južnih sadnih rastlin (oljka) . V selekcijo je vključeno preko
' 50 različnih sadnih vrst. V introdukcijo vinske trte je vključeno 78
V|
nskih sort, v klonsko selekcijo je vključenih 183 klonskih in
slitnih linij; v pozitivno množično selekcijo v vinogradništvu pa je
vk|
jučenih 250.000 trsov.

V letih 1991 do 1993 je bila izvedena tudi reorganizacija služb, ki
so izvajale strokovne naloge v živinoreji. Opravljen je bil prenos
kontrolne službe s 65 kmetijskih zadrug na 6 območnih kmetijskih
zavodov, analitika je bila prenešena s 36 laboratorijev na vsega le
6 laboratorijev na zavodih, število osnovnih kontrolorjev se je
zmanjšalo s prejšnjih 287 na 245 kontrolorjev, ob tem, da se je
obseg kontrole celo povečal. Sedaj je v kontrolni službi zaposlenih
284 strokovnjakov. Strokovno zahtevnejše skupne naloge
opravljajo Biotehniška fakulteta, Kmetijski inštitut Slovenije in
Veterinarska fakulteta.
Izvajanje posameznih nalog poteka na podlagi dolgoročnega
selekcijskega programa in letnega programa, ki določa, v skladu
s selekcijskim programom, obseg in vrsto nalog za tekoče leto.
Služba za kontrolo proizvodnje se izvaja na podlagi predpisov
Mednarodnega komiteja za kontrolo proizvodnje, s sedežem v
Parizu, katerega člani smo že več kot 10 let.
Okvirni obseg strokovnih nalog in kontrole proizvodnje zajema:
preko 65000krav v mlečni in mesni kontroli - A in AP kontrola,
preko 80000krav v kontroli zaroda - Z kontrola,
okrog 1000 kobil v kontroli in 224 žrebcev,
preko 25.000 zarodov drobnice v kontroli zaroda,
cca 45.000 plemenskih svinj v evidentiranju proizvodnje,
testiranje bikov-plemenjakov (600 letno), žrebcev (25 letno),
ovnov (letno 300), merjascev (letno 7.000) ter druga testiranja
plemenskih ribjih jat, progeni test matic, plemenskih jat perutnine
in plemenskih kuncev,
biološki test cca 100.000 ocen,
obdelave podatkov z izračuni plemenskih vrednosti za
plemenjake in druge živali (obdelave podatkov kontrole
proizvodnje, izračuni sumarnikov preko 70.000 letno),
analiza vzorcev mleka posameznih krav, ovac in koz v mlečni
kontroli, skupno preko 700.000 analiz letno, analize klavne
kakovosti na liniji klanja prašičev, govedi, preko 300.000
ocenitev in analiz,
vzdrževanje centralnih baz podatkov in centralnih rodovnikov
za vse plemenske živali ter vodenje registra živali, skupno
vpisanih cca 1.000.000 živali, z letno dopolnitvijo cca 100.000
živali,
spremljanje in nadzor ter delo na področju reprodukcije pri
vseh panogah in pasmah (letno 250.000 do 300.000 vpisov),
vzdrževanje drugih baz podatkov, obračunov in izvajanja
analiz ocenjevanja živali,
zagotavljanje zadostnih količin semena ustreznih pasem in
kakovosti.

Ovajanje teh programov poteka v največji meri na Kmetijskem
'nštitutu Slcvenije, ki je tudi koordinator strokovnih nalog na
Področju
rastlinske proizvodnje. Kot podizvajalci se vključujejo
e
- Hmeljarski inštitut, Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Kmetijsko
Poskusni center Jable, kmetijsko-veterinarski zavodi po
Posameznih regijah, nekatere kmetijske šole, sadjarska centra
ačnik in Bilje in vinogradniška centra Ivanjkovci in Vrhpolje.
^ določenem obsegu se izvaja tudi genska banka (shranjevanje
. inskega genetskega materiala v kolekcijskih nasadih, v obliki
ivnih kultur in semena). To delo je financirano deloma preko
^rokovnih nalog deloma pa preko raziskovalnih nalog. Zato tudi
opredeljen kompleksen program genske banke za Republiko
ovenijo, niti ni urejen način financiranja genske banke, kar pa je
no s,
oriti v bodoče, zaradi lastnih potreb države in zaradi
SD'
Prejetih obvez v okviru Food and Agriculture Organization (FAO).
l 'e,u 1999 je bila vrednost programov introdukcije in selekcije
Vrsw nost ras"'n skupaj z registracijo sort 129.877.245 SIT,
ln
programa spremlja dozorevanje grozdja 5.108.205 SIT
rama enske
30on^
9 V teh banke
rastlinski
proizvodnji
v vrednosti
• 00.000 SIT.
zneskihv niso
v celoti
upoštevana
sredstva
Re ra5's'e<ova'ne namene. Delež financiranja iz proračuna
pred ,a'* Slovenije znaša okrog 80%, ostala sredstva pa
n.D. ® vljajo plačila naročnikov za storitve (sortni poizkusi,
^eizkuševalnina).
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Opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah doslej še ni ustrezno
in celovito zakonsko urejeno. V Obrtnem zakonu (Uradni list RS,
št. 50/94) je določeno, da do uveljavitve predpisov, ki bodo urejali
dopolnilne dejavnosti na kmetijah, lahko kmetje in člani njihovega
gospodarstva opravljajo dejavnosti po tem zakonu na podlagi
priglasitve Obrtni zbornici Slovenije, ter da jim za opravljanje teh
dejavnosti ni potrebno izpolnjevati pogojev iz 8. in 9. člena tega
zakona in da niso obvezni člani Obrtne zbornice Slovenije. Pogoji
iz 9. člena tega zakona določajo zahteve, ki morajo biti izpolnjene
za pridobitev obrtnega dovoljenja za opravljanje obrtne dejavnosti.
V Zakonu o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 in 40/99) pa je
opredeljen le turizem kot dopolnilna dejavnost. Obrtna zbornica
Slovenije nemalokrat vidi v dopolnilni dejavnosti nelojalno
konkurenco obrtnikom. Ovire za hitrejši razvoj so tudi prezahtevni
pogoji za minimalni obseg dejavnosti (predelava živil) in nedorečeni
pogoji. Dejavnosti ki niso navedene v Uredbi o listi A obrtnih
dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št.
76/94) ni mogoče priglasiti, ker za to ni podlage.

Za navedene naloge je bilo v proračunu Republike Slovenije za
leto 1999 zagotovljenih 1011 mio SIT za službo za kontrolo
proizvodnje v živinoreji, 524 mio SIT za strokovne naloge v
živinorejski proizvodnji, 75 mio za gensko banko v živinoreji in 13
mio SIT za izgradnjo rejskih središč za vzrejališča. Stroške za
zagotavljanje in oskrbo s semenom so doslej v pretežni meri
pokrivali uporabniki. V bodoče se ocenjuje, da se delež
proračunskega zagotavljanja sredstev za te namene ne bo
povečeval. S preoblikovanjem sedanjih območnih kmetijskih
zavodov v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, bo
potrebno urediti tudi status in financiranje osemenjevalnih centrov
in vzrejališč.
V Republiki Sloveniji še ni ustrezno usposobljenih rejskih
organizacij, ki bi lahko v kratkem času prevzele odgovornost za
izvajanje selekcije in kontrole proizvodnosti v živinoreji in tudi
zagotavljanje ustreznega sofinanciranja programov. Zato tudi ni
mogoče v celoti povzeti ureditve drugih držav, dokler ne bodo
rejske organizacije ustrezno usposobljene in ne bodo zagotovljeni
pogoji za sofinanciranja s strani rejcev.

Opravljene analize kažejo, da sta ključni oviri za razvoj dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah v Republiki Sloveniji neurejen status
dopolnilnih dejavnosti in pogoji za njihovo registracijo. Sedaj se
postopki registracije dopolnilne dejavnosti vodijo na podlagi
Obrtnega zakona in Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98 in 6/99). Ker pogoji za
opravljanje dopolnilnih dejavnosti niso dovolj natančno urejeni,
zelo izstopa problem različnega tolmačenja in zato neusklajenost
kriterijev in postopkov različnih institucij, vključenih v postopek. V
praksi izstopajo zlasti naslednji problemi:
da morajo nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah zadostiti
vsem zakonsko določenim pogojem za opravljanje obrtne
dejavnosti, izpolnjevati tehnično-tehnološke pogoje in imeti
ustrezno izobrazbo,
da se morajo nosilci dopolnilne dejavnosti, če so zavarovani
kot kmetje ali člani kmečkih gospodinjstev, tudi pokojninsko
in invalidsko zavarovati kot podjetniki ali obrtniki. Zahteva se
torej neke vrste dvojen status, kar je neskladno s ciljem
krepitve kmečkih gospodarstev in razvojem kmetij kot
poslovnih celot,
- da morajo nosilci dopolnilne dejavnosti voditi poslovanje in
izpolnjevati obveznosti po določilih Zakona o gospodarskih
družbah in Obrtnega zakona, kot samostojno in ne kot
dopolnilno dejavnost.

1.1.5 Raziskovalno delo ter spremljanje in
analiziranje ekonomskega položaja kmetijstva
Učinkovito vodenje kmetijske politike je mogoče le na podlagi
ustreznih raziskav in analiz, ki so usmerjene v razreševanje
konkretnih razvojnih vprašanj, ki so tudi in predvsem v pristojnosti
ukrepanja države. Nekatere pomembnejše stalne naloge se že
izvajajo in sicer izdelava modelnih kalkulacij proizvodnih stroškov
kmetijskih pridelkov in proizvodov, spremljanje dohodka kmetijskih
gospodarstev na osnovi modelov, tekoče spremljanje proizvodnih
in ekonomskih rezultatov v kmetijstvu na območjih z omejenimi
možnostmi za kmetijstvo, periodična in letna poročila o stanju
kmetijstva v preteklem obdobju (zeleno poročilo). Za te namene
je bilo za leto 1999 zagotovljeno v proračunu Republike Slovenije
43.704.550 SIT. Za raziskovalne naloge na področju kmetijstva
pa je bilo zagotovljenih 194 mio SIT . Naloge se izvajajo na
strokovnih in raziskovalnih institucijah (Kmetijski inštitut Slovenije,
Biotehniška fakulteta, Kmetijska fakulteta Maribor).

1.1.6 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Zaradi navedenega so v Republiki Sloveniji, kljub velikim
možnostim in interesom za uvajanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah, le zelo redke tudi registrirane.

Dopolnilne dejavnosti so za večino kmetij nujno potrebne za
zagotavljanje socialne varnosti kmečki družini in za polno
zaposlenost družinskih članov. Dopolnilno dejavnost kmetje
opravljajo stalno, sezonsko (npr. suha roba - zimski meseci) ali
pa tudi samo občasno (kuhanje oglja, pluženje snega).

V interesu države je omogočiti razvoj različnih gospodarskih
dejavnosti, da bo prebivalstvo ruralnih, posebej pa še hribovskih
in obmejnih območjih, imelo takšne ekonomske in socialne pogoje,
da bodo ostali na teh območjih in ohranjali kulturno krajino.

Na mnogih kmetijah se že tradicionalno ukvarjajo z domačo obrtjo,
suho robo in predelavo kmetijskih pridelkov (mleko, meso, sadje,
zelenjava, žita). Nekateri izdelki niso več vezani na lastne surovine,
gre predvsem za posebne izdelke, značilne za posamezna
območja (tradicionalna) in so zelo zanimivi za turistično ponudbo
oziroma popestritev kulinarične ponudbe nasploh in kar bi moralo
biti v interesu države, da se ohranijo. Dopolnilna dejavnost na
kmetiji obsega tudi storitveno dejavnostjo (delo v gozdu, delo s
kmetijsko mehanizacijo, turizem, ...).
Obrtna zbornica Slovenije odloča, v skladu z zakonodajo, kaj se
šteje za dopolnilno dejavnost na kmetiji. Pri Obrtni zbornici Sloveniji
je bilo konec lanskega leta priglašenih 530 dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah in sicer pretežno predelava lesa (lesna galanterija),
čiščenje snega in vrtnarstvo. Poleg tega je na upravnih enotah
priglašenih ali registriranih skoraj 600 turističnih kmetij, v turistično
dejavnost pa se jih usmerja še 400. Za razvoj dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah je interes kmetov velik.
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Nacionalna razvojna politika ponuja različne neposredne spodbude
za razvoj dopolnilnih dejavnosti in sicer:
podpore razvoju dopolnilnih dejavnosti v okviru programa
intervencij MKGP,
program celostnega razvoja podeželja in prenove vasi
(razvojne vzpodbude MKGP),
- ugodna posojila za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah s
strani Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja,
program svetovalne in neposredne pomoči Prl
samozaposlovanju brezposelnih oseb Zavoda za
zaposlovanje Republike Slovenije.
Koriščenje teh vzpodbud je, zaradi navedenih problemov, zelo
oteženo. Posamezniki, ki želijo opravljati dopolnilno dejavnost na
kmetiji, teh vzpodbud ne morejo koristiti, ker ne morejo pridobi
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ustrezne dokumentacije. Za pridobitev pomoči s strani Zavoda
za zaposlovanje Republike Slovenije, mora brezposelna oseba
"dokazati", da odpira novo delovno mesto, kar pomeni, da mora
biti polno pokojninsko in invalidsko zavarovana. Torej se mora
registrirati kot samostojni podjetnih posameznik ali gospodarska
družba oziroma se polno kmečko zavarovati. Uvajanje dopolnilne
dejavnosti pa glede na značaj dejavnosti ne omogoča, vsaj v
začetni fazi, niti enega niti drugega.

Predpisi o kakovosti kmetijskih pridelkov in živil zelo podrobno
predpisujejo njihove lastnosti. Tako na primer za nekatere
proizvode določajo celotno sestavo ali celo prepovedujejo uporabo
določenih aditivov ter razvrščajo nekatere proizvode v
kakovostne razrede. Ti predpisi so namenjeni varstvu potrošnikov.
Od posebnih označb je, v skladu z obstoječo zakonodajo, možno
zaščititi, na podlagi Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS,
št. 13/92,27/93,34/97-odl. US in 75/97), le eno vrsto geografskega
poimenovanja. Navedeni zakon, med drugim, ne omogoča
razlikovanja med označbo kmetijskih pridelkov in živil, ki je bil
pridelan in predelan v celoti na določenem geografskem območju
in označbo kmetijskih predelkov in živil, kjer je bil le del
proizvodnega procesa opravljen na določenem geografskem
območju. V Republiki Sloveniji ni pravne podlage za izdajo predpisov
za zaščito proizvodov tradicionalnega ugleda, proizvodov višje
kakovosti ter ekoloških in integriranih proizvodov.

Pridobitev ugodnih posojil iz različnih naslovov, ki so na voljo
namensko za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je za nosilce
možna le, če imajo registrirano dejavnost. Ker je registracija
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kljub začasnim rešitvam v zakonih,
zelo otežena, je dostop do teh sredstev možen le za tiste redke
nosilce, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti. To pa zahteva bistveno večja vlaganja v
razvoj dejavnosti za izpolnitev tehnično tehnoloških pogojev, ki jih
Praviloma dejavnost ne prenese in ki jih nosilci težko pokrijejo. To
dokazuje nizek delež realiziranih programov (cca 20 %).
Navedeno pomeni, da se oddaljujemo od uvajanja dopolnilne
dejavnosti kot načina dopolnjevanja osnovnega dohodka iz
kmetijstva in s tem ohranjanja kmetij, saj z registracijo gospodarskih
družb ob kmetijski dejavnosti na kmetiji ločujemo osnovno
kmetijsko in dopolnilno dejavnost.

Tržni inšpektorat Republike Slovenije vrši nadzor in kontrolo
kakovosti kmetijskih pridelkov in živil predvsem na podlagi označb
predpakiranih živil ob uvozu in v notranjem prometu, ugotavljanje
skladnosti vsebine teh proizvodov z oznakami pa poteka v praksi
v pooblaščenih preskusnih laboratorijih le v primeru določanja
osnovnih sestavin in ne tistih, ki omogočajo ugotovitev
nepravilnosti in s tem povzročajo zavajanje potrošnikov.

p
ravno neustrezno urejen položaj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Predstavlja pomembno oviro hitrejšemu razvoju te dejavnosti. V
razvojnih dokumentih na področju kmetijstva je prav zaradi
neugodno agrarne strukture dan velik poudarek prav dopolnilnim
dejavnostim, kot realni možnosti za dopolnilno zaposlitev in
dohodek kmetij, še zlasti tistih, ki gospodarijo na območjih z
omejenimi razmerami za kmetijsko dejavnost. Sicer pa se
s|
ovenske kmetije že tradicionalno ukvarjajo z domačo obrtjo,
SL|
ho robo in predelavo kmetijskih pridelkov (mleko, meso, sadje,
zelenjava, žita); ukvarjajo se tudi s storitveno dejavnostjo (delo v
9°zdu, delo s kmetijsko mehanizacijo, kmečki turizem, itd.).

Tržni inšpektorat Republike Slovenije ima pristojnost za nadzor
nad pridelavo, predelavo in v prometu za vse kmetijske pridelke
in živila. V praksi pa se vrši le nadzor v prometu in deloma v
proizvodnji nad splošnim označevanjem predpakiranih živil in nad
skladnostjo kmetijski pridelkov in živil.
Zakon o kmetijstvu bo pravna podlaga za izdajo tehničnih
predpisov, registracijo poimenovanih kmetijskih predelkov in živil
in za izvajanje nadzora nad kakovostjo teh proizvodov. Za izvajanje
nadzora je potrebno vzpostaviti enoten nadzor kakovosti, tako v
fazi pridelave, predelave in kontrole kmetijskih pridelkov in živil v
prometu. V ta namen se bo ustanovil Inšpektorat Republike
Slovenije za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil, kot
organ v sestavi MKGP. Njegove naloge bodo, v skladu s predpisi
sprejetimi na podlagi Zakona o kmetijstvu, nadzor nad pridelovalci,
proizvajalci, skladnostjo kmetijskih pridelkov in živil v notranjem
prometu ter pri uvozu in izvozu, nad imenovanimi kontrolnimi
institucijami. Zato MKGP ustanavlja Urad za priznavanje označb
kmetijskih pridelkov in živil in Inšpektorat Republike Slovenije za
kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil, kot organa v
sestavi.
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- Kakovost kmetijskih pridelkov in živil

Področje kakovosti kmetijskih pridelkov in živil in način njihovega
Označevanja urejajo tehnični predpisi. Zakon o tehničnih zahtevah
® Proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/
9), ki je razveljavil določbe Zakona o standardizaciji (Uradni list
7 i
vezane na izdajo tehničnih predpisov. Kljub temu pa
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I adnosti v prehodnih
določbahzaomogoča
30.6.2001
1
I
'etničnih predpisov za kmetijske pridelke in živila. Nadzor
kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil izvaja v
0'zvodnjj, notranjem in zunanjem prometu Tržni inšpektorat
©Publike Slovenije na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za
k ,l2Vode in o ugotavljanju skladnosti ter Zakona o kontroli
ovosti kmetijskih in živilskih proizvodov v zunanje trgovinskem
°me,u (Uradni list SFRJ, št.28/75, 70/78, 54/86 in 30/91).

1.1.8 Kmetijska in gozdarska mehanizacija ter
oprema
Področje kmetijske in gozdarske mehanizacije ter opreme z vidika
pogojev, ki morajo biti izpolnjeni v prometu ter z vidika varne
uporabe, v veljavni zakonodaji ni v celoti urejeno. V Zakonu o
tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti je
dana podlaga za pripravo in sprejem podzakonskih aktov ministra,
pristojnega za kmetijstvo, da predpiše tehnične zahteve za
kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo, ki je dana v
promet. Področje varne uporabe kmetijske in gozdarske
mehanizacije in opreme na kmetijskih gospodarstvih pa še ni
urejeno.

g°'e9 Tržnega inšpektorata Republike Slovenije, ki v Republiki
p veniji edini vrši nadzor nad kakovostjo kmetijsko-živilskih
Zv
n ' °d°v, izvaja v skladu z Zakonom o zdravstveni
P°rečnosti živil in predmetov splošne rabe (Uradni list SFRJ,
km r'78 'n 58/85)> nadzor nad zdravstveno ustreznostjo
'nŠDekci
!js.!t0"*'v"sklh proizvodov oziroma živil. Zdravstvena
jn ^ ia vrši nadzor za živila rastlinskega izvora v proizvodnji
v
živil prome,u
skladu z Zakonom o zdravstveni neoporečnosti
predme,0v
zora"V 1 ,Ven
splošne rabe. Veterinarska inšpekcija pa vrši
žjVa| ® ' nadzor nad kmetijsko-živilskimi proizvodi izključno
2ako n 3 'zvora v Pridelavi, proizvodnji in v prometu na podlagi
101°g ®° veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96,
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Ureditev tega področja je nujna zaradi izredno velikega števila
nesreč pri delu s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo. V Republiki
Sloveniji umre letno zaradi teh nesreč v povprečju 38 ljudi, kar je
na milijon prebivalcev 25-krat več kot v Nemčiji in 3,5-krat več
kot v Avstriji. Temeljni vzroki za takšno stanje so v sistemski
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neurejenosti tehničnih zahtev, ki jih mora izpolnjevati kmetijska in
gozdarska mehanizacija in oprema v prometu in zahtev, ki so
pogoj za njihovo varno uporabo; hkrati pa je treba upoštevati, da
je v kmetijstvu in gozdarstvu izredno veliko uporabnikov te
mehanizacije, med njimi zelo veliko neprofesionalcev, katerih
znanje o varni uporabi je večinoma zelo pomanjkljivo. Hiter razvoj
na področju kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme, ki
pomeni hkrati večjo zmogljivost in zahteva več znanja
uporabnikov, zato zahteva celovito ureditev glede izpolnjevanja
tehničnih zahtev, kakor tudi glede izpolnjevanja varne uporabe.
Pomembna je tudi preventiva pri preprečevanju nesreč in
zagotavljanju varnosti pri delu. Te naloge se bodo izvajala kot
naloge javne službe na področju kmetijskega svetovanja.

Proizvodna tipologija in ekonomska velikost kmetij kot prag zajetja
v registre in popise se postopoma uveljavlja. Zakonske podlage
za izvajanje kmetijskega knjigovodstva doslej ni bilo.
Namen vodenja kmetijskega knjigovodstva na reprezentativnem
vzorcu kmetij je ustvariti strokovno podlago za spremljanje in
ocenjevanje ekonomskega položaja kmetij za potrebe vodenja
kmetijske politike. Ustreznih ekonomskih kazalcev kmetij na drug
način ni mogoče oziroma bi jih bilo neracionalno zbirati.
Da bi uskladili pravno ureditev Republike Slovenije z ureditvijo EU
na tem področju, je potrebno z zakonom določiti obveznost
vzpostavitve vodenja knjigovodstva na kmetijah, ki bodo
predstavljale reprezentativen vzorec, okvirno vsebino, način
izvajanja in financiranja. Vodenje knjigovodstva na kmetijah je v
EU natančno predpisano in urejeno. Glede na stanje vodenja
knjigovodstva na kmetijah bo v Republiki Sloveniji potrebno
predvsem povečati število kmetij (cca 800-900), ki bodo vključene
v vodenje knjigovodstva in hkrati zagotoviti reprezentativnost
vzorca, vzpostaviti ustrezno službo za izvajanje in redno
poročanje.

1.1.9 Organizacije proizvajalcev
Stanje na področju tržne organiziranosti kmetijskih proizvajalcev
je še vedno zelo šibko. Večina kmetov svoje kmetijske pridelke
trži preko zadrug, precej pa jih trži tudi neposredno. Najbolj je
prodaja proizvodov preko zadrug padla v letu 1992, zaradi
reorganizacije zadruge v skladu z Zakonom o zadrugah (Uradni
list RS, št. 13/92 in 7/93) in ko so nastajali novi pogoji gospodarjenja.

1.1.12 Vodenje kmetijskih evidenc
Po podatkih Zadružne Zveze Slovenije se odkup kmetijskih
pridelkov preko zadrug v zadnjih letih povečuje. V Republiki Sloveniji
deluje 160 zadrug, ki se deloma že povezujejo v regijska združenja
pod okriljem Zadružne zveze Slovenije. V letu 1991 je bila
ustanovljena Zadružna kmetijska družba, katere osnovni namen
je bil povezati kmetijske proizvajalce tako pri sami organizaciji
proizvodnje kot tudi pri trženju kmetijskih proizvodov. Poleg zadrug
pa se, v zadnjem času, ustanavljajo tudi različna društva
(govedorejska, sadjarska,vrtnarska), katerih osnovni namen je
skupen nastop na trgu. Sorazmerno počasen proces tržnega
povezovanja kmetov je v osnovi pogojen s počasnim
uveljavljanjem tržnih zakonitosti na trgu s kmetijsko-živilskimi
proizvodi in s tem premajhno ekonomsko prisilo za uveljavljanje
učinkovitejših tržnih povezav sicer razdrobljene kmetijske
pridelave. Nenazadnje je pomemben vzrok za tako stanje tudi
sorazmerna nizka stopnja profesionalnosti kmetijstva.

Obstoječe evidence, ki se nanašajo na kmetijstvo, so sorazmerno
številne in vsebujejo veliko podatkov. Temeljni problem teh evidenc
je, da se ne vežejo na isti imenovalec (isto kmetijsko
gospodarstvo) in v nekaterih evidencah tudi njihovo neredno
vzdrževanje. Kmetijska gospodarstva, ki jih upravljajo fizične
osebe-kmetije, niso določena, tako, da posamezna kmetija lahko
nastopa v eni evidenci kot celota, v drugi evidenci pa kot dve ali
celo več kmetij. Tako vodene evidence ne omogočajo medsebojnih
povezav in je zato njihova uporabnost bistveno slabša.
Vpis v posamezno kmetijsko evidenco je že sedaj pogoj za
izvajanje ukrepov kmetijske politike. Vendar se zaradi medsebojne
nepovezanosti kmetijskih evidenc kontrole prisotnosti v posamezni
evidenci ne da izvajati z avtomatskim vpogledom v zbirko
podatkov, temveč le z dokazili služb, ki vodijo posamezno
evidenco.
Obsežnejše, redno vzdrževane in povezane evidence bodo nujno
potrebne za izvajanje skupne kmetijske politike EU.

1.1.10 Strojni krožki

MKGP je doslej vzpostavilo sledeče računalniško vodene evidence: evidenco kmetij, ki so v letu 1999 uveljavljale finančne
podpore v kmetijstvu, evidenco finančnih podpor, register
pridelovalcev grozdja in vina, evidenco o nadmorskih višinah,
nagibih in ekspoziciji na osnovi digitalnega model reliefa 25x25 m
in evidenco obstoječih območij z omejenimi možnostmi za
kmetijstvo. V svojih evidencah se navezuje tudi na podatke
zemljiškega katastra in registra prostorskih enot.

Majhna in razdrobljena agrarna struktura ne omogoča gospodarne
rabe kmetijske in gozdarske mehanizacije. Posledica je zmanjšanje
dohodka zaradi velikih stroškov investicij v mehanizacijo. Le te je
moč zmanjšati in povečati gospodarnost rabe obstoječe
mehanizacije z opravljanjem storitev drugim v okviru
medsosedske pomoči, ki se organizira v združenjih za
medsosedsko pomoč (strojnih krožkov). Sofinanciranje delovanja
strojnih krožkov (organizacije opravljanja storitev) je ena najbolj
učinkovitih (posrednih) subvencij iz javnih sredstev.

Vzpostavljajo pa se: prostorska evidenca dejanske rab0
kmetijskih zemljišč na podlagi digitalnih ortofoto načrtov in terenskih
kontrol (zajem rabe je v naslednjih dveh letih vključen tudi v širs'
projekt "Posodobitve evidence nepremičnin v Sloveniji", ki 9*
sofinancira Svetovna banka), evidenca rabe kmetijskih zemlji
na osnovi subvencijskih vlog /trajni nasadi (vinogradi, hmeljišč3oljčniki, sadovnjaki), njive in vrtovi, trajni travniki, drugo/, evidenc®
območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost po
kriterijih, direktna povezava z bazo zemljiškega katastra.

1.1.11 Knjigovodstvo na kmetijah
V Republiki Sloveniji vodenje knjigovodstva na kmetijah poteka
že od leta 1994. V okviru MKGP ga izvaja javna kmetijska
svetovalna služba. Sodelovanje kmetij je prostovoljno in anonimno.
Podatkovni model (farm return) in standardni rezultati so povzeti
in usklajeni s FADN-Farm Accountancy Data Netvvork
metodologijo EU. Kmetje prejmejo rezultate za svojo kmetijo,
objavljeni so le zbirni rezultati. Vzorec kmetij, ki vodijo
knjigovodstvo, ni dovolj velik (od 250 do 328 kmetij) in ni
reprezentativen. V njem so nadpovprečno velike kmetije.
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Postopoma se uvaja sistem finančnih podpor, evidenc in kontrol
primerljiv s sistemom finančnih podpor, evidenc in kontrol EUletu 1999 je MKGP uvedel enotni obrazec za osnovne podatke o
kmetijskem gospodarstvu, kot del sistema uveljavljanja in kontro
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izvajanja ukrepov intervencij. V letu 2000 pa prehaja na subvencije
na površino in kontrolo vlog na podatke o parcelah iz zemljiškega
katastra.

zbirke podatkov, promocija kmetijstva, strokovne naloge v
kmetijstvu, izobraževanje in raziskave, itd.
Zaradi pomembne vloge kmetijstva in dejstva, da lahko Republika
Slovenija izvaja kmetijsko politiko, ki je primerljiva z SKP, le na
podlagi Zakona o kmetijstvu, bo njegovo sprejetje v predvidenem
roku pomenilo pomemben element pri presoji Republike Slovenije
za polnopravno članstvo v EU v prvi skupini kandidatk.

V letu 1999 je bila dokončana tudi pedološka karta.
Na področju identifikacije in registracije goveda v okviru MKGP
obstajata dva sistema. Veterinarskega, ki označuje in registrira
živali v prometu in zootehničnega, ki ga vodijo selekcijske službe
in sicer za živali, ki so v kontroli proizvodnje in za vse živali za
katere se vlagajo zahtevki za finančne podpore. Odredba o
označevanju in registraciji govedi (Uradni list RS, št. 86/99) je
pravna podlaga, ki bo omogočila vzpostavitev enotne evidence
in sistema identifikacije in registracije goveda, ki bo v celoti usklajen
s pravnim redom EU.

Vse navedeno predstavlja izredne potrebe države in utemeljuje
sprejem zakona po hitrem postopku.

3. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Razlogi za sprejem zakona so:
1. agrarno politični, ki zahtevajo uveljavitev reforme kmetijske
politike,
2. zahteve prilagajanja SKP in
3. pravni, v smislu celovite sistemske ureditve ključnih področij
v enem zakonu.

Naštete evidence bo potrebno povezati, nadgraditi in jih povsem
uskladiti s predpisi EU. Na novo pa bo potrebno vzpostaviti zlasti
naslednje evidence: register kmetijskih gospodarstev, evidenco
rejnih živali, evidence pridelovalcev in predelovalcev nekaterih
kmetijsko-živilskih proizvodov (oljke, sadje, ekološki in integrirani
kmetijsko-živilski proizvodi), evidenco trgovcev in uvoznikov sadja
in zelenjave, evidenco kmetij, ki opravljajo dopolnilno dejavnost in
evidenco oznak kmetijsko živilskih proizvodov z geografskim
Poreklom. Poleg omenjenih evidenc je potrebno vzpostaviti še
>ržno informacijski sistem, sistem spremljanja ekonomskega
Položaja kmetij in integrirani administrativni in kontrolnega sistema
Za
izvajanje finančnih podpor.

Ad 1
Vlada Republike Slovenije je 22. oktobra 1998 sprejela Program
reforme kmetijske politike, 16. septembra 1999 pa tudi izvedbeni
program te reforme za obdobje 2000 - 2002. Temeljita prenova
kmetijske politike na sistemskem, ekonomskem, organizacijskem
in institucionalnem področju je predpogoj za učinkovito
vključevanje Republike Slovenije in njenega kmetijstva in živilstva
v procese nadaljnje liberalizacije kmetijskih trgov nasploh, še
zlasti pa za usposobitev slovenskega kmetijstva za prevzem
SKP. Celovitost in zahtevnost tega procesa določajo na eni strani
zahtevne pridelovalne razmere, zelo neugodna agrarna struktura
in odločitev, da razvijamo sonaravno kmetijstvo ter sistemska,
organizacijska in kadrovska majhna usposobljenost nosilcev
izvajanja kmetijske politike, na drugi strani. Zato je program
reforme kmetijske politike opredelil naslednje temeljne smeri
sprememb razvoja:

2a večino evidenc je osnovna enota, na katero se podatki
nanašajo, kmetijsko gospodarstvo, ki bo z vzpostavitvijo registra
kmetijskih gospodarstev dobilo enotno identifikacijsko številko:
KMG-MID. Uporaba KMG-MID bo obvezna za vse evidence
MKGP, ki se navezujejo na kmetijsko gospodarstvo, ker bo na ta
način omogočena povezava z drugimi evidencami.
Vse te naloge je doslej opravljalo MKGP, v bodoče pa bo del teh
nalog izvajala tudi Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja,
°t organizacija v sestavi MKGP.
2

- OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ZA HITRI POSTOPEK

1. spremembe pri vodenju tržno-cenovne politike tako, da bo
ob nadaljnji liberalizaciji zunanje trgovinske zaščite mogoče
ustrezno uravnavati dohodkovno raven proizvajalcev in
načrtno uvajanje z EU primerljivih tržnih mehanizmov na
notranjem trgu;

V'ada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
°venije, da predlog Zakona o kmetijstvu obravnava po hitrem
Postopku, ker to zahtevajo izredne potrebe države.
2akon o kmetijstvu sodi v sklop zakonov, ki jih je treba sprejeti v
Pr°cesu prevzemanja pravnega reda EU. Republika Slovenija se
na
dosedanjih pregledih usklajenosti slovenskega pravnega
,®~a na področju kmetijstva s pravnim redom EU in s Pogajalskim
Republike
Slovenije
kmetijstva
zavezala,
d a odiščem
bo do 30.6.2000
sprejet
Zakonzaopodročje
kmetijstvu,
ki bo med
drugim
0rr
>ogočal:
usklajevanje pravne ureditve na področju skupnih tržnih
ureditev,
uveljavitev trgovinskih mehanizmov za kmetijsko-živilske
Proizvode,
'dajanje kmetijske strukturne politike in kmetijske politike
fazvoja podeželja,
sprejem Nacionalnega programa razvoja kmetijstva in
Podeželja,
Ovajanje nadzora nad kakovostjo kmetijsko-živilskih
Proizvodov.
7gL,
ukr Pn V° prila
^etijstvu
bo tudi podlaga za izvedbo spremljajočih
Sku Pno
°
9aiania kmetijske politike v Republiki Sloveniji s
o
kmetijsko politiko EU (v nadaljnjem besedilu: SKP):
ziranje in usposobitev potrebnih ustanov, informacijske
78
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2. prehod na neposredna plačila na ha, ki bodo proizvodno
oziroma tržno nevtralna in ki bodo omogočila preusmeritev
kmetijske politike k podporam za vzpodbujanje sonaravnega
in okolju prijaznega kmetovanja;
3. program prestrukturiranja kmetijstva in tudi živilsko
predelovalne industrije. Gre za podporo novemu razvojnemu
ciklusu s ciljem, da se v čim večji meri odpravijo strukturna
neskladja in poveča konkurenčna sposobnost slovenskega
kmetijstva in živilstva;
4. programi kmetijske politike razvoja podeželja, ki naj bi se
razvili v evropsko primerljive projekte celostnega razvoja na
območjih kjer ima kmetijstvo primarni interes in ki bodo
omogočili tudi učinkovito povezavo z projekti regionalnega
razvoja tudi na drugih področjih gospodarstva in družbenih
dejavnosti;
5. za prilagajanje in reformo kmetijske politike je nujna izvedba
številnih spremljajočih ukrepov, zlasti: kadrovska in
organizacijska prenova, oblikovanje primerljivih in za poznejšo
izvedbo kmetijske politike potrebnih ustanov, usposobitev
27

poročevalec, št. 27

strokovnih služb v kmetijstvu (javne službe), priprava
potrebnih evidenc in njihovih povezav, kot temeljnega pogoja
za izvajanje ukrepov kmetijske politike in pozneje skupne
kmetijske politike; priprava in izvedba predpisov, ki bodo
usklajeni s pravno ureditvijo EU in ki bo v predpristopnem
obdobju podlaga za usposobitev za prevzem oziroma
izvajanje pravnega reda EU.

strukturne politike in politike razvoja podeželja; razširiti je
potrebno ukrepe kmetijske strukturne politike (podpora okolju
prijazni pridelavi in ohranjanju biotske raznovrstnosti, podpore
mladim kmetom in zgodnjemu upokojevanju kmetov,
dopolnilno usposabljanje za delo v kmetijstvu in nekateri ukrepi
razvoja podeželja, ureditev pristojnosti ukrepanja lokalnih
skupnosti);
3.' sistemsko so doslej nepokrita zlasti naslednja področja, ki bi
jih naj uredil tudi Zakon o kmetijstvu: javne službe v kmetijstvu,
določena specifična področja kakovosti kmetijsko-živilskih
proizvodov (kakovost in označevanje, promet, institucije
nadzora), dopolnilne dejavnosti na kmetijah, določena
področja kmetijske in gozdarske mehanizacije ter opreme,
organizacije proizvajalcev in strojne krožke, določena
področja raziskovalnega dela, izobraževanja in razvojnostrokovnih nalog na področju kmetijstva; povsem na novo je
potrebno urediti vodenje zbirk podatkov, ki so podlaga za
izvajanje ukrepov kmetijske politike (register kmetijskih
gospodarstev, kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč,
evidenco upravičencev, evidenco območij z omejenimi
dejavniki za kmetijsko dejavnost, evidenco trajnih nasadov,
evidenco rejnih živali, IAKS, tržno informacijski sistem, če se
naštejejo le najpomembnejši); sistemsko podlago je potrebno
opredeliti tudi vodenju kmetijskega knjigovodstva na kmetijah,
Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Proračunskemu skladu za razvoj kmetijstva, Svetu
za kmetijstvo in podeželje Republike Slovenije. Kmetijstvo
doslej še nima sistemsko urejenega sistema načrtovanja in
spremljanja izvajanja kmetijske politike.

Ad 2
Pomembni razlogi za spremembo zakonodaje izhajajo tudi iz
zahtev pristopa Republike Slovenije v EU. V pristopnem obdobju
moramo vzpostaviti vse ključne sistemske pogoje (zakone in
podzakonske predpise), ki bodo omogočali usposobitev
slovenskega kmetijstva za prevzem in izvajanje SKP. Pravni red
EU je na področju kmetijstva zelo obsežen in zahteven in terja
poleg sprejema predpisov tudi vzpostavitev številnih institucij in
služb, kadrovsko usposobitev in nenazadnje strukturno
prilagajanje gospodarskih subjektov zahtevam in razmeram SKP.
Sprejem in izvedba sistemskih predpisov, ki bodo omogočili našo
usposobitev za prevzem SKP je potrebna ne glede na to, da bo
po vstopu Republike Slovenije na državni ravni ostal le manjši del
pristojnosti za vodenje kmetijske politike (vodenje tržno-cenovne
politike kot temeljnega elementa kmetijske politike, se bo namreč
v celoti preneslo na skupne organe EU, nekaj večji vpliv bo
Republika Slovenija imela na področju strukturne politike, praktično
v celoti pa ji bo prepuščeno le odločanje, financiranje in izvajanje
posrednih oblik podpor kmetijstvu (splošne storitve za kmetijstvo,
socialna in davčna politika ipd.). Brez celovite sistemske ureditve
tako ni mogoče v pristopnem obdobju zagotoviti potrebne
implementacijske usposobitve slovenskega kmetijstva (institucij,
informacijskih sistemov, izvajanje finančnih tokov, nadzor, tržne
ureditve, strukturne spremembe ipd.). Republika Slovenija se je
na analitičnih pregledih zakonodaje obvezala, da jih bo opredelila
z Zakonom o kmetijstvu.

4. PRIMERJALNO-PRAVNI PREGLED
Predpisi EU vzpostavljajo pravice in obveznosti ne le za države
članice, temveč tudi za posameznike in organizacije v državah
članicah. V tem se položaj Republike Slovenije pred vstopom v
EU pomembno razlikuje od položaja držav članic. Zato primerjalnopravni pregled obsega temeljne in najbolj splošne predpise s
področja kmetijstva štirih držav članic EU (Avstrije, Danske,
Francije in Nemčije) in Švice, ki ni članica EU, vendar njena
kmetijska politika pozorno sledi spremembam v EU.

Ad 3
Ocena stanja veljavne pravne ureditve na področjih, ki so
pomembna za izvedbo reforme kmetijske politike in usposobitev
za prevzem SKP kaže, da je potrebno celovito, na nekaterih
področjih pa tudi na novo, urediti sistemske osnove. Na kratko bi
lahko opredelili naslednje sklope sistemsko neustrezno
opredeljenih področij kmetijske politike:

4.1 Evropska Unija

1. na področju tržno-cenovne politike ni podlag za celo vrsto
ukrepov, ki so v EU nujen sestavni del tržnih ureditev (uvozna
in izvozna dovoljenja, izvozna nadomestila, varščine, ukrepi
za omejevanje pridelave oziroma proizvodnje); ni podlage za
celovite tržne ureditve (tržne rede); sistemska ureditev za
izvajanje intervencij na trgu niso skladne z ureditvijo EU; ni
pravne podlage za vzpostavitev registrov in evidenc, ki so
podlaga za vzpostavitev IAKS; ni podlage za vzpostavitev
tržno-informacijskega sistema ipd Problem predstavljajo tudi
neustrezno porazdeljene pristojnosti med ministrstvi, kar
zmanjšuje učinkovitost ukrepanja in neizgrajene institucije za
izvajanje ukrepov (Agencija Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja). Republika Slovenija je edina država
med članicami EU in kandidatkami za članstvo, kjer kmetijsko
tržno-cenovna politika ni v izključni pristojnosti organa,
pristojnega za kmetijstvo;

4.1.1 Skupna kmetijska politika
SKP je bila opredeljena že z ustanovnim aktom Evropske
gospodarske skupnosti, Rimsko pogodbo iz leta 1957 in temelji
na načelih: enotnost trga (skupni trg), dajanju prednosti domači
pridelavi (tržno-cenovna zaščita) in finančni solidarnosti držav
članic (skupni proračun).
Temeljni cilji SKP so zagotoviti redno oskrbo z živili po primernih
cenah, ohraniti ravnovesje med mestom in podeželjem, dvignil1
storilnost v kmetijski pridelavi, primerno izrabiti naravne vire ter
varovati okolje in obenem pridelovalcem zagotavljati dohodek,
primeren njihovemu vlaganju v pridelavo.
•
Izdatki za vodenje SKP se plačujejo preko Evropskega
usmerjevalnega in garancijskega sklada za kmetijstvo-European
Agricultural Guidance and Guarantee Fund (v nadaljnjem besediluEAGGF). Ta sklad je finančno ogrodje SKP oziroma skupno ime
za proračunske izdatke, ki jih ima skupnost s kmetijstvom in I0
popolnoma finančno odgovoren za izvajanje skupno dogovorjene

2. na področju kmetijske strukturne politike obstaja nekoliko
večja stopnja usklajenosti z zakonodajo EU. Uskladiti je
potrebno zlasti merila za določitev območij z omejenimi
dejavniki za kmetijsko dejavnost, opredeliti podlago za
oblikovanje in sprejem večletnih programov kmetijske
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politike. Njegovi izdatki se delijo na dva temeljna namena oziroma
"sekciji":
■

živilskih proizvodov (t.i. kmetijske komponente oziroma
specifične uvozne dajatve na žita, moko, sladkor in mleko pri
predelanih proizvodih-proizvodi, ki niso priključeni v prilogo I
Rimske pogodbe), do posebnih izravnalnih dajatev pri sadju
in zelenjavi ter vinu ter do uvozne dajatve pri žitih, izračunane
na osnovi referenčne uvozne cene;
možnost uvedbe dodatne uvozne dajatve, katere namen je
preprečevati ali nevtralizirati škodljive učinke na trgu, kot jih
za EU določa 5. člen Sporazuma o kmetijstvu v okviru
Urugvajskega multilateralnega kroga pogajanj o trgovini;
možnost vzpostavitve sistema uvoznih in izvoznih licenc
(dovoljenj), certifikatov in varščin.

garancije (guarantee), v okviru katere se sredstva namenjajo
za tržno-cenovne podpore in nekatere programe strukturne
politike,
izravnave (guidance), v okviru katere se financirajo določeni
programi strukturne politike.

Večinski del proračunskih sredstev je namenjen tržno-cenovnim
podporam. Strukturna politika usmerja pomoč v posodobitev in
prilagajanje kmetijske pridelave na ravni kmetije, obsega pa tudi
programe za podporo razvoja podeželja. Za izvajanje nalog
EAGGF države članice ustanovijo posebne službe (ustanove),
združene bodisi v državni javni sklad, agencijo, oziroma delujejo
kot deli posameznih kmetijskih ministrstev. Vse ustanove imajo
dogovorjen in predpisan način delovanja, nadzorujejo pa jih
evropski in državni finančno nadzorni organi.

V okviru SKP ločimo naslednje modele skupnih tržnih ureditev:
model popolne izpeljave osnovnega mehanizma tržnocenovne zaščite kmetijstva s proizvodnimi kvotami (mleko,
sladkor);
model popolne izpeljave osnovnega mehanizma tržnocenovne zaščite kmetijstva plačili in programom prahe oziroma
drugimi omejitvami (žita, govedo, drobnica);
model omejene izpeljave osnovnega mehanizma tržnocenovne zaščite ob možnih nekaterih drugih ukrepih (prašičje
meso, vino, sadje in zelenjava, perutninsko meso in jajca);
model dohodkovnih neposrednih plačil ob nizki zaščiti (oljnice,
stročnice, tobak, oljčno olje, hmelj, lan in konoplja);
model minimalne zunanjetrgovinske zaščite (predelani
proizvodi iz sadja in zelenjave).

V 32. členu Rimske pogodbe so kmetijski pridelki opredeljeni kot
"proizvodi obdelave tal, živinoreje in ribištva ter iz njih neposredno
predelani proizvodi na prvi stopnji predelave". Ti proizvodi so
Potem tudi poimensko našteti v Prilogi I k Rimski pogodbi. Priloga
1
Rimske pogodbe torej ne zajema samo osnovne kmetijske
Pridelke, kot so žita, govedo, grozdje, temveč tudi prvo stopnjo
njihove predelave. Priloga I Rimske pogodbe sort, na primer, poleg
žit zajema tudi "proizvode mlevske industrije, slad, škrob, gluten
ln
inulin". Prva stopnja predelave žit je torej vključena v SKP, tako
,u
di klavnični proizvodi ha prvi stopnji predelave (sveže,
zamrznjeno in predelano meso), mlečni proizvodi, oljne pogače,
živalske maščobe, predelava sladkorne pese in sladkornega trsa,
Predelava sadja (konzervirano sadje, marmelade) in predelava
9rozdja ter destilacija. Ti izdelki iz osnovnih proizvodov se imenujejo
Predelani živilski proizvodi prve stopnje. Proizvodi druge stopnje
Predelave, kot na primer testenine, kruh, brezalkoholni napitki,
čokolada, pa so izključeni iz SKP in jih Priloga I Rimske pogodbe
n® pozna. Gre za tako imenovane proizvode izven Priloge I
Rimske pogodbe ("Non Annex I" proizvodi).

Mehanizem tržno-cenovnih podpor zagotavlja podporo večini
kmetijskih pridelkov, navedenih v Aneksu I Rimske pogodbe, v
letu 1966 pa je bil ta sistem dopolnjen s predpisi, ki urejajo trgovino
s proizvodi, ki so predelani iz teh kmetijskih pridelkov (Non Annex I proizvodi).
Kot posledica omenjenih negativnih posledic SKP, pa tudi
naraščajočih zunanjih pritiskov po nadaljnji liberalizaciji kmetijskih
trgov, pridobivajo (s sprejetjem Agende 2000) na teži ukrepi
kmetijske strukturne politike in razvoja podeželja. Cilj te skupine
ukrepov je spodbujanje razvoja konkurenčnosti v kmetijstvu, ob
hkratnem večjem vključitvi okoljevarstvenih ciljev v mehanizme
SKP in spodbujanju pozitivne vloge kmetijstva v ohranjanju
naravnih virov in kulturne krajine. Podpore kmetijstvu se v vse
večji meri preusmerja od proizvodno vezanih subvencij proti
neposrednim plačilom.

^ Agendo 2000, iz leta 1999, je EU sprejela reformo SKP, ki v
/zno-cenovnem
delu temelji na postopnem znižanju
|ntervencijskih cen (za žita, goveje meso, maslo in mleko v prahu)
'n neposrednih plačilih pridelovalcem kot delni kompenzaciji izpada
°hodkov zaradi znižanja teh cen.
z ukrepi tržno-cenovne politike kljub nekaterim restriktivnim
epom, (kot npr. kvote, obvezna praha, pogojevanje tržnonovnih ukrepov z minimalnimi okoljskimi zahtevami), spodbuja
Povečevanje obsega proizvodnje, kar prinaša s seboj tudi
Pomembne negativne posledice in sicer visoke okoljske
remenitve (prekomerna uporaba gnojil in zaščitnih sredstev,
f
omašenje biološke raznostrtnosti in socialno neuravnoteženo
Podporo kmetijstvu. Slednje se odraža skozi dejstvo, da 20%
n,enz v
Skp0'|ih
i nih kmetij
prejema 80%
vseh podpor
v okviru
in da' so območja
z ugodnimi
naravnimi
in strukturnimi

Spremembe kmetijske strukturne politike v okviru Agende 2000
vključujejo zlasti naslednje ukrepe:

Ce

z

podpore kmetovanju v območjih z omejenimi dejavniki za
kmetijstvo (LFA);
kmetijsko okoljske ukrepe;
ukrepe za ekonomsko diverzifikacijo podeželja.
Kot območja z omejenimi dejavniki (v nadaljnjem besedilu: OND)
za kmetijsko dejavnost so opredeljena območja z manjšimi
proizvodnimi sposobnostmi zaradi visoke nadmorske višine,
nagiba tal, slabe rodovitnosti tal ali drugih omejitvenih dejavnikov.
Podpore OND so bile vpeljane leta 1975, kot ukrep, ki bi prispeval
k ohranitvi kmetijske proizvodnje s plačili, katera naj bi
kompenzirala višje stroške proizvodnje. Kompenzacijska plačila
so bila proizvodno vezana (izplačevala so se na glavo živine).
Brez teh podpor bi bila deagrarizacija marginalnih kmetijskih
območij v EU verjetno še večja. Tovrstne podpore so na nekaterih
območjih spodbudile celo modernizacijo in širitev kmetijske
proizvodnje. Vendar pa je iz perspektive ohranjanja značilne
kulturne krajine zlasti v gorskem in hribovitem svetu, določena
rast obsega proizvodnje verjetno primernejša alternativa kot
popolna opustitev kmetovanja.

nos,IT|
i deležna nižjega deleža podpor kmetijstvu, kot območja
omejenimi dejavniki za kmetijstvo.

Ukrepj za izvajanje SKP so za posamezne kmetijske pridelke
ket oSan
',v ,ako imenovani skupni tržni ureditvi (Common Marpri. |9an'sa,i°n) npr. za žita, meso, mleko, sadje, vrtnino. Od
ka d pride
vseh''ni
'ka setržne
tržnazaščite.
ureditev med seboj razlikuje po
in °intenzivnosti
'smenti skupne tržne ureditve so zlasti:
sistem izvoznih nadomestil pri izvozu kmetijsko-živilskih
proizvodov;
sistem izravnalnih dajatev pri uvozu nekaterih kmetijskih in

l8
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V uredbi za spodbujanje razvoja podeželja je predvideno
izplačevanje kompenzacijskih plačil na enoto površine. Na ta način
pridelovalci niso dodatno stimulirani k višanju obsega proizvodnje,
kar bi lahko imelo ugodnejši vpliv na naravne vire.

do trgov in potrebno infrastrukturo. Nekatere skupine spodbud iz
naslova ukrepov za ekonomsko diverzifikacijo podeželja, še zlasti
pa iz naslova iniciative Skupnosti, namenjene inovativnim
programom razvoja podeželja (LEADER), so namenjene tudi
financiranju večletnih razvojnih programov iz teh področij.

Z uredbo je tudi opredeljen nov tip OND območij z
okoljevarstvenimi omejitvami. Plačila na hektar bodo namenjena
tudi za kompenzacijo višjih stroškov kmetijske proizvodnje zaradi
zakonsko opredeljenih okoljevarstvenih omejitev. Do tovrstnih
plačil so lahko upravičeni kmetje na območjih, ki ne presegajo
10% celotne površine države članice. Kalkulacija višine izplačil
temelji na dohodkovnih razlikah zaradi višjih stroškov kmetijske
proizvodnje, za razliko od ostalih tipov OND pa ne vsebujejo
elementa dodatnih dohodkovnih spodbud.

4.1.2 Kakovost kmetijskih proizvodov in živil
Zakonodaja na področju kakovosti je razdeljeno na horizontalne
predpise, ki so skupni vsem živilom ter vertikalne predpise za
posamezne vrste živil (npr. med, mineralna voda, sladkor,
čokolada, kava, sadni sokovi, marmelade), kjer je zaradi potvorb
potrebno dodatno predpisati njihovo sestavo ter poimenovanje.

Kmetijski okoljski ukrepi so namenjeni pridelovalcem, ki se
prostovoljno.odločijo za okolju prijazni način gospodarjenja. Ti
načini vključujejo znižanje obtežitve pašnih in krmnih površin,
znižanje ali prenehanje rabe mineralnih gnojil in zaščitnih sredstev,
prostovoljno puščanje obdelovalnih površin v prahi ali pozna košnja
travnikov. Po prostovoljni odločitvi se pridelovalci s pogodbami
obvežejo, da bodo določeno obdobje prakticirali dogovorjeni način
gospodarjenja, s čimer so upravičeni do kompenzacije zaradi
višjih stroškov pridelave in dodatnih dohodkovnih spodbud.
Uvedba, izvajanje in nadzor kmetijskih okoljskih ukrepov so
obvezni v vseh državah članicah EU.

Proizvodi, tako imenovane prve stopnje predelave, in kmetijski
pridelki so obravnavani kot del kmetijskih trgov (npr. vino, oljčno
olje, mleko, meso, sadje in zelenjava, itd.) z namenom predpisati
sestavo oziroma kakovostne razrede s ciljem zaščite potrošnikov
in pridelovalcev pred potvorbami. Predpisi vključujejo proizvodnjo,
predelavo in promet.
V letih od 1962 do 1985 so predpisi s področja kmetijsko-živilskih
proizvodov nastajali v organizacijskih enotah DG III in DG VI bolj
ali manj nepovezano zaradi različnih vzrokov in interesov. Prav
tako je obstajalo veliko nacionalnih predpisov, ki so bili glede
kakovosti strožji od evropskih direktiv in uredb za kmetijskoživilske proizvode.

Z zagotovitvijo finančnih kompenzacij in izvajanja na prostovoljni
bazi so kmetijski okoljski ukrepi dosegli precejšnjo stopnjo
integracije okoljskih .ciljev v prakso kmetovanja v večjem delu
držav EU. Z oziram na rastočo pomembnost varstva naravnih
virov kot splošnega političnega cilja in rastoče mednarodne pritiske
za ukinitev tržno-cenovnih podpor v kmetijstvu je pričakovati, da
bodo kmetijski okoljski ukrepi še naprej pridobivali na pomenu.

Po letu 1985 so se v EU odločili za večjo povezavo med DG III in
DG VI. Veljavna ureditev v EU, omogoča trgovanje znotraj EU s
kmetijsko-živilskimi proizvodi, ki izpolnjujejo predpisane
zdravstvene pogoje. Poleg tega pa so za vrste t.i. posebnih
kmetijsko-živilskih proizvodov, ki jih je potrebno zaščititi, dodatno
predpisali.njihovo sestavo, poimenovanje in način kontrole.

Kmetijski okoljski ukrepi so edini obvezujoči ukrep v uredbi za
spodbujanje razvoja podeželja. Države, ki se pripravljajo na vstop
v EU, torej tudi Republika Slovenija, bi se torej morale čim
temeljiteje pripraviti na izvajanje teh ukrepov še pred polnopravno
včlanitvijo.

Zakonodaja za kmetijsko-živilske proizvode v EU se bistveno
razlikuje od trenutno veljavne zakonodaje v Republiki SlovenijiPredpisi EU urejajo le minimalne zdravstvene zahteve, ter
poimenovanja za tiste kmetijsko-živilske proizvode, kjer je to
potrebno zaradi zaščite pred potvorbami. Poleg tega ima EU
izgrajen podrobnejši način kontrole in nadzora nad sicer v osnovi
prostovoljno proizvodnjo, vendar pa če se proizvajalec za to
proizvodnjo odloči, pa morajo biti ti proizvodi ustrezno poimenovani
in označeni ter podvrženi strogi kontroli in nadzoru. Za Republiko
Slovenijo pa to pomeni spremembe in dopolnitve predpisov, ki
bodo omogočali proizvajalcem izdelavo proizvodov na prostovoljen
način, ki pa bo primerljiv EU z glede sistema registracije
poimenovanj, kontrole in nadzora.

Glavni namen ukrepov za ekonomsko diverzifikacijo podeželja je
širitev in diverzifikacija dohodkovnih virov v podeželskem prostoru.
Ena od možnosti je dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom s
spodbujanjem stroškovno učinkovitejše proizvodnje ali
dodajanjem vrednosti z dodatno predelavo. Konvencionalna politika
razvoja podeželja, ki presega domet zgolj kmetijskega sektorja,
se osredotoča zlasti na izboljšanje osnovne infrastrukture,
izboljševanje proizvodne sposobnosti in lastniške strukture
kmetijskih zemljišč. Ukrepi podpore kmetijskih investicij, posebnih
podpor mladim kmetom in dodatnega delovnega usposabljanja
pa so v prvi vrsti namenjeni krepitvi konkurenčnosti in izboljševanju
kvalitete kmetijske proizvodnje, dodajanju vrednosti kmetijskim
proizvodom (lastna predelava, lokalne blagovne znamke,
neposredno trženje) ter krepitvi tržnega deleža in zniževanja
stroškov proizvodnje s podporo vzpostavljanju skupin
proizvajalcev. Pri tem je pomembno poudariti, da so investicijske
podpore v kmetijski pridelavi namenjene samo projektom, ki ne
predvidevajo širitve fizičnega obsega proizvodnje. Posebne
podpore so namenjene tudi izboljšanju in racionalizaciji predelave
in trženja kmetijskih pridelkov.

Ker je nadzor v posameznih državah EU nad ustreznostjo
kmetijsko-živilskih proizvodov v pristojnosti različnih ministrstev
oziroma organov, je EU za koordinacijo nacionalnih nadzornih
organov za uradni nadzor ustanovila koordinacijsko telo v okviru
DG XXIV (t.i. evropska organizacija za hrano). Nacionalna ureditev
pa je prepuščena posameznim državam članicam EU.
Primeri:
Danska v celoti v ministrstvu za kmetijstvo;
- Švedska v obliki urada na ministrstvu za kmetijstvo;
Finska v celoti v ministrstvu za kmetijstvo;
Francija v celoti v ministrstvu za kmetijstvo;
Anglija v celoti v ministrstvu za kmetijstvo;
Nizozemska živila v ministrstvu za zdravstvo, posebne
kmetijsko živilske proizvode pa v ministrstvu za kmetijstvo.
- Avstrija v ministrstvu za varstvo žena.

Glede na padec relativne vrednosti kmetijskih proizvodov se
pojavlja potreba po iskanju novih dohodkovnih virov izven
kmetijstva. Slednji lahko vključujejo npr. podeželski turizem ali
uporabo modernih komunikacijskih tehnologij za delo v
informacijskih dejavnostih. Te alternative pa zahtevajo interes
lokalnega prebivalstva, ustrezna znanja za njihovo izrabo, dostop
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Poleg tega pa so v EU predpisali način poimenovanja, registracije
in kontrole t.i. prostovoljno zaščitenih posebnih oziroma
tradicionalnih kmetijsko-živilskih proizvodov. Le to je opisano v
uredbah 2081/92 in 2082/92, ki med drugim omogočata posamezni
državi članici razvoj nacionalnih sistemov za zaščito proizvodnje
in trženja posebnih in tradicionalnih kmetijsko-živilskih proizvodov.

4.1.5 Organizacije proizvajalcev
Organizacije proizvajalcev se ustanavljajo na prostovoljni podlagi
in so temeljni element pri skupni organizaciji trga EU. Organizacije
proizvajalcev sestavljajo posamezni proizvajalci in organizacije,
ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo proizvodnje in trženja
kmetijskih proizvodov in imajo za člane samo kmetijske
proizvajalce. Naloge organizacij proizvajalcev so: načrtovanje
pridelave in njeno prilagajanje povpraševanju, zlasti v pogledu
količine in kakovosti, pospeševanja koncentracije ponudbe in
trženja kmetijskih pridelkov, zmanjševanje pridelovalnih stroškov
in ustalitev pridelovalnih cen, pospeševanje naravi prijaznega
kmetovanja, ohranjanja kulturne krajine in biološke raznovrstnosti.
Organizacije proizvajalcev morajo izpolnjevati določene pogoje
(mora biti pravna oseba, pravila organizacije morajo določati
obveznost poročanja o pridelavi, o sami pridelavi, prodaji in varstvu
okolja, posamezen pridelovalec je lahko član samo ene
organizacije pridelovalcev za posamezno vrsto pridelkov ipd.).

V zakonodaji EU je obvezen nadzor s strani državnih inšpekcijskih
organov v povezavi s predpisano kakovostjo in dodatnim
označevanjem, za naslednje kmetijske trge kot so npr.: sveže
sadje in zelenjava, vse vrste mesa, oljkarstvo in oljčno olje,
posebna reja kokoši in jajc, ekološko kmetijstvo, vsi proizvodi
tradicionalnega ugleda ter geografskega poimenovanja. V praksi
ie ta nadzor lahko izveden direktno s strani državne inšpekcije ali
Pa kot nadzor nad izvajanjem dela imenovanih kontrolnih institucij.
V Republiki Sloveniji Tržni inšpektorat Republike Slovenije v praksi,
kljub pristojnosti, ne vrši nadzora nad kontrolnimi institucijami.
2 namenom ugotavljanja skladnosti in omogočiti priznavanje
certifikatov oziroma poročil različnih držav je v predpisih EU za
določitev in priglasitev s strani pristojnih državnih organov za
u
9otavljanje skladnosti kmetijsko-živilskih proizvodov,
Predpisano, da izpolnjujejo zahteve iz evropskih standardov (EN
45001 za preskusne laboratorije, EN 45004 za certifikacijske
0r
9ane ter EN 54011 za kontrolne institucije). V nekaterih predpisih
EU je možen prenos dela nadzora s strani inšpekcijskega organa
n
ad imenovano kontrolno institucijo (npr. razvrščanje klavnih
Polovic na liniji klanja), vendar mora biti le ta v skladu z zahtevami
EU pod stalnim nadzorom inšpekcijskega organa.

Z novo ureditvijo bi omogočili nastajanje in delovanje organizacij
proizvajalcev in njihovih združenj v skladu z zakonodajo EU, s
tem pa bomo izpolnili pogoj za pridobitev finančne pomoči za
njihovo delovanje in ukrepe pospeševanja tržne organiziranosti
kmetov.
Bistvo pravne ureditve, ki zadeva organizacije proizvajalcev, v
EU je zlasti v naslednjem:
- regijsko združevanje kmetov je eden od skupnih gospodarskih
ukrepov za centralizirano oskrbo in prilagajanje proizvodnje
zahtevam trga;
- oskrbo in prilagajanje proizvodnje zahtevam trga;
- pogoj je ustrezna proizvodnja in tržni redi v skladu z 33. členom
Rimske Pogodbe in zahteve skupnega trga;
- strukturna pomoč je namenjena za delno kritje stroškov
ustanovitve in poslovanja organizacij proizvajalcev in združenj
ter prilagajanje obstoječih skupin določilom te uredbe;
- določena je višina pomoči.

4-1-3 Kmetijska in gozdarska mehanizacija in oprema
V državah EU (in tudi nekaterih drugih) veljajo evropske smernice
0
Proizvodih (CE znak), področje varne uporabe in
Usposobljenosti za delo pa je prepuščeno nacionalni zakonodaji,
'o področje urejajo zelo različno, predvsem glede na specifične
Po
9oje uporabe. S preventivnim delovanjem na področju
Preprečevanja nesreč se ukvarjajo javne službe (oddelki za
Preprečevanje nesreč pri kmetijskih socialnih zavarovalnicah v
Nemčiji, Avstriji in na Poljskem ter svetovalna služba za
Preprečevanje nesreč v Švici).

Z uredbami EU so določeni podrobnejši pogoji za ustanovitev,
delovanje in financiranje s strani držav članic. Za posamezne
kmetijske proizvode pa so v tržnih redih določene tudi specifične
zahteve (npr. za sadje in zelenjavo, hmelj, vino ipd).
Organizacije proizvajalcev urejajo še tržni redi za nekatere druge
proizvode, na primer za olja in maščobe, tobak, banane, bombaž
in ribiške proizvode.

4-1-4 Vodenje knjigovodstva na kmetijah
Bistvo pravne ureditve v EU je zlasti v:
obveznosti držav članic, da spremljajo dohodkovni položaja
kmetij, opredeljuje potrebne institucije ter strokovne termine;
individualni podatki morajo biti anonimni in se nikakor ne smejo
uporabljati za davčne namene;
določitvi podatkov, ki jih je potrebno zbirati in v kakšni obliki,
ako zbrani podatki omogočajo izračun t.i. standardnih
rezultatov, ki so med državami povsem primerljivi;
določitvi pravil zbiranja in pošiljanja knjigovodskih podatkov;
določitvi ekonomske velikosti kmetij v posameznih državah,
draženo v eurih, ki je prag zajetja kmetij v reprezentativen
vzorec;
Pojasnitvi termina ekonomske velikosti kmetij, ki iz njega izhaja,
Predvsem pa glede na deleže skupnega standardnega pokritja
na
kmetijo, doseženega od različnih pridelkov, opredeljuje
Proizvodno tipologijo kmetij.

1a a

- Pril2000

4.1.6 Integrirani administrativni in kontrolni sistem
S ciljem enotnega upravljanja različnih shem podpor (direktna
plačila kmetom) je tudi to področje urejeno s predpisi, ki dajejo
pravno podlago za vzpostavitev in delovanje enotnega sistema
dodeljevanja in kontrole ukrepov kmetijske politike. Integrirani
administrativni in kontrolni sistem (nadaljnjem besedilu: IAKS)
omogoča uspešno implementacijo ukrepov, ki temeljijo na direktnih
plačilih kmetom, opredeljuje postopke reševanja problemov, ki
izhajajo iz dodeljevanja pomoči na proizvodno enoto, poenostavlja
sistem vlaganja prošenj, pri čemer velja, da mora vsak
zainteresirani vsako leto vložiti samo eno vlogo za pomoč na
površino (za živali lahko vlaga prošnjo večkrat letno), kar omogoča
učinkovito kontrolo nad razdeljevanjem denarnih sredstev in hkrati
omogoča državi, da vzpostavi sistem kontrole in kaznovanja v
primeru goljufij.
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Glavni elementi IAKS-a so: računalniška podatkovna baza,
alfanumerični identifikacijski sistem kmetijskih parcel, alfanumerični
sistem identifikacije živali, subvencijske vloge in integriran kontrolni
sistem, ki vključuje administrativne kontrole ir\ kontrole na terenu.

Strukturna politika, razvoj podeželja, regionalni razvoi:
Council regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 laying
down general provisions on the Structural Funds
Regulation (EC) No 1783/1999 of the European Parliament
and of the Council of 12 July 1999 on the European Regional
Development Fund
Regulation (EC) No 1784/1999 of the European Parliament
and of the Council of 12 July 1999 on the European Social
Fund
Council Regulation (EC) No 1257/1999 of 17 May 1999 on
support for rural development from the European Agricultural
Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and
repealing certain Regulations
Commission Regulation (EC) No 1750/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No
1257/1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
The Leader Community initiative

4.1.7 Predpisi EU, ki urejajo zgoraj opisana področja
4.1.7.1 Evropski kmetijski jamstveni in usmerjevalni
sklad - horizontalne vsebine

-

-

-

Council Regulation (EC) No 1258/1999 of 17 May 1999 on
the financing of the common agricultural policy
Council Regulation (EC) No 1259/1999 of 17 May 1999 establishing common rules fordirect support schemes under
the common agricultural policy
Commission Regulation (EC) No 1663/95 of 7 July 1995 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 729/70 regarding the procedure for the clearance of the accounts of the EAGGF Guarantee Section
Commission Regulation (EC) No 296/96 of 16 February 1996
on data to be forvvarded by the Member States and the monthly
booking of expenditure financed under the Guarantee Section of the Agricultural Guidance and Guarantee Fund
(EAGGF) and repealing Regulation (EEC) No 2776/88
Commission Regulation (EC) No 402/94 of 23 February 1994
amending Regulation (EEC) No 1866/90 on arrangements
for using the ecu for the purposes of the budgetary management of the Structural Funds
Council Regulation (EEC) No 1883/78 of 2 August 1978 laying down general rules for the financing of interventions by
the European Agricultural Guidanceand Guarantee Fund,
Guarantee Section
Council Regulation (EEC) No 3492/90 of 27 November 1990
laying down the factors to be taken into consideration in the
annual accounts for the financing of intervention measures in
the form of public storage by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section

Predoristopne pomoči:
Council Regulation (EC) No 1266/1999 of 21 June 1999 on
coordinating aid to the applicant countries in the framevvork of
the pre-accession strategy and amending Regulation (EEC)
No 3906/89
Council Regulation (EC) No 1268/1999 of 21 June 1999 on
Community support for pre-accession measures for agriculture and rural development in the applicant countries of central and eastern Europe in the pre-accession period
- Commission Regulation (EC) No.2759/1999 laying down rules
for the application of Council Regulation (EC) No 1268/1999
on Community support for pre-accession measures for agriculture and rural development in the applicant countries of
central and eastern Europe in the pre-accession period
Kmetijsko okoliški ukrepi:
- Council Regulation (EC) No 1257/1999 of 17 May 1999 on
support for rural development from the European Agricultural
Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and
repealing certain Regulations
Commission Regulation (EC) No 1750/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No
1257/1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
- Council Regulation (EEC) No 2092/91 of 24 June 1991 on
organic production of agricultural products and indications
referring thereto on agricultural products and foodstuffs
Commission Regulation (EEC) No 3457/92 of 30 November
1992 laying down detailed rules concerning the inspection
certificate for imports from third countries into the Community
provided for in Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
- Council Regulation (EC) No 1804/1999 of 19 July 1999 sup"
plementing Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto
an agricultural products and foodstuffs to include livestoc
production
Commission Regulation (EEC) No 3457/92 of 30 November
1992 laying down detailed rules concerning the inspection
certificate for imports from third countries into the Communi y
provided for in Council Regulation (EEC) No 2092/91 on or
ganic production of agricultural products and indications re
ferring thereto on agricultural products and foodstuffs

lAOSl
Council Regulation (EEC) No 3508/92 of 27 November 1992
establishing an integrated administration and control system
for certain Community aid schemes
Commission Regulation (EEC) No 3887/92 of 23 December
1992 laying down detailed rules for applying the integrated
administration and control system for certain Community aid
schemes
Commission Regulation (EC) No 2801/1999 of 21 december
1999 amending Regulation (EEC) 3887/92 laying down detailed rules for applying the integrated administration and control system for Certain Community aid schemas
FA PA/;
Regulation No 79/65/EEC of the Council of 15 June 1965
setting up a netvvork for the collection of accountancy data on
the incomes and business operation of agricultural holdings
in the European Economic Community
Commission Decision of 7 June 1985 establishing a Community typology for agricultural holdings
Commission Regulation (EEC) No 1915/83 of 13 July 1983
on certain detailed implementing rules concerning the keeping of accounts for the purpose of determining the incomes of
agricultural holdings
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Commission Regulation (EEC) No 94/92 of 14 January 1992
laying down detailed rules for implementing the arrarigements
for imports from third countries provided for in Regulation
(EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products
and foodstuffs
Commission Regulation (EEC) No 207/93 of 29 January 1993
defining the content of Annex VI to Regulation (EEC) No 2092/
91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
and laying down detailed rules for implementing the provisions of Article 5 (4) thereto

-

4.1.7.2 Skupne tržne ureditve
Council Regulation (EEC) No 1766/92 of 30 June 1992 on the
common organization of the market in cereals
Council Regulation (EC) No 1251/1999 of 17 May 1999 establishing a support system for producers of certain arable
crops
Regulation No 136/66/EEC of the Council of 22 September
1966 on the establishment of a common organisation of the
market in oils and fats
Commission Regulation (EC) No 2366/98 of 30 October 1998
laying down detailed rules for the application of the system of
production aid for olive oil for the 1998/99, 1999/2000 and
2000/01 marketing years
Council Regulation (EC) No 3072/95 of 22 December 1995
on the common organization of the market in rice
Council Regulation (EC) No 603/95 of 21 February 1995 on
the common organization of the market in dried fodder
Council Regulation (EC) No 2038/1999 of 13 September 1999
on the common organisation of the markets in sugar sector
Council Regulation (EC) No 2200/96 of 28 October 1996 on
the common organization of the market in fruit and vegetables
Council Regulation (EC) No 2201/96 of 28 October 1996 on
the common organization of the markets in processed fruit
and vegetable products
Council Regulation (EC) No 2202/96 of 28 October 1996
introducing a Community aid scheme for producers of certain citrus fruits
Council Regulation (EEC) No 822/87 of 16 March 1987 on the
common organization of the market in wine (Council Regulation (EC) No 1493/1999 of 17 May 1999 on the common
organisation of the market in wine - začetek veljavnosti
01.08.2000)
Council Regulation (EEC) No 1601/91 of 10 June 1991 laying
dovvn general rules on the definition, description and presentation of aromatized wines, aromatized vvine- based drinks
and aromatized vvine-product cocktails
Council Regulation (EEC) No 1576/89 of 29 May 1989 laying
down general rules on the definition, description and presentation of špirit drinks
Council Regulation (EEC) No 404/93 of 13 February 1993 on
the common organization of the market in bananas
Council Regulation (EEC) No 2075/92 of 30 June 1992 on the
. common organization of the market in raw tobacco
Regulation (EEC) No 2358/71 of the Council of 26 October
71 on
.
the common organisation of the market in seeds
Commission Regulation (EEC) No 1117/79 of 6 June 1979
specifying the products in the seeds sector to be subject to
he system of import licences
"egulation (EEC) No 1696/71 of the Council of 26 July 1971
. °n '^e common organisation of the market in hops
Regulation (EEC) No 234/68 of the Council of 27 February
68 on the establishment of a common organisation of the
Parket in live trees and other plants, bulbs, roots and the like,
1a
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cut flovvers and ornamental foliage
Regulation (EEC) No 1308/70 of the Council of 29 June 1970
on the common organisation of the market in flax and hemp
Council Regulation (EC) No 1255/1999 of 17 May 1999 on
the common organisation of the market in milk and milk products
Council Regulation (EC) No 1254/1999 of 17 May 1999 on
the common organisation of the market in beef and veal
Council Regulation (EC) No 2467/98 of 3 November 1998 on
the common organisation of the market in sheepmeat and
goatmeat
Regulation (EEC) No 2759/75 of the Council of 29 October
1975 on the common organization of the market in pigmeat
Regulation (EEC) No 2771/75 of the Council of 29 October
1975 on the common organization of the market in eggs
Regulation (EEC) No 2777/75 of the Council of 29 October
1975 on the common organization of the market in poultrymeat
Council Regulation (EC) No 1221/97 of 25 June 1997 laying
dovvn general rules for the application of measures to improve the production and marketing of honey
Council Regulation (EC) No 1221/97 of 25 June 1997 laying
dovvn general rules for the application of measures to improve the production and marketing of honey
Regulation (EEC) No 2783/75 of the Council of 29 October
1975 on the common system of trade for ovalbumin and
lactalbumin
Council Regulation (EC) No 3448/93 of 6 December 1993
laying dovvn the trade arrangements applicable to certain
goods resulting from the processing of agricultural products

4.1.7.3 Zunanja trgovina - horizontalne vsebine

-

-

Commission Regulation (EC) No 800/1999 of 15 April 1999
laying dovvn common detailed rules for the application of the
system of export refunds on agricultural products (Commission Regulation (EEC) No 3665/87 of 27 November 1987
laying dovvn common detailed rules for the application of the
system of export refunds on agricultural products - konec
veljavnosti 01.07.1999)
Council Regulation (EEC) No 565/80 of 4 March 1980 on the
advance payment of export refunds in respect of agricultural
products
Commission Regulation (EEC) No 3719/88 of 16 November
1988 laying dovvn common detailed rules for the application of
the system of import and export licences and advance fixing
certificates for agricultural products
Commission Regulation (EEC) No 2220/85 of 22 July 1985
laying dovvn common detailed rules for the application of the
system of securities for agricultural products
Council Regulation (EEC) No 386/90 of 12 February 1990 on
the monitoring carried out at the time of export of agricultural
products receiving refunds or other amounts
Council Regulation (EEC) No 1055/77 of 17 May 1977 on the
storage and movement of products bought in by an intervention agency
Commission Regulation (EEC) No 3002/92 of 16 October
1992 laying dovvn common detailed rules for verifying the use
and/or destination of products from intervention
Regulation (EEC) No 827/68 of the Council of 28 June 1968
on the common organisation of the market in certain products listed in Annex II to the Treaty

Kvaliteta
Nadzor in ugotavljanje skladnosti kakovosti kmetijsko živilskih
proizvodov
Council Directive 89/397/EEC of 14 June 1989 on the official
control of foodstuffs
- Council Directive 93/99/EEC of 29 October 1993 on the sub33

poročevalec, št. 27

ject of additional measures concerning the official control of
foodstuffs
Council Directive of 20 December 1985 concerning the introduction of Community methods of sampling and analysis for
the monitoring of foodstuffs intended for human consumption

Zaščita poimenovanja porekla in geografskih znakov in certifikatov *
posebnega značaja ter bio kmetijsko-živilskih proizvodov
Council Regulation (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the
protection of geographical indications and designations of
origin for agricultural products and foodstuffs
Council Regulation (EEC) No 2082/92 of 14 July 1992 on
certificates of specific character for agricultural products and
foodstuffs
- Council Regulation (EEC) No 2092/91 of 24 June 1991 on
organic production of agricultural products and indications
referring thereto on agricultural products and foodstuffs

Označevanje živil
- Council Directive 79/112/EEC of.18 December 1978 on the
approximation of the laws of the Member States relating to
the labelling, presentation and advertising of foodstuffs for
sale to the ultimate consumer
Commission Directive 93/102/EC of 16 November 1993
amending Directive 79/112/EEC on the approximation of the
laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs for sale to the ultimate consumer
Commission Directive 87/250/EEC of 15 April 1987 on the
indication of alcoholic strength by volume in the labelling of
alcoholic beverages for sale to the ultimate consumer
Council Directive 89/396/EEC of 14 June 1989 on indications
or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs
Commission Directive 94/54/EC of 18 November 1994 concerning the compulsory indication on the labelling of certain
foodstuffs of particulars otherthan those provided for in Council Directive 79/112/EEC

Naravna mineralna in izvirska voda
- Council Directive 80/777/EEC of 15 July 1980 on the approximation of the lavvs of the Member States relating to the exploitation and marketing of natural mineral vvaters
Sadni sokovi in nektarji
Commission Directive 93/45/EEC of 17 June 1993 concerning the manufacture of nectars vvithout the addition of sugars
or honey
Council Directive 93/77/EEC of 21 September 1993 relating
to fruit juices and certain similar products
Marmelade in džemi
Council Directive 79/693/EEC of 24 July 1979 on the approximation of the lavvs of the Member States relating to fruit jams,
jellies and marmalades and chestnut purše

Aditivi dovoljeni v posameznih vrstah živil
Council Directive 89/107/EEC of 21 December 1988 on the
approximation of the laws of the Member States concerning
food additives authorized for use in foodstuffs intended for
human consumption
European Parliament and Council Directive 94/34/EC of 30
June 1994 amending Directive 89/107/EEC on the approximation of the laws of Member States concerning food additives authorized for use in foodstuffs intended for human
consumption European Parliament and Council Directive 94/
35/EC of 30 June 1994 on svveeteners for use in foodstuffs
European Parliament and Council Directive 94/35/EC of 30
June 1994 on svveeteners for use in foodstuffs
European Parliament and Council Directive 94/36/EC of 30
June 1994 on colours for use in foodstuffs
European Parliament and Council Directive No 95/2/EC of 20
February 1995 on food additives other than colours and svveeteners
Directive 96/85/EC of the European Parliament and of the
Council of 19 December 1996 amending Directive 95/2/EC
on food additives other than colours and svveeteners
Directive 98/72/EC of the European Parliament and of the
Council of 15 October 1998 amending Directive 95/2/EC on
food additives other than colours and svveeteners

Sladkor
Council Directive 73/437/EEC of 11 December 1973 on the
approximation of the lavvs of the Member States concerning
certain sugars intended for human consumption
First Commission Directive 79/796/EEC of 26 July 1979 laying dovvn Community methods of analysis for testing certain
sugars intended for human consumption
Regulation (EEC) No 1265/69 of the Commission of 1 July
1969 establishing methods for determining the quality of sugar
bought in by intervention agencies
Regulation (EEC) No 793/72 of the Council of 17 April 1972
fixing the standard quality for vvhite sugar
Čokolada in kakavovi izdelki
Council Directive 73/241/EEC of 24 July 1973 on the approximation of the lavvs of the Member States relating to cocoa and
chocolate products intended for human consumption
Kavni in clkorijini ekstrakti
,
- Council Directive 77/436/EEC of 27 June 1977 on the approximation of the lavvs of the Member States relating to coffee extracts and chicory extracts
First Commission Directive 79/1066/EEC of 13 November
1979 laying dovvn Community methods of analysls for testing
coffee extracts and chicory extracts

Arome
Council Directive 88/388/EEC of 22 June 1988 on the approximation of the lavvs of the Member States relating to flavourings for use in foodstuffs and to source materials for
their production
Regulation (EC) No 2232/96 of the European Parliament and
of the Council of 28 October 1996 laying down a Community
procedure for flavouring substances used or intended for
use in or on foodstuffs

Med
Council Directive 74/409/EEC of 22 July 1974 on the harmonization of the laws of the Member States relating to honey
Eruka kislina
- Commission Directive 80/891/EEC of 25 July 1980 relating to
the Community method of analysis for determining the erucic
acid content in oils and fats intended to be used as such for
human consumption andfoodstuffs containlng added oils o
fats

Ekstrakcijska topila uporabljena v proizvodnji živil
Council Directive 88/344/EEC of 13 June 1988 on the approximation of the lavvs of the Member States on extraction
solvents used in the production of foodstuffs and food ingredients

34

18. april 2000

Council Directive 76/621/EEC of 20 July 1976 relating to the
fixing of the maximum level of erucic acid in oils and fats
intended as such for human consumption and in foodstuffs
containing added oils or fats
Mleko in mlečni izdelki
• Council Directive 76/118/EEC of 18 December 1975 on the
approximation of the laws of the Member States relating to
certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human
consumption
Council Directive 83/417/EEC of 25 July 1983 on the approximation of the laws of the Member States relating to certain
lactoproteins (caseins and caseinates) intended for human
consumption
First Commission Directive 85/503/EEC of 25 October 1985
on methods of analysis for edible caseins and caseinates
Council Regulation (EC) No 2597/97 of 18 December 1997
laying down additional rules on the common organization of
the market in milk and milk products for drinking milk
Council Regulation (EEC) No 1898/87 of 2 July 1987 on the
protection of designations used in marketing of milk and milk
products
Commission Decision of 28 October 1988 listing the products referred to in the second subparagraph of Article 3 (1) of
Council Regulation (EEC) No 1898/87
Council Regulation (EEC) No 2204/90 of 24 July 1990 laying
down additional general rules on the common organization of
the market in milk and milk products as regards cheese
Commission Regulation (EEC) No 2742/90 of 26 September
1990 laying down detailed rules for the application of Council
Regulation (EEC) No 2204/90
Commission Regulation (EC) No 2721/95 of 24 November
1995 establishing rules for the application of reference and
routine methods for the analysis and quality evaluation of milk
and milk products under the common market organization
Commission Regulation (EC) No 1854/96 of 26 September
1996 establishing a list of reference methods to be applied for
Ihe analysis and quality evaluation of milk and milk products
under the common market organization
First Commission Directive 79/1067/EEC of 13 November
1979 laying dovvn Community methods of analysis for testing
certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human
consumption
First Commission Directive 87/524/EEC of 6 October 1987
laying dovvn Community methods of sampling for chemical
analysis for the monitoring of preserved milk products
First Commission Directive 86/424/EEC of 15 July 1986 layln
g dovvn methods of sampling for chemical analysis of edible
caseins and caseinates

-

Ribe in ribji izdelki
Council Regulation (EEC) No 2136/89 of 21 June 1989 laying
dovvn common marketing standards for preserved sardines
- Commission Regulation (EEC) No 3506/89 of 23 November
1989 amending Regulation (EEC) No 3703/85 laying dovvn
detailed rules for applying the common marketing standards
for certain fresh or chilled fish
Council Regulation (EEC) No 1536/92 of 9 June 1992 laying
dovvn common marketing standards for preserved tuna and
bonito
Sadje in zelenjava
Regulation No 58 of the Commission laying dovvn common
quality standards for certain products listed in Annex I B to
Regulation No 23 on the progressive establishment of a common organisation of the market in fruit and vegetables
Commission Regulation (EEC) No 1292/81 of 12 May 1981
laying dovvn quality standards for leeks, aubergines and courgettes
Commission Regulation (EEC) No 778/83 of 30 March 1983
laying dovvn quality standards for tomatoes
Commission Regulation (EEC) No 2213/83 of 28 July 1983
laying dovvn quality standards for onions and vvitloof chicory
Commission Regulation (EEC) No 899/87 of 30 March 1987
laying dovvn quality standards for cherries and strawberries
Commission Regulation (EEC) No 1591/87 of 5 June 1987
laying dovvn quality standards for cabbages, Brussels
sprouts, ribbed celery, spinach and plums
Commission Regulation (EEC) No 1730/87 of 22 June 1987
laying dovvn quality standards for table grapes
Commission Regulation (EEC) No 79/88 of 13 January 1988
laying dovvn quality standards for lettuces, curled- leaved
endives, broad-leaved (Batavian) endives and svveet peppers
Commission Regulation (EEC) No 1677/88 of 15 June 1988
laying dovvn quality standards for cucumbers
Commission Regulation (EEC) No 920/89 of 10 April 1989
laying dovvn quality standards for carrots, citrus fruit and
dessert apples and pears and amending Commission Regulation No 58

Meso
Council Regulation (EEC) No 1906/90 of 26 June 1990 on
certain marketing standards for poultry
Commission Regulation (EEC) No 1538/91 of 5 June 1991
introducing detailed rules for implementing Regulation (EEC)
No 1906/90 on certain marketing standards for poultry
Council Regulation (EEC) No 2137/92 of 23 July 1992 concerning the
Community scale for the classification of carcases of ovine
animals and determining the Community standard quality of
resh or chilled sheep carcases and extending Regulation
(EEC) No 338/91
Commission Regulation (EEC) No 461/93 of 26 February
993 laying dovvn detailed rules for the Community scale for
he classification of carcases of ovine animals
U>uncil Regulation (EC) No 1254/1999 of 17 May 1999 on
9 corr
>mon organisation of the market in beef and veal

18
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Council Regulation (EEC) No 1208/81 of 28 April 1981 determining the Community scale for the classification of carcases
of adult bovine animals
Commission Regulation (EEC) No 2930/81 of 12 October
1981 adopting additional provisions for the application of the
Community scale for the classification of carcases of adult
bovine animals
Commission Regulation (EEC) No 563/82 of 10 March 1982
laying dovvn detailed rules for the application of Regulation
(EEC) No 1208/81 for establishing the market prices of adult
bovine animals on the basis of the Community scale for the
classification of carcases
Council Regulation (EEC) No 1186/90 of 7 May 1990 extending the scope of the Community scale for the classification of
carcases of adult bovine animals
Commission Regulation (EEC) No 344/91 of 13 February
1991 laying dovvn detailed rules for applying Council Regulation (EEC) No 1186/90 to extend the scope of the Community
scale for the classification of carcases of adult bovine animals
Council Regulation (EEC) No 3220/84 of 13 November 1984
determining the Community scale for grading pig carcases
Commission Regulation (EEC) No 2967/85 of 24 October
1985 laying dovvn detailed rules for the application of the Community scale for grading pig carcases
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Commission Regulation (EEC) No 1076/89 of 26 April 1989
laying down quality standards for leeks and amending Regulation (EEC) No 1292/81 laying down quality standards for
leeks, aubergines and courgettes
Commission Regulation (EEC) No 410/90 of 16 February
1990 setting quality standards for kiwifruit
Commission Regulation (EEC) No 1108/91 of 30 April 1991
laying down quality standards for apricots
Commission Regulation (EEC) No 454/92 of 26 February
1992 laying down quality standards for asparagus
Commission Regulation (EC) No 2257/94 of 16 September
1994 laying down quality standards for bananas
Commission Regulation (EC) No 831 /97 of 7 May 1997 laying
down marketing standards applicable to avocados
Commission Regulation (EC) No 1093/97 of 16 June 1997
laying down marketing standards applicable to melons and
watermelons
Commission Regulation (EC) No 2288/97 of 18 November
1997 laying down marketing standards for garlic
Commission Regulation (EC) No 963/98 of 7 May 1998 laying
down marketing standards for cauliflowers and artichokes
Regulation No 58 of the Commission laying down common
quality standards for certain products listed in Annex I B to
Regulation No 23 on the progressive establishment of a common organisation of the market in fruit and vegetables
Commission Regulation (EEC) No 3596/90 of 12 December
1990 laying down quality standards for peaches and nectarines

Council Directive 87/153/EEC of 16 February 1987 fixing
guidelines for the assessment of additives in animal, nutrition
4.1.7.5 Organizacije proizvajalcev:
Council Regulation (EC) No 952/97 of 20 May 1997 on producer groups and associations thereof (ta uredba je bila
preklicana z uredbo 1257/1999)
Council Regulation (EC) No 1257/1999 of 17 May 1999 on
support for rural development from the European agricultural
Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and
repealing certain Regulations
Council Regulation (EC) No 2200/96 of 28 October 1996 on
the common organization of the market in fruit and vegetables
Commission Regulation (EC) No 412/97 of 3 March 1997
laying dovvn detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No
2200/96 as regards the recognition of producer organizations
Regulation (EEC) No 1696/71 of the Council of 26 July 1971
on the common organisation of the market in hops
4.2.1 Avstrija
Avstrijski zvezni zakon o kmetijstvu iz leta 1992 ureja cilje
kmetijske politike, vrste ukrepov, merila za določanje območij z
omejenimi proizvodnimi dejavniki ter postopek za pripravo in
obravnavo vsakoletnega t. i. "zelenega poročila" o stanju kmetijstva
in potrebnih ukrepih v naslednjem letu.

Jajca
- Council Regulation (EEC) No 1907/90 of 26 June 1990 on
certain marketing standards for eggs
Commission Regulation (EEC) No 1274/91 of 15 May 1991
introducing detailed rules for implementing Regulation (EEC)
No 1907/90 on certain marketing standards for eggs

Ta zakon upošteva gospodarske, socialne in ekološke funkcije
kmetijstva pa tudi narodnogospodarsko in podjetniško razsežnost
kmetijske politike. Cilji kmetijske politike so določeni ob upoštevanju
skupne kmetijske politike EU.

Oljčno olje
Commission Regulation (EEC) No 2568/91 of 11 July 1991
on the characteristics of olive oil and olive-residue oil and on
the relevant methods of analysis

V skladu z navedenim zakonom ima kmetijska politika Avstrije
naslednje cilje:
1. ohraniti gospodarsko zdravo, učinkovito, kmečko kmetijstvo
in gozdarstvo v funkcionalnem podeželskem prostoru, pri
čemer je potrebno upoštevati socialno usmerjenost, ekološko
znosnost in regionalno izravnanost s posebnim poudarkom
na gorska območja in druga območja z neugodnimi razmerami
za pridelavo;
2. razviti raznovrstne dohodkovne in zaposlitvene kombinacije
med kmetijstvom in drugimi gospodarskimi panogami;
3. tržno usmeriti kmetijsko pridelavo, predelavo in prodajo;
4. povečati storilnost in konkurenčnost kmetijstva, zlasti s
strukturnimi ukrepi, pri čemer je potrebno upoštevati
učinkovito, okolju prijazno in socialno usmerjeno kmečko
gospodarstvo;
5. zagotoviti osebam, ki delajo v kmetijstvu in gozdarstvu,
ustrezen delež pri gospodarski in socialni blaginji;
6. pospeševati kmetijstvo z vidika celotnega gospodarstva in
koristi potrošnikov tako da:
bodo izravnane naravno dane slabosti v primerjavi z drugimi
gospodarskimi dejavnostmi,
bo prebivalstvo oskrbovano s kakovostnimi oziroma
visokovrednimi živili in surovinami,
se bo kmetijstvo prilagajalo spremembam gospodarskih
razmer,
bo kmetijstvo trajno ohranjalo tla, vodo in zrak kot podlage za
življenje, varovalo naravno krajino ter podpiralo ukrepe proti
naravnim nesrečam,
da bosta kmetijstvo in gozdarstvo celovito izkoristila možnosti
sofinanciranja s strani EU.

Mazave maščobe
Council Regulation (EC) No 2991/94 of 5 December 1994
laying dovvn standards for spreadable fats
Council Regulation (EEC) No 1576/89 of 29 May 1989 laying
dovvn general rules on the definition, description and presentation of špirit drinks
Žgane pijače
Council Regulation (EEC) No 1576/89 of 29 May 1989 laying
dovvn general rules on the definition, description and presentation of špirit drinks
4.1.7 4 KRMA
Council Directive 95/53 of 25 October 1995 fixing the principles governing the organization of official inspections in the
field of animal nutrition
Council Directive 79/373 of 2 April 1979 on the marketing of
compound feedingstuffs
Council Directive 96/25 of 29 April 1996 on the circulation of
feed materials, amending Directives 70/524/EEC, 74/63/EEC,
82/471/EEC and 93/74/EEC and repealing Directive 77/101/
EEC
Council Directive 70/524/EEC of 23 November 1970 concerning additives in feeding-stuffs
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Posebej primerni pospeševalni ukrepi so zlasti:
proizvodno nevtralna neposredna dohodkovna plačila in
neposredna plačila v povezavi s storitvami,
ukrepi za večjo kakovost, varstvo okolja in usmerjanje
proizvodnje v rastlinski pridelavi in živinoreji,
ukrepi za povečanje konkurenčnosti na področju proizvodnje
in prodaje,
ukrepi za ohranitev kmetijskih gospodarstev in izgradnjo
infrastrukture,
■ ukrepi za raziskovanje in razvoj ter njihovo uresničevanje na
področju kmetijstva, gozdarstva in vodnega gospodarstva,
ukrepi na področju naložb v kmetijstvu in gozdarstvu.

pristojni agenciji, zastopanje koristi kmetijstva, gozdarstva in
vodnega gospodarstva pred organi EU ter za nadzor. V izvedbo
posameznih aktov za izvrševanje skupnih tržnih redov se lahko
vključijo tudi deželni organi ali drugi primerni nosilci.
Zakon o ureditvi trga pooblašča zveznega ministra za kmetijstvo
in gozdarstvo za več ukrepov: npr. da s predpisom uredi postopke
za razdelitev, dodelitev ali spremembo zajamčenih, referenčnih
ali drugih največjih ali najmanjših količin, višino in postopek pri
varščinah, kavcijah in garancijah, če tako določajo predpisi o
tržni ureditvi za določene proizvode; da s predpisom uredi določene
obveznosti udeležencev na trgu glede nadzora, poročanja,
hranjenja poslovnih listin, dopustitve vstopa v poslovne prostore
in podobne ukrepe, urejajo trg za določene proizvode, da s
predpisom uredi postopek in pogoje za izdajo licenc, izvoznih in
uvoznih dokumentov, ki se nanašajo na blago, zajeto s tržnimi
redi, za uvoz s tržnim redom zajetega blaga, ki mora ustrezati
določenim zahtevam, kakor tudi za nadzor nad spoštovanjem
določenih najnižjih cen pri uvozu in izvozu blaga, zajetega s tržnimi
redi; licence ter druge izvozne in uvozne dokumente ter odobritve
izdajajo pristojni intervencijski organi. Minister lahko predpiše
zaščitne ukrepe, če so nastale motnje na trgu ali obstaja nevarnost
takšnih motenj, obveznost pravnih in fizičnih oseb ter združenj,
da sporočajo podatke o količinah in cenah tržno urejenega blaga,
o kmetijskih zemljiščih pod določenimi kulturnimi rastlinami, pa
tudi obveznost borz in podobnih trgov o kotaciji blaga, zajetega s
tržnimi redi.

Zakon pooblašča zveznega ministra za kmetijstvo, da v soglasju
z glavnim odborom Nacionalnega sveta, z uredbo določi gorsko
območje, območja z neugodnimi pridelovalnimi razmerami, ki
potrebujejo podporo in druga območja z omejitvenimi dejavniki,
kjer so pospeševalni ukrepi posebej utemeljeni.
V gorsko območje spadajo občine ali deli občin z znatno omejenimi
možnostmi za obdelavo zemljišč in bistveno večjim obsegom
dela, kjer težavne podnebne razmere ali močan nagib ali oboje
znatno otežujejo pridelovalne in življenjske razmere. Druga
območja z omejenimi proizvodnimi dejavniki so kmetijske cone,
kjer so pridelovalne in življenjske razmere težavne zaradi nizke
rodovitnosti zemljišč in slabe prilagoditvene sposobnosti v
Primerjavi s splošnim razvojem kmetijstva. Med druga območja z
omejitvenimi dejavniki, posebej primerna za pospeševanje, pa
'ahko zvezni minister s soglasjem pristojnega parlamentarnega
odbora uvrsti tista, kjer so glede na njihovo podeželsko naravo,
število dejavnih oseb v kmetijstvu, stopnjo gospodarske in
kmetijske
razvitosti, odročne lege in prilagoditvene sposobnosti
u
krepi kmetijske politike posebej pomembni.

Po zveznem zakonu o ustanovitvi Agencije za urejanje trgov
"Kmetijski trg Avstrija" (Agrarmarkt Austria) iz leta 1992 je ta
agencija pravna oseba javnega prava. Agencija za urejanje trgov
(v nadaljnjem besedilu: AMA) opravlja zlasti naslednje naloge:
spremlja cene kmetijskih proizvodov, iz njih izdelanih
proizvodov in sredstev za kmetijsko proizvodnjo ter sestavlja
poročila o gibanjih cen teh proizvodov,
- sprejema ukrepe za dvig kakovosti kmetijskih proizvodov in
iz njih izdelanih proizvodov; njena naloga je tudi pospeševanje
kmetijske prodaje,
opravlja naloge ki so prenesene nanjo na podlagi zveznih
zakonov in uredb, ter izvaja pospeševalne ukrepe, ki ji jih
določi v izvrševanje zvezni minister za kmetijstvo in
gozdarstvo.

Zvezni minister za kmetijstvo mora vsako leto predložiti poročilo
o razvoju kmetijstva v preteklem letu z opisom potrebnih ukrepov
v
naslednjem letu ("zeleno poročilo") komisiji, sestavljeni iz
Predstavnikov v parlamentu zastopanih političnih strank,
Predsedniške konference kmetijskih zbornic, Gospodarske
zbornice, Delavske zbornice in Avstrijske sindikalne zveze.
Komisija lahko ministru priporoči dodatne ukrepe kmetijske politike
za naslednje leto. Vsako leto, najpozneje do 15. septembra, mora
zvezni
minister za kmetijstvo predložiti "zeleno poročilo" zvezni
v|
adi, ta pa ga predloži, skupaj z osnutkom proračunskih
Prejemkov in izdatkov zeleno, parlamentu. Zakon zelo natančno
določa
vsebino zelenega poročila. Zeleno poročilo mora med
f
ugim obsegati podatke o gospodarskem položaju kmetijstva,
oceno po različnih velikostnih razredih kmetij, njihovi pridelovalni
usmeritvi, legi v območjih z omejitvenimi dejavniki in drugih predelih,
socialnoekonomski kategoriji itd. Zeleno poročilo mora vsebovati
fi|re?irane Podatke o pospeševalnih ukrepih v preteklem letu
( 'evilo prejemnikov, velikost pomoči po zneskovnih razredih,
Povprečno prejeti znesek po posameznem razredu itd.). Za zeleno
Poročilo se lahko uporabijo agrarnoekonomski in statistični podatki,
asti pa podatki iz knjigovodstva na kmetijah. Pri tem je
agotovljena
tajnost podatkov, ki se nanašajo na posameznike
z|r°ma imajo osebno naravo.

Nadzor nad njenim delom opravlja zvezni minister.
Za pospeševanje trženja na področju kmetijstva pridelovalci,
predelovalci in drugi zavezanci v skladu z zakonom o ustanovitvi
Agencije za urejanje trga plačujejo agenciji poseben prispevek za
trženje na področju kmetijstva. Ta zakon določa prispevni predmet
(na primer: prevzem mleka v predelavo, mletje žita v trgovske
namene, zakol živali itd. ter določa tudi zavezance.
Zbiranje in obdelavo podatkov v avstrijskem kmetijstvu in
gozdarstvu ureja zvezni zakon o kmetijskem in gozdarskem
obratoslovnem informacijskem sistemu (LFBIS-Gesetz).Ta zakon
pooblašča zveznega ministra za kmetijstvo in gozdarstvo, da
vzpostavi in vodi ta sistem ter lahko omogoči tudi avtomatsko
obdelavo podatkov. Zaradi gospodarnejše, hitrejše in smotrnejše
izvedbe nalog lahko pristojni minister v skladu s pogodbo,
sklenjeno z deželnimi organi, prenese vodenje sistema na druge
javnopravne korporacije, katerih naloge spadajo na področje
kmetijstva in gozdarstva.

Zvezni zakon o ureditvi trga je podlaga za izvršilne predpise, ki
o očajo natančnejša pravila o skupnih tržnih redih EU in urejajo
ru
3e zadeve v okviru skupne kmetijske politike.
Zakon o ureditvi trga opredeljuje pojem skupnih tržnih redov in
avne
akte, ki določajo te tržne rede, ter proizvode, zajete s
sk
P m tržnimi r0
Km 6 rska
'
di. Za izvajanje skupnih tržnih redov je pristojna
mj '' ,r*na agencija ("Agrarmarkt Austrla", AMA), če zvezni
Za
dol T'- kmetijstvo in gozdarstvo z uredbo izrecno ne zadrži
v svo
a 6ni 1 na
izdal
' '°9 izvedbenih
)' pristojnosti.
Ministrstvo
je transfernih
pristojno tudi
za
)o potrebnih
predpisov,
opravljanje
plačil
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Uredba o spremljanju trga iz leta 1994, ki je začela veljati z vstopom
Avstrije v EU, je namenjena izvajanju pravnih aktov EU za
proizvode, ki so zajeti s tržnim redom v smislu 95. člena zakona
o ureditvi trga (MOG), zlasti v povezavi z možnimi zaščitnimi
ukrepi po 147. členu Akta o pristopu Avstrije v EU. Za izvajanje te
uredbe je pristojna AMA. Zaradi ugotovitve trgovinskih tokov
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proizvodov, ki so navedeni v prilogi uredbe, iz drugih držav članic
EU v Avstrijo, AMA sproti spremlja cene na ravni trgovine na
debelo ter poreklo in količino teh proizvodov. Trgovinske tokove v
regijah spremljajo na mestih, ki so reprezentativni za trgovino na
zadevnem območju. Uredba določa tri tržna območja v Avstriji.
Tržna gibanja in tokove spremljajo periodično v zamikih od enega
tedna do največ 10 dni. O rezultatih spremljanja trga je AMA
dolžna brez odlašanja obveščati zveznega ministra za kmetijstvo
in gozdarstvo.

Če določena oseba s sredstvi za kmetijsko proizvodnjo, ki jih
uporablja na kmetijskem gospodarstvu, opravlja storitve za druga
kmetijska in gozdarska gospodarstva v istem ali sosednjem
upravnem okraju, razen prevozniških storitev, spadajo te storitve
v stransko dejavnost kmetijstva in gozdarstva. Kot stransko
dejavnost zakon posebej ureja prevozne storitve z delovnimi in
vlečnimi stroji ter priklopniki, ki se v glavnem uporabljajo na lastnem
kmetijskem in gozdarskem gospodarstvu. Zakon izvzema
dejavnosti, ki jih opravljajo kmetijske in gozdarske zadruge

Avstrijski zvezni zakorc o zveznih uradih za kmetijstvo in kmetijskih
zavodih, iz leta 1994, ureja urade za kmetijstvo in kmetijske zavode
na zvezni ravni.

4.2.2 Danska
Danski zakon o kmetijah določa tri cilje kmetijske politike:
zavarovati kmetijska obdelovalna zemljišča in z njimi povezane
krajinske vrednote tako, da bodo zagotovljeni gospodarska
funkcija kmetijstva in interesi okolja,
zagotoviti odgovorno rabo kmetijskih zemljišč,
zagotoviti smotrn razvoj kmetijstva in njegov boljši konkurenčni
položaj.

Zvezni uradi za kmetijstvo in zvezni kmetijski zavodi so podrejeni
Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo. Ti uradi in zavodi lahko
opravljajo storitve tudi tretjim osebam, če ni z zakonom drugače
določeno, pri čemer zvezna država nastopa kot nosilka
zasebnopravnih pravic.
Dejavnost zveznih uradov za kmetijstvo in zveznih kmetijskih
zavodov je predvsem strokovne narave. Kot skupne naloge teh
uradov in zavodov zakon navaja zbiranje, obdelavo in
dokumentacijo podatkov in ugotovitev, vzpostavitev in vodenje
knjižnic, razvijanje, preizkušanje in izboljševanje metod,
postopkov, preizkuševalnih postaj, strojev, naprav in materialov,
izdajanje spričeval, poročil o pregledih in izvidov, obveščanje,
strokovno statistiko in objavo rezultatov, drugih prispevkov in
slikovnega gradiva, posredovanje znanj na tečajih, seminarjih na
prireditvah v lastni ali tuji režiji, svetovanje, sodelovanje v
strokovnih sosvetih in vzdrževanje stikov zaradi strokovnega
sodelovanja. Spričevala, ki jih izdajajo zvezni uradi za kmetijstvo,
se štejejo za javne listine. V okviru svojega delovnega področja
lahko opravljajo tudi storitve za druge, pri čemer imajo prednost
lokalne skupnosti.

Zakon določa, da so kmetijska zemljišča omejen naravni vir, in
izhaja iz načela, da se za nekmetijske namene ne sme uporabiti
več kmetijskih zemljišč, kot je nujno, pri čemer pa je treba ohraniti
najboljša kmetijska zemljišča. Zlasti je poudarjena potreba po
ohranitvi velikih površin kmetijskih zemljišč, ki imajo glede na
naravo okolja, sestavo kmetij in boniteto zemljišč poseben pomen
za kmetovanje. Cilj zakona je ohraniti tako kmetije s polno
zaposlenimi člani v kmetijstvu, kakor tudi široko pahljačo drugih
vrst kmetij s smotrno organiziranostjo in zaokroževanjem zemlje.
Končno je treba zakon uresničevati tako, da se zagotovijo
razvojne možnosti prebivalstvu na podeželju .
Za kmetijo se šteje posestvo, ki je v zemljiški knjigi vpisano kot
kmetija. Vpis kmetije v zemljiško knjigo predlaga kmetijski minister za vsa gospodarstva, ki obsegajo 2 hektara ali več zemljišč,
če najmanj 2 hektara zemljišč uporabljajo za poljedelstvo,
vrtnarstvo (vključno s cvetličarstvom), sadovnjake, semenarstvo
in podobne kmetijske dejavnosti, posestvo pa obsega tudi
stanovanjsko stavbo, katere stanovalci obdelujejo posestvo. Na
zahtevo imetnika posestva se lahko kot kmetija vpiše tudi
posestvo z manj kot 2 hektara zemljišč, če gre za vrtnarstvo
oziroma kmetijsko proizvodnjo v rastlinjakih.

Zvezni minister za kmetijstvo in gozdarstvo določa tudi tarife, po
katerih lahko opravlja zvezni kmetijski urad ali zavod storitve
tretjim osebam. Pri tem je treba upoštevati nastale stroške. Plačila
za te storitve so prihodki zvezne države.
Avstrijski obrtni zakon natančno določa kaj sodi v področje
kmetijstva, možen je tudi dokup pridelkov, vendar le tistih, ki so
pridelani v državi, v nakupni vrednosti, ki ustreza največ 25%
prodajne vrednosti pridelkov določene kmetijske panoge tako,
da je ta dokup še vedno sestavni del kmetijske dejavnosti. Možen
je tudi dokup zaradi izpada pridelka. Obrtni zakon se prav tako
tudi ne uporablja za stranske dejavnosti kmetijstva in gozdarstva.
Za te dejavnosti je značilna tesna povezanost s kmetijskim ali
gozdarskim podjetjem kot glavnim obratom in podrejenost stranske
dejavnosti kmetijski in gozdarski kot glavni dejavnosti. Podrejen
pomen je treba presojati s stališča obsega in gospodarske teže
stranske dejavnosti.

Zakon o kmetijah v nadaljevanju določa, kako je potrebno s kmetijo
gospodariti (glede podrobnejših pogojev ima precejšnja pooblastila
minister), določa obdelovalno dolžnost, s čemer se varuje
namembnost zemljišč, zakon omejuje koncentracijo kmetij, določa
pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za rejo živali na kmetiji (ustrezati
mora harmoničnemu razmerju med številom živali in površino
kmetijskih zemljišč), določa pogoje za promet s kmetijami ipd.
Po danskem zakonu o izvrševanju uredb Evropske skupnosti, ki
določajo tržne rede za kmetijske proizvode, je minister za
kmetijstvo in ribištvo pooblaščen, za izdajo izvršilnih predpisov
ter sprejema druge ukrepe za izvajanje uredb EU, ki se nanašajo
na: skupne tržne rede za kmetijske pridelke, ureditve za kmetijske
pridelke iz Priloge I k Rimski pogodbi, ki niso zajeti s skupnimi
tržnimi redi, ureditve za proizvode, pri izdelavi katerih se
uporabljajo kmetijski proizvodi, sporočanje podatkov o
dohodkovnem in drugem gospodarskem položaju na področju
kmetijstva, ukrepe, ki izhajajo iz uporabe posebnih valutnih tečajev
na področju skupne kmetijske politike.
Minister je pooblaščen, da določi odmike od določb uredb v tistem
obsegu, ki ga te uredbe dopuščajo.

Med stranskimi dejavnostmi zakon omenja predelavo in obdelavo
pretežno lastnih pridelkov pod pogojem, da se ohrani vsakokratna
narava kmetijskega in gozdarskega obrata, vrednost sočasno
predelanih proizvodov (na primer sol, začimbe itd.) mora biti
manjša od vrednosti predelanih ali obdelanih naravnih proizvodov.
Predmet predelave in obdelave morajo biti pretežno lastni, se
pravi v kmetijskem in gozdarskem gospodarstvu pridelani
proizvodi, pri čemer je treba upoštevati tudi pridelke, pridobljene
na podlagi "dokupne" pravice.
Predelava in obdelava kmetijskih pridelkov ne smeta biti privzeti
od obrtne dejavnosti. Pri tem je pomembno ali gre za prodajo po
poprejšnjem naročilu ali za predelavo proizvodov v daljših časovnih
razmikih (na primer zakol živine enkrat na mesec).
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Minister za kmetijstvo in ribištvo ustanovi dva posvetovalna
odbora, enega za sadje in vrtnarske proizvode, drugega pa za
ostale kmetijske pridelke. V ta dva odbora minister imenuje po 16
članov, od katerih dva imenuje sam, določeno število pa na predlog
Ministrstva za gospodarstvo, Združenja industrije, Trgovinske
zbornice, Kmetijskega združenja, Združenja družinskega
kmetijstva, Delojemalskega združenja in Potrošniškega združenja.
Minister določi za predsednika odbora enega izmed članov in
sprejme poslovnik za delo vsakega odbora.

Danski zakon o kakovosti živil, z dne 8. 12. 1997, pooblašča
ministra za živilstvo, kmetijstvo in ribištvo, da sprejme predpis o
prostovoljnem označevanju kmetijskih in ribiških proizvodov
posebno visoke kakovosti. Minister določa, kateri proizvodi bodo
zajeti s prostovoljnim označevanjem. Za posamezne proizvode,
ki so zajeti s predpisom o označevanju, morajo biti določena
objektivna merila glede pridelave in predelave itd., ki presegajo
raven zahtev, ki so že določene z veljavnimi predpisi. V skladu s
predpisom pristojnega ministra so lahko označeni tudi uvoženi
proizvodi (razen živih živali), če se za konkretni proizvod izkaže,
da ustreza vsem zahtevam za prostovoljno označevanje zadevne
vrste proizvoda. Predvidena so tudi pravila za priznanje in prijavo
obratov, ki pridelujejo proizvode oziroma trgujejo s proizvodi, za
katere velja prostovoljno označevanje posebno visoke kakovosti.
Minister lahko določi znake oziroma logotip za označevanje
proizvodov posebno visoke kakovosti, lahko pa tudi pridrži
uporabo določenih znakov samo za označitev proizvodov
posebno visoke kakovosti.

Zakon pooblašča ministra za kmetijstvo in ribištvo da:
lahko zahteva od uvoznikov, izvoznikov, pridelovalcev,
trgovcev in panožnih organizacij podatke, ki so potrebni za
izpolnjevanje dolžnosti držav članic po predpisih EU na
področju kmetijstva,
lahko izdaja predpise o nadzoru v zvezi z uredbami EU, na
katere se nanaša zakon,
pooblasti nadzorne organe za dostop na katerikoli kraj, kjer
se blago, ki je predmet kmetijskih predpisov EU, nahaja,
oziroma za vstop v poslovne prostore obratov, za katere
velja omenjeni nadzor,
pooblasti nadzorni organ za pregled proizvodov in odvzem
vzorcev blaga, ki so potrebni za preiskavo lastnosti
proizvodov,
pooblasti nadzorne organe, da lahko pregledajo zaloge blaga,
poslovne knjige in druge poslovne listine, dobavnice, račune
in poslovno korespondenco; imetniki obratov in zaposleni v
obratih pa morajo nadzornim organom dati zahtevane podatke
in nuditi ustrezno podporo pri upravljanju nadzora,
izda predpise o preverjanju podatkov, ki so podlaga za izplačilo
različnih podpor ali za terjatev na plačilo določenih dajatev v
zvezi z uredbami EU, na katere se nanaša zakon,
izda pravila o knjigovodstvu, ki veljajo za obrate, ki zahtevajo
izplačilo podpor oziroma so zavezanci dajatev v zvezi s
kmetijskimi uredbami EU,
izda predpise o delnem ali popolnem plačilu posebnih storitev,
ki jih opravlja nadzorni organ na posebno zahtevo,
izda predpise o pogojih za izplačilo podpore.

Minister lahko izda predpise o nadzoru nad izvajanjem zakona in
na njegovi podlagi izdanih predpisov.
Obrati in primarni proizvajalci, ki so zajeti s posebnim
označevanjem, so dolžni plačevati poseben prispevek za kritje
stroškov zaradi posebnega označevanja.
Na podlagi ekološkega zakona lahko minister za živilstvo,
kmetijstvo in ribištvo izda pravila, potrebna za izvrševanje
predpisov EU o ekoloških proizvajalnih načinih in ekoloških
proizvodih. Ta pravila urejajo proizvodnjo ekoloških proizvodov v
kmetijstvu in ribištvu, odobritev in nadzor ekoloških kmetijskih
gospodarstev in ekoloških primarnih proizvajalcev v ribištvu ter
druga vprašanja. Pri tem lahko minister natančno uredi ponudbo,
posredovanje, prodajo, shranjevanje, dobavo in druge načine
prenosa pa tudi prevoz, embalažo, pripravo proizvodov.
Osebi, ki ravna v nasprotju s predpisi o ekoloških proizvodih,
lahko minister za pet let prepove prodajo ali drug način prometa
proizvodov pod oznako, da so bili proizvedeni po ekološki metodi.

Direkcija za EU za živilstvo, kmetijstvo in ribištvo opravlja
naslednja naloge v zvez z izračunavanjem in izplačevanjem
Podpor iz jamstvenega odseka EAGGF, v zvezi z izvoznimi
nadomestili in tižno urejevalnimi ukrepi, zlasti z ureditvami premij
ln
prispevki proizvajalcev oziroma pridelovalcev, naloge v zvezi
z izračunom, izplačilom oziroma vplačilom denarnih izravnalnih
zneskov v trgovini znotraj EU in pri izvozu v tretje države,
nakupovanje, skladiščenje in prodaja proizvodov, za katere veljajo
Podpisi skupnosti o javni intervenciji, upravljanje z varščinami, ki
' |e ,reba položiti v zavarovanje obveznosti po veljavnih tržnih
•"Bdih, izdaja uvoznih in izvoznih dovoljenj ter potrdil o izvoru,
Pnprava poročil za Komisijo EU o nalogah, ki jih upravlja Direkcija
a
*Uc|
EU, izdelava mesečnega poročila ter letnega obračuna, kakor
i poročanje komisiji, izdelava navodil in drugega gradiva, ki
zadeva skupne tržne rede.

Na podlagi zakona o kakovosti živil je bil ustanovljen Svet za
ekološka živila. Sestavljajo ga predstavniki s področja živilstva,
kmetijstva in ribištva, Ministrstva za energetiko in okolje, Združenja
za biodinamično kmetijstvo, Kmetijskega sveta, Danskega
kmetijskega združenja, Potrošniškega sveta, Združenja za
družinsko kmetijstvo in Sindikalnega gospodarskega sveta.
Boljšo prodajo kmetijskih pridelkov naj bi omogočal tudi zakon o
podpori razvoju kmetijskih in ribiških proizvodov. Na področju
kmetijstva zakon zagotavlja podpore nadaljnjemu razvoju in
izboljšavi obstoječih proizvodov in proizvodnih procesov v
kmetijstvu, razvoju novih, zlasti okolju bolj prijaznih ali
gospodarnejših proizvodnih postopkov za znane ali alternativne
proizvode, razvoju novih proizvodov, ki naravno vstopajo v
kmetijsko porabo na kmetiji in gospodarski uporabi rezultatov
razvojnega dela.

Določene naloge pri izvajanju skupnih tržnih redov opravljajo tudi
in carinski organi
e
naloge se nanašajo na nadzor nad izvajanjem določenih tržno
rejevalnih ukrepov, zlasti glede izvoza in uvoza, namembnega
ra
ia in namenske porabe blaga, ter nadzor nad blagom v
er enc
'jskih skladiščih. Carinski organi so pooblaščeni tudi za
Q. ^
ra un
đ , ^ avanje in pobiranje dajatev pri uvozu blaga iz držav zunaj
jzav unije. Poleg tega morajo poročati Komisiji EU o opravljanju
l°!lh nalog. Za nadzor nad tem, ali so izpolnjeni pogoji za plačilo
' 'zplačilo določenega zneska, so pristojni Direkcija za EU,
*r"^i in davčni organi, Direkcija za rastlinsko pridelavo ter
cija za veterinarstvo in živilstvo.
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Država podpira svetovalno dejavnost središč pri združenjih
kmetov s podporo, ki lahko doseže praviloma do 70% stroškov
(izjemoma lahko tudi več). Podporo kmetijski svetovalni dejavnosti
ureja poseben zakon (zakon o podpori svetovalni dejavnosti na
področju kmetijstva) in na njegovi podlagi izdano navodilo
kmetijskega ministra.
Po danskem zakonu o državnem jamstvu za najeta posojila in
podpori pri odplačevanju posojil mladih kmetov, z dne 14. junija
1995, se lahko odobri državno jamstvo za posojila mladim
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kmetom, ki prvič prevzamejo kmetijo, izpolnjujejo izobrazbene
zahteve, izpolnjujejo zahteve glede lastnega kapitala, izpolnjujejo
pogoje glede gospodarske sposobnosti, imajo kmetijski obrat ali
najmanj 20% delež v tem obratu, vodijo kmetijski obrat za lasten
račun in za svojo odgovornost.

mlade prevzemnike in prilagajanje kmetij gospodarskim, okoljskim
in socialnim zahtevam, zlasti v okviru pogodb o gospodarjenju z
zemljišči.
Predpisi o intervencijskih agencijah določajo, da zaradi
uresničevanja ciljev SKP, Državni svet lahko ustanovi t.i.
"intervencijske urade" za posamezen proizvod ali skupino
proizvodov. Ti uradi imajo položaj javnih zavodov industrijske in
trgovinske narave, ki so pod nadzorom države.

4.2.3 Francija
Kmetijski usmeritveni zakon obsega eno najbolj kompleksnih
pravnih formulacij ciljev kmetijske politike, ki ureja kmetijski razvoj
na ravni posameznih kmetijskih gospodarstev oziroma kmetij,
zatem regij oziroma pridelovalnih območij, države, EU in na globalni
ravni, sočasno pa upošteva gospodarske, socialne,
okoljevarstvene, zdravstvene, prostorsko razvojne, zaposlitvene
in druge vidike kmetijstva.

Intervencijski uradi imajo, v skladu z načeli, cilji in pravili skupne
kmetijske politike, nalogo, pospeševati gospodarsko učinkovitost
celotne reprodukcijske verige, izboljševati poznavanje in delovanje
trga ter neposredno izvrševati ukrepe EU. Prihodke pridobivajo
iz subvencij države in lokalnih skupnosti pa tudi s parafiskalnimi
dajatvami.

Cilji francoske kmetijske politike so prevzemanje kmetij, zlasti za
mlade prevzemnike, trajnost kmetijskih gospodarstev, njihova
predaja in razvoj zaposlenosti na področju kmetijstva, pri čemer
je treba ohraniti družinsko naravo kmetovanja v vseh francoskih
regijah ob upoštevanju njihovih posebnosti, izboljšanje
pridelovalnih razmer in dohodkovnega položaja kmetov kakor
tudi izenačitev socialne varnosti kmetov z drugimi socialnimi
skupinami, stalna valorizacija in jamstvo najmanjših pokojnin, do
katerih imajo kmetje pravico glede na svojo delovno dobo, pridelava
kmetijskih pridelkov, bodisi za živila ali druge namene, ki ustrezajo
potrebam trga v državi, trga EU in mednarodnih trgov, ob
spoštovanju sanitarnih zahtev, upoštevanju potreb živilsko
predelovalne industrije in zahtev potrošnikov ter s prispevanjem
k svetovni prehranski varnosti, razvoj pomoči v hrani in boj proti
lakoti v svetu, pri čemer je treba upoštevati kmetijstvo in
gospodarstvo v državah v razvoju, krepitev sposobnosti
francoskega kmetijstva in živilske industrije za izvoz v Evropo in
na plačilno sposobne trge, opirajoč se pri tem na dinamična
podjetja, učvrstitev gospodarske organiziranosti trgov,
pridelovalcev in proizvodnih verig v težnji, da se doseže pravična
porazdelitev dodane vrednosti med pridelovalce, predelovalce in
trgovska podjetja, uvajanje proizvodnje energentov in neživilskih
proizvodov s ciljem popestriti energetske vire in zagotoviti kmetijski
pridelavi nove trge, uvajanje pridelave, ki bo prilagojena
zmožnostim zemljišč, ohranitev ugodnih pogojev za kmetovanje
v gorskih predelih, ohranitev naravnih virov, biotske
raznovrstnosti in ohranitev krajine, pri čemer obveznosti, ki izhajajo
iz predpisov o ohranjanju narave, zlasti o varstvu divjadi, ne
smejo ogrožati gospodarskega položaja kmetij, če država ne
zagotovi dodatnih sredstev, opravljanje splošno koristnih storitev
za vse uporabnike podeželskega prostora, promocija in okrepitev
politike kakovosti in označevanja kmetijskih pridelkov (prejšnja
alinea o tem cilju se je glasila: "promocija kmetijskih pridelkov na
trgih v državi in na mednarodni ravni"), pospeševanje raziskav
na področju kmetijstva in veterinarstva glede živali in njihovega
zdravja, ureditev uravnoteženega sožitja med kmetovalci in drugim
aktivnim prebivalstvom na podeželju, ob upoštevanju lojalne
konkurence med različnimi gospodarskimi dejavnostmi.

Pristojni upravni organ lahko posamezne pristojnosti
intervencijskega urada za določen proizvod ali skupino proizvodov
z intervencijskega urada prenese na eno ali več priznanih
medpoklicnih oziroma medpanožnih organizacij.
Zakon predpisuje dolžnost pridelovalcev, predelovalcev, trgovcev,
uvoznikov in izvoznikov, da sporočajo pristojnim intervencijskim
uradom podatke, potrebne za spremljanje pridelave in
predvidenega uvoza.
Zakon posebej ureja Medpanožni urad za žita kot organ, ki skrbi
za odkup, skladiščenje, prevoz in predelavo žit v skladu s
predpisi. Zakon določa tudi pogoje za pridobitev tega priznanja.
Zakon vsebuje tudi določbe o strukturnih ukrepih v kmetijstvu.
Merila za razmejitev gorskih oziroma hribovitih predelov od drugih
območij so v zakonu o razvoju in varstvu gorskega sveta določena
skladnost predpisi EU. Razmejitev določa medministrski akt. Kot
posvetovalno telo je, na podlagi omenjenega zakona, ustanovljen
Nacionalni odbor za gorske predele, podobno pa so oblikovani
tudi posvetovalni odbori za posamezna pogorja.
Pomoč mladim kmetom se odobrava pod določenimi pogoji, ki se
nanašajo zlasti na prejemnika pomoči, kmetijsko gospodarstvo
in opravljanje kmetijske dejavnosti.
V skladu z zakonom lahko pristojni državni organ prizna kot
organizacije proizvajalcev kmetijske zadruge in njihove unije,
družbe za skupni kmetijski interes, kmetijske sindikate, ki nimajo
splošne narave v smislu določb iz zakona, ter združenja kmetijskih
proizvajalcev, če imajo te pravne osebe za cilj trajno urejati
kmetijske proizvodnje, okrepiti tržno organiziranost proizvajalcev
ter organizirati in ohranjati pridelavo na določenem ozemlju. Za
priznanje pa morajo imeti omenjene pravne osebe sprejeta pravila,
v okviru svojega delovnega področja in z zakonom določenih
pooblastil. Ta pravila morajo zagotavljati prilagajanje proizvodnje
zahtevam trga tako po količini kot kakovosti upoštevaje predpisane
oziroma dogovorjene zahteve in vzpostavljene pogodbene odnose
s partnerji v proizvodni verigi, preglednost poslov in urejeno
poslovanje na trgu, zlasti z določitvijo morebitne umaknitvene
cene, sledljivosti proizvodov, vzpodbude tistim proizvodnim
načinom, ki spoštujejo okolje.

Zakon opredeljuje kmetijstvo v gorskih predelih kot splošno
pomembno zlasti zaradi prispevka k proizvodnji, zaposlovanju,
ohranjanju tal in varovanju krajine. Kmetijska politika do hribovitih
predelov mora biti diferencirana. Na območjih, kjer ni drugih
možnosti, mora podpirati rejo živine in prirejo mleka. Na splošno
pa mora kmetijska politika pospeševati proizvodnjo kakovostnih
proizvodov v hribovitih območjih, zagotoviti ohranitev obdelovalnih
zemljišč in pašnikov, vzpodbujati ustrezne raziskave ter glede na
potrebe olajšati sočasno zaposlitev v več dopolnjujočih se
dejavnostih.

Organizacija proizvajalcev mora s svojo dejavnostjo zajema enega
ali več kmetijskih proizvodov, ki so vsebina uredbe EU o skupnih
tržnih redih v okviru SKP. Veljavnost predpisov o organizacijah
proizvajalcev se lahko z dekretom razširi tudi na druga kmetijska
področja.
Organizacije proizvajalcev morajo izkazovati zadostno
gospodarsko dejavnost glede na koncentracijo podjetij na trgu.

Država lahko zagotavlja kmetijstvu pomoč v različnih oblikah:
podpore, posojila, bonifikacija obresti, popolne ali delne davčne
oprostitve. Prednostni cilji finančne pomoči so prenos kmetij na
poročevalec, št. 27
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V skladu s kmetijskim zakonom lahko pristojni upravni organ, kot
medpanožne organizacije, prizna tista združenja, ki jih sestavljajo
najbolj reprezentativne poklicne organizacije na področju
kmetijstva in gozdarstva, lahko pa tudi najbolj reprezentativne
organizacije v predelavi, distribuciji in prodaji. Medpanožna
organizacija je lahko priznana na ravni države ali na ravni
proizvodnega območja, v vsakem primeru pa za določen proizvod
oziroma skupino proizvodov.

Področje tržno cenovne politike ureja zlasti zakon o izvajanju
skupnih tržnih redov.
Skupni tržni redi so opredeljeni kot ureditve oziroma pravila, s
katerimi se vzpostavlja in uresničuje skupna organizacija
kmetijskih trgov za proizvode, določene v prilogi I Rimske pogodbe.
Zakon opredeljuje osnovne ukrepe tržno-cenovne politike (uvozne
dajatve, izvozne dajatve, izvozna nadomestila, intervencije,
dovoljenja, ipd.).

Delovno področje ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, zajema
celotno kmetijstvo in gozdarstvo, vključno z raziskovalno politiko,
kmetijskim šolstvom in socialnim zavarovanjem v kmetijstvu. Kot
posvetovalna telesa ministra delujejo različni sveti (na primer
splošni sveti za kmetijstvo, agronomijo, kmetijska zemljišča,
gozdove in vode). Na sedežu ministrstva deluje tudi generalni
kmetijski inšpektorat in 7 direkcij oziroma služb (splošna direkcija,
splošna direkcija za živilstvo, splošna direkcija za izobraževanje
in raziskovanje, splošna direkcija za finančna in gospodarska
vprašanja, direkcija za podeželje in gozdove, direkcija za kmetije,
socialno politiko in zaposlovanje, direkcija za pridelavo in trgovino
ter služba za tekmovanja in konjeniški šport). Naloge na področju
tržnih redov, vključno s kmetijskim zadružništvom, medpanožno
organiziranostjo, živinorejo in selekcijo, semenarstvom, spadajo
v pristojnost direkcije za pridelavo in trgovino. Ta direkcija je
Pristojna tudi za mednarodne stike. Posodabljanje in prevzem
kmetij spada v pristojnost direkcije za kmetijska gospodarstva,
socialno politiko in zaposlovanje.

Zakon pooblašča zvezno ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, da
v soglasju z zveznima ministrstvoma za finance in za
gospodarstvo izda predpise, ki urejajo postopek za uveljavljanje
različnih ukrepov v okviru skupnih tržnih redov, pa tudi pogoje in
višino za različne dajatve, nadomestila in pomoči, če so ti pogoji
oziroma zneski v predpisih EU določeni, določljivi ali omejeni.
Za izvajanje tržnih redov skrbi intervencijska agencija.
Za izdajo izvoznih in uvoznih dovoljenj, izvoznih in izvoznih
dokumentov oziroma odobritev je praviloma pristojna
intervencijska agencija, izjemoma pa carinski organi. Izvršilne
predpise o postopku za izdajo uvoznih in izvoznih dovoljenj,
odobritev in dokumentov, o varščinah, zunanjetrgovinskih
omejitvah (glede kakovosti, sestave in namena blaga), o nadzoru
nad upoštevanjem najmanjših cen in o uvoznih dajatvah lahko
izda zvezno ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
Področje kmetijsko strukturnih ukrepov je urejeno v več zakonih.
Urejajo pravico kmečkih družinskih obratov do dohodkovne
izravnave; sodelovanje zvezne države z deželami na področju
izboljševanja kmetijske sestave in varstva obale. V skladu z
zakonom in na podlagi "skupnega načrta" se lahko sprejmejo
določeni strukturni ukrepi, na primer za izravnavo zaradi naravnih
omejitvenih dejavnikov, za preureditev zemljiške posesti in
ureditev podeželja, ukrepi za izboljšanje tržne sestave na področju
kmetijstva, ribištva in gozdarstva in podobno. Finančna podpora
se lahko odobri v obliki dodatkov (nepovratnih sredstev), posojil,
dodatkov k obrestim in jamstev. Za skupno okvirno načrtovanje
zvezna in deželne vlade oblikujejo načrtovalni odbor. Izvedba
okvirnega načrta je v pristojnosti dežel.

4

-2.4 Nemčija

Temeljni predpis, ki v Nemčiji ureja cilje kmetijske politike, je
kmetijski zakon (obsega samo devet členov) s programskimi
določbami.
Sprejet je bil "s ciljem, da kmetijstvu zagotovi sodelovanje pri
naprednem razvoju nemškega gospodarstva", prebivalstvu pa
zanesljivo preskrbo z živili". V ta namen naj bi država "s splošno
9ospodarsko in kmetijsko politiko, zlasti pa z davčno, kreditno in
cenovno politiko, omogočila kmetijstvu, da izravna obstoječe
naravne in gospodarske omejitve v primerjavi z drugimi
dejavnostmi ter poveča svojo storilnost", pri čemer naj bi "se
izenačil tudi socialni položaj kmečkega prebivalstva s primerljivimi
Poklicnimi skupinami".
Zakon je naložil zveznemu ministru ?a prehrano, kmetijstvo in
9ozdarstvo, da vsako leto ovrednoti dohodkovni položaj kmetijstva
na podlagi prostovoljnega knjigovodstva okoli 6.000 do 8.000
kmetij različnih tipov in velikosti z različnih pridelovalnih območij.
Zvezna vlada mora vsako leto, najpozneje do 15. septembra,
Predložiti parlamentu poročilo o stanju na področju kmetijstva, in
n^ora zavzeti stališče o tem, kolikšno je gibanje osebnih dohodkov,
u
ie delovne sile in družinskih članov na kmetiji v primerjavi s
Podobnimi
poklicnimi skupinami, nadomestilo za vodenje kmetije
ln
dejansko doseženo obrestovanje v kmetijo naloženega kapitala
fl
P rednem gospodarjenju "omogočajo trajen obstoj kmečke
družine".

Na podlagi zakona o prilagajanju kmetijske pridelave tržnim
zahtevam lahko skupnost proizvajalcev ustanovijo imetniki
kmetijskih ali ribiških obratov s skupnim ciljem, da prilagajajo
proizvodnjo in prodajo tržnim zahtevam. Določeni so proizvodi,
za katere se lahko prizna skupnost pridelovalcev. Seznam teh
proizvodov lahko zvezni minister za prehrano, kmetijstvo in
gozdove, v soglasju z zveznim gospodarskim ministrom in
zveznim svetom, razširi še na druge proizvode. Skupnosti
proizvajalcev se lahko povezujejo v združenja skupnosti
proizvajalcev, katerih naloga je pospeševati uporabo enotnih pravil
glede proizvodnje in kakovosti ter da sodelujejo pri obveščanju
proizvajalcev in svetovanju skupnostim, smejo usklajevati prodajo
proizvodov, ki so predmet poslovanja njihovih skupnosti, lahko
pa združenja prevzamejo tudi skladiščenje, pakiranje in pripravo
proizvodov za trg.

®rukmetijskim prilagoditvenim zakonom, iz leta 1991, pa je med
9im določeno, da je cilj "razvoj večnamenskega kmetijstva in
^Postavitev
razmer za učinkovita in konkurenčno sposobna
m0
tijska gospodarstva, ki bodo omogočala na njih zaposlenim
SG
? .bam udeležbo pri povečanem dohodku in izboljševanju
lvl
ienjske ravni". Vsem lastninskim in gospodarskim oblikam,
mečkim družinskim gospbdarstvom, prostovoljnim kmečkim
adrugam in drugim kmetijskim podjetjem zakon zagotavlja enake
onkurenčne možnosti.

Kot skupnost proizvajalcev je lahko priznana vsaka pravna oseba
zasebnega prava, ki izpolnjuje določene pogoje. Člani te skupnosti
imajo obveznost vplačevati prispevke. Pravila skupnosti morajo
vsebovati določbe o omejitvi dejavnosti za določen proizvod ali
skupino sorodnih proizvodov, na drugi strani pa morajo urediti
obveznost proizvajalcev, da upoštevajo določena pravila glede
pridelave in kakovosti, ki zagotavljajo trgu ustrezno ponudbo.
Skupnost mora imet, po svojih pravilih, pravico in dolžnost
nadzorovati izvajanje teh pravil. Končno mora biti, v pravilih
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Temeljno vodilo za vse ukrepe kmetijske politike je večnamenska
vloga kmetijstva. Pri tem so nekateri ukrepi izrecno našteti že v
ustavi in sicer država:
dopolnjuje dohodek kmetov s primernim nadomestilom za
opravljene storitve, vendar ob izkazanem ekološkem učinku,
določa vzpodbude za različne oblike pridelave, zlasti za
naravne pridelave, ki so prijazni do okolja in do živali,
izdaja predpise o označevanju porekla, kakovosti, načinu
pridelave kmetijskih pridelkov in postopku predelave za živila
(ti predpisi odražajo preusmeritev državne kmetijske politike
s količine na kakovost pridelave),
sprejema ukrepe za varstvo okolja pred onesnaževanjem
zaradi prevelikega vnosa gnojil, kemikalij in drugih sredstev,
torej ukrepe, ki imajo omejevalno naravo.

skupnosti, določena tudi obveznost proizvajalcev, da celotno
količino proizvodov, namenjenih za odsvojitev, ponudijo v prodajo
prek skupnosti. Določene morajo biti tudi pogodbene kazni v
primeru nespoštovanja članskih obveznosti. Skupnosti ne smejo
izključevati konkurence na trgu, lahko pa jo omejuje bolj kot jo
dopuščajo splošni predpisi konkurenčnega prava.
Na delovnem področju ministrstva deluje 10 zveznih raziskovalnih
zavodov, od katerih se dva (Zvezni biološki zavod za kmetijstvo
in gozdarstvo in Zvezni raziskovalni zavod za virusne bolezni
živali) štejeta za oblasti na zvezni ravni.
V sklopu ministrstva deluje Zvezni sortni urad, ki odloča o varstvu
novih rastlinskih sort, vodi register in preizkuša ohranjanje
zavarovanih sort, odloča o uvajanju rastlinskih sort, vodi seznam
dovoljenih sort in nadzira ohranjanje dovoljenih sort.

Ustava omenja tri fakultativne ukrepe, ki jih lahko sprejme zvezna
država in sicer:
1. pospeševanje kmetijskega raziskovanja in svetovanja,
2. pomoč pri naložbah v kmetijstvo in
3. ukrepi, ki naj utrdijo kmečko zemljiško posest. Na tem področju
je bil že sprejet zvezni zakon o kmečkem zemljiškem pravu.

Zvezni biološki zavod za kmetijstvo in gozdarstvo odloča o
dovoljenjih za dajanje sredstev za zdravstveno varstvo rastlin v
promet, opravlja naloge pri preizkušanju naprav za uporabo
fitofarmacevtskih sredstev ter opravlja raziskave na področju
varstva rastlin.

Usmeritve iz omenjenih ustavnih določb je povzel in razdelal novi
švicarski zakon o kmetijstvu, z dne 29. aprila 1998. Ta opredeljuje
dohodkovni vidik kmetijske politike. Cilj kmetijske dohodkovne
politike je, da gospodarsko sposobni kmetijski obrati s trajnostno
pridelavo v večletnem obdobju v povprečju dosežejo dohodek, ki
je primerljiv z dohodkom drugih aktivnih prebivalcev na določenem
območju. Zakon poudarja nujnost, da se upoštevajo otežene
proizvodne in življenjske razmere, zlasti na gorskem in hribovitem
območju ter zahteva usklajenost med kmetijsko-političnimi ukrepi
in instrumenti regionalne razvojne politike.

Zvezni zavod za virusne bolezni živali, po 4. členu zakona o
živalskih kužnih boleznih (Tierseuchengesetz), iz leta 1995, izdaja
dovoljenja za serume, cepiva in antigene, kolikor ni za to področje
pristojen Zvezni zavod za zdravstveno varstvo potrošnikov in
veterinarsko medicino ali Inštitut "Paul Ehrlich".
Pet zveznih zavodov na področju kmetijstva, gozdarstva, živilstva
in ribištva je samostojnih, med njimi Zvezni zavod za kmetijstvo in
prehrano, ki deluje kot intervencijska agencija Nemčije (iz
proračuna se v celoti ali delno financira še 17 drugih organizacij).

Podobne določbe vsebujejo tudi ustave in kmetijski zakoni
posameznih kantonov.

Zvezni zavod za kmetijstvo in prehrano ureja kmetijske trge ter
izvršuje skupne tržne rede v okviru pooblastil, ki so nanj prenesena
z zakonom ali uredbo. Skrbeti mora tudi za preskrbo z živili in
krmo ter v ta namen nakupovati, skladiščiti in prodajati tovrstne
proizvode. V njegovo pristojnost spada izdajanje izvoznih in uvoznih
dovoljenj. Zavod izvršuje tudi druge predpise, ki se nanašajo na
čezmejni promet blaga in storitev na področju kmetijstva, živilstva
in gozdarstva in je za te ukrepe pooblaščen z zakonom ali
podzakonskim predpisom. V okviru svoje dejavnosti mora zavod
raziskovati, razvijati in preizkušati nova pota in oblike prodaje, da
se pospešijo tržni tokovi.

Švicarski zakon o kmetijstvu ureja okvirne pogoje za pridelavo in
prodajo kmetijskih pridelkov na splošno in za posamezne
pomembnejše kmetijske panoge (mlekarstvo, reja živine,
poljedelstvo, vinogradništvo in vinarstvo). Splošne ukrepe na
področju pridelave in prodaje zakon razvršča v naslednje skupine:
1. kakovost, pospeševanje prodaje in razbremenitev trga,
2. označevanje proizvodov,
3. ukrepi v zvezi z uvozom,
4. izvozna nadomestila in
5. opazovanje oziroma spremljanje cen.

Nekatere naloge zvezni zakoni prepuščajo v izvrševanje deželam.
Zato so tudi dežele ustanovile raziskovalne in druge zavode na
področju kmetijstva. Tako, na primer, na Bavarskem delujejo
deželni zavodi za ekonomiko kmetijskega gospodarstva in
kmetijsko sestavo, za poljedelstvo in rastlinsko pridelavo, za
živinorejo, za vinogradništvo in vrtnarstvo ter za čebelarstvo.

Pospeševanje kakovosti in prodaje ter prilagajanje pridelave in
ponudbe zahtevam trga zakon načeloma prepušča organizacijam
pridelovalcev oziroma ustreznim panožnim organizacijam.
Zaradi krepitve zaupanja porabnikov in pospeševanja kakovosti
ter prodaje lahko Zvezni svet sprejme predpise o označevanju
kmetijskih pridelkov in iz njih izdelanih proizvodov, ki so bili pridelam
ali izdelani po določeni metodi, imajo posebne lastnosti, izhajajo iz
gorskega območja ali se drugače odlikujejo po svojem poreklu.
Ta organ lahko prizna podobne označbe za tuje proizvode, ki
temeljijo na enakovrednih zahtevah. Zvezni svet vodi tudi register zavarovanih geografskih imen in označb porekla.

4.2.5 Švica
Švicarska ustava poudarja večnamensko naravo oziroma
gospodarske in druge, zlasti ekološke funkcije kmetijstva. Zvezna
država skrbi za to, da kmetijstvo s trajnostno in tržno usmerjeno
pridelavo bistveno prispeva k zanesljivi preskrbi prebivalstva, k
ohranjanju naravnih življenjskih pogojev in negovanju kulturne
krajine in k enakomerni poseljenosti države. Na prvem mestu je
še vedno preskrba prebivalstva. Zanesljiva preskrba, kot cilj
kmetijske politike, je vsebinsko povezana s prehransko varnostjo.
Po 102. členu nove švicarske ustave zvezna država zagotavlja
preskrbo z življenjsko pomembnimi dobrinami in storitvami v
primeru grožnje z vojaško silo ali vojno ali v primeru izrednega
pomanjkanja, ko samo gospodarstvo ne bi moglo pokriti potreb.
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Zvezni svet lahko, upoštevaje stanje preskrbe v državi ter
možnosti prodaje za enakovrstne domače proizvode, in če to m
v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi države, zviša carinsko
stopnjo za proizvode, pridobljene' po metodah, ki so v Švici
prepovedane, oziroma predpisati deklaracijo za proizvode take
vrste. Za posamezne proizvode sme Zvezni svet predpisati t.ivstopno ceno, ki ustreza ciljni uvozni ceni.
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Zakon predvideva tudi carinske kontingente, merila za njihovo
porazdelitev med uvoznike in morebitne nadomestne dajatve ali
storitve uvoznikov na domačem trgu. Zaradi statističnega
spremljanja uvoza lahko s podzakonskimi predpisi uvedejo
uvozna dovoljenja. Posebej je urejena tudi uporaba zaščitne
klavzule iz mednarodnega Sporazuma o kmetijstvu.

Po 114. členu švicarskega kmetijskega zakona, z dne 29. aprila
1998, lahko zvezna država ustanavlja poskusne in raziskovalne
zavode, ki so podrejeni Zveznemu uradu za kmetijstvo.
Zgoraj navedeni zavodi opravljajo naslednje naloge:
1. prenašajo znanstvene dosežke in tehnične novosti v prakso
na področju kmetijstva, izobraževanje in svetovanje,
2. pripravljajo strokovne podlage za kmetijskopolitične odločitve,
3. razvijajo, spremljajo in ocenjujejo kmetijskopolitične ukrepe,
4. pomagajo pri preusmerjanju pridelave ter uvajanju okolju in
živalim prijaznih proizvodnih načinov,
5. opravljajo druge naloge.

Zakon predvideva tudi izvozna nadomestila in spremljanje cen
za proizvode na vseh stopnjah od pridelave do porabe, če na
cene vplivajo kmetijsko-politični ukrepi.
Na področju mlekarstva zakon ohranja količinske omejitve za
tržno prirejo mleka in dajatve za preseženo količino (85 % ciljne
cene mleka); na področju trga z mesom je predvidena delitev
carinskih kontingentov glede na število zaklanih domačih živali.
Zvezna država je ustanovila Mesni sklad, ki financira ukrepe za
razbremenitev trga z mesom ter zagotavlja sredstva za
ocenjevanje kakovosti mesa po neodvisni organizaciji. V ta sklad
se steka del sredstev, zbranih od uvoznih carin za meso, vendar
ne več kot 10% vrednosti istovrstnih domačih proizvodov; na
področju pridelave sladkorne pese zakon nalaga tovarnam
sladkorja, da se sporazumejo z organizacijami pridelovalcev o
količinah sladkorne pese in porazdelitvi teh količin na pridelovalce,
o cenah in prevzemnih pogojih, ter predpisuje obveznost tovarnam
sladkorja, da opravljajo stroškovno ugodno predelavo. Okvirno
količino sladkorne pese lahko določi država; primerno oskrbo z
domačimi žiti država zagotavlja z ukrepi na meji pa tudi z naročilom
Pridelovalski ali branžni organizaciji, da sprejme ukrepe za odpiranje
aH razbremenitev trga, zlasti s skladiščenjem, pri čemer lahko
zvezna država krije del stroškov; na področju vinogradništva
zakon omejuje sajenje trte z zahtevo, da mora napravo novih
nasadov odobriti kanton. Kantoni vodijo vinogradniški kataster.
Zveza ustanovi vinogradniški sklad za financiranje ohranitve
vinogradov in pospeševanje kakovostnih izdelkov. Urejen je tudi
natančen nadzor nad trgovino z vinom.

V Departmaju za gospodarstvo deluje kot posvetovalni organ
Kmetijski raziskovalni svet, v katerem so zastopane kmetijske
raziskovalne organizacije.
Na podlagi uredbe o kmetijskem raziskovanju, z dne 8. novembra
1995, deluje šest zveznih raziskovalnih zavodov na področju
kmetijstva za:
rejne živali,
agrarno ekologijo in poljedelstvo,
agrarno ekonomiko in tehniko,
mlekarstvo,
sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo ter
rastlinsko pridelavo.
Kmetijsko poklicno izobraževanje spada v pristojnost kantonov.
Kantoni lahko pooblastila in naloge na tem področju prenesejo na
poklicne organizacije, če je te organizacije priznala tudi zvezna
država. Kantoni oziroma pooblaščene poklicne organizacije, kot
nosilci poklicnega izobraževanja, izdajajo za vsak poklic ustrezne
predpise in smernice ter ustanavljajo in upravljajo poklicne šole,
kmetijske šole, srednje poklicne šole in posebne izobraževalne
ustanove.

Švica zagotavlja neposredna plačila gospodarjem in
gospodaricam kmečkih gospodarstev, ki obdelujejo zemljišča in
izkažejo, da opravljajo ekološke naloge. Neposredna plačila so
splošna plačila in ekološki prispevki. Z izvršilnimi predpisi lahko
Zvezni svet določiti tudi mejne pogoje za splošna neposredna
Plačila in ekološke prispevke.

V okviru nadaljnjega izobraževanja zakon ureja najprej strokovne
šole. Te šole osebam z zaključenim kmetijskim temeljnim
izobraževanjem posredujejo znanja, potrebna za opravljanje
zahtevnejših del na poklicnem področju in opravljanje vodilne
funkcije na določenem gospodarstvu. Te šole lahko pripravljajo
kandidate tudi na poklicne in mojstrske izpite. Temeljno
izobraževanje poglabljajo tudi poslovodne šole, ki posebej razvijajo
sposobnosti za vodenje gospodarstva in pripravljajo kandidate
na mojstrske izpite.

2a strukturne izboljšave zvezna država zagotavlja prispevke
kot nepovratna sredstva in naložbene kredite. Zakon določa
splošne
cilje teh prispevkov in naložbenih kreditov.
p
o uredbi o kmetijskem proizvodnem katastru in izločanju con, z
dne 7. decembra 1998, površine v kmetijski rabi obsegajo
kmetijska
zemljišča in območje letnih pašnikov. Površine v kmetijski
ra
bi se, glede na pridelovalne in življenjske razmere, razvrščajo
na območja in cone. Območje letnih pašnikov obsega skupne
Pašnike in planšarsko cono. Gorsko območje je razdeljeno na
štiri gorske cone: dolinsko območje obsega gričevnato cono,
Pfehodno cono, razširjeno prehodno cono in njivsko cono. Uredba
določa merila, po katerih se zemljišča razvrščajo na posamezna
območja in cone. Ta merila so: podnebna in prometna lega,
Površinska izoblikovanost, težavnost obdelovanja in spravila
Pridelka, tradicionalno gospodarjenje, uporaba donosov zemljišča
za krmljenje živine na poletni paši.

Mojstrske izpite organizirajo nosilci poklicnega izobraževanja. Z
mojstrskim izpitom se preizkuša, ali ima kandidat potrebno znanje
in potrebne spretnosti za samostojno vodenje kmetijskega
gospodarstva .
Nosilci poklicnega izobraževanja lahl'o ustanavljajo tudi tehnične
šole za kmetovalce. Te šole izobražuiejo za kmetijske tehnične
poklice ter dejavnosti na sorodnih področjih.
Nosilci poklicnega izobraževanja lahko ustanavljajo svetovalne
službe, ki pomagajo kmetovalcem reševati poklicne probleme in
se prilagajati spremenjenim razmeram. Te službe pripravljajo tudi
strokovne podlage za odločitve in zagotavljajo možnosti za
strokovno izpopolnjevanje. Zvezna država podpira svetovalne
službe, v soglasju s kantoni pa lahko sofinancira tudi zasebne
svetovalne službe. Tako na primer po kmetijskem zakonu zvezna
država financira do 50% stroškov svetovalnih služb na območjih
zunaj hribovskih predelov, za delo svetovalne službe na gorskem
območju pa lahko prevzame do 75% nastalih stroškov. Stroške,
ki nastanejo nosilcem poklicnega izobraževanja v zvezi z

Razvrstitev opravi Zvezni urad za kmetijstvo po pridobitvi mnenja
antona o meji, ki poteka po ozemlju tega kantona. Meje območij
n con se zarišejo na topografskih kartah v elektronski obliki in na
PaPirju. Te topografske karte sestavljajo kmetijski proizvodni
K
ataster.
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delovanjem svetovalnih central in organiziranjem obveznih
izpopolnjevalnih tečajev za nosilce izobraževanja in svetovanja,
lahko prevzame zvezna država v celoti .

prodaje plemenskega materiala, ali s prodajo oziroma izdajo potrdil
o poreklu in dokumentov o testiranju živali.
Pri kontroli proizvodnje so deleži sofinanciranja s strani rejcev
višji in zelo različni po posameznih deželah ter se spreminjajo in
znašajo trenutno: Izrael, v celoti 100% država, Avstrija 25% rejci,
65% preko prodaje mleka, 10% država, Bavarska 43% rejci
mlekarne, 13%, 44% država, Nizozemska 79,2% rejci, industrija
in združenja 17%, država 3,8%.

4.2.6 Ureditev strokovnih služb
Preizkušanje sort je, v razvitih državah, predpisano z zakonom
in je obvezno. Organizacija preizkušanja je v večini držav podobna.
V Nemčiji preizkušanje sort opravlja Zvezni sortni urad, katerega
ustanoviteljica je država in ki ima lastne poskusne postaje, kadre
in opremo. Pri preverjanju gospodarskih vrednosti sort in ekološke
primernosti, pa izvaja kmetijska svetovalna služba kot
podizvajalec. Zelo podobno je preizkušanje sort urejeno tudi na
Nizozemskem. Na Madžarskem je izvajalec vseh teh nalog
Državni inštitut za kontrolo kakovosti v kmetijstvu (OMMI). Češka
in Slovaška imata podobno ureditev kot Madžarska.

5. CILJI IN NAČELA ZAKONA
V zakonu so neposredno določeni cilji kmetijske politike za
uresničevanje gospodarske, prostorske, ekološke in socialne
vloge kmetijstva in njegovega sonaravnega razvoja. Ti cilji so:
stabilna pridelava kakovostne in čim cenejše hrane ter
zagotavljanje prehranske varnosti, ohranjanje poseljenosti
podeželja in kulturne krajine;
varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem in nesmotrno
rabo;
trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in
zagotavljanje primerne dohodkovne ravni kmetijskim
gospodarstvom.
zagotavljanje načel varstva okolja in ohranjanja narave.

Financiranje izvajanja teh nalog poteka precej različno. V Nemčiji
je preizkušanje sort, vodenje sort na sortni listi, obvezno hranjenje
kontrolnih vzorcev v genski banki ter dodatno preizkušanje na
zahtevo prijavitelja, strošek prijavitelja, ki ga plačuje neposredno
sortnemu uradu. S tem se pokrije okrog 50% stroškov. Razliko
prispeva država iz svojega proračuna. Na Nizozemskem se vsa
preskuševalnina in drugi stroški, ki sp jih dolžni plačati prijavitelji,
vplačuje v proračun, izvajanje nalog pa se potem v celoti pokriva
iz proračuna. Podobno ureditev imajo Madžarska, Češka in
Slovaška. Te države imajo izdelan nacionalni program genske
banke. To obsega materiale nacionalnega pomena in ga v celoti
financirajo države. Tako imenovane aktivne kolekcije, ki služijo
raznim raziskavam, žlahtnenju, kontroli sort v prometu pa se
financirajo iz raziskovalnih programov in na podlagi žlahtniteljskih
programov. Francija in Kanada imata državne žlahtniteljske
programe, ki jih delno financira tudi država. Kontrola sort v prometu
pa je strošek prijavitelja oziroma žlahtnitelja.

Temeljni cilj zakona je določitev sistemske podlage za izvajanje
reforme kmetijske politike in usposobitvi slovenskega kmetijstva
za prevzem SKP.
Zakon daje sistemsko podlago za dologoročno načrtovanje
razvoja kmetijstva in živilstva, učinkovito in celovito izvajanje
ukrepov ter hitrejše prilagajanje zahtevam konkurence.
Zakon temelji na načelih skladnosti, nevtralnosti in enakopravnosti
ukrepov in programov kmetijske politike, kar pomeni, da morajo
biti ukrepi in programi, ki se izvajajo na različnih področjih, usmerjeni
k istim ciljem kmetijske politike, zagotovljena mora biti
enakopravnost upravičencev, ki izpolnjujejo predpisane pogoje,
pri uveljavljanju oziroma pri izvajanju ukrepov oziroma programa.

V večini držav so se strokovne naloge v živinoreji sprva izvajale
kot javna služba, katere izvajanje, način, pogoji in obseg se določa
s posebnimi predpisi v skladu z rejskimi, selekcijskimi programi
in programi agrarne politike. Laboratorijske analize, obdelave
podatkov, centralne baze podatkov in rodovništvo so večinoma
centralizirane na nivoju države na državnih institucijah ali na
institucijah v lasti rejcev, vendar pooblaščenih za izvajanje
določenih nalog. Najmočnejša centralizacija na tem področju vlada
v Franciji, kjer vse obdelave, dokumentacija in drugi rejski
dokumenti prihajajo le iz Pariza, v Nemčiji je več deželnih institucij,
običajno za vsako deželo ena centralna institucija za obdelavo
podatkov (na Bavarskem v Grubu, kjer je tudi državna kmetijska
fakulteta).Te institucije so več ali manj centralizirane, kot so INRA
in CNAG v Franciji, NRS in Vepro Holland v Holandiji, AIA v Italiji,
ADR in LKV na Bavarskem ter v Avstriji LKV in ZAR. Večina teh
centralnih krovnih organizacij deluje pod okriljem ministrstva za
kmetijstvo, ali vsaj pod zelo strogim nadzorom seveda s
sodelovanjem državnih institutov in fakultet, zbornic in organizacij
rejcev.

6. POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA
Zakon določa celovit sistem načrtovanja razvoja kmetijstva in
podeželja. Predviden je sprejem Nacionalnega programa razvoja
kmetijstva in podeželja, ki ga sprejme Državni zbor, akti Vlade
Republike Slovenije (ureditev kmetijskih trgov in programi
kmetijske strukturne in kmetijske politike razvoja podeželja) ter
izvedbeni predpisi ministra, pristojnega za kmetijstvo.
Ukrepi kmetijske politike so: ukrepi kmetijske tržno-cenovne
politike in ukrepi kmetijske strukturne politike. Ti ukrepi morajo biti
usmerjeni predvsem v spodbujanje sonaravne kmetijske
dejavnosti. Uveljavljajo jih lahko fizične ali pravne osebe ali
samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost na ozemlju Republike Slovenije. Financiranje ukrepov
se zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije, z zakonsko
določenimi sredstvi, namenskimi dotacij in iz drugih virov.

Vir financiranja in delež financiranja posameznih financerjev je po
posameznih deželah zelo različen in je odvisen od dejavnosti in
interesa zbornic, združenj in od vračanja strogo namenskih
sredstev iz prometa s plemenskim materialom, trženja s proizvodi,
kot so mleko in meso ter živina (ta sredstva iz tržnih redov, iz
maloprodajnih cen, se priznavajo mlekarnam in klavnicam kot
strošek in jih odvajajo na ustrezne institucije), ter plačila uslug
uporabnikov tem službam.

Ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike imajo neposreden vpliv
na trg kmetijsko-žlvilskih proizvodov in so usmerjeni predvsem v
zagotavljanje stabilnih in za ijresničevanje ciljev kmetijske politike
primernih prihodkov kmetijskim pridelovalcem. Za zagotavljanje
enotnosti trga in enakopravnega konkurenčnega položaja vseh
pridelovalcev se ti ukrepi uveljavljajo na celotnem ozemlju

Delež plačila rejcev, ki uporabljajo usluge, je različen. Sofinanciranje
kontrolne službe je bistveno višje kot selekcijske službe, kjer
država v večjem delu financira naloge pri pomembnejših panogah
živinoreje, del selekcijskih nalog pa se financira iz realizacije
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Republike Slovenije in je zato izvajanje ukrepov kmetijske tržnocenovne politike v izključni pristojnosti državnih organov Republike
Slovenije.

oziroma izkaže pravni interes izvajanje storitev po določenem
programu in izvajanje storitev po določeni ceni. Poleg oblik,
določenih z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, lahko
opravljajo javne službe na področju kmetijstva tudi javni zavodi,
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali lokalna skupnost ali
na podlagi posebnega zakona druga oseba javnega prava.
Financiranje se zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije ali iz
drugih virov, lahko pa tudi z delnim ali celotnim plačilom
uporabnikov storitev. Programe posameznih javnih služb določi
minister, pristojen za kmetijstvo v skladu z nacionalnim
programom. Strokovni nadzor opravlja MKGP.

Ukrepi kmetijske strukturne politike so usmerjeni povečanju
učinkovitosti in konkurenčnosti pridelave ter predelave kmetijskih
pridelkov in živil, okolju prijazni kmetijski dejavnosti in ohranjanju
poseljenosti podeželja ter kulturne krajine.Ti ukrepi podpirajo razvoj
podeželja na ravni individualnih ali teritorialno zaključenih projektov
in programov, v katere se vključujejo posamezni upravičenci ali
skupine upravičencev.
V poglavju o kakovosti in označbah kmetijskih pridelkov in živil je
določena možnost določitve minimalne kakovosti in višje
kakovosti posameznih proizvodov. Določena je možnost za
označevanje določenih kmetijskih pridelkov oziroma živil za
'ekološki" in "integriran". Ekološki proizvod je pridelan oziroma
Predelan pretežno po naravnih metodah in postopkih, integriran
Proizvod pa je pridelan oziroma predelan po metodah in postopkih
'ntegriranega načina kmetijske dejavnosti. Kot "proizvod
tradicionalnega ugleda" je lahko označen kmetijski pridelek
oziroma živilo, ki je proizvedeno iz tradicionalnih surovin oziroma
za katerega je značilna tradicionalna sestava oziroma je pridelan
oziroma predelan na tradicionalen način. Z geografsko označbo
)e lahko označen proizvod, ki izvira iz določenega geografskega
območja in ima posebno kakovost, ugled oziroma druge lastnosti,
^ izvirajo iz določenega geografskega območja. Z označbo
geografskega
porekla je lahko označen kmetijski pridelek oz.
2iv
|lo, katerega lastnosti so izključno ali bistveno rezultat naravnih
,r
> človeških dejavnikov in pridelava, predelava in priprava za trg
Potekajo znotraj označenega geografskega območja. Postopek
2a
priznavanje označb ter proizvodov bo izvajal Urad za
Priznavanje Označb, ki bo organ v sestavi MKGP.

Svet za kmetijstvo in podeželje, kot posvetovalni organ, daje
mnenje k pomembnejšim odločitvam na področju razvoja
kmetijstva in podeželja, sestavljen je iz voljenih predstavnikov
pomembnejših združenj in drugih oblik interesnega povezovanja
kmetijskih gospodarstev in živilskih podjetij.
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
kot organizacija v sestavi MKGP, opravlja vse naloge v zvezi z
izvajanjem ukrepov kmetijske politike, vodi IAKS, tržnoinformacijski sistem, pripravlja ustrezne analize, izvaja notranjo
kontrolo in revizijo ter izvaja naloge promocije kmetijskih pridelkov
in živil.
Proračunski sklad za razvoj kmetijstva, ki se ustanavlja s tem
zakonom, naj bi omogočil učinkovito in kontinuirano izvajanje
ukrepov kmetijske politike in razvoja podeželja zlasti na tistih
področjih, kjer obstaja nujnost večletnega načrtovanja in izvajanja
projektov in ukrepov. V ta sklad se bodo stekala že doslej z
zakoni določena namenska sredstva (odškodnina zaradi
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda, sredstva
za vzdrževanje melioracijskih sistemov, ki jih vplačujejo lastniki
oziroma uporabniki teh zemljišč), druga namenska sredstva, ki
bodo določena z zakoni ter tudi sredstva proračuna Republike
Slovenije in sredstva namenskih dotacij. S skladom upravlja MKGP.

Kmetijski pridelki oziroma živila so lahko v prometu, če izpolnjujejo
Predpisane
zahteve in so označeni v skladu s predpisi. Ti proizvodi
Se
lahko uvozijo, če so skladni s predpisanimi zahtevami in
označen v skladu s predpisi, pri tem pa lahko veljajo listine o
skladnosti
in znaki skladnosti, izdani v tujini, če so izdani v skladu
z
Mednarodnimi pogodbami, ki jih je sklenila Republika Slovenija.

Vzpostavljene bodo naslednje zbirke podatkov: evidenca
subjektov, register kmetijskih gospodarstev, evidenca
pridelovalcev in predelovalcev kmetijskdih pridelkov in živil,
evidenca o finančnih podporah, evidenca območij z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost, kataster dejanske rabe
kmetijskih zemljišč, evidenca trgovcev in uvoznikov določenih
kmetijskih pridelkov in živil, evidenca imetnikov rejnih živali,
evidenca rejnih živalih, kataster čebelje paše in pedološko karta.
Vzpostavitev teh zbirk podatkov bo potekala na podlagi prijav
upravičencev, lastnikov oziroma uporabnikov kmetijskih zemljišč
ter pridelovalcev oziroma predelovalcev določenih kmetijskih
pridelkov in živil proizvodov; uporabljene pa bodo tudi vse potrebne
že obstoječe uradne evidence in podatki. Povezljivost teh zbirk
podatkov bo zagotovljena z uvedbo identifikacijske številke
kmetijskega gospodarstva (KMG-MID). Zbirke podatkov bodo
vodene na MKGP, financirale pa se bodo iz proračuna Republike
Slovenije.

dopolnilna dejavnost na kmetiji je s kmetijstvom oziroma
9°zdarstvom povezana dejavnost, ki se opravlja na kmetiji in
omogoča kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter
elovne sile družinskih članov. Dohodek iz dopolnilne dejavnosti
ne srr,
e biti večji od dohodka iz kmetijske in gozdarske dejavnosti
"a kmetiji in ne sme presegati 1,2 povprečne plače na zaposlenega
Republiki Sloveniji, v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko
sjavnost pa ne sme presegati 2,5 povprečne plače na
aposlenega v Republiki Sloveniji.
Za
določene kmetijske
mehanizacije
4 r varno- uporabo UUIUVUIIV
HMIUI IjvJUU in
lil gozdarske
>JI\U IIIOIIUIIK-aOlJC
opreme morajo njeni uporabniki izpolnjevati predpisane pogojev
a
me rabe in biti za to ustrezno usposobljeni.
®r9anizacije proizvajalcev lahko ustanovijo fizične in pravne
sebe, ki se ukvarjajo s pridelavo, predelavo ali trženjem
etijskih pridelkov in živil. Lahko se povezujejo tudi v njihova
ruženja. Organizacije proizvajalcev se lahko ustanovijo z
Manom usposobitve za izvajanje določenih ukrepov kmetijske
itike za svoje člane, če izpolnjujejo predpisane pogoje. Kot
sebna oblika združevanja se lahko ustanovijo strojni krožki,
združenja za medsosedsko pomoč.

Tržno informacijski sistem obsega zbiranje, obdelavo in objavljanje
podatkov o količinah in cenah določenih kmetijskih pridelkov in
živil in kmetijskih zemljišč ter gozdov na reprezentativnih trgih.
Fizične in pravne osebe, ki bodo določene, so dolžne posredovati
predpisane podatke. Tržno informacijski sistem se vzpostavi v
okviru Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja.

iavi?a službe na področju kmetijstva so kmetijsko svetovanje,
n6 naloge v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovne naloge
v ,°
Vln re n ens <a
km' °s,va'' ' 9 ' banka. Obveznosti javne službe na področju
i ®"i
so trajno in nepretrgano opravljanje dejavnosti in
a n 8 s,or tev
eb
os |fo,' ki se' ukvarja
' omogočanje
storitev
za vsako fizično
pravno
s kmetijsko
dejavnostjo
po temali zakonu
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Za spremljanje in analiziranje ukrepov kmetijske politike se na
kmetijah, ki predstavljajo reprezentativen vzorec, vodi kmetijsko
knjigovodstvo. Sodelovanje kmetij je prostovoljno, tajnost podatkov
mora biti zajamčena. Za strokovno in organizacijsko izvedbo je
odgovorno MKGP, ki ustanovi tudi posebno komisijo za
spremljanje in izvajanje kmetijskega knjigovodstva.
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za vzpostavitev zbirk podatkov, ki jih bo vodil MKGP bo
potrebno zagotoviti v letu 2000 421 mio SIT, v letu 2001 496
mio SIT ter v letu 2002 248 mio SIT. V teh zneskih so všteti
tudi stroški za novo zaposlitev 6 delavcev. Poleg tega bo za
vzpostavitev katastra rabe kmetijskih zemljišč potrebno
zagotoviti 622 mio SIT v obdobju 2000-2003, ko bo projekt, ki
se sofinancira iz kredita Svetovne banke za obnovo in razvoj,
tudi končan;

7. OCENA FINANČNIH SREDSTEV
Zakon bo imel naslednje finančne obveznosti za državni proračun
in sicer za:
Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja bo za zaposlitev
163 delavcev, zagotovitev prostorov, vzpostavitev evidenc
in informacijskega sistema ter materialne stroške potrebovala
v letu 2000 450 mio SIT , v letu 2001 1,7 mrd SIT ter v letu
2002 ko bo Agencija v celoti vzpostavljena pa 2,4 mrd SIT;

kadrovske okrepitve MKGP, zlasti na področju zootehnike,
analitike, tržnih ureditev, okoljskih programov, mednarodnega
sodelovanje in EU služb, proračuna in pravne službe, bodo
zahtevale še najmanj 25 novih delavcev z visoko izobrazbo.
V ta namen bo potrebno zagotoviti 114 mio SIT dodatnih
proračunskih sredstev.

bistveno povečan obseg dela kmetijske inšpekcije, predvsem
zaradi nadzora neposrednih plačil, terja povečanje števila
inšpektorjev in ustrezno informacijsko in administrativno
podporo za njeno delo. Predvideno je 39 novih zaposlitev, od
tega bi jih 13 morali zaposliti v letu 2000, druge pa do leta
2002. Skupno ocenjena proračunska sredstva znašajo 176
mio SIT;

Finančne obveznosti za javne službe v kmetijstvu, ki so se že
doslej financirale iz proračuna Republike Slovenije, se ne
povečujejo, v naslednjih letih se predvideva možnost znižanja
obveznosti za proračun Republike Slovenije zaradi postopnega
vključevanja drugih oblik sofinanciranja izvajanja nalog javnih služb
v kmetijstvu (sofinanciranje s strani kmetijsko gozdarske zbornice
in uporabnikov storitev).

vzpostavitev Inšpektorata Republike Slovenije za kontrolo
kmetijskih pridelkov in živil, kot organa v sestavi MKGP. V
inšpektoratu je predvidena zaposlitev 40 delavcev (18 bi jih'
lahko prevzeli od tržnega inšpektorata). Vzpostavitev
inšpektorata bo skupaj terjala 206 mio SIT proračunskih
sredstev sredstev;
-

vzpostavitev Urada za priznavanje označb kmetijsko-živilskih
proizvodov, kot organa v sestavi MKGP. Potrebno bo dodatno
zaposliti cca 5 delavcev, za kar bo potrebno zagotoviti cca
20,5 mio SIT finančnih sredstev;

-

za vodenje knjigovodstva na kmetijah bo potrebno poleg
dosedanjega obsega finančnih sredstev (cca 3,5 mio SIT)
zagotoviti še dodatnih cca 25 mio SIT in sicer zaradi bistvenega
povečanja števila kmetij, ki bodo vključene v vodenje
knjigovodstva in zaradi povečanega analitičnega in
poročevalskega ter strokovnega dela v skladu z zahtevami
ureditve v EU;
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Finančne obveznosti za izvajanje ukrepov kmetijske politike ne
izhajajo neposredno iz zakona. Obseg potrebnih finančnih
sredstev in njihovih virov, v pretežni meri proračunskih, bo določen
v skladu z Nacionalnim programom razvoja kmetijstva in podeželja.
Na podlagi že izdelane reforme kmetijske politike in nacionalnega
programa razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva
2000-2002 je izračunano, da bi za izvedbo reforme in programa
samo na področju razvoja kmetijstva in podeželja potrebovali v
letu 2000 45 mrd SIT, v letu 2001 49 mrd SIT in v letu 2002 53 mrd
SIT.
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srednjeročne razvojne cilje kmetijske politike, ukrepe, programe
in druge aktivnosti za uresničevanje ciljev, oceno pričakovanih
učinkov in potrebnih finančnih sredstev za izvajanje kmetijske
politike.

II. BESEDILO ČLENOV:
I. Temeljne določbe

Nacionalni program sprejme Državni zbor Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: državni zbor) na predlog Vlade Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), za obdobje najmanj štirih
in največ sedmih let.

1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa cilje kmetijske politike, načrtovanje razvoja
kmetijstva in podeželja, ukrepe kmetijske politike, kakovost in
označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil, promet s
kmetijskimi pridelki oziroma živili, javne službe, zbirke podatkov
in informiranje na področju kmetijstva, postopke in organe za
izvedbo zakona, raziskovalno delo, izobraževanje in razvojnostrokovne naloge ter inšpekcijski nadzor.

5. člen
(akti vlade)
Vlada v skladu z nacionalnim programom sprejme:
ureditev kmetijskih trgov, s katero se podrobneje opredeli
izvajanje tržno-cenovne politike;
programe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike
razvoja podeželja (v nadaljnjem besedilu: kmetijska strukturna
politika), s katerimi se podrobneje opredeli izvajanje kmetijske
politike razvoja podeželja.

2. člen
(cilji kmetijske politike)
Za uresničevanje gospodarske, prostorske, ekološke in socialne
vloge kmetijstva ter njegovega sonaravnega razvoja so cilji
kmetijske politike v Republiki Sloveniji:
" stabilna pridelava kakovostne in čim cenejše hrane ter
zagotavljanje prehranske varnosti;
ohranjanje poseljenosti podeželja in krajine;
' varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem in nesmotrno
rabo;
' trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva;
" zagotavljanje primerne dohodkovne ravni kmetijskim
gospodarstvom;
uresničevanje načel varstva okolja in ohranjanja narave.

Z ureditvijo kmetijskih trgov vlada določi zlasti:
vrste ukrepov kmetijske tržno-cenovne politike po
posameznih kmetijskih pridelkih in živilih;
pogoje, kriterije in postopke za uvedbo in izvajanje
posameznega ukrepa;
upravičence in načine uveljavljanja ukrepov;
način nadzora nad izvajanjem ukrepov kmetijske tržnocenovne politike.

3. člen
(pomen izrazov)

7. člen
(programi kmetijske strukturne politike)

^Porabljeni izrazi v. tem zakonu imajo naslednji pomen:
1
- kmetijska dejavnost je gospodarska panoga, ki obsega
pridelovanje kmetijskih rastlin oziroma živinorejo ter storitve
za rastlinsko pridelavo oziroma živinorejo, razen
veterinarskih storitev in obsega dejavnosti, ki so v predpisih
o standardni klasifikaciji dejavnosti navedene pod "01.1
Pridelovanje kmetijskih rastlin", "01.2 Živinoreja", "01.3
Mešano kmetijstvo" in "01.4 Storitve za rastlinsko pridelavo
in živinorejo, razen veterinarskih storitev";
kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in poslovno
zaokrožena gospodarska celota, ki ima enotno vodstvo ter
se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo;
■ kmetija je kmetijsko gospodarstvo, ki ni pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik;
• kmetijski pridelki so živinorejski in rastlinski pridelki ter
proizvodi prve stopnje predelave teh pridelkov;
• živilo je vse, kar ljudje uporabljajo za prehranske namene, v
nepredelani, polpredelani ali predelani obliki, vključno s pitno
vodo. Za živila se ne štejejo tobak, zdravila in psihotropne
substance.

S posameznimi programi kmetijske strukturne politike vlada določi:
pogoje, kriterije in postopke za uvedbo in izvajanje
posameznega ukrepa kmetijske strukturne politike;
finančni načrt za posamezen ukrep kmetijske strukturne
politike;
način nadzora nad izvajanjem ukrepov kmetijske strukturne
politike;
postopke za spremljanje in vrednotenje programov kmetijske
strukturne politike.

6. člen
(ureditev kmetijskih trgov)

8. člen
(odrejanje ukrepov)
Če ni določeno drugače, posamezne ukrepe ukrepe kmetijske
strukturne na podlagi aktov iz druge alinee 5. člena tega zakona
odredi minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: minister)
Ukrepe kmetijske tržno-cenovne politike odredi vlada , na podlagi
predloga ministra v soglasju z ministrom, pristojnim za trg..

H- Načrtovanje razvoja kmetijstva in
podeželja

9. člen
(poročilo o izvajanju nacionalnega programa)

4. člen
(nacionalni program)

Vlada najmanj enkrat letno obravnava poročilo o izvajanju
nacionalnega programa, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za
kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ter po potrebi
sprejme ustrezne dopolnitve oziroma spremembe aktov iz 5. člena
tega zakona.

Racionalni program razvoja kmetijstva in podeželja (v nadaljnjem
sedilu: nacionalni program) opredeljuje zlasti analizo stanja,
18
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III. Ukrepi kmetijske politike

2. UKREPI KMETIJSKE TRŽNO-CENOVNE POLITIKE

1. SKUPNE DOLOČBE

15. člen
(vloga in pristojnost)

10. člen
(načela ukrepov)

Ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike imajo neposreden vpliv
na trg kmetijskih pridelkov in živil in so usmerjeni predvsem v
zagotavljanje stabilnih in za uresničevanje ciljev kmetijske politike
primernih prihodkov kmetijskim pridelovalcem.

Ukrepi in programi kmetijske politike morajo biti med seboj skladni
in se izvajajo po načelih nevtralnosti ter enakopravnosti.

V interesu enotnosti trga in enakopravnega konkurenčnega
položaja vseh pridelovalcev se ukrepi kmetijske tržno-cenovne
politike uveljavljajo na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
Izvajanje ukrepov kmetijske tržno-cenovne politike je zato v
izključni pristojnosti državnih organov Republike Slovenije.

11. člen
(sonaravna kmetijska dejavnost)
Ukrepi kmetijske politike morajo biti usmerjeni predvsem v
spodbujanje sonaravne kmetijske dejavnosti.

16. člen
(določitev cen)

S sonaravno kmetijsko dejavnostjo se vzdržuje različnost
živalskih in rastlinskih vrst in ohranja tla ter njihovo rodovitnost ob
varovanju naravnih pogojev za življenje v tleh, vodi in zraku.

Za posamezne kmetijske pridelke in živila se lahko določijo:
- ciljna cena, ki izraža željeno raven cene kmetijskega pridelka
oziroma živila;
- bazna cena oziroma intervencijska cena, ki je podlaga za
odreditev določenega ukrepa kmetijske tržno-cenovne politike;
- minimalna cena, ki jo mora predelovalec zagotoviti kmetijskemu
pridelovalcu pri odkupu določenega kmetijskega pridelka v
okviru tržne ureditve.

12. člen
(financiranje)
Ukrepi kmetijske politike se financirajo iz:
proračuna Republike Slovenije;
z zakonom določenih namenskih sredstev;
namenskih dotacij;
drugih virov.

17. člen
(neposredna plačila)

13. člen
(upravičenci)

Neposredna plačila se lahko uvedejo, kadar raven cen kmetijskih
pridelkov oziroma živil ne omogoča doseganja primerne
dohodkovne ravni.

Upravičenci do sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike (v
nadaljnjem besedilu: sredstva) so kmetijska gospodarstva in druge
fizične ter pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu
z načeli dobre kmetijske prakse oziroma opravljajo živilsko ali
trgovinsko dejavnost oziroma storitve za kmetijsko dejavnost,
na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje
(v nadaljnjem besedilu: upravičenci).

Neposredna plačila se lahko izplačajo na hektar zemljišča, enoto
kmetijskega pridelka ali živali.
'
Neposredna plačila se lahko ob pogojih, ki jih določajo posebni
predpisi, izplačajo tudi predelovalcem kmetijskih pridelkov.
18. člen
(intervencijski ukrepi na domačem trgu)

Za kmetijsko gospodarstvo lahko vlaga zahtevke za pridobitev
sredstev samo ena fizična ali pravna oseba, ki je za to
pooblaščena (v nadaljnjem besedilu: nosilec kmetijskega
gospodarstva), v primerih in pod pogoji, določenimi z aKti iz 5.
člena tega zakona.

Intervencijski ukrepi na domačem trgu so namenjeni stabiliziranju
trgov kmetijskih pridelkov oziroma živil in se lahko uvedejo kadar
nastane neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem na
domačem trgu kmetijskih pridelkov oziroma živil. Izvajajo se lahko
v obliki:
intervencijskega nakupa in prodaje;
podpore skladiščenju;
umika s trga.

Sredstva morajo upravičenci uporabljati v skladu z namenom, za
katerega so jih pridobili.
Sredstva za posamezen ukrep, ki jih je upravičenec pridobil
nezakonito oziroma porabil nenamensko, mora vrniti skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.

19. člen
(ukrepi za pospeševanje prodaje in porabe)

V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec ne more pridobiti
sredstev za dobo dveh let, kar ugotovi minister z odločbo v
upravnem postopku.

Ukrepi za pospeševanje prodaje in porabe kmetijskih pridelkov
oziroma živil so:
podpore promociji in trženju kmetijskih pridelkov oziroma živil'
podpore za pripravo kmetijskih pridelkov oziroma živil za
zunanji trg;
subvencioniranje porabe.

14. člen
(hramba dokumentacije)
Upravičenci, ki so pridobili sredstva, morajo dokumentacijo, ki je
bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še štiri leta od dneva
njihove pridobitve.
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Za izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko s posebnih
zakonom predpišejo dajatve na enoto določenega kmetijske9a
pridelka oziroma živila.
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Dajatve iz prejšnjega odstavka so vir financiranja sklada za razvoj
kmetijstva iz 100. člena tega zakona.

kontrolo za izvajanje 25. člena tega zakona, v primeru uvoza
oziroma izvoza kmetijskih pridelkov oziroma živil.

20. člen
(ukrepi za omejevanje pridelave oziroma proizvodnje)

3. UKREPI KMETIJSKE STRUKTURNE POLITIKE

Ukrepi za uravnavanje obsega pridelave oziroma proizvodnje
Posameznih kmetijskih pridelkov oziroma živil so:
določitev obsega pridelave oziroma proizvodnje (kvote);
dajatve za kmetijsko pridelavo, ki presega predpisan obseg,
lahko pa tudi za proizvodnjo določenega kmetijskega pridelka
oziroma živila v okviru predpisanega obsega.

27. člen
(vloga)
Ukrepi kmetijske strukturne politike so usmerjeni k povečanju
učinkovitosti in konkurenčnosti pridelave ter predelave kmetijskih
pridelkov oziroma živil, okolju prijazni kmetijski dejavnosti in
ohranjanju poseljenosti podeželja ter krajine, ob upoštevanju
okoljske in naravovarstvene sprejemljivosti.

Sredstva iz naslova dajatev iz prejšnjega odstavka se namensko
^Porabijo za izvajanje ukrepov za pospeševanje prodaje in porabe.

Ukrepi kmetijske strukturne politike podpirajo razvoj podeželja
na ravni individualnih ali teritorialno zaključenih projektov in
programov, v katere se vključujejo posamezni upravičenci ali
skupine upravičencev in se smiselno dopolnjujejo z regionalnimi
in skupnimi razvojnimi programi.

21. člen
(uvozna in izvozna dovoljenja)
Uvoz in izvoz kmetijskih pridelkov oziroma živil sta lahko pogojena
uvoznimi ali izvoznimi dovoljenji.

2

Ukrepi razvoja podeželja so podpore kmetijski dejavnosti in z njo
povezanim dejavnostim na podeželju ter podpore za izboljšanju
pogojev bivanja in dela prebivalcev na teh območjih z namenom
ohranitve poseljenosti in krajine ter varovanju naravnih in drugih
vrednot na teh območjih.

22. člen
(posebne uvozne dajatve)
izvajanje posebnih uvoznih dajatev se uporabljajo določbe
kona, ki ureja posebne uvozne dajatve, če ta zakon ne določa
ru
gače. Posebne uvozne dajatve se določajo v absolutnem
?nes
ku, največ do višine in za tiste kmetijske pridelke oziroma
vi|
' a, kot je to določeno v mednarodnih pogodbah, ki jih je uveljavila
"©publika Slovenija.

Za

28. člen
(ukrepi kmetijske strukturne politike)

finske kvote so določen obseg določenih kmetijskih pridelkov
'roma živil, ki se po preferencialnih carinskih stopnjah uvozijo v
©Publiko Slovenijo, v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki jih je
©Publika Slovenija sklenila z določenimi državami ali skupinami

Ukrepi kmetijske strukturne politike so praviloma podpore
kmetijski dejavnosti, namenjene zlasti:
območjem z omejenimi mgžnostmi za kmetijsko dejavnost;
okolju prijazni kmetijski dejavnosti;
naložbam v kmetijska gospodarstva;
mladim kmetom in zgodnjemu upokojevanju kmetov;
dopolnilnemu usposabljanju za delo v kmetijski dejavnosti in
gozdarstvu;
naložbam v predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil;
razvoju podeželja.

24. člen
(zaščitni ukrepi)

29. člen
(območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost)

p6,'9 zaradi uvoza ali izvoza kmetijskih pridelkov oziroma živil
p ..° a" 9fozi, da bo prišlo do resnih motenj na trgu s kmetijskimi
pop®' oziroma živili, kar lahko ogrozi zastavljene cilje kmetijske
ki Ii'1 h je',auveljavila
^° vlada, Republika
upoštevajočSlovenija,
omejitve izv mednarodnih
pogodb,
zunanjetrgovinskem

Podpore kmetijski dejavnosti na območjih z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost so namenjene ohranjanju kmetijske
dejavnosti oziroma rabi kmetijskih zemljišč na teh območjih.

23. člen
(carinske kvote)

Podpore iz prejšnjega odstavka imajo obliko izravnalnih plačil,
praviloma na hektar kmetijske površine in se razlikujejo glede na
naravne in druge omejitvene dejavnike.

Ti u?6,u
pridelkov
oziromatrga
živilne
uvede
zaščitne ukrepe,
repi.kmetijskih
veljajo, dokler
ogroženost
preneha.

Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost so:

25. člen
(varščine)
ne S

1. hribovska in gorska območja-območja z znatno omejeno
možnostjo rabe zemljišč in znatno višjimi pridelovalnimi stroški
zaradi težjih naravnih razmer (nagib, nadmorska višina);
2. druga območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost-zaokrožena pridelovalna območja, za katera sta
značilni:
slabša rodovitnost zemljišč, ki je ni mogoče izboljšati brez
nesorazmerno velikih stroškov in
slabša demografska struktura
3. območja s posebnimi naravnimi omejitvami-območja, kjer je
ohranjanje kmetijske dejavnosti potrebno za okolju prijazen
razvoj podeželja in ohranitev krajine.

nan na

Po\fe'
° " ^ jamstva za izpolnitev določene obveznosti,
2 u re
obve2ane
nos zark Pi kmetijske tržno-cenovne politike. Če je
varj/ ''
adi katere je bila dana varščina, izpolnjena, se
'na povrne, sicer se vplača v proračun Republike Slovenije.
26. člen
(pooblastila carinskih organov)
Za r|?wka,an
'organi v skladu s predpisi izvajajo kontrolo, ki je potrebna
ie določb 21., 22., 23. in 24. člena tega zakona ter
18
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Podrobnejšo opredelitev kriterijev in postopek za razvrstitev v
posamezno območje predpiše vlada. Seznam območij z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost po predhodnem mnenju
ministra, pristojnega za razvoj, objavi minister.
30. člen
(podpore okolju prijazni kmetijski dejavnosti)
Podpore okolju prijazni kmetijski dejavnosti so namenjene:
spodbujanju takšne rabe kmetijskih zemljišč, ki prispeva k
ohranjanju in izboljšanju naravnih virov, krajine in biotske
raznovrstnosti;
zagotavljanju kmetijske biotske raznovrstnosti;
ohranjanju in spodbujanju okolju prijaznih tehnologij v kmetijski
dejavnosti;
ohranjanju okoljsko občutljivih območij ter preprečevanju
zaraščanja kmetijskih zemljišč;
ohranjanje kulturne dediščine in naravnih vrednot, povezanih
s kmetijsko dejavnostjo.
Podpore okolju prijazni kmetijski dejavnosti se izplačujejo v obliki
neposrednih plačil na hektar površine oziroma na žival.
Kmetijska biotska raznovrstnost pomeni raznovrstnost živih
organizmov, ki se uporabljajo v kmetijstvu ali so zanj potencialno
zanimivi (kmetijske rastline, rejne živali, mikroorganizmi).
Za ohranjanje kmetijske biotske raznovrstnosti minister objavi
seznam avtohtonih sort kmetijskih rastlin in pasem rejnih živali
ter na osnovi njihove ogroženosti za vsako avtohtono sorto
kmetijskih rastlin in pasmo rejnih živali odredi ukrepe njihovega
ohranjanja in obvezne genske rezerve.
31. člen
(podpore naložbam v kmetijska gospodarstva)
Podpore naložbam v kmetijska gospodarstva so namenjene:
zniževanju proizvodnih stroškov;
dvigu kakovosti kmetijskih pridelkov;
prilagoditvi tržnim razmeram;
ohranitvi in izboljšanju okolja ter etoloških standardov;
spodbujanju raznovrstnosti kmetijske in z njo povezanih
dejavnosti na kmetijah.
32. člen
(podpore mladim kmetom in zgodnjemu upokojevanju
kmetov)
Podpore mladim kmetom in zgodnjemu upokojevanju kmetov so
namenjene pospešitvi strukturnih oziroma generacijskih
sprememb na kmetijah.
33. člen
(dopolnilno usposabljanje za delo v kmetijstvu in
gozdarstvu)
Podpore osebam, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in
gozdarstvom so namenjene njihovemu usposabljanju zlasti za:
uspešno gospodarjenje;
preusmeritev pridelave;
uvajanje in uporabo sodobnih tehnologij;
uveljavljanje predpisanih higienskih, ekoloških in etoloških
zahtev.
Podpore usposabljanju iz prejšnjega odstavka niso namenjene
tečajem in programom, ki se financirajo v okviru rednega
izobraževanja.
poročevalec, št. 27

34. člen
(podpore naložbam v predelavo)
Podpore predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil so namenjene:
modernizaciji in racionalizaciji predelave in priprave kmetijskih
pridelkov oziroma živil za trg;
uvajanju tehnoloških inovacij, izboljšanju kadrovske in
organizacijske strukture, izboljšanju kakovosti kmetijskih
pridelkov oziroma živil, izboljšanju higienskih razmer ter
varovanju okolja.
35. člen
(razvoj podeželja)
Podpore razvoju podeželja so namenjene:
spodbujanju raznovrstnosti kmetijske in z njo povezanih
dejavnosti na podeželju z namenom zagotovitve dodatnih
dohodkovnih virov,
razvoju in izboljšanju kmetijske infrastrukture in storitev,
povezanih z razvojem kmetijstva in podeželja (izboljšanje
zemljiške strukture, urejanje zemljišč, upravljanje z vodnimi
viri za potrebe namakanja, itd.);
obnovi vasi (izboljšanje infrastrukturne opremljenosti in bivalnih
ter delovnih pogojev prebivalstva).
36. člen
(ukrepi lokalnih skupnosti)
Lokalne skupnosti lahko uvedejo ukrepe kmetijske strukturne
politike le v skladu z nacionalnim programom in akti vlade iz
druge alinee 5. člena tega zakona.
Sredstva za ukrepe iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v
proračunih lokalnih skupnosti.

IV. Kakovost in označbe kmetijskih
pridelkov oziroma živil
1. MINIMALNA KAKOVOST KMETIJSKIH PRIDELKOV
OZIROMA ŽIVIL
37. člen
(minimalna kakovost)
Minimalna kakovost posameznih kmetijskih pridelkov oziroma
živil je določena s predpisi.
S predpisi o minimalni kakovosti posameznih kmetijskih pridelkov
oziroma živil minister v soglasju z ministrom, pristojnim za
zdravstvo, predpiše zlasti:
način pridelave oziroma proizvodnje;
sestavine in njihovo vsebnost;
zahteve za doseganje in ohranjanje kakovosti;
razvrščanje;
- označevanje.
38. člen
(specifikacija)
Če za posamezne kmetijske pridelke oziroma živila ni predpisana
minimalna kakovost, morajo biti skladni s specifikacijo
proizvajalca.
18. april 2000

42. člen
(integriran kmetijski pridelek oziroma živilo)

Specifikacija se hrani pri proizvajalcu.
Minister predpiše vrste podatkov, ki jih mora imeti specifikacija in
rok njene hrambe.

Integriran kmetijski pridelek oziroma živilo je pridelano oziroma
predelano po metodah in postopkih integriranega načina kmetijske
dejavnosti.

2. KMETIJSKI PRIDELKI OZIROMA ŽIVILA VIŠJE
KAKOVOSTI
39. člen
(kmetijski pridelek oziroma živilo višje kakovosti)

Integriran način kmetijske dejavnosti je uravnotežena uporaba
agrotehničnih ukrepov, ob skladnem upoštevanju gospodarskih,
ekoloških in toksikoloških dejavnikov. Pri tem imajo pri enakem
gospodarskem učinku naravni ukrepi prednost pred
fitofarmacevtskimi,
veterinarsko-farmacevtskimi
in
biotehnološkimi ukrepi.

Kmetijski pridelek oziroma živilo višje kakovosti je po svojih
specifičnih lastnostih boljše od istovrstnih kmetijskih pridelkov
oziroma živil in od njihove minimalne kakovosti, če je ta predpisana.

Podrobnejše pogoje kaj se šteje za integrirano pridelavo oziroma
predelavo, način kontrole in označbo integriranega kmetijskega
pridelka oziroma živila iz prejšnjega odstavka, predpiše minister.

Specifične lastnosti kmetijskega pridelka oziroma živila se določajo
glede na sestavo, senzorične lastnosti in fizikalno-kemične
značilnosti ter način izdelave.

43. člen
(kontrola)

Kmetijski pridelek oziroma živilo je lahko označen z označbo
"višja kakovost", če izpolnjuje za to predpisane pogoje in če je
Pridelovalec oziroma predelovalec vpisan v evidenco kmetijskih
Pridelkov oziroma živil višje kakovosti, ki jo vodi Urad za
Priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil. Uporaba
označbe višje kakovosti je kolektivna pravica vseh, ki izpolnjujejo
Predpisane pogoje.

Kontrolo pridelave oziroma predelave ekoloških in integriranih
kmetijskih pridelkov oziroma živil, izdajanje certifikatov in vodenje
evidenc pridelovalcev in predelovalcev ekoloških ali integriranih
kmetijskih pridelkov oziroma živil opravljajo organizacije za kontrolo
kmetijskih pridelkov oziroma živil iz 65. člena tega zakona
44. člen
(evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških
ali integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil)

Podrobnejše pogoje za kmetijske pridelke oziroma živila višje
kakovosti, način kontrole in označbo višje kakovosti predpiše
minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo.

V evidencah pridelovalcev in predelovalcev ekoloških ali
integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil se vodijo podatki o
pridelovalcu oziroma predelovalcu (podatki iz 102. člena tega
zakona, razen sedme alinee in podatki iz tretjega odstavka 103.
člena tega zakona, razen tretje in četrte alinee) in podatki o pridelavi
oziroma predelavi kmetijskega pridelka oziroma živila.

3- EKOLOŠKI IN INTEGRIRAN KMETIJSKI PRIDELEK
OZIROMA ŽIVILO
40. člen
(označevanje)

4. KMETIJSKI PRIDELEK OZIROMA ŽIVILO
TRADICIONALNEGA UGLEDA

Kmetijski pridelek oziroma živilo je lahko označen z označbama
ekološki" ali "integriran", če izpolnjuje predpisane pogoje in če je
Pridelovalec oziroma predelovalec vpisan v evidence
P'idelovalcev in predelovalcev ekoloških ali integriranih kmetijskih
Pridelkov oziroma živil.

45. člen
(tradicionalni ugled)
Kmetijski pridelek oziroma živilo tradicionalnega ugleda:
je proizveden iz tradicionalnih surovin oziroma
ima tradicionalno sestavo oziroma
je pridelan oziroma predelan na tradicionalni način.

41. člen
(ekološki kmetijski pridelek oziroma živilo)
Ekološki kmetijski pridelek oziroma živilo je pridelano oziroma
Predelano pretežno po naravnih metodah in postopkih, in sicer:
z uporabo naravnih metod za zatiranje bolezni in škodljivcev;
brez uporabe rastnih regulatorjev oziroma hormonov;
brez uporabe lahkotopnih mineralnih gnojil;
brez uporabe gensko spremenjenih organizmov ter njihovih
Produktov;
brez uporabe ionizirajočega sevanja;
2
rejo, ki ustreza biološkim in etološkim zahtevam;
z uporabo odpornih, lokalnim razmeram prilagojenih vrst in
sort oziroma pasem;
z uporabo dovoljenih aditivov in postopkov.

Kmetijski pridelek oziroma živilo je lahko označen z označbo
"tradicionalni ugled", če izpolnjuje predpisane pogoje glede
sestavin in postopka pridelave oziroma predelave za posamezen
kmetijski pridelek oziroma živilo tradicionalnega ugleda, in če je
vpisan v evidenco kmetijskih pridelkov oziroma živil
tradicionalnega ugleda, ki jo vodi Urad za priznavanje označb
kmetijskih pridelkov oziroma živil.
Uporaba označbe tradicionalnega ugleda je kolektivna pravica
vseh, ki izpolnjujejo predpisane pogoje zanjo.
Minister predpiše podrobnejše pogoje za posamezne kmetijske
pridelke oziroma živilo tradicionalnega ugleda, način kontrole in
označbo tradicionalnega ugleda.

podrobnejše pogoje kaj se šteje za ekološko pridelavo oziroma
redelavo, način kontrole in označbo ekološkega kmetijskega
'ka oziroma živila iz prejšnjega odstavka, predpiše minister.
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5. GEOGRAFSKO POIMENOVANJE KMETIJSKEGA
PRIDELKA OZIROMA ŽIVILA

Označba geografskega poimenovanja se lahko prizna v korist
tuje osebe na podlagi mednarodnega sporazuma o vzajemnem
varstvu označb geografskega poimenovanja, ki ga je sklenila
Republika Slovenija.

A. Označbe

Za kmetijske pridelke oziroma živila, ki se jim v skladu s tem
zakonom prizna označba geografskega poimenovanje, se za
sodno varstvo pravic uporabljajo predpisi o industrijski lastnini.

46. člen
(geografska označba)
Geografska označba je ime geografskega območja, v izjemnih
primerih države in se uporablja za označevanje kmetijskega
pridelka oziroma živila, katerega pridelava oziroma predelava
oziroma priprava za trg poteka znotraj označenega geografskega
območja.

49. člen
(izločitev)
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na označbe geografskega
poimenovanja kmetijskih pridelkov oziroma živil, se ne uporabljajo
za vino in druge proizvode iz grozdja in vina.

Z geografsko označbo je lahko označen kmetijski pridelek
oziroma živilo, ki:
izvira iz določenega geografskega območja in
ima posebno kakovost, ugled oziroma druge lastnosti, ki
izvirajo iz določenega geografskega območja.

50. člen
(prepoved zavajanja)
Označevanje in drugi elementi trženja kmetijskih pridelkov oziroma
živil ne smejo besedno, slikovno ali na drug način zavajati
potrošnika v zmoto glede označb geografskega poimenovanja.

Minister predpiše območja in pogoje iz prejšnjega odstavka, način
kontrole ter geografsko označbo.

Za zavajanje glede označb geografskega poimenovanja se šteje
zlasti:
uporaba označbe, ki označuje kmetijski pridelek oziroma
živilo, ki ni pridelan, predelan oziroma pripravljen za trg v
skladu s predpisi, ki omogočajo uporabo označevanja
geografskega območja, tudi če je dodatno označen resnični
izvor, poreklo kmetijskega pridelka oziroma živila in tudi v
primeru, da je uporabljena označba sestavljena iz naziva
geografskega območja;
če je uporabljena geografska označba prevedena, oziroma
jo spremljajo izrazi kot so "vrsta", "tip", "stil", "imitacija" aH
podobno.

47. člen
(geografsko poreklo)
Označba geografskega porekla je ime geografskega območja, v
izjemnih primerih države in se uporablja za označevanje
kmetijskega pridelka oziroma živila, ki v celoti izvira iz določenega
geografskega območja in za izdelavo katerega so surovine
pridelane na istem geografskem območju.
Za označbo geografskega porekla kmetijskega pridelka oziroma
živila se, ob izpolnjevanju pogojev za to označbo, šteje tudi
tradicionalna geografska ali negeografska označba kmetijskega
pridelka oziroma živila.
Z označbo geografskega porekla je lahko označen kmetijski
pridelek oziroma živilo, katerega:
lastnosti so izključno ali bistveno rezultat naravnih in človeških
dejavnikov in
pridelava, predelava in priprava za trg potekajo znotraj
označenega geografskega območja.

6. NARAVNE MINERALNE VODE
51. člen
(naravne mineralne vode)

Minister predpiše način pridelave, predelave oziroma priprave za
trg in območja iz prejšnjega odstavka ter način kontrole in označbo
geografskega porekla.

Z označbo "naravna mineralna voda" se lahko poimenuje vodaki izvira iz določenega vrelca in izpolnjuje pogoje, ki jih predpis
minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo ter le
vpisana v evidenco naravnih mineralnih vod, ki jo vodi Urad z
priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil.

B. Posebnosti in prepovedi

Način kontrole in označbo iz prejšnjega odstavka predpiše mi
nister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo.

48. člen
(uporaba označb geografskega poimenovanja)

7. POSTOPEK ZA PRIZNAVANJE OZNAČB
KMETIJSKIH PRIDELKOV OZIROMA ŽIVIL

Z označbo geografskega poimenovanja se prizna geografsko
ime kmetijskega pridelka oziroma živila, razen imen in nazivov
rastlinskih sort in živalskih vrst, slovečih blagovnih znamk z
enakim nazivom ter generičnih imen.

52. člen
(Urad za priznavanje označb kmetijskih pridelkov
oziroma živil)

Označba geografskega poimenovanja se lahko uporablja le za
tiste kmetijske pridelke oziroma živila na katere se nanaša.

Postopek za priznavanje označb višje kakovosti kmetijs^
pridelkov oziroma živil, označb ekološki ali integriran '<mell'Sanj
pridelkov oziroma živil, označb geografskih poimenov
kmetijskih pridelkov oziroma živil, označb tradicionalnega ug
kmetijskih pridelkov oziroma živil in označb naravnih minera
vod vodi Urad za priznavanje označb kmetijskih pridelkov ozir

Uporaba označbe geografskega poimenovanja je kolektivna
pravica intelektualne lastnine in jo lahko uporabljajo vsi pridelovalci
in predelovalci za kmetijskih pridelkov oziroma živil, dokler za to
izpolnjujejo predpisane pogoje.
poročevalec, št. 27
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živil (v nadaljnjem besedilu: urad), ki se ustanovi kot organ v
sestavi ministrstva.

57. člen
(preizkus vloge)
Če je vloga popolna in če so izpolnjeni predpisani pogoji urad z
odločbo prizna označbo višje kakovosti, označbo ekološki ali
integriran, označbo geografskega poimenovanja, označbo
tradicionalnega ugleda kmetijskih pridelkov oziroma živil ali
označbo naravnih mineralnih vod.

53. člen
(naloge urada)
Urad ima naslednje naloge:
vodi postopek za priznavanje označb višje kakovosti
kmetijskih pridelkov oziroma živil, označb ekološki ali integriran
kmetijskih pridelkov oziroma živil, označb geografskega
poimenovanja kmetijskih pridelkov oziroma živil, označb
tradicionalnega ugleda kmetijskih pridelkov oziroma živil ter
označb naravnih mineralnih vod in vodi evidenco o teh
označbah;
na podlagi evidenc iz 44. tega zakona, ki jih posredujejo
organizacije za kontrolo kmetijskih pridelkov oziroma živil,
vodi zbirno evidenco pridelovalcev in predelovalcev ekoloških
ali integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil;
sodeluje s pooblaščenimi uradi tujih držav;
opravlja druge naloge s področij priznavanja označb višje
kakovosti, označb geografskega poimenovanja, označb
tradicionalnega ugleda, ekološke in integrirane pridelave
oziroma predelave kmetijskih pridelkov oziroma živil ter
označb naravnih mineralnih vod;
spremlja uporabo priznanih označb.

58. člen
(odločitev in upravni spor)
Urad odloči o popolni vlogi za priznanje označbe višje kakovosti,
označbe ekološki ali integriran, označbe geografskega
poimenovanja, označbe tradicionalnega ugleda kmetijskih
pridelkov oziroma živil ali označbe naravnih mineralnih vod v
roku treh mesecev.
Zoper odločbo urada o priznanju označbe višje kakovosti,
označbe ekološki ali integriran, označbe geografskega
poimenovanja, označbe tradicionalnega ugleda kmetijskih
pridelkov oziroma živil ali označbe naravnih mineralnih vod ni
pritožbe, možen pa je upravni spor.
59. člen
(možnost uporabe)

Urad odloča v splošnem upravnem postopku, če ta zakon ne
določa drugače.

Z dnem pravnomočnosti odločbe o priznanju označbe višje
kakovosti, označbe ekološki ali integriran, označbe geografskega
poimenovanja, označbe tradicionalnega ugleda kmetijskih
pridelkov oziroma živil ali označbe naravnih mineralnih vod lahko
vlagatelj prične z uporabo priznane označbe.

54. člen
(predlog za priznanje)
postopek za priznanje označbe višje kakovosti, označbe ekološki
integriran, označbe geografskega poimenovanja in označbe
r
adicionalnega ugleda kmetijskega pridelka oziroma živila ter
označbe naravnih mineralnih vod se začne na predlog.

60. člen
(sprememba)
Postopek za spremembo priznanih označb kmetijskih pridelkov
oziroma živil poteka po enakem postopku kot postopek za
priznanje.

55. člen
(stroški)
^a postopek za priznanje označbe višje kakovosti, označbe
ološki ali integriran, označbe geografskega poimenovanja in
z
načbe
tradicionalnega ugleda kmetijskega pridelka oziroma
Vl|
a ter označbe naravnih mineralnih vod plačujejo vlagatelji
Podpisane stroške.

V. Promet s kmetijskimi pridelki oziroma
živili

broške iz prejšnjega odstavka predpiše minister.

61. člen
(promet s kmetijskimi pridelki oziroma živili)

56. člen
(vloga)

Kmetijski pridelek oziroma živilo je dano v promet v trenutku, ko
ga proizvajalec, ne glede na pravni naslov, da na razpolago ali v
uporabo ali ga odpošlje oziroma je uvožen kmetijski pridelek
oziroma živilo prepuščen v carinski postopek sprostitve blaga v
prost promet.

,'°ga za priznanje označbe višje kakovosti, označbe ekološki ali
nran
' označbe geografskega poimenovanja in označbe
tr ,?
lc ionalne
o
.
ga ugleda kmetijskega pridelka oziroma živila ter
6
naravnih mineralnih vod mora vsebovati zlasti:
entifikacijske podatke (ime in priimek oziroma firmo, naslov
oziroma sedež s hišno številko in enotno matično številko
. pčana
oziroma matično številko) o vlagatelju;
ls
«ne, ki dokazujejo sestavo, lastnosti, izvor oziroma način
pridelave oziroma predelave kmetijskih pridelkov oziroma živil
oziroma njihovih surovin.
OstavkaPredP'Še

april 2000

poclrobne šo

i

Kmetijski pridelki oziroma živila so lahko v prometu, če so skladni
s predpisanimi zahtevami in označeni v skladu s predpisi po tem
zakonu.
Označbe kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki vsebujejo državni
ali drug javni grb, zastavo ali emblem, ime ali kratico imena države
ali mednarodne organizacije ali znak, ki jih posnema, ali podobe
oziroma imena zgodovinskih osebnosti, se ne smejo uporabljati
brez dovoljenja pristojnega organa zadevne države ali
mednarodne organizacije.

vsebino vloge iz prejšnjega
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Označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil v prometu v
nasprotju s tem zakonom je prepovedano.

66. člen
(določitev organizacije za ugotavljanja skladnosti)

Če je kmetijski pridelek oziroma živilo namenjen izvozu, je lahko,
ne glede na drugi odstavek tega člena, proizveden v skladu z
naročilom kupca, vendar ne sme zavajati glede označb kmetijskih
pridelkov oziroma živil.

Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo predpiše
tehnične in organizacijske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
organizacije za ugotavljanje skladnosti.
Po opravljenem razpisu, minister z odločbo, ki se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, določi organizacije za
ugotavljanje skladnosti in z njimi sklene pogodbe, s katerimi se
uredijo medsebojna razmerja.

62. člen
(prepustitev uvoženih kmetijskih pridelkov oziroma
živil v carinski postopek sprostitve blaga v prost
promet in veljavnost listin ter znakov izdanih v tujini)

Če organizacija iz prejšnjega odstavka preneha izpolnjevati
predpisane pogoje, se glede nje odločba iz prejšnjega odstavka
razveljavi.

Uvoženi kmetijski pridelki oziroma živila se lahko prepustijo v
carinski postopek sprostitve blaga v prost promet, če so skladni
s predpisanimi zahtevami in označeni v skladu s predpisi po tem
zakonu.

67. člen
(spremljanje kakovosti)

Pri sprostitvi uvoženih kmetijskih pridelkov oziroma živil v prost
promet je potrebno priložiti dovoljenja inšpektorja za kontrolo
kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil.

Ministrstvo vsako leto sprejme program spremljanja kakovosti
kmetijskih pridelkov oziroma živil.
Sredstva za izvajanje programa iz prejšnjega odstavka se
zagotovijo v proračunu ministrstva.

V Republiki Sloveniji veljajo listine o skladnosti in znaki skladnosti,
izdani v tujini, če so izdani v skladu z mednarodnimi pogodbami,
ki jih je sklenila Republika Slovenija.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko minister z odločbo prizna
veljavnost listin o skladnosti, izdanih v tujini, če te izkazujejo
skladnost s predpisanimi zahtevami in če je bila usposobljenost
organov, ki so sodelovali v postopku ugotavljanja skladnosti,
ugotovljena po enakovrednem postopku in zahtevah, ki so v
Republiki Sloveniji predpisane za te vrste organov.

VI. Dopolnilne dejavnosti
68. člen
(definicija dopolnilne dejavnosti)
Dopolnilna dejavnost na kmetiji je s kmetijstvom oziroma
gozdarstvom povezana dejavnost, ki se opravlja na kmetiji in
omogoča kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter
delovne sile družinskih članov.

63. člen
(stroški)
Če se pri ugotavljanju skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma
živil v prometu ugotovi, da niso skladni s predpisanimi zahtevami,
plača stroške laboratorijskega preizkušanja proizvajalec ali
pravna ali fizična oseba, ki je dala neskladen kmetijski pridelek
oziroma živilo v promet.

Za družinske člane se štejejo vsi člani družine, ki prebivajo in
delajo na kmetiji in niso najeta delovna sila.
Dohodek iz dopolnilne dejavnosti ne sme biti večji od dohodka iz
kmetijske in gozdarske dejavnosti na kmetiji in ne sme presegati
1,2 povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji, v
območjih iz tretjega odstavka 29. člena tega zakona pa ne sme
presegati 2,5 povprečne plače na zaposlenega v Republiki
Sloveniji.

64. člen
(ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma
živil)
Ugotavljanje skladnosti obsega:
preverjanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil s
predpisi oziroma specifikacijami;
• izdajanje listin o skladnosti (izjav o skladnosti, preskusnih
poročil, certifikatov ali drugih listin o skladnosti).

Ne glede na prejšnji odstavek lahko vlada za posamezne
dejavnosti določi največji dovoljeni fizični obseg dopolnilne
dejavnosti na kmetiji.
Vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo kot dopolnilne dejavnosti
na kmetiji, njihov obseg in pogoje predpiše vlada. Pri določitvi
obsega se lahko upošteva tudi specifične pogoje in značilnosti
posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti.

Minister podrobneje predpiše metode in postopke ter elemente
cen ugotavljanja skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil.
65. člen
(organizacije za ugotavljanje skladnosti kmetijskih
pridelkov oziroma živil)

69. člen
(nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji)
Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je fizična oseba, ki je
lastnik, zakupnik ali drugačen uporabnik kmetije in se za svoj
račun ukvarja s kmetijsko dejavnostjo ter je za to ustrezno
usposobljen.

Za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
oziroma za izdajanje listin o skladnosti, minister v soglasju z
ministrom, pristojnim za zdravstvo, določi :
organizacije za kontrolo kmetijskih pridelkov oziroma živil;
organizacije za izdajo listin o skladnosti;
preskusne laboratorije;
referenčne laboratorije za kontrolo izmerjenih rezultatov.
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Za ustrezno usposobljenost iz prejšnjega odstavka se šteje:
najmanj poklicna kmetijska izobrazba ali
opravljen preizkus znanja iz kmetijske dejavnosti po programu
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kmetijskih poklicnih ali srednjih šol s posebnim poudarkom
na kmetijski dejavnosti, ki jo fizična oseba opravlja oziroma jo
namerava opravljati ali
najmanj petletne delovne izkušnje na kmetiji ali v posamezni
kmetijski dejavnosti in
usposobljenost za opravljanje dopolnilne dejavnosti.

■

VII. Kmetijska in gozdarska mehanizacija
ter oprema
73. člen
(pogoji uporabe)

Minister predpiše kaj se šteje za usposobljenost za opravljanje
Posamezne dopolnilne dejavnosti iz zadnje alinee prejšnjega
odstavka.

Zaradi varovanja življenja in zdravja ljudi morajo uporabniki
določene kmetijske in gozdarske mehanizacije ter opreme
izpolnjevati predpisane pogoje za varno delo in biti za to ustrezno
usposobljeni.

70. člen
(dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetiji)

Ustrezno usposobljenost iz prejšnjega odstavka se izkaže s
potrdilom o opravljenem preizkusu znanja o varnem delu s
kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter opremo, ki ga izda od
ministra določena organizacija.

Za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora nosilec iz
Prejšnjega člena pridobiti dovoljenje, ki ga na njegovo zahtevo
'zda pristojna upravna enota.

Po opravljenem razpisu, minister z odločbo določi organizacije iz
prejšnjega odstavka in z njimi sklene pogodbe, s katerimi se
uredijo medsebojna razmerja.

če gre za dejavnosti domače ali umetne obrti, se dovoljenje iz
Prejšnjega odstavka izda na podlagi strokovnega mnenja Obrtne
zbornice Slovenije.

Če organizacija iz prejšnjega odstavka preneha izpolnjevati
predpisane pogoje se odločba glede nje razveljavi.

Upravna
enota odvzame dovoljenje, če niso več izpolnjeni pogoji
12
68. in 69. člena tega zakona.

Za določeno kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter opremo
minister predpiše pogoje za varno delo, program usposabljanja
uporabnikov ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za
izvajanje programa usposabljanja uporabnikov.

Vloga za pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na
kmetiji mora vsebovati zlasti:
ime in priimek ter naslov s hišno številko,
podatke o dohodku iz kmetijske dejavnosti,
podatke o vrsti in obsegu dopolnilne dejavnosti,
dokazila o usposobljenosti.

VIII. Združevanje

Minister podrobneje predpiše vsebino vloge.
74. člen
(združevanje)

71. člen
(evidenca dopolnilnih dejavnosti na kmetiji)

Za uresničevanje ciljev kmetijske politike iz 2. člena tega zakona
se spodbuja prostovoljno proizvodno ali poslovno združevanje
kmetijskih proizvajalcev v zadrugah in drugih združenjih.

Ministrstvo vodi evidenco dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
^ evidenco dopolnilnih dejavnosti na kmetiji se vpišejo:
identifikacijski podatki o nosilcu dopolnilne dejavnosti in kmetiji;
vrsta dopolnilne dejavnosti;
drugi podatki o dejavnosti.

Pogoji in merila, ki jih morajo izpolnjevati organizacije iz prejšnjega
odstavka za zagotavljanje vzpodbud in podpor organiziranju,
usposobljenosti za izvajanje ukrepov kmetijske politike in
določanja prednosti pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike,
se določijo v predpisih in drugih aktih, ki na podlagi tega zakona
urejajo ukrepe kmetijske tržno-cenovne in kmetijske strukturne
politike.

.
.
72. člen
^ ugi pogoji za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetiji)

75. člen
(organizacije proizvajalcev)

kot* rir'narSk°"sanitarne pogoje za predelavo živil živalskega izvora
dopolnilne dejavnosti, predpiše minister v soglasju z ministrom,
p ls,
°inim za zdravstvo.

Organizacija proizvajalcev po tem zakonu je združenje nosilcev
kmetijskih gospodarstev, ki ima za cilj prilagajati proizvodnjo in
ponudbo tržnim zahtevam.

^anitarno-zdravstvene pogoje za predelavo živil rastlinskega
ra kot dopolnilne dejavnosti, predpiše minister v soglasju z
nistro
m, pristojnim za zdravstvo.
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Organizacija proizvajalcev se lahko prizna, če izpolnjuje naslednje
pogoje:
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- • da je ustanovljena kot zadruga, gospodarska družba ali druga
pravna oseba zasebnega prava;
da njena pravila vsebujejo obveznost članov upoštevati
določena pravila glede proizvodnje in prodaje ter ponuditi
celotno tržno proizvodnjo v prodajo preko te organizacije.
Izjeme od obveznosti izključne prodaje so dopustne le v
obsegu in ob pogojih, kijih določajo predpisi, izdani na podlagi
tega zakona;
da ima določeno najmanjše število članov in najmanjši obseg
proizvodnje določenega kmetijskega pridelka oziroma živila
ali skupine kmetijskih pridelkov oziroma živil;
da izkaže dejansko in uspešno poslovanje;
da ne izključuje konkurence na trgu.

Pogoje glede reprezentativnosti priznanih organizacij proizvajalcev
oziroma priznanih medpanožnih organizacij predpiše vlada.
78. člen
(strojni krožki)
Za učinkovitejšo rabo kmetijske in gozdarske mehanizacije ter
opreme, delovne sile in drugih proizvodnih zmogljivosti, lahko
fizične osebe v skladu s predpisi o društvih, ustanovijo združenje
za medsosesko pomoč (strojni krožek). To združenje je pravna
oseba zasebnega prava.
Minister predpiše podrobnejše pogoje za delovanje strojnih
krožkov.

O priznanju organizacije proizvajalcev odloča minister. Minister
nadzoruje tudi izpolnjevanje predpisanih pogojev.

79. člen
(društva v javnem interesu)

Priznane organizacije proizvajalcev se vpišejo v evidenco, ki jo
vodi ministrstvo.

Društvom na področju kmetijstva (v nadaljnjem besedilu: društva),
katerih namen ustanovitve in delovanja presega uresničevanje
interesov njihovih članov in pomeni delovanje v javnem interesu
na področju kmetijstva, lahko minister podeli status društva, ki
deluje v javnem interesu. Izpolnjevanje pogojev za pridobitev
statusa društva, ki deluje v javnem interesu, se preverja vsakih
pet let.

Kmetijske pridelke oziroma živila ali skupine kmetijskih pridelkov
oziroma živil, za katere se lahko prizna organizacija proizvajalcev,
posebne pogoje, ki veljajo za priznanje organizacije proizvajalcev
določenega kmetijskega pridelka oziroma živila ali skupine
kmetijskih pridelkov oziroma živil, postopek za priznanje oziroma
odvzem, nadzor nad delovanjem organizacij proizvajalcev in vpis
priznanih organizacij proizvajalcev v evidenco predpiše minister.

Ministrstvo vodi evidenco društev iz prejšnjega odstavka.

Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za združenja
organizacij proizvajalcev.

Podrobnejše pogoje, kriterije in postopek za pridobitev statusa
društva iz prvega odstavka tega člena ter vodenje evidence iz
prejšnjega odstavka predpiše minister.

76. člen
(medpanožne organizacije)
Medpanožna organizacija po tem zakonu je združenje organizacij,
ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in prodajo določenih
kmetijskih pridelkov oziroma živil in izpolnjuje naslednje pogoje:
da ob upoštevanju koristi potrošnikov usklajuje proizvodnjo
in prodajo kmetijskih pridelkov oziroma živil ter izboljšuje
preglednost in poznavanje proizvodnje in trga;
da izkaže dejansko in uspešno poslovanje;
da ne izključuje konkurence.

IX. Javne službe na področju kmetijstva
1. SKUPNE DOLOČBE
80. člen
(opredelitev)

O priznanju medpanožne organizacije na predlog organizacije
odloča minister. Minister nadzoruje tudi izpolnjevanje predpisanih
pogojev.

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

Priznane medpanožne organizacije se vpišejo v evidenco, ki jo
vodi ministrstvo.

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

Kmetijske pridelke oziroma živila ali skupine kmetijskih pridelkov
oziroma živil, za katere se lahko prizna medpanožna organizacija,
posebne pogoje, ki veljajo za priznanje medpanožne organizacije
določenega kmetijskega pridelka oziroma živila ali skupine
kmetijskih pridelkov oziroma živil, postopek za priznanje oziroma
odvzem, nadzor nad delovanjem medpanožnih organizacij in vpis
priznanih medpanožnih organizacij v evidenco predpiše minister.

Način izvajanja posamezne javne službe na področju kmetijstva
predpiše vlada v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja
gospodarske javne službe.
81. člen
(obveznosti javne službe)

77. člen
(razširitev obveznosti na nečlane)

Obveznosti javne službe na področju kmetijstva so:
trajno in nepretrgano opravljanje dejavnosti in izvajanje storitev,
omogočanje storitev za vsako fizično ali pravno osebo, ki se
ukvarja s kmetijsko dejavnostjo po tem zakonu oziroma
izkaže pravni interes;
izvajanje storitev po določenem programu;
izvajanje storitev po določeni ceni.

Na predlog priznane organizacije proizvajalcev oziroma priznane
medpanožne organizacije, ki se šteje za reprezentativno, se
določena pravila, ki jih je sprejela ta organizacija, s predpisom
vlade lahko začasno, najdlje za eno leto, razširijo tudi na druge
kmetijske proizvajalce oziroma nosilce predelave in prodaje
določenih kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki niso člani te
organizacije, če je to nujno za učinkovito uresničevanje tržne
ureditve.
poročevalec, št. 27

Zakon lahko določi tudi druge obveznosti javne službe.
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Obveznosti posamezne javne službe se lahko podrobneje uredijo
s predpisom vlade ali s koncesijskim aktom.

86. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)

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

Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja ministrstvo,
lahko pa naloge strokovnega nadzora dodeli drugim organizacijam
ali posameznikom kot javno pooblastilo.

82. člen
(oblike izvajanja javnih služb na področju kmetijstva)

87. člen
(pogoji za opravljanje javne službe)

Poleg oblik, določenih z zakonom, ki ureja gospodarske javne
službe, lahko opravljajo javne službe na področju kmetijstva tudi
javni zavodi, katerih ustanovitelji so: Republika Slovenija ali lokalna
skupnost ali na podlagi posebnega zakona druga oseba javnega
Prava.

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

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja pristojna
inšpekcija.

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

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

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

83. člen
(financiranje javne službe)
Javna služba na področju kmetijstva se financira iz:
delnega ali celotnega plačila cene za opravljeno storitev;
proračuna Republike Slovenije;
drugih virov.

Pogoje glede strokovne izobrazbe in drugih zahtev, ki jih mora
izpolnjevati oseba, da lahko opravlja strokovno delo pri izvajanju
javne službe na področju kmetijstva, predpiše minister.
Oseba, ki opravlja strokovno delo pri izvajanju storitev javne
službe v neposrednem stiku z uporabniki storitev javne službe,
mora obvladati in pri tem uporabljati slovenski jezik, na dvojezičnih
območjih pa tudi jezik narodnosti.

Republika Slovenija financira ali sofinancira posamezne storitve
lavne službe v kmetijstvu v skladu s sprejetim programom te
lavne službe in nacionalnim programom.

Osebi, ki pri opravljanju strokovnega dela v okviru izvajanja storitev
javne službe pride v stik z okuženo živaljo, rastlino ali drugimi
predmeti, se prizna morebitna okužba s to boleznijo za poklicno
obolenje.

^vajalci javnih služb morajo sredstva iz proračuna Republike
Slovenije za financiranje programa javnih služb nameniti le za
ovajanje te javne službe v skladu s programom.
84. člen
(cene storitev javne službe)

2. PODROČJA JAVNIH SLUŽB

^Porabniki storitev javne službe na področju kmetijstva deloma
ah v celoti plačujejo ceno posamezne storitve, lahko pa so
Posamezne storitve za uporabnike tudj brezplačne.

89. člen
(področja javnih služb)

Minister predpiše cene storitev javne službe na področju kmetijstva
ln do|
oči delež, ki ga plača uporabnik.

Javne službe na področju kmetijstva so:
kmetijsko svetovanje;
strokovne naloge v proizvodnji kmetijskih rastlin;
strokovne naloge v živinoreji;
naloge genske banke.

85. člen
(program javne službe)
Maister v skladu z nacionalnim programom sprejme program
Posamezne javne službe na področju kmetijstva.
g
programom posamezne javne službe se določi zlasti:
vrsta in obseg storitev javne službe;
način in dinamika izvajanja storitev javne službe, skladno s
predpisi, koncesijskimi akti in koncesijskimi pogodbami;
obseg in način financiranja oziroma sofinanciranja posameznih
storitev javne službe.

90. člen
(kmetijsko svetovanje)
Naloge na področju kmetijskega svetovanja so zlasti:
svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in
okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti;
svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska
gospodarstva;
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svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske
politike;
svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih
organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik
proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev;
svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih
predpisov.

95. člen
(izobraževanje in usposabljanje za potrebe kmetijstva
in razvoja podeželja)
Ministrstvo v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico
Slovenije predlaga in daje pobude za različne oblike izobraževanja
in usposabljanja za potrebe kmetijstva, živilstva in podeželja, ter
sofinancira vzpostavitev pogojev za izvajanje praktičnega
izobraževanja in usposabljanje.

91. člen
(strokovne naloge v proizvodnji kmetijskih rastlin)

96. člen
(analitično-razvojne naloge)

• Strokovne naloge na področju selekcije, semenarstva in uvajanja
novih sort kmetijskih rastlin so zlasti:
preverjanje genetskih lastnosti in uporabne vrednosti novih
domačih in tujih sort kmetijskih rastlin v predizbiri in v postopku
registracije oziroma varstva sorte;
hranjenje uradnih varstvenih vzorcev semenskega materiala
zavarovanih oziroma registriranih sort;
selekcija in ekološka rajonizacija sort;
certificiranje semena in sadilnega materiala kmetijskih rastlin;
naknadna kontrola certificiranega semenskega materiala
kmetijskih rastlin.

Analitično-razvojne naloge so zlasti:
izdelava ekonomskih in drugih analiz na področju kmetijstva
in živilstva;
izvajanje nalog in analiz na področju kmetijske zemljiške politike
in razvoja podeželja;
druge naloge, ki so pomembne za usmerjanje in spremljanje
razvoja kmetijstva, živilstva in podeželja.
97. člen
(priznanja)

92. člen
(strokovne naloge v živinoreji)

Za dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju kmetijstva in
živilstva v Republiki Sloveniji se posameznikom, skupinam
posameznikov, društvom, zavodom, gospodarskim družbam in
drugim organizacijam podeljujejo priznanja Republike Slovenije
na področju kmetijstva in živilstva.

Strokovne naloge v živinoreji se izvajajo zlasti na področjih:
reprodukcije;
- selekcije;
ocenjevanja plemenske vrednosti;
- ugotavljanja proizvodnih oziroma delovnih sposobnosti;
- rodovništva;
- spremljanja in napovedi medenja v čebelarstvu.

Vrste priznanj iz prejšnjega odstavka, kriterije za podelitev in
postopek njihovega podeljevanja predpiše minister.

XI. Svet za kmetijstvo in podeželje,
Agencija in Sklad

93. člen
(naloge genske banke)
Naloge genske banke so zlasti:
zbiranje in evidentiranje avtohtonega genetskega materiala,
vključno s starimi domačimi ali udomačenimi sortami kmetijskih
rastlin ali avtohtonih pasem rejnih živali in drugih rastlin ali
živali z uporabno vrednostjo;
ocenjevanje in vrednotenje zbranega genetskega materiala
po mednarodnih deskriptorjih;
hranjenje in obnavljanje vzorcev zbranega genetskega
materiala;
razmnoževanje in izmenjava genetskega materiala.

98. člen
(Svet za kmetijstvo in podeželje)
Ustanovi se Svet za kmetijstvo in podeželje Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: svet za kmetijstvo in podeželje).
Naloga sveta za kmetijstvo in podeželje je, da daje mhenje k
pomembnejšim odločitvam na področju kmetijstva in podeželja,
zlasti:
- k predlogu nacionalnega programa;
- k oceni izvajanja nacionalnega programa;
- k predlaganim pomembnejšim predpisom na področju
kmetijstva in podeželja;
- k predlaganim mednarodnim sporazumom s področja
kmetijstva in podeželja;
- k drugim pomembnejšim odločitvam za področje kmetijstva in
podeželja.

X. Raziskovalno delo, izobraževanje in
razvojno-strokovne naloge
94. člen
(raziskovalno delo v kmetijstvu)

Svet za kmetijstvo in podeželje sestavljajo predstavniki:
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (3);
- . Gospodarske zbornice Slovenije (1);
Zadružne zveze Slovenije (2);
sindikata delavcev v kmetijstvu (1);
Sindikata kmetov Slovenije (2);
- kmetijskih fakultet in institutov (2);
- poklicnih in srednjih kmetijskih šol (1).

Ministrstvo v skladu z nacionalnim programom samostojno ali v
sodelovanju s pristojnimi ministrstvi financira ali sofinancira
raziskovalne in razvojne projekte ter raziskovalno in razvojno
infrastrukturo.
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Organizacije iz prejšnjega odstavka imenujejo svoje predstavnike.
Minister skliče konstitutivno sejo, na kateri imenovani predstavniki
izmed sebe izvolijo predsednika, namestnika predsednika in
sekretarja sveta za kmetijstvo in podeželje. Mandat članov traja
štiri leta.

evidence pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih pridelkov
oziroma živil;
evidenco o finančnih podporah;
evidenco območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost;
kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč;
evidenco trgovcev in uvoznikov določenih kmetijskih pridelkov
oziroma živil;
evidenca imetnikov rejnih živali;
evidenco rejnih živalih;
kataster čebelje paše
pedološko karto.

Finančne, prostorske in kadrovske pogoje, potrebne za delovanje
sveta za kmetijstvo in podeželje, zagotovi ministrstvo.
99. člen
(Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja)

Poleg zbirk podatkov iz prejšnjega odstavka vodi ministrstvo tudi
druge zbirke podatkov, če je tako določeno v zakonu.

Ukrepe kmetijske politike po tem zakonu izvaja Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: agencija), kot organizacija v sestavi ministrstva.

102. člen
(evidenca subjektov)

Agencija opravlja zlasti naslednje naloge:
• izvaja ukrepe kmetijske tržno-cenovne politike;
izvaja ukrepe kmetijske strukturne politike;
" pripravlja ustrezna poročila in analize;
vzpostavi in izvaja integrirani administrativni in kontrolni sistem;
" vzpostavi in izvaja tržno-informacijski sistem;
vodi druge potrebne zbirke podatkov;
izvaja ukrepe notranje kontrole in notranje revizije;
" izvaja naloge promocije kmetijskih pridelkov oziroma živil.

Za pravne in fizične osebe, ki so vpisane v katerokoli evidenco iz
delovnega področja ministrstva ali uveljavljajo sredstva, se na
enoten način vodijo sledeči podatki:
firma oziroma ime in priimek ter naslov s hišno številko;
vrsta subjekta;
davčna številka;
- enotna matična številka občana oziroma matična številka
poslovnega subjekta;
pravna organizacijsko obliko;
vrste dejavnosti;
številka računa (le za subjekte, ki uveljavljajo sredstva).

Minister podrobneje predpiše sestavo, organizacijo in naloge
9encije.

a

100. člen
(sklad za razvoj kmetijstva)

103. člen
(register kmetijskih gospodarstev)

Ustanovi se proračunski sklad za razvoj kmetijstva, ki je trajne
narave.

V register kmetijskih gospodarstev se morajo vpisati kmetijska
gospodarstva, ki:
1. so v skladu s predpisi iz delovnega področja ministrstva
vpisana v obvezne zbirke podatkov ministrstva ali
2. uveljavljajo finančne podpore po tem zakonu.

Namen sklada za razvoj kmetijstva je zagotoviti učinkovito in
kontinuirano izvajanje ukrepov kmetijske politike in razvoja
Podeželja upoštevajoč nujnost večletnega načrtovanja in izvajanja
Projektov in ukrepov.

Osnova za vodenje registra kmetijskih gospodarstev ter njegovega
povezovanja z drugimi zbirkami podatkov je identifikacijska
številka kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMGMID). Uporaba KMG-MID je obvezna v vseh zbirkah podatkov
ministrstva, ki se navezujejo na kmetijsko gospodarstvo.

Sklad za razvoj kmetijstva upravlja ministrstvo.
Viri

financiranja sklada za razvoj kmetijstva so:
proračun Republike Slovenije;
sredstva odškodnin zaradi spremembe namembnosti
kmetijskih zemljišč in gozda, ki so določena kot namenska
sredstva z zakonom;
namenska sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov,
ki jih na podlagi zakona zagotavljajo lastniki oziroma uporabniki
kmetijskih zemljišč;
namenska sredstva, določena z zakonom;
sredstva namenskih dotacij;
drugi viri.

Register kmetijskih gospodarstev vsebuje poleg podatkov iz
prejšnjega člena tudi:
KMG-MID;
naslov oziroma sedež kmetijskega gospodarstva;
- podatke o nosilcu kmetijskega gospodarstva in v primeru
kmetije tudi podatke o družinskih članih, ki so vpisani v
katerokoli evidenco iz delovnega področja ministrstva
(podatke iz prejšnjega člena razen pravne organizacijske
oblike);
podatke o dejavnosti kmetijskega gospodarstva;
podatke o kmetijskih zemljiščih in gozdovih v uporabi, po
parcelah in vrstah rabe: njive in vrtovi, hmeljišča, vinogradi,
sadovnjaki, oljčniki, trajni travniki in drugo,
podatke o staležu rejnih živali
podatke o razvrstitvi v območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko pridelavo
podatke o vključenosti v posebne programe (okoljski
programi, programi razvoja podeželja, itd.).

XII. Zbirke podatkov
1. VODENJE ZBIRK PODATKOV
101. člen
(zbirke podatkov)

Podatke za vpis v register kmetijskih gospodarstev in spremembe
je dolžan posredovati nosilec kmetijskega gospodarstva vsako
leto na predpisan način in v predpisanih rokih.

Ministrstvo vzpostavi in vodi:
evidenco
subjektov;
re
gister kmetijskih gospodarstev;
18

-april2000
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Vpis v register kmetijskih gospodarstev je obvezen za vsa
kmetijska gospodarstva, ki uveljavljajo ukrepe kmetijske politike.

Vrste rabe kmetijskih zemljišč iz prejšnjega odstavka prevzame
zemljiški kataster.
Obnavljanje podatkov se izvede najmanj vsakih 7 let.

104. člen
(evidence pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih
pridelkov oziroma živil)

Minister predpiše metodo določanja rabe kmetijskih zemljišč. V
katastru rabe kmetijskih zemljišč se lahko vodijo tudi podrobnejše
vrste rabe kmetijskih zemljišč, ki jih predpiše minister.

V evidence pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih pridelkov
oziroma živil se morajo vpisati:
pridelovalci oljk, ki imajo v uporabi najmanj 0,1 ha oljčnikov;
predelovalci oljk;
pridelovalci sadja, ki imajo v uporabi najmanj 0,2 ha intenzivnih
sadovnjakov;
pridelovalci hmelja.

Način povezovanja katastra rabe kmetijskih zemljišč z zemljiškim
katastrom predpiše minister, pristojen za geodetsko dejavnost, v
soglasju z ministrom.
108. člen
(evidenca trgovcev in uvoznikov določenih kmetijskih
pridelkov oziroma živil)

V evidencah pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih pridelkov
oziroma živil se poleg podatkov iz 102. člena tega zakona vodijo
tudi podatki o nasadu in podatki o pridelavi oziroma predelavi
posameznih kmetijskih pridelkov oziroma živil.

V evidenco trgovcev in uvoznikov določenih kmetijskih pridelkov
oziroma živil se morajo vpisati fizične in pravne osebe, ki
izpolnjujejo predpisane pogoje iz ureditve kmetijskih trgov iz 6.
člena tega zakona.

Pravne in fizične osebe iz prvega odstavka tega člena so se
dolžne prvič vpisati v evidence pridelovalcev in predelovalcev
kmetijskih pridelkov oziroma živil najkasneje v enem letu po
uveljavitvi tega zakona.

V evidenco trgovcev in uvoznikov določenih kmetijskih pridelkov
oziroma živil se vpisujejo:
podatki iz 102. člena tega zakona in
podatki o prodaji in uvozu kmetijskih pridelkov oziroma živil,
po vrsti, vrednosti in količini.

105. člen
(evidenca o finančnih podporah)
Evidenca o finančnih podporah se vodi na podlagi podatkov iz
vlog upravičencev do sredstev po tem zakonu.

109. člen
(evidenca imetnikov rejnih živalih)

Evidenca o finančnih podporah vsebuje poleg podatkov iz tretjega
odstavka 103. člena tega zakona tudi podatke o ukrepih kmetijske
politike (zlasti: vrsta ukrepa, izvedba ukrepa, izplačana sredstva,
omejitve).

V evidenco rejnih živalih se morajo vpisati vsi imetniki, ki redijo:
eno ali več govedi ali
enega ali več kopitarjev ali
štiri ali več živali iz vrst drobnice ali.
dva ali več prašičev.

106. člen
(evidenca območij z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost)

Evidenca imetnikov rejnih živali vsebuje poleg podatkov o imetniku
rejnih živali iz 102. člena tega zakona tudi podatke o staležu po
vrstah rejnih živali.

Evidenca območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
vsebuje:
meje posameznih območij;
razvrstitev kmetijskih gospodarstev v posameznem območju.

Imetniki iz prvega odstavka se morajo vpisati v evidenco imetnikov
rejnih živali najkasneje do 31.12.2002.
110. člen
(evidenca rejnih živali)

107. člen
(kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč)

Evidenca rejnih živali vsebuje zlasti:
podatke o imetnikih rejnih živali iz 102. člena tega zakona;
podatke o lokacijah rejnih živali;
identifikacijske oznake in druge podatke o rejnih živalih;
podatke o premikih in prometu rejnih živali
podatke o izdanih dokumentih.

Kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč je enotna državna
evidenca o dejanski rabi kmetijskih zemljišč, ki se vzpostavi za
namene izvajanja administrativnih kontrol in vzpostavitev katastrov
trajnih nasadov (vinogradi, sadovnjaki, hmeljišča in oljčniki).
V katastru rabe kmetijskih zemljišč se vodijo naslednje vrste
rabe kmetijskih zemljišč:
njive in vrtovi;
hmeljišča;
vinogradi;
intenzivni sadovnjaki;
ekstenzivni sadovnjaki;
oljčniki;
trajni travniki;
plantaže gozdnega drevja;
zemljišča v zaraščanju.

Imetniki morajo vpisati govedo v evidenco rejnih živali najkasneje
do 31.12.2002. Za druge vrste rejnih živali je vpis obvezen le, če
je tako določeno z zakonom.
111. člen
(kataster čebelje paše)
Kataster čebelje paše vsebuje zlasti grafične in opisne podatke o
čebeljih pasiščih.
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112. člen
(pedološka karta)

115. člen
(financiranje zbirk podatkov)

Pedološka karta je geokodirana, grafična in opisna zbirka
podatkov, ki vsebuje zlasti kartografski prikaz talnih tipov in
podatke o pedoloških profilih in analizah.

Zbirke podatkov, ki jih po tem zakonu vzpostavi in vodi ministrstvo,
se financirajo iz proračuna Republike Slovenije.
116. člen
(posredovanje podatkov)

113. člen
(pridobivanje in uporaba podatkov)

Podatki iz zbirk podatkov po tem zakonu so javni, razen podatkov,
ki se štejejo za osebne podatke in podatkov, ki pomenijo poslovno
skrivnost.

Za vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk lahko ministrstvo
pridobiva in uporablja podatke, ki jih v okviru predpisanih zbirk
podatkov vodijo državni organi, javni zavodi in agencije,
koncesionarji ter drugi pooblaščeni organi, zlasti iz:
registra prostorskih enot;
davčnega registra (davčna številka);
centralnega registra prebivalstva (ime in priimek, enotna
matično številko občana, prebivališče);
zemljiškega katastra (parcelna številka, meja parcele,
površina, lastnik, upravljalec, najemnik);
- zemljiške knjige (lastninska in zakupna pravica na
posameznih parcelah);
poslovnega registra Slovenije;
zbirk statističnih podatkov s področja kmetijstva;
zbirk carinskih podatkov o uvozu in izvozu kmetijskih pridelkov
oziroma živil;
zbirk podatkov Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (podatki o zemljiščih, ki so v lasti Republike Slovenije
in zakupnikih teh zemljišč);
zbirk podatkov v živinoreji;
zbirk podatkov v veterini in gozdarstvu;
zbirk podatkov Hidrometeorološkega zavoda Slovenije;
zbirk podatkov o vodah;
zbirk podatkov o ekološko pomembnih območjih;
zbirk podatkov o onesnaženosti zemljišč in vod.

Podatki iz prejšnjega odstavka se posredujejo v skladu s predpisi
o varstvu osebnih podatkov in proti plačilu stroškov posredovanja.
Posredovani podatki se smejo uporabljati samo za namene, za
katere so bili dani in se jih ne sme spreminjati ali posredovati
drugim osebam.

2.TRŽNO INFORMACIJSKI SISTEM
117. člen
(tržno informacijski sistem)
Tržno informacijski sistem obsega zbiranje, obdelavo in objavljanje
podatkov o količinah in cenah določenih kmetijskih pridelkov
oziroma živil in kmetijskih zemljišč ter gozdov na reprezentativnih
trgih. Tržno informacijski sistem se vzpostavi v okviru agencije.
Minister določi reprezentativne trge kmetijskih pridelkov oziroma
živil in kmetijskih zemljišč ter gozdov, fizične in pravne osebe, ki
so dolžne posredovati predpisane podatke in predpiše vrsto,
obseg ter pogostnost zbiranja podatkov.

Za vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk lahko ministrstvo
uporablja tudi temeljne topografske načrte, topografske karte,
pregledne karte in digitalne ortofoto načrte.

3. KMETIJSKO KNJIGOVODSTVO

Upravljalci podatkov, kart in digitalnih ortofoto načrtov iz prejšnjega
odstavka, posredujejo ministrstvu podatke brezplačno,
zaračunajo pa lahko neposredne materialne stroške za potrebne
dodatne izvode oziroma obdelave.

118. člen
(kmetijsko knjigovodstvo)
Za sprejemanje in analiziranje ukrepov kmetijske politike se na
določenih kmetijah vodi kmetijsko knjigovodstvo. Sodelovanje
kmetij je prostovoljno.

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

Kriteriji za določitev kmetij so: proizvodna usmeritev, velikost in
regionalna zastopanost kmetij.

Ministrstvo lahko posreduje podatke iz svojih zbirk podatkov in
Podatke,
karte ter načrte iz prvega odstavka tega člena, vključno
2
osebnimi podatki, pooblaščenim organizacijam in izvajalcem
lavnih služb, če jih ti potrebujejo za izvajanje nalog iz delovnega
Področja ministrstva.

Minister na podlagi kriterijev iz prejšnjega odstavka in soglasja
nosilcev kmetijskega gospodarstva določi kmetije na katerih se
vodi kmetijsko knjigovodstvo.
Ministrstvo je odgovorno za strokovno in organizacijsko izvajanje
kmetijskega knjigovodstva in izvajanje sodelovanja s strokovnimi
institucijami in upravnimi organi.

114. člen
(predpisi ministra)

Minister ustanovi Komisijo za spremljanje in izvajanje kmetijskega
knjigovodstva, ki jo sestavljajo strokovnjaki za kmetijsko
svetovanje, državno statistiko, izobraževanje, raziskovanje in
predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter Zadružne
zveze Slovenije.

Zbirke podatkov po tem zakonu se vodijo v računalniški obliki.
^a posamezne zbirke podatkov po tem zakonu minister
Podrobneje predpiše pogoje za vpis in način njihovega vodenja.
Način povezovanja z drugimi zbirkami podatkov in način
Pridobivanja podatkov iz drugih zbirk podatkov predpiše minister
v
sodelovanju s pristojnimi ministri.

Podatke, pridobljene z vodenjem kmetijskega knjigovodstva
posameznih kmetij, je dovoljeno uporabljati v skladu s predpisi o
varstvu osebnih podatkov.
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Minister predpiše vrste in obseg knjigovodskih podatkov ter način
njihove obdelave.

jemati vzorce blaga za analize, za kar mora izdati potrdilo;
nadzirati izpolnjevanje pogojev za označevanje in skladnosti
označb kmetijskih pridelkov oziroma živil s predpisanimi
zahtevami;
dostop do zbirk podatkov, ki so potrebne za izvajanje nadzora;
predlagati izbris iz zbirk podatkov po tem zakonu;
ugotavljati, če organizacije za ugotavljanje skladnosti iz prve
in druge alinee 65. člena tega zakona izpolnjujejo predpisane
pogoje.

Sredstva za izvajanje kmetijskega knjigovodstva zagotovi
ministrstvo.

XIII. Nadzor nad izvajanjem določb tega
zakona

121. člen
(ukrepi)

119. člen
(inšpekcijski nadzor)

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora lahko kmetijski inšpektor
poleg ukrepov, določenih s splošnimi predpisi o inšpekcijah, odredi
še naslednje ukrepe:
delno ali v celoti prepove uveljavljanje oziroma izvajanje
ukrepov po tem zakonu, če ugotovi kršitve predpisov;
odredi ukrepe, da se nepravilnosti in pomanjkljivosti po tem
zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi odpravijo v
roku, ki ga določi;
odvzame dokumentacijo oziroma predmete za ugotavljanje
dejanskega stanja v zvezi z ugotovljenim sumom storitve
prekrška;
do odločitve pristojnega organa prepove opravljanje dopolnilne
dejavnosti in zahteva odvzem dovoljenja ter izbris te dejavnosti
iz evidence dopolnilnih dejavnosti;
do odločitve pristojnega organa prepove opravljanje javne
službe izvajalcem javnih služb, če ne izpolnjujejo predpisanih
pogojev ter predlaga odvzem koncesije;
odredi druge ukrepe in opravi dejanja, za katera je pooblaščen
z zakonom, drugim predpisom ali aktom.

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih
na njegovi podlagi, opravljajo kmetijski inšpektorji, razen določb,
ki se nanašajo na nadzor v pridelavi, predelavi, prometu in pri
izbiri carinskega postopka sprostitve blaga v prost promet ter
carinskem postopku za izvoz kmetijskih pridelkov oziroma
posameznih živil, ki jih nadzorujejo inšpektorji za kontrolo kakovosti
kmetijskih pridelkov in živil.
Inšpektorji za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil
delujejo v okviru Inšpektorata Republike Slovenije za kontrolo
kakovosti kmetijskih pridelkov in živil, ki se ustanovi kot organ v
sestavi ministrstva.
Kmetijski inšpektor in inšpektor za kontrolo kakovosti kmetijskih
pridelkov oziroma živil morata poleg splošnih pogojev za delo v
državni upravi izpolnjevati še naslednje pogoje: da imata
univerzitetno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj v
kmetijski, veterinarski ali živilski stroki ter opravljen strokovni
izpit za inšpektorja.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora lahko inšpektor za kontrolo
kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil poleg ukrepov,
določenih s splošnimi predpisi o inšpekcijah, odredi še naslednje
ukrepe:
odvzame dokumentacijo oziroma predmete za ugotavljanje
dejanskega stanja v zvezi z ugotovljenim sumom storitve
prekrška;
prepove uporabo označb in promet kmetijskih pridelkov
oziroma živil, ki ne izpolnjujejo predpisanih zahtev;
odredi preizkus skladnosti s predpisi za kmetijske pridelke
oziroma živila, ki so v prometu;
prepove promet ali odredi neškodljivo uničenje kmetijskih
pridelkov oziroma živil, če njihova kakovost ne ustreza
predpisani;
prepove prepustitev uvoženih kmetijskih pridelkov oziroma
živil v carinski postopek sprostitve blaga v prost promet, če
niso skladni s predpisanimi zahtevami;
prepove uporabo listin o skladnosti za kmetijske pridelke
oziroma živila, ki niso v skladu s predpisi;
prepove promet oziroma oglaševanje kmetijskih pridelkov
oziroma živil, ki zavajajo ali bi lahko zavajali potrošnika;
odredi druge ukrepe in opravi dejanja, za katera je pooblaščen
z zakonom, drugim predpisom ali aktom.

120. člen (pooblastila)
Kmetijski inšpektor ima poleg pooblastil, ki jih ima po splošnih
predpisih, ki urejajo inšpekcijo, še naslednja pooblastila in
pristojnosti:
pregledovati kmetijska zemljišča, poslovne in proizvodne
prostore, objekte, naprave, predmete, blago ter poslovanje in
dokumentacijo državnih organov ter fizičnih in pravnih oseb,
ki opravljajo kmetijsko dejavnost, dopolnilne dejavnosti na
kmetiji ali druge dejavnosti, če gre za izvajanje ukrepov
kmetijske politike;
pregledovati stanovanjske prostore v katerih se izvaja
kmetijska ali dopolnilna dejavnost oziroma druge dejavnosti,
če gre za izvajanje ukrepov kmetijske politike;
ugotavljati ali izvajalci javnih služb po tem zakonu izpolnjujejo
predpisane pogoje;
nadzor nad izvajanjem nalog javnih služb;
dostop do zbirk podatkov, ki so potrebne za izvajanje nadzora;
predlagati izbris iz zbirk podatkov po tem zakonu;
predlagati pristojnemu organu, da zahteva vračilo nezakonito
oziroma nenamensko porabljenih sredstev;
predlagati pristojnemu organu zadržanje izplačila sredstev;
nadzirati izpolnjevanje pogojev za opravljanje dopolnilnih
dejavnostih na kmetiji.

Ukrepe iz prvega in drugega odstavka tega člena odstavka odredi
kmetijski inšpektor oziroma inšpektor za kontrolo kakovosti
kmetijskih pridelkov oziroma živil z odločbo izdano v upravnem
postopku. Pritožba zoper odločbo v primerih iz četrte in pete
alinee prvega odstavka in iz druge, četrte, pete, šeste in sedme
alinee prejšnjega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve.

Inšpektor za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
ima poleg pooblastil, ki jih ima po splošnih predpisih, ki urejajo
inšpekcijo, še naslednja pooblastila in pristojnosti:
pregledovati listine o skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma
živil, ki so v prometu;
nadzirati predpisano kakovost kmetijskih pridelkov oziroma
živil;
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123. člen

XIV. Kazenske določbe

Z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 1.500.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba:
če kmetijskemu inšpektorju ali inšpektorju za kontrolo
kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil ne omogoči
nemotenega opravljanja inšpekcijskega nadzorstva ali ga pri
tem ovira, žali ali če mu ne da zahtevanih listin, podatkov,
pojasnil ali potrebnih predmetov;
če v določenem roku ne ravna v skladu z izvršljivo odločbo,
s katero je kmetijski inšpektor ali inšpektor za kontrolo
kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil odredil izvršitev
ukrepov, ki jih določa ta zakon ali drug predpis.

122. člen
Z denarno kaznijo od 200.000 tolarjev do 1.200.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba:
če z namenom pridobitve sredstev po tem zakonu posreduje
neresnične podatke;
če ne posreduje podatkov, ki jih mora po tem zakonu
posredovati ali jih ne posreduje v predpisanem roku;
če se ne vpiše v zbirke podatkov za katere je to po tem
zakonu obvezno;
če kmetijski pridelek oziroma živilo, ki ne izpolnjuje predpisanih
pogojev, označi z označbo "višja kakovost" (39. člen);
če kmetijski pridelek oziroma živilo, ki ni pridelan oziroma
predelan v skladu s predpisanimi pogoji in vpisan v evidence
ekoloških ali integriranih pridelovalcev in predelovalcev, označi
z označbo "ekološki" oziroma "integriran" (40. člen);
če z označbo "tradicionalni ugled" označi kmetijski pridelek
oziroma živilo, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede
sestavin in postopka pridelave oziroma predelave in ni vpisan
v evidenco kmetijskih pridelkov oziroma živil tradicionalnega
ugleda (45. člen);
če z označbo geografskega poimenovanja označi kmetijski
pridelek oziroma živilo, ki za to ne izpolnjuje predpisanih
pogojev (48. člen);
- če z označevanjem oziroma drugimi elementi trženja kmetijskih
pridelkov oziroma živil zavaja potrošnika v zmoto glede
resničnega geografskega poimenovanja (50. člen);
• če vodo, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev, označi z označbo
"naravna mineralna voda" (51. člen);
če da v promet kmetijski pridelek oziroma živilo, ki ni v skladu
s predpisanimi zahtevami oziroma označen v skladu s predpisi
(drugi odstavek 61. člena);
' če označbe kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki vsebujejo
državni ali drug javni grb, zastavo ali emblem, ime ali kratico
imena kakšne države ali mednarodne organizacije ali znak,
ki jih posnema, ali podobe oziroma imena zgodovinskih
oseb,uporablja brez dovoljenja pristojnega organa zadevne
države ali organizacije (tretji odstavek 61. člena);
" če se kmetijska in gozdarska mehanizacija uporablja v
nasprotju s predpisanimi pogoji varnega dela ali brez potrdila
o usposobljenosti (73. člen);
" če strokovno delo pri izvajanju storitev javne službe na
področju kmetijstva opravljajo osebe, ki ne izpolnjujejo
predpisanih zahtev (88. člen).

Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prejšnjega
odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje fizična oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost
ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori dejanje iz prvega
odstavka tega člena.
124. člen
(mandatne kazni)
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem,
se za prekršek kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori
dejanje v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
če ne hrani dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev, štiri leta od dneva pridobitve sredstev (14. člen);
če ne hrani specifikacije v roku, ki je predpisan (38. člen).
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem,
se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki opravlja kmetijsko
dejavnost ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.

XV. Prehodne in končne določbe
125. člen
(rok za izdajo izvedbenih predpisov)
Vlada in pristojni ministri izdajo izvršilne predpise iz 5., 29., 38.,
39., 41., 42., 45., 51., 55., 56., 64., 66., 68., 69., 70., 72., 73., 75.,
76., 77., 78., 79., 80., 84., 88., 97., 99., 107., 114., 117. in 118.
člena tega zakona najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi
tega zakona.

2 denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 600.000 tolarjev se za
Pfekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prejšnjega
odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti
Z denarno kaznijo od 20.000 tolarjev do 120.000 tolarjev se za
Prekršek kaznuje fizična oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost:
če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena;
če opravlja dopolnilno dejavnost brez predpisanega dovoljenja
aH v nasprotju z dovoljenjem (70. člen);
če ne izpolnjuje drugih pogojev za opravljanje dopolnilne
dejavnosti (72. člen).

126. člen
(neposredno urejanje)
Dokler ni sprejet nacionalni program vlada neposredno s predpisi
ureja kmetijske trge po 6. členu in sprejema programe kmetijske
strukturne politike po 7. členu tega zakona.

2

127. člen
(ustanovitev sveta kmetijstvo in podeželje)

denarno kaznijo od 20.000 tolarjev do 120.000 tolarjev se za
Prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena;

Svet za kmetijstvo in podeželje (98. člen) se konstituira najkasneje
v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
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128. člen
(naloge inšpektorjev za kontrolo kakovosti kmetijskih
pridelkov oziroma živil)

133. člen
(veljavnost dosedanjih predpisov)
Ob uveljavitvi tega zakona prenehajo veljati:
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91),
Zakon o ukrepih za zagotavljanje prireje, predelave in oskrbe
z mlekom in mlečnimi izdelki (Uradni list SRS, št. 42/89 in
Uradni list RS, št. 14/90),
10. člen Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/
96 in 31/98-odl. US),
21. in 22. člen Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99), v delu ki se
nanaša na kmetijske pridelke, živila in krmo,
Odlok o višini in načinu plačevanja povračila za stroške
kontrole kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov v
zunanjetrgovinskem prometu (Uradni list RS, št. 23/92), razen
določb, ki se nanašajo na krmo.

Dokler ne bodo imenovani inšpektorji za kontrolo kakovosti
kmetijskih pridelkov oziroma živil, opravljajo njihove naloge po
tem zakonu tržni inšpektorji.
'
129. člen
(odmik)
Do uveljavitve usklajenih predpisov o kakovosti kmetijskih
pridelkov oziroma živil s predpisi Evropske unije lahko minister
za posamezen kmetijski pridelek oziroma živilo izda časovno in
količinsko omejen odmik od predpisane kakovosti.
130. člen
(začetek delovanja sklada za razvoj kmetijstva)

Ob uveljavitvi tega zakona se prenehajo uporabljati:
Zakon o kontroli kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov
v zunanjetrgovinskem prometu (Uradni list SFRJ, št. 28/75,
70/78, 54/86 in 30/91),
- Odlok o kmetijskih in živilskih proizvodih in njihovih izdelkih,
ki so pod kontrolo kakovosti v zunanjetrgovinskem prometu
(Uradni list SFRJ, št. 55/79, 61/80, 47/81).

Sklad za razvoj kmetijstva (100. člen) začne delovati s
proračunskim letom 2001.
131. člen
(prenos označb porekla blaga in potek postopka)
Označbe porekla blaga, ki izpolnjujejo pogoje za označevanje z
označbami geografskega poimenovanja kmetijskih pridelkov
oziroma živil in so vpisane v register označb porekla blaga pri
Uradu Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine, s z
uveljavitvijo tega zakona prenesejo v ustrezno evidenco urada.

Za kmetijske pridelke oziroma živila se v delu, ki se nanaša na
označbe porekla blaga, razen poglavja, ki ureja sodno varstvo
pravic, Zakon o industrijski lastnini (UL RS, št. 13/93, 27/93, 34/
97- odi. US in 75/97) ne uporablja.
Do uveljavitve aktov iz 5. člena tega zakona se še naprej uporabljajo
predpisi izdani na podlagi Zakona o finančnih intervencijah v
kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/
91).

Postopki za pridobitev in varstvo označb porekla kmetijskih
pridelkov oziroma živil, ki so se pričeli pred uveljavitvijo tega
zakona in še niso končani, se obravnavajo po določbah tega
zakona.
Priznane označbe geografskega porekla se smejo uporabljati do
odločitve urada v skladu s postopkom po tem zakonu.

134. člen
(izvajanje ukrepov v ribištvu)

132. člen
(izvajalci javne službe)

Do uveljavitve predpisov, ki bodo urejali ukrepe v ribištvu, se
sredstva za ukrepe v ribištvu dodeljujejo na podlagi tega zakona
in na njegovi podlagi izdanih predpisov.

Izvajalec javne službe, ki opravlja strokovne naloge po 91. členu
tega zakona, se šteje za pooblaščeno organizacijo v smislu 16.
člena Zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73,45/
73 in 29/86).

135. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Izvajalec javne službe, ki opravlja strokovne naloge po 92. členu
tega zakona, se šteje za pooblaščeno organizacijo v smislu 8.,
14., 20. in 25. člena Zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS,
Št. 17/78, 29/86 in RS 29/95).
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III. OBRAZLOŽITEV:

1. Temeljne določbe (členi od 1 do 3)

dopolnitve oziroma spremembe ureditve kmetijskih trgov ali
programov kmetijske strukturne politike, ki so določeni v 5. členu.

Uvodni členi opredeljujejo vsebino zakona, določajo cilje kmetijske
politike in določajo pomen izrazov, uporabljenih v tem zakonu.

III. Ukrepi kmetijske politike (členi od 10 do 36)

2. člen določa cilje kmetijske politike v Republiki Sloveniji, ki so
namenjeni uresničevanju gospodarske, prostorske, ekološke in
socialne vloge kmetijstva ter njegovega sonaravnega razvoja.
Večnamensko vlogo kmetijstva naj bi uveljavili z uresničevanjem
naslednjih ciljev: stabilna pridelava kakovostne in čim cenejše
hrane ter zagotavljanje prehranske varnosti, ohranjanje
poseljenosti podeželja in kulturne krajine, varstvo kmetijskih
zemljišč pred onesnaženjem in nesmotrno rabo, trajno
povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva, zagotavljanje
primerne dohodkovne ravni kmetijskim gospodarstvom ter
uresničevanje načel varstva okolja in ohranjanja narave.

V skupnih določbah poglavja so določena temeljna načela, ki
morajo biti upoštevana pri izvajanju ukrepov kmetijske politike,
zlasti da morajo biti ukrepi med seboj skladni in da se morajo
izvajati po načelih nevtralnosti ter enakopravnosti (10. člen), ter
da morajo biti usmerjeni predvsem v spodbujanje sonaravne
kmetijske dejavnosti. Takšna usmeritev izhaja tudi iz sprejete
Strategije razvoja slovenskega kmetijstva in Reforme kmetijske
politike.
V zakonu je prvič doslej določen pojem "sonaravne" kmetijske
dejavnosti. To pomeni takšno kmetijsko dejavnost, ki bi omogočala
vzdrževanje različnosti živalskih in rastlinskih vrst in ohranjala
tla ter njihovo rodovitnost ob varovanju naravnih pogojev za
življenje v tleh, vodi in zraku (11.člen).

II. Načrtovanje razvoja kmetijstva in podeželja (členi
od 4 do 9)

V12.členu je določeno, da se ukrepi kmetijske politike financirajo
iz proračuna Republike Slovenije, z zakonom določenih
namenskih sredstev (npr. odškodnine zaradi spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč, namenski prispevek za
vzdrževanje melioracijskih sistemov, za promocijo kmetijskih
pridelkov in živil ipd.), namenskih dotacij(tuja pomoč) in tudi
drugih virov (plačilo storitev uporabnikov ipd.)

V teh členih je določen celovit sistem načrtovanja razvoja
kmetijstva in podeželja.
V 4. členu je predviden sprejem Nacionalnega programa razvoja
kmetijstva in podeželja (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program), ki ga sprejema Državni zbor na predlog Vlade Republike
Slovenije za obdobje najmanj štirih in največ sedmih let. Nacionalni
program bo temeljni sektorski razvojni načrt na področju kmetijstva
in razvoja podeželja.

V 13. členu so določeni upravičenci do sredstev iz naslova
ukrepov kmetijske politike. To so kmetijska gospodarstva in druge
fizične ali pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko, živilsko ali
trgovinsko dejavnost oziroma storitve za kmetijstvo in imajo sedež
na ozemlju Republike Slovenije. Za upravičence, ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo se z zakonom določa pogoj, da opravljajo
kmetijsko dejavnost v skladu z načeli dobre kmetijske prakse, ki
bodo določena (na nekaterih področjih pa je že: npr. predpisi o
tem ali obdelovalec ravna kot dober gospodar, dobra kmetijska
praksa pri gnojenju) z ustreznimi predpisi, lahko tudi na različnih
področjih npr. kmetijstvo, varstvo okolja. Določeno je tudi, da
lahko zahtevke za pridobitev sredstev vlaga samo ena fizična ali
pravna oseba, ki je za to pooblaščena, iz česar izhaja, da bodo
morali na kmetijah, kjer je več članov družine, izmed sebe določiti
nosilca kmetijskega gospodarstva, ki bo pooblaščen za
uveljavljanje ukrepov. Določene so tudi posledice nezakonite in
nenamenske uporabe sredstev ukrepov kmetijske politike.

V 5. členu je določeno, da Vlada Republike Slovenije sprejema v
skladu z nacionalnim programom izvedbene akte:
1 na področju kmetijske tržno-cenovne politike ureditev kmetijskih
trgov, s katero podrobneje opredeli ukrepe in način izvajanja tržnocenovne politike,
2. na področju kmetijske strukturne politike in politike razvoja
podeželja sprejema programe (npr. program posodobitve
kmetijstva in razvoja podeželja, ki se vključuje v Državni program, program podpor za območja z omejenimi dejavniki za razvoj
kmetijstva, kmetijski okoljski program ipd.).
Navedeni akti Vlade se sprejemajo za enako obdobje kot nacionalni
program.
Pristojnost za izvedbo posameznih ukrepov kmetijske strukturne
politike, ki bodo uvedeni z akti Vlade Republike Slovenije, v kolikor
ne bodo uvedeni že neposredno z vladnim aktom, je dana ministru,
pristojnemu za kmetijstvo in prehranofv nadaljnjem besedilu: minister), ki bo zagotovil izvedbo sprejetih ukrepov (8. člen). Za
odrejanje ukrepov kmetijske tržno-cenovne politike pa je
pristojnost dana vladi.

V H.členu je določena obveznost upravičencev, ki so pridobili
sredstva na podlagi tega zakona, da morajo dokumentacijo, ki je
bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti štiri leta od dneva
pridobitve sredstev.

S takšno določitvijo pristojnosti in odgovornosti pri načrtovanju in
izvajanju kmetijske politike je zagotovljena dolgoročnost pri
načrtovanju ukrepov in stabilnost pri izvajanju ukrepov,
r
acionalnejša porazdelitev pristojnosti in odgovornosti, s tem pa
tudi večja učinkovitost in racionalnost pri izvajanju ukrepov
kmetijske politike.

V 15. členu je določeno, da je zaradi neposrednega vpliva
ukrepov kmetijske tržno-cenovne politike na trg kmetijskin
pridelkov in živil in zaradi zagotavljanja enotnosti trga in
enakopravnega konkurenčnega položaja vseh pridelovalcev,
izvajanje ukrepov kmetijske tržno-cenovne politike v izključni
pristojnosti državnih organov Republike Slovenije.

9- člen obvezuje Vlado Republike Slovenije, da najmanj enkrat
letno obravnava poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki
Qa je dolžno pripraviti ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Na podlagi tega poročila Vlada
sprejme potrebne ukrepe ter na tej podlagi sprejme tudi ustrezne

V členih od 16 do 26 so določene posamezne vrste ukrepov,
nameni in pogoji za njihovo uveljavitev oziroma uvedbo. Ti ukrepi
so lahko elementi tržne ureditve za posamezne kmetijske pridelke
in živila. Uporaba ukrepa oziroma več ukrepov hkrati pa je odvisna
od zahtevnosti in kompleksnosti tržnega uravnavanja določenega
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proizvoda. Ukrepi, ki so določeni v tem poglavju so osnova
izvajanju skupne kmetijske politike Evropske Unije. Uveljavitev
posameznih ukrepov bo mogoča na podlagi Uredbe Vlade
Republike Slovenije o ureditvi kmetijskih trgov, s katero bo za več
let vnaprej določila okvire tržno-cenovne ureditve za ključne
kmetijske pridelke in živila. Za izvedbo ukrepov pa je pristojen
minister.

(Ur. I. RS, M P, št 17/94). Z omenjeno ratifikacijo je Republika
Slovenija z letom 1994 prevzela obvezo, da bo v bodoče pri
določanju višin posebnih dajatev pri uvozu kmetijskih pridelkov in
živil uporabljala s Protokolom določene fiksne posebne dajatve
na enoto proizvoda in ne več variabilnih, kot jih je uporabljala
skladno z zakonom o posebnih dajatvah do ratifikacije omenjenega
Protokola, in katerih izračun je temeljil na t.i. vhodni ceni oz. razliki
med minimalno uvozno ceno in ceno na domačem trgu za zadevni
proizvod. Za večino kmetijskih pridelkov in živil velja, da so
sezonskega značaja, kar pomeni, da imamo v času sezone
presežke, izven sezone pa domača ponudba ni zadostna. V tem
primeru lahko minister, pristojen za kmetijstvo na podlagi tržnih
razmer in v skladu z ureditvijo trgov iz 5. člena zakona določi
avtonomna znižanja posebnih uvoznih dajatev za posamezne
kmetijsko-živilske proizvode in jih, če tržne razmere tako
narekujejo ponovno uvede, vendar le do višin, ki so predpisane z
določili Protokola o pristopu Slovenije k GATT-u. Podobna
avtonomna znižanja so dovoljena tudi v pravnem redu EU.
Na ponudbo kmetijskih pridelkov in živil pa lahko vplivajo tudi
drugi dejavniki, ki so širšega, svetovnega značaja, kot je primer
bolezni "norih krav"- kriza BSE ali pa primer iz leta 1998/99 ruska in azijska finančna kriza ipd. V takih primerih lahko pride do
kritičnih okoliščin, ko zgolj s posebnimi uvoznimi dajatvami ni
mogoče zadostno zaščititi domačega trga pred povečanim
uvozom, kije povzročil ali pa grozi s povzročitvijo resne škode. V
takih primerih lahko vlada sprejme zaščitne ukrepe (24. člen).

Posamezne vrste ukrepov v okviru 2. poglavja Ukrepi kmetijsko
tržno-cenovne politike bi lahko razvrstili v pet skupin ukrepov, ki
v pravnem redu EU tvorijo osnovo vsaki tržni ureditvi po
posameznemu kmetijskem pridelku ali živilu:
Cene (ciljne, bazne, intervencijske, minimalne); opredelitev
teh cen se izvede izključno z namenom, da se določijo okvirni
pogoji za izvajanje določenih ukrepov tržno-cenovne politike
(16. člen). To pomeni, da opredelitev teh cen ne pomeni njihove
neposredne uveljavitve na trgu (npr. ciljna cena pomeni
cenovni nivo določenega kmetijskega pridelka ali živila, h
kateremu naj bi se z ukrepi tržno cenovne kmetijske politike,
čimbolj približali).
Neposredna plačila (17. člen); neposredna plačila so oblika
cenovnih podpor v kmetijstvu in so po svoji vsebini v bistvu
dohodkovna, proizvodno vezana plačila kmetijskim
pridelovalcem.
Intervencijski ukrepi na domačem (notranjem) trgu (18. člen
in 19. člen); intervencije na domačem trgu so prednostno
usmerjene v stabiliziranje trgov kmetijskih pridelkov in živil.
Če je razmerje med ponudbo in povpraševanjem na domačem
trgu porušeno do take mere, da bi to lahko ogrozilo
uresničevanje zastavljenih ciljev, se lahko uvede enega ali
več ukrepov za stabilizacijo domačega trga. Mednje
prištevamo: intervencijski nakup in prodaja, podpora
skladiščenju, druge oblike umika s trga, pospeševanje porabe
in prodaje tako na domačem kot tudi za zunanji trg.
Dodatni ukrepi za omejevanje pridelave ali proizvodnje (20.
člen); v primeru, da z drugimi ukrepi kmetijske tržno-cenovne
politike ni mogoče dolgoročno učinkovito uravnavati ponudbe
kmetijskih pridelkov ali živil, se lahko uveljavi tudi dodatne
ukrepe uravnavanja ponudbe. Mednje sodijo t.i. proizvodne
kvote. Npr.: EU ima med drugimi po posameznih državah
članicah določene proizvodne kvote za proizvodnjo tržnega
mleka ter predpisan obseg A in B kvote za proizvodnjo belega
sladkorja.
• Zunanjetrgovinski ukrepi (21., 22., 23, 24. in deloma 25.
člen); zunanjetrgovinski ukrepi so v funkciji zaščite domačega
kmetijstva.

Varščine so v okviru Skupne kmetijske politike EU eden od
temeljnih horizontalnih predpisov s področja trgovinskih
mehanizmov, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike.
Varščine so finančna jamstva, da bo določena obveznost
izpolnjena (25. člen). Ko je obveznost zaradi katere je bila položena
varščina izpolnjena, se le-ta povrne upravičencu, v primeru
neizpolnitve obveznosti pa zapade deloma ali v celoti, razen v
primerih višje sile, proračunu Republike Slovenije. Varščine kot
finančna jamstva se lahko predpiše kot pogoj za izdajo uvoznih
ali izvoznih dovoljenj. Plačilo varščine pa se lahko zahteva tudi v
drugih primerih. Eden od teh je n.pr. polog varščine, da lahko
sodeluješ pri razpisu v primeru intervencijskega nakupa.
Podrobnejša pravila za izvajanje sistema varščin določi vlada z
aktom (ureditev kmetijskih trgov) iz 5. člena tega zakona.
V 27 in 28 členu je določena vloga in vrsta ukrepov kmetijske
strukturne politike. Ti so usmerjeni predvsem k povečanju
učinkovitosti in konkurenčnosti pridelave ter predelave kmetijskih
pridelkov in živil, okolju prijazni kmetijski dejavnosti in ohranjanju
poseljenosti podeželja ter kulturne krajine. V skladu s to vlogo so
natančneje določeni tudi ukrepi kmetijske strukturne politike
(podpore območjem z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost; okolju prijazni kmetijski dejavnosti, naložbam v kmetijska
gospodarstva; mladim kmetom in zgodnjemu upokojevanju
kmetov; dopolnilnemu usposabljanju za delo v kmetijski dejavnosti
in gozdarstvu; naložbam v predelavo kmetijskih pridelkov in
urejanju podeželja), ki bodo podrobneje določeni in uvedeni s
programi kmetijske strukturne politike, ki jih bo sprejela Vlada
Republike Slovenije, za izvajanje ukrepov pa je pristojen minister.

Uvoz in izvoz kmetijskih pridelkov in živil sta lahko, z določenimi
izjemami, pogojena s predložitvijo uvoznega ali izvoznega
dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: dovoljenja) (21. člen). Dovoljenja
izdaja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja. Dovoljenja se izdajajo za določeno obdobje in določeno
količino proizvodov, za katero je bil vložen zahtevek. Ta dovoljenja
se izdajo pod pogojem, da se položi varščina (25. člen), ki jamči,
da so proizvodi uvoženi ali izvoženi v času veljavnosti dovoljenja.
Pravila za izdajanje dovoljenj se uporabljajo nevtralno in se izvajajo
pravično in enakopravno. Osnovni namen zaradi katerega se
izdajajo dovoljenja je, da služijo predvsem tekočemu spremljanju
blagovnih tokov s kmetijskimi pridelki ali živili. Podrobnejša pravila
za izvajanje tega člena predpiše Vlada z aktom iz 5. člena tega
zakona.

V 29. členu se kot podlaga za izvajanje podpor kmetijski dejavnosti
na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost določajo
tudi merila za razvrstitev v tri vrste območij, glede na naravne in
druge omejitvene dejavnike:
hribovska in gorska območja so območja z znatno omejeno
možnostjo rabe in z znatno višjimi pridelovalnimi stroški zaradi
težjih naravnih razmer (nagib, nadmorska višina);
za druga območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost-zaokrožena pridelovalna območja je značilna
slabša rodovitnost zemljišč, ki je ni mogoče izboljšati brez
nesorazmerno velikih stroškov in slabša demografska
struktura;

Eden od elementov zunanjetrgovinske zaščite, ki ga Republika
Slovenija na osnovi Zakona o posebnih dajatvah (Ur.l. RS, št. 29/
93) že sedaj izvaja, so posebne uvozne dajatve (22.člen). Pri
izvajanju tega zakona se že sedaj upoštevajo tudi vse omejitve
glede določanja vrste proizvodov in višine posebnih dajatev, ki so
sprejete z Zakonom o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike
Slovenije k Splošnemu sporazumu o carinah in trgovini - GATT
poročevalec, št. 27
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območja s posebnimi naravnimi omejitvami-območja, kjer je
ohranjanje kmetijske dejavnosti potrebno za okolju prijazen
razvoj podeželja in ohranitev kulturne krajine. Opredelitev
območij na podlagi teh meril, v skupni površini bistveno ne bo
odstopala od dosedanje opredelitve območij z omejenimi
dejavniki za kmetijstvo, lahko pa bo prišlo do odstopanj v
posameznih manjših območjih oziroma kmetijah. Merila za
določitev teh območij določi Vlada Republike Slovenije, seznam
teh območij pa določi minister na podlagi predhodnega mnenja
ministra pristojnega za razvoj..

natančneje definirali kako se prideluje in kakšne so lastnosti
ekološkega kmetijskega pridelka oz. živila, kako se tak pridelke
oziroma živilo označi in kako poteka kontrola.
V 42. členu je groba definicija integrirano pridelanega kmetijskega
pridelka oz. živila ter osnova, za podzakonske predpise, ki bodo
določali postopke pridelave, predelave , kontrole in označevanja
le teh.
43. in 44. člen, v povezavi z 64. členom omogoča imenovanje
organizacij za ugotavljanje skladnosti - organizacij za kontrolo
ekološko in integrirano pridelanih kmetijskih pridelkov oz. živil. Te
organizacije bodo izdajale certifikate - potrdila, da je kmetijski
pridelek oz. živilo pridelan oz. proizveden v skladu s predpisi za
ekološki oziroma za integriran pridelek oz. živilo. Zaradi tega bodo
morale voditi evidence pridelovalcev ekoloških in integriranih
kmetijskih pridelkov oz. živil, spremljati- kontrolirati pridelavo in
predelavo ekoloških in integriranih pridelkov oz. živil, torej opravljati
kontrolo v proizvodnji. Za kontrolo ekoloških in integriranih
pridelkov oz. živil na trgu pa bo pristojna inšpekcija.

V členih od 30 do 35 so natančneje opredeljeni posamezni ukrepi
kmetijske strukturne politike in nameni za njihovo uvedbo.
V 36.členu je določena pristojnost lokalnih skupnosti pri uvajanju
ukrepov kmetijske strukturne politike. S tem zakonom se lokalnim
skupnostim omogoča, da lahko uvedejo ukrepe kmetijske
strukturne politike, vendar morajo biti v skladu z nacionalnim
Programom in akti vlade, to je s sprejetimi programi kmetijske
strukturne politike.

V 45. členu je definicija kmetijskega pridelka, živila tradicionalnega
ugleda. To so pridelki, živila proizvedeni iz tradicionalnih surovin
oziroma za katere je značilna tradicionalna sestava oziroma so
pridelani, predelani na tradicionalni način. Največ kmetijskih
pridelkov, živil tradicionalnega ugleda bo verjetno zaradi pridelave
in predelave na tradicionalen način. To bodo kmetijski pridelki,
živila, za katere je tradicionalna pridelava v Republiki Sloveniji in
za katere ne želimo, da bi se ta tradicionalni način pridelave
oziroma predelave izgubil in bi proizvod dobil drugačen značaj.
Kot primer: če želimo, da bo z nazivom orehova potica označen
proizvod, ki bo vedno proizveden na enak način, je to treba
predpisati, drugače lahko kdor koli začne izdelovati popolnoma
drugačen proizvod in ga označi z nazivom orehova potica.
V tem členu je dana osnova za podzakonske predpise, kjer bodo
določeni pogoji za posamezne kmetijske pridelke, živila
tradicionalnega ugleda, način kontrole in označbe, ki bodo
razlikovale te pridelke, živila tradicionalnega uglede od drugih.

IV. Kakovost in označbe kmetijskih pridelkov in živil
(členi od 37 do 60)
^ 37. členu zakona je dana osnova za izdajanje predpisov o
minimalni kakovosti kmetijskih pridelkov in živil. Navedeni so
elementi, ki naj bi jih takšni predpisi vsebovali in sicer: način
pridelave in proizvodnje, sestavine in njihova količinska
zastopanost, pogoji- zahteve za hrambo teh kmetijskih pridelkov
m z i vil, kot na primer rok trajanja, temperatura hrambe ipd...,
razvrščanje različnih proizvodov, na primer kdaj se sadni sok
lahko imenuje sok, glede na delež sadja in kdaj ne, pri označevanju
kmetijskega pridelka in živil pa obvezne oznake, prepovedane
oznake in dovoljene oznake .
V 38. členu zakona je opredeljeno kakšne so zahteve za tiste
kmetijske pridelke oziroma živila, za katere ni predpisana
minimalna kakovost. To se nanaša na proizvode za katere te
minimalne kakovosti ni treba predpisovati ali pa za nove proizvode
za katere predpisa še ni (novi proizvodi). Za tak proizvod mora
Proizvajalec napisati specifikacijo, jo hraniti in jo na zahtevo
kontrolnih organov dati na vpogled. Predviden je tudi podzakonski
Predpis, ki bo določil vrste podatkov, ki jih bo morala takšna
specifikacija vsebovati.

V 46. in 47. členu sta definiciji za dve različni geografski
poimenovanji in sicer geografsko označbo in geografsko poreklo.
Zakonodaja EU pozna ti dve vrsti geografskih poimenovanj in jih
je uvedla zaradi dejstva, ker je eden od ciljev skupne kmetijske
politike ne samo razlikovanje proizvodov pridelanih, predelanih v
EU ampak tudi razlikovanje živil, za katere je surovina (kmetijski
pridelek) prav tako pridelana znotraj označenega območja.
Bistvena razlika med obema poimenovanjema je namreč v tem,
da je s prvim poimenovanjem: geografsko označbo lahko
označeno živilo ki izvira iz določenega geografskega območja in
ima posebno kakovost, ugled oziroma druge lastnosti, ki izvirajo
iz določenega geografskega območja. Z drugim poimenovanjem
: geografskih poreklom pa so lahko označena le živila katerega
lastnosti, so odvisne izključno ali bistveno od naravnih in človeških
dejavnikov znotraj označenega geografskega območja ter
pridelava, predelava in priprava za trg potekajo znotraj
označenega geografskega območja in je hkrati tudi surovina za
živilo pridelana znotraj označenega geografskega območja . Na
primer: z geografsko označbo je lahko označen pršut, ki je sicer
pridelan na določenem območju, ima zaradi tega območja posebno
kakovost (recimo zaradi sušenja na vetru, ki je za to območje
značilen, zaradi tradicije in znanja), surovina (svinjska stegna)
pa prihajajo iz drugega proizvodnega območja. Če bi v navedenem
primem bili tudi pujsi rejeni znotraj geografskega območja, pa bi
bili dani pogoji, da se tako pridelan pršut (pujsi znotraj območja,
zaradi geografskega območja podani posebni pogoji proizvodnje
pršuta,....) označi z označbo geografskega porekla. Če nekoliko
poenostavimo: za geografske označbe ima v večini primerov
interes prehrambena industrija, za geografsko poreklo pa
primarno kmetijstvo.

čienuje
dana možnost,
daproizvodi
proizvajalciglede
na kmetijskih
m^ živilih
označijo,
da njihovi
lastnosti,pridelkih
poleg
Predpisane minimalne kakovosti, izpolnjujejo dodatne pogoje,
zaradi katerih je pridelek, živilo "višje kakovostiTa določba je še
P°sebej pomembna zaradi pričakovanega odpiranja trga ter
Vključevanja v Evropsko unijo, saj nam bo omogočila, da pri
nekaterih pridelkih oz. živilih, poleg predpisov o minimalni
akovosti, zadržimo ali na novo predpišemo predpise, ki določajo
odatne zahteve glede na predpise EU in hkrati te pridelke oz.
živila dodatno označimo, s ciljem razlikovanja na trgu. To bi
Proizvajalcem v ostri konkurenci lahko pomagalo pri iskanju kupca,
a na je tudi osnova za podzakonske predpise za posamične,
0
ločene proizvode, glede na interes naših proizvajalcev. V
Podzakonskih predpisih bo minister tudi predpisal poseben znak,
aterim bodo takšni pridelki oziroma živila, s ciljem razlikovanja
a trgu, označeni. Uporabo tega znaka in skladnost dodatnih
znak z vsebino bo kontrolirala inšpekcija.
^40. členu je dana osnova za označitev kmetijskega pridelka
z. ziviia z označbama ekološki ali integriran, če so za to izpolnjeni
Predpisani pogoji.
^

č'enu je groba definicija ekološkega kmetijskega pridelka
ziroma živila, in osnova za podzakonske predpise, ki bodo
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V 48. členu je navedeno, da se kot geografsko poimenovanje ne
sme priznati naziv rastlinskih sort in živalskih vrst (ne glede na
to, da je v imenu rastlinske ali živalske vrste geografsko ime), kar
je logično, saj se rastlinska ali živalska vrsta ne goji oz. redi le na
določenem geografskem območju, čeprav je bil v preteklosti njen
nastanek kot sorte ali vrste verjetno povezan z njim. Prav tako se
ne smejo zavarovati generična imena, in sicer zaradi dejstva, da
proizvajalci izven območja potemtakem ne bi več mogli uporabljati
generičnega imena za opis kmetijsko živilskega proizvoda. Prav
tako se z geografskim poimenovanjem ne sme priznati enakih
nazivov, kot se uporabljajo za sloveče blagovne znamke, ker bi s
tem posegli v obstoječe pravice lastnikov te znamke.
Hkrati je navedeno, da je uporaba označb geografskega
poimenovanje kolektivna pravica intelektualne lastnine in jo lahko
uporabljajo vsi, ki za to uporabo izpolnjujejo predpisane pogoje.
Kako poteka postopek priznanja je navedeno v nadaljevanju.

posamezne vrste označbe predpiše minister s podzakonskimi
predpisi.
■) : 'O
Rok za odločanje o vlogi je daljši, kot ga navaja zakon o upravnem
postopku in sicer 3 mesece. Rok je daljši zaradi dejstva, da v
primeru, ko predpisa za posamezno označbo ni, urad v času
trajanja postopka (tri mesece) lahko predlaga ministru sprejem
predpisa za novo označbo, za katero pogoji še niso predpisani,
urad pa je zanjo prejel vlogo. To pomeni, da bo ministrstvo izdalo
predpise za označbe višje kakovosti, geografskih poimenovanj,
tradicionalnega ugleda ter integrirane in ekološke pridelave za
tiste ozančbe, kjer se predvideva interes, če pa se bo pojavil
interes za dodatne označbe in če bodo obstajali pogoji zato, bo
minister predpisal v času trajanja postopa predpis, ki bo določal
pogoje za takšno označbo.
Nadalje je navedeno, da zoper odločbo o priznanju označbe ni
pritožbe, možen pa je upravni spor ter da vlagatelj lahko prične z
oporabo označbe z dnem pravnomočnosti odločbe.

V 49. členu je urejena izločitev vina in drugih proizvodov iz grozdja
in vina iz, s tem zakonom predlaganega sistema označb
geografskega poimenovanja kmetijsko-živilskih proizvodov, in
sicer zaradi tega, ker je sistem priznavanja geografskih oznak
za vina ter druge proizvode iz grozdja in vina urejen v Zakon vinu
in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS št.70/97).
Izločitev vina je običajna tudi v državah EU, saj je to področje
priznavanja in varstva porekla vina v vseh državah urejeno ločeno.

V. Promet kmetijskih pridelkov in živil
(členi od 61 do 67)
Kmetijski pridelki in živila so lahko v prometu, če izpolnjujejo
predpisane kakovostne zahteve in so označeni v skladu s predpis'
Kmetijski pridelki in živila se lahko uvozijo, če so skladni s
predpisanimi kakovostnimi zahtevami in označeni v skladu s
predpisi, določena je veljavnost listin o skladnosti in znakov
skladnosti, izdanih v tujini, če so izdani v skladu z mednarodnih
pogodbami, ki jih je sklenila Republika Slovenija.

Določbe 50. člena govorijo o zavajanju potrošnika v zmoto glede
označb geografskega poimenovanja in navajajo kaj vse se šteje
za zavajanje. Določbe veljajo tako za same oznake na proizvodih
kot za vse druge elemente trženja kmetijskih pridelkov in živil in
sicer za besedno, slikovno ali kakršno koli drugo zavajanje, ne
glede na to, če je resnični izvor označen ali ni in če je zavajajoča
označba uporabljena v kombinaciji z geografskim nazivom ali če
so dodani izrazi vrsta, tip, stil, imitacija in podobno.

Določeni so načini ugotavljanja skladnosti (64.člen) in organizacije
za ugotavljanje skladnosti oziroma za izdajanje listin o skladnost1
(65. člen) ter postopek za določitev teh organizacij (66. člen).

V 51. členu je dana osnova za to, da se uredi področje
poimenovanja naravnih mineralnih vod. Naravna mineralna voda
je v skladu s predpisi EU le voda, ki izvira iz določenega vrelca in
ki izpolnjuje določene pogoje ter je njihovo poimenovanje vpisano
v evidenco pri uradu za priznavanje označb kmetijskih pridelkov
oz. živil. Vse mineralne vode morajo biti registrirane pred samim
začetkom koriščenja. Dana je osnova za predpis, ki bo omogočal
registracijo oziroma zaščito imen na EU primerljiv način in
predpisoval druge pogoje za mineralne vode.

VI. Dopolnilne dejavnosti (členi od 68 do 72)
Definirana je dopolnilna dejavnost na kmetiji kot s kmetijstvom
oziroma gozdarstvom povezana dejavnost, ki se opravlja na kmetij'
in omogoča kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti te'
delovne sile družinskih članov. Eno od meril za določanje, kdaj!3
neka dejavnost na kmetiji dopolnilna dejavnost je dohodek iz
dopolnilne dejavnosti. Določeno je, da ta dohodek ne sme bi"
večji od dohodka iz kmetijske in gozdarske dejavnosti na kmetiji
in ne sme presegati 1.2. povprečnih plač na zaposlenega "
Republiki Sloveniji, na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsk°
dejavnost pa ne sme presegati 2,5. povprečnih plač (>*
zaposlenega v Republiki Sloveniji. Dohodek se bo ugotavljal f>
podlagi dejansko ugotovljenega prihodka doseženega na kme\'I
in s pomočjo kalkulativnih elementov za izračun dohodka, ki I1
sicer uporablja kmetijska svetovalna služba. Naslednji kriterij Z ^
določitev dopolnilne dejavnosti je vrsta dejavnosti. Le te naj &
podzakonskim aktom določila Vlada RS glede na uvodno določb0,
da so to lahko dejavnosti ,kl so povezane s kmetijsko o
gozdarsko dejavnostjo na kmetiji (68. člen).

V 52. členu je dana osnova za ustanovitev Urada za priznavanje
označb kmetijskih pridelkov oz. živil in sicer za :
označbe višje kakovosti kmetijskih pridelkov in živil,
označbe tradicionalnega ugleda kmetijskih pridelkov in živil,
označb dveh vrst geografskih poimenovanj kmetijskih
pridelkov in živi in
■ označb naravnih mineralnih vod.
V 53. členu so navedene najpomembnejše naloge urada in sicer
od vodenja postopka priznavanja vseh označb navedenih v 53.
členu, vodenje različnih evidenc o pridelovalcih, predelovalcih
ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov in živil, dana je osnova
za prevzem določenih drugih evidenc in opravljanje drugih nalog
. V tem členu je tudi določeno, da urad odloča v splošnem
upravnem postopku, razen če ni v tem zakonu drugače določeno.
V členih od 54,55 do 60 so navedene posebnosti glede postopkov.

Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je fizična oseba, ki I*
lastnik, zakupnik ali drugačen uporabnik kmetije in se za sV j
račun ukvarja s kmetijsko dejavnostjo ter je za to ustrez
usposobljen (69. člen). Glede ustrezne usposobljenosti s
postavljeni dve zahtevi: (1) usposobljenost za opravlja'V
kmetijske dejavnosti in (2) usposobljenost za opravlja"I
dopolnilne dejavnosti.

V 54-60 členu je navedeno, da se postopek za priznanje označbe
višje kakovosti, označbe geografskega poimenovanja in označbe
tradicionalnega ugleda kmetijskih pridelkov in živil ter označbe
naravnih mineralnih vod začne na predlog. Sledi določba o tem,
da morajo vloge vsebovati predpisane podatke za posamezno
vrsto označb ter da vloge vsebujejo tudi identifikacijske podatke
o vlagatelju. Podrobrobnejšo vsebino vloge za pridobitev
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Določen je način pridobitve dovoljenja za opravljanje dopoir'^g
dejavnosti na kmetiji (70. člen) in vodenje evidenc dopol
dejavnosti (71. člen).

68

Predvideni so posebni pogoji za predelavo živil živalskega izvora
in predelavo živil rastlinskega izvora, če se ti dejavnosti opravljata
kot dopolnilna dejavnost na kmetiji (72. člen).

specifično urejati za področje kmetijstva, sicer pa se za področja
urejanja javnih služb, ki niso posebej urejena s tem ali drugim
posebnim zakonom, uporablja zakon o gospodarskih javnih
službah.(80.člen)

VII. Kmetijska in gozdarska mehanizacija ter
oprema (člen 73)

V 81.členu so določene obveznosti javnih služb na področju
kmetijstva. Te so zlasti: trajno in nepretrgano opravljanje dejavnosti
in izvajanje storitev; omogočanje storitev za vsako fizično ali
pravno osebo, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo po tem
zakonu oziroma izkaže pravni interes; izvajanje storitev po
določenem programu in izvajanje storitev po določeni ceni.
Natančneje se lahko obveznosti javne službe uredijo s predpisom
vlade ali s koncesijskim aktom.

Zaradi varovanja življenja in zdravja ljudi so določeni pogoji
uporabe kmetijske in gozdarske mehanizacije ter opreme in
zahtevana ustrezna usposobljenost uporabnikov. Zakon določa
le tiste pogoje, ki jih doslej obstoječa zakonodaja, ki na splošno
ureja tudi ta področja, ni uredila. Določeno je, da lahko minister za
določeno kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, ki je zaradi
zahtevnosti uporabe in potencialne večje nevarnosti za
uporabnika, predpiše pogoje za varno delo in zahteve glede
usposobljenosti uporabnikov. Predviden je tudi postopek za
pridobitev
potrdila o opravljenem preizkusu znanja za varno delo
s
kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter opremo.

Poleg oblik, določenih z zakonom, ki ureja gospodarske javne
službe (npr. režijski obrat, javni gospodarski zavod, dajanje
koncesij ipd.) lahko opravljajo javne službe na področju kmetijstva
tudi javni zavodi, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali
lokalna skupnost ali na podlagi posebnega zakona druga oseba
javnega prava ( Npr. Kmetijsko-gozdarska zbornica) (82.člen).

VIII. Združevanje (členi od 74 do 79)

Financiranje se zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije ali iz
drugih virov, lahko pa tudi z delnim ali celotnim plačilom
uporabnikov storitev( 83.člen). Republika Slovenija bo financirala
ali sofinancirala posamezne storitve javne službe le na podlagi
sprejetega programa te javne službe (85 člen) in, ki bo hkrati
skladen z nacionalnim programom.

Zakon ureja nekatera specifična vprašanja združevanja kmetijskih
Proizvajalcev v zadrugah in drugih združenjih s ciljem vzpodbujati
Prostovoljno proizvodno ali poslovno združevanje. Zakon daje
Podlago za uveljavljanje prednosti pri uveljavljanju ukrepov
kmetijske politike tistim oblikam združevanja, ki bodo izpolnjevale
Pogoje in merila, ki bodo določena z akti Vlade na področju ureditve
kmetijskih trgov in kmetijske strukturne politike (74. Člen).

V 84. členu je določeno, da uporabniki storitev javne službe na
področju kmetijstva plačujejo ceno storitev deloma ali v celoti,
lahko pa so posamezne storitve za uporabnike tudi brezplačne.
Temeljna usmeritev glede načina financiranja javnih služb na
področju kmetijstva bo opredeljena v nacionalnem programu, ki
bo tudi podlaga za oblikovanje in sprejem posameznih programov
storitev javnih služb. Določena je tudi pristojnost ministra, da
predpiše cene storitev in delež, ki ga plača uporabnik.

Organizacije proizvajalcev imajo za cilj prilagajanje proizvodnje in
Ponudbe tržnim zahtevam in se priznajo, če izpolnjujejo v tem
zakonu predpisane pogoje. Ministrstvo vodi evidenco priznanih
organizacij proizvajalcev (75. člen)
Spodbuja se združevanje organizacij, ki se ukvarjajo s
Proizvodnjo, predelavo in prodajo določenih kmetijskih pridelkov
<n
živil (priznane medpanožne organizacije), če izpolnjujejo
Predpisane pogoje. Ministrstvo vodi evidenco priznanih
medpanožnih organizacij (76. člen).
a
organizacije proizvajalcev, kakor tudi za medpanožne
°rganizacije
je pogoj, da ne izključujejo konkurence.
e
je nujno za učinkovito uresničevanje tržne ureditve se lahko
"a Predlog reprezentativne organizacije določena pravila, ki jih je
Prejela ta organizacija, s predpisom vlade začasno, najdlje za
no leto, razširijo tudi na druge kmetijske proizvajalce oziroma
osiice predelave in prodaje določenih kmetijskih pridelkov in
lv
". ki niso člani te organizacije (77. člen).

Programe posameznih javnih služb določi minister, pristojen za
kmetijstvo v skladu z nacionalnim programom (85.člen). Nadzor
nad izvajanjem javne službe bo v pristojnosti ministrstva, lahko
pa naloge strokovnega nadzora dodeli drugim organizacijam ali
posameznikom kot javno pooblastilo (86.člen). Določena je tudi
pristojnost ministra, da lahko za posamezno javno službo predpiše
pogoje glede prostorov, opremljenosti in kadrov, ki jih mora
izpolnjevati izvajalec (87.člen). Strokovno delo pri izvajanju storitev
javne službe lahko opravljajo le osebe, ki imajo ustrezno strokovno
izobrazbo, so strokovno usposobljene in izpolnjujejo druge pogoje,
določene s predpisi. Te pogoje podrobneje določi minister(88 člen)
Določena so področja javnih služb in sicer: kmetijsko svetovanje,
strokovne naloge v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovne naloge
v živinoreji in genska banka, v njihovem okviru pa so opredeljene
tudi naloge na posameznih področjih (89. do 93.člen).

enu
Y uko ®
je določeno,
da se kot
kot posebne
združevanja
ustanovijo
strojni krožki,
združenjeoblike
za medsosedsko
moč s ciljem zagotavljanja učinkovitejše rabe kmetijske in
gozdarske mehanizacije ter opreme, delovne sile in drugih
oizvodnih zmogljivosti na kmetijah. Ob pogojih, ki jih prepiše

Pro'grter

Pridobijo tudi pomoč za izvajanje določenih

X. Raziskovalno delo, izobraževanje in razvojnostrokovne naloge (členi od 94 do 97)

9 ćlenu

^fj .'
določeno, da se lahko društvom na področju
Ur J 'lsJva' katerih namen ustanovitve in delovanja presega
javn emevan
l° interesov
njihovih
članovpodeli
in pomeni
interesu
na področju
kmetijstva,
statusdelovanje
društva, kiv
del
"je v javnem interesu.

Zakon določa, da ministrstvo v skladu z nacionalnim programom,
samostojno ali v sodelovanju z ministrstvom pristojnim za zanost
in tehnologijo, financira ali sofinancira raziskovalne in razvojne
projekte ter raziskovalno in razvojno infrastrukturo (94 člen.). V
sodelovanju z s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije predlga
in daje pobude za različne oblike izobraževanja in usposabljanja
za potrebe kmetijstva, živilstva in podeželja, dana pa je tudi
možnost, da sofinancira vzpostavitev pogojev za izvajanje
praktičnega dela izobraževanja. (95. člen).

'(^odBOdolS)8POdrOČiU kmeti'StVa
e 3 16 neka,era področja urejanja , ki jih je, glede na
določb^
zakona o gospodarskih javnih službah, potrebno
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V 96. členu so določene analitično razvojne naloge, ki so
pomembne za izvajanje kmetijske politike in ki so lahko predmet
financiranja iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Gre za
projekte in naloge, ki se izvajajo permanentno zaradi potreb
vodenja in izvajanja kmetijske politike (npr. spremljanje tržnih gibanj,
izdelava kalkulacij, tehnološko tehničnih normativov, ekonomske
analize, vodenje pedološke karte ipd), lahko pa so tudi občasni
projekti in naloge, ki jih ni mogoče uvrstiti med raziskave, zahtevajo
pa strokovno -raziskovalni pristop (npr. strokovne osnove za
izdelavo prostorskega plana za področje kmetijstva, analiza
posameznih kmetijskih trgov, strokovne podlage za pripravo
pogajalskih izhodišč ipd.).
V 97. členu zakon ureja možnost podelitve priznanja Republike
Slovenije na področju kmetijstva in živilstva za dosežke, ki
pomembno prispevajo k razvoju kmetijstva in živilstva v Republiki
Sloveniji. Te možnosti doslej ni bilo.

XII. Zbirke podatkov (členi od 101 do 118)
V čl. 101 so naštete zbirke podatkov, kijih ministrstvo vzpostavlja
s tem zakonom in se vodijo v okviru enotnega informacijskega
sistema ministrstva. Obsega: evidenco subjektov, register
kmetijskih gospodarstev, evidenco pridelovalcev in predelovalcev
kmetijskih pridelkov in živil, evidenco o finančnih podporah,
evidenco območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč, evidenco trgovcev in
uvoznikov določenih kmetijskih pridelkkov in živil, evidenco
imetnikov rejnih živali, evidenco rejnih živali, kataster čebelje paše
in pedološko karto.
Navedene zbirke podatkov vodi ministrstvo, financirajo pa se iz
proračuna Republike Slovenije.
V čl. 102 je opredeljena evidenca subjektov. Po tem zakonu je
subjekt vsaka pravna ali fizična oseba, ki uveljavlja finančne
podpore (sredstva) ali je vpisana v katerokoli evidenco iz
delovnega področja ministrstva. Namen te evidence je enotno
zbiranje in vzdrževanje podatkov o vseh subjektih. Vzpostavitev
te zbirke bo potekala na podlagi prijav subjektov v katerokoli
evidenco ali na podlagi zahtevkov za uveljavljanje finančnih podpor.
Evidenca vsebuje podatke o nazivu firme ali ime in priimek ter
naslov, vrsto subjekta, davčno številko, enotno matična številka
občana oziroma matično številko poslovnega subjekta, pravno
organizacijsko obliko, vrsto dejavnosti po Standardni klasifikaciji
dejavnosti in za subjekte, ki uveljavljajo finančne podpore tudi
številko računa. Evidenca se navezuje na druge evidence državnih
organov, ki vodijo izvorne podatke (za naslov se navezuje na
register prostorskih enot; za podatke o poslovnih subjektih na
register poslovnih subjektov; za enotno matično številko občana
na podatke centralnega registra prebivalcev, za davčne številke
na davčni register, za potrebe izplačil finančnih sredstev se
navezuje na podatkovne baze ministrstva za finance). Evidenca
vsebuje podatek o vrsti subjekta, ki je lahko: nosilec kmetije,
pridelovalec oljk, hmeljar, sadjar, predelovalec oljk, trgovec
določenih kmetijsko-živilskih proizvodov, ipd..
Spremembe podatkov so zavezanci za vpis v posamezne registre
dolžni redno sporočati. Sprememba izvedena v posameznem
registru se avtomatsko izvede tudi v evidenci subjektov in v vseh
ostalih evidencah ministrstva, kjer ta subjekt nastopa .

XI. Svet za kmetijstvo in podeželje, Agencija in Sklad
(členi od 98 do 100)
Ustanovi se Svet za kmetijstvo in podeželje, kot posvetovalni
organ, ki daje mnenje k pomembnejšim odločitvam na področju
razvoja kmetijstva in podeželja, sestavljen je iz predstavnikov
pomembnejših združenj in drugih oblik interesnega povezovanja
kmetijskih gospodarstev in živilskih podjetij ter strokovnih institucij
in kmetijskih šol(98. člen).
Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
se kot organu v sestavi ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, s tem zakonom določajo naloge, ki jih prevzema v
zvezi z izvajanjem ukrepov kmetijske politike (99. člen). Glede
na to, da je ta agencija osrednja institucija za izvedbo ukrepov
kmetijske politike, ji zakon določa zlasti naslednje naloge: izvajanje
ukrepov kmetijske tržno-cenovne politike, izvajanje ukrepov
kmetijske strukturne politike, priprava ustreznih poročil in analiz,
vzpostavitev in izvajanje integriranega administrativnega in
kontrolnega sistema, vzpostavitev tržno informacijskega sistema,
naloge promocije kmetijskih pridelkov in živil ter druge ukrepe
vezane na izvajanje kmetijske politike. To pomeni, da bo
odpravljena nepregledna in razpršena pristojnost za izvajanje
ukrepov kmetijske politike po različnih ministrstvih.Takšna
opredelitev pristojnosti je povsem skladna z pravno ureditvijo EU
na tem področju in je tudi pogoj za našo usposobitev za prevzem
skupne kmetijske politike EU.

Člen 103 opredeljuje register kmetijskih gospodarstev. Vpis v
register je obvezen za kmetijska gospodarstva, ki so v skladu s
predpisi iz delovnega področja ministrstva vpisana v obvezne
zbirke podatkov ministrstva ali uveljavljajo finančne podpore
Osnova za vodenje registra kmetijskih gospodarstev ter njegovega
povezovanja z drugimi zbirkami podatkov je identifikacijska
številka kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMGMID), ki se določi v tem registru. Uporaba KMG-MID je obvezna
v vseh zbirkah podatkov ministrstva, ki se navezujejo na
kmetijsko gospodarstvo, priporočljiva pa tudi za druge evidence,
ki se povezujejo z evidencami ministrstva.
Register kmetijskih gospodarstev vsebuje podatke o kmetijskem
gospodarstvu (naslov oz. sedež, dejavnost, območje z omejenimi
dejavniki, vključenost v posebne programe,.. ), o nosilcu
kmetijskega gospodarstva in v primeru kmetije tudi podatke o
družinskih članih, o staležu rejnih živali, o kmetijskih zemljiščih m
gozdovih v uporabi.
Register kmetijskih gospodarstev je osnovna evidenca o
kmetijskih gospodarstvih; povezuje se z drugimi evidencami v
pristojnosti ministrstva in evidencami, ki so v pristojnosti drugi"
državnih organov (zemljiški kataster, zemljiška knjiga). Naći"
povezovanja je direkten (on-line) kjer obstajajo tehnične možnosti,
ki to omogočajo.
Podatke za vpis v register kmetijskih gospodarstev in sprememb0
je dolžan posredovati nosilec kmetijskega gospodarstva vsak

Proračunski sklad za razvoj kmetijstva se ustanavlja s tem
zakonom z namenom, da bi se omogočilo učinkovito in kontinuirano
izvajanje ukrepov kmetijske politike in razvoja podeželja zlasti na
tistih področjih, kjer obstaja nujnost večletnega načrtovanja in
izvajanja projektov in ukrepov (lOO.člen). Pravne podlage za
ustanovitev proračunskega sklada so določene z zakonom o
javnih financah (56. člen), kjer je določeno, da je proračunski
sklad evidenčni račun v okviru računa proračuna, ki ga odpre
država oziroma občina zaradi ločenega vodenja določenih
prejemkov in izdatkov in uresničevanja posebnega namena.
Določeno je tudi, da se proračunski sklad ustanovi s posebnim
zakonom, mednarodno pogodbo ali odlokom.
V proračunski sklad za razvoj kmetijstva se bodo stekala že
doslej z zakoni določena namenska sredstva (odškodnina zaradi
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda, sredstva
za vzdrževanje melioracijskih sistemov, ki jih vplačujejo lastniki
oziroma uporabniki teh zemljišč), druga namenska sredstva, ki
bodo določena z zakoni (namenske dajatve za pospeševanje
prodaje in porabe kmetijsko-živilskih proizvodov -19člen) ter tudi
sredstva proračuna Republike Slovenije in sredstva namenskih
dotacij. S skladom upravlja ministrstvo. Sklad naj bi bil trajen.
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leto na predpisan način in v predpisanih rokih. Minister bo predpisal
način zbiranja in vzdrževanja podatkov.

XIII. Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona (členi
od 119 do 120)

člen 104 predstavlja zakonsko podlago za vzpostavitev evidenc
pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih pridelkov in živil in sicer
pridelovalcev oljk, predelovalcev oljk, pridelovalcev sadja in
pridelovalcev hmelja.

Zakon določa, da izvršujejo inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem
določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov
kmetijski inšpektorji in inšpektorji za kontrolo kakovosti kmetijskih
pridelkov in živil. Določena so tudi pooblastila kmetijskih
inšpektorjev in inšpektorjev za kontrolo kakovosti kmetijskih
pridelkov in živil, ki jih imajo poleg pooblastil po splošnih predpisih.
Poleg tega so določeni tudi ukrepi, ki jih lahko poleg ukrepov,
določenih s splošnimi predpisi, izreče pristojni inšpektor pri
opravljanju inšpekcijskega nadzorstva.

Evidenca o finančnih podporah (člen 105) vsebuje podatke o
ukrepih kmetijske politike, postopkih dodeljevanja sredstev in
izplačanih sredstvih za posamezne ukrepe po upravičencih. Za
izvedbo kontrol pri ugotavljanju upravičenosti do posameznega
ukrepa se uporablja razen podatkov iz vlog tudi podatke iz registra
kmetijskih gospodarstev, katastra dejanske rabe zemljišč, evidence območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
registra pridelovalcev grozdja in vina in drugih evidenc.

XIV. Kazenske določbe (členi od 121 do 123)
Zakon določa prekrške in kazni zanje ter ureja izterjavo denarnih
kazni na kraju samem (mandatne kazni).

Evidenca območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
(člen 106) vsebuje meje posameznih območij in opredelitev
območja na posamezno kmetijsko gospodarstvo.

XV. Prehodne in končne določbe (členi od 124 do 135)

Kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč (čl. 107) je enotna
državna evidenca o dejanski rabi kmetijskih zemljišč, ki jo
ministrstvo vzpostavi in vzdržuje. Med obveznimi podatki, ki jih
kot gostujoče podatke prevzame zemljiški kataster so sledeče
rabe.njive in vrtovi, trajni nasadi (vinogradi, intenzivni in ekstenzivni
sadovnjaki, oljčniki in hmeljišča), trajni travniki, plantaže gozdnega
drevja in zemljišča v zaraščanju.
Začetna vzpostavitev katastra dejanske rabe kmetijskih zemljišč
bo na osnovi podatkov digitalnih ortofoto posnetkov in terenskih
kontrol.

V prehodnih in končnih določbah je določen rok za izdajo
predpisov za izvajanje tega zakona; je omogočeno neposredno
izvajanje ukrepov kmetijske politike do sprejema Nacionalnega
programa razvoja kmetijstva in podeželja; je določen rok za
konstituiranje Sveta za kmetijstvo in podeželje Republike Slovenije;
je določeno prehodno obdobje v katerem izvajajo naloge
inšpektorjev za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil,
tržni inšpektorji; je določeno prehodno obdobje za organizacije za
ugotavljanje skladnosti; je določena možnost odmika od predpisane
kakovosti za kmetijske pridelke in živila; je določen rok za začetek
delovanja sklada za razvoj kmetijstva; je urejen prenos označb
porekla iz registra označb porekla blaga pri Uradu RS za varstvo
industrijske lastnine v ustrezne evidence Urada za priznavanje
označb kmetijsih pridelkov in živil, za tiste kmetijske pridelke in
živila, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v evidenco po tem zakonu; je
določeno, da se izvajalci javnih služb po tem zakonu štejejo za
pooblaščene organizacije v skladu z Zakonom o semenu in
sadikah in Zakonom o ukrepih v živinoreji; je urejeno prenehanje
republiških veljavnosti oziroma prenehanje uporabe predpisov
SFRJ; je do izdaje izvršilnih predpisov po tem zakonu podaljšana
uporaba predpisov izdanih na podlagi Zakona o finančnih
intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane; je
določeno, da se do sprejetja ustreznih predpisov glede ukrepov
v ribištvu, uporablja ta zakon.

izpostavlja se tudi evidence: evidenca trgovcev in uvoznikov
določenih kmetijsko-živilskih proizvodov ( čl 108 ), evidenca
"letnikov rejnih živali in evidenca rejnih živali kataster čebelje
Paše in pedološka kana (čl. 109 -112),
Tržno informacijski sistem obsega zbiranje, obdelavo in objavljanje
Podatkov o količinah in cenah določenih kmetijsko-živilskih
Proizvodov
in kmetijskih zemljišč ter gozdov na reprezentativnih
,r
9ih. Določene bodo fizične in pravne osebe, ki bodo dolžne
Posredovati predpisane podatke. Tržno informacijski sistem se
^Postavi
v okviru Agencije Republike Slovenije za kmetijske
r
9e in razvoj podeželja (117. člen).
Za spremljanje in analiziranje ukrepov kmetijske politike se na
oločenih kmetijah, ki predstavljajo reprezentativen vzorec, vodi
metijsko knjigovodstvo. Sodelovanje kmetij je prostovoljno,
a
inost podatkov pa zajamčena. Za strokovno in organizacijsko
'Zvedbo je odgovorno ministrstvo, ki ustanovi tudi posebno komisijo
a
spremljanje in izvajanje kmetijskega knjigovodstva (118. člen).
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:

-

ZAKON O KMETIJSTVU
2)$kladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki
se nanašajo na predloženo gradivo:
Na predloženo gradivo se nanašajo 19., 70. in 71. člen Evropskega
sporazuma o pridružitvi.
.
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:/
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: /
3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
a)Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno
usklajeno, neusklajeno):
ZAKON O KMETIJSTVU UREJA:
Horizontalne vsebine - Evropski kmetijski jamstveni In
usmerjevalni sklad
- Council Regulation (EC) No 1258/1999 of 17 May 1999 on
the financing of the common agricultural policy
- Council Regulation (EC) No 1259/1999 of 17 May 1999 establishing common rules fordirect support schemes under
the common agricultural policy
- Commission Regulation (EC) No 1663/95 of 7 July 1995 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 729/70 regarding the procedure for the clearance of the accounts of the EAGGF Guarantee Section
- Commission Regulation (EC) No 296/96 of 16 February 1996
on data to be fon/varded by the Member States and the monthly
booking of expenditure financed under the Guarantee Section of the Agricultural Guidance and Guarantee Fund
(EAGGF) and repealing Regulation (EEC) No 2776/88
- Commission Regulation (EC) No 402/94 of 23 February 1994
amending Regulation (EEC) No 1866/90 on arrangements
for using the ecu for the purposes of the budgetary management of the Structural Funds
- Council Regulation (EEC) No 1883/78 of 2 August 1978 laying dovvn general rules for the financing of interventions by
the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund,
Guarantee Section
- Council Regulation (EEC) No 3492/90 of 27 November 1990
laying dovvn the factors to be taken into consideration in the
annual accounts for the financing of intervention measures in
the form of public storage by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section
Integrirani administrativni In kontrolni sistem -IACS
- Council Regulation (EEC) No 3508/92 of 27 November 1992
establishing an integrated administration and control system
for certain Community aid schemes
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Commission Regulation (EEC) No 3887/92 of 23 December
1992 laying dovvn detailed rules for applying the integrated
administration and control system for certain Community aid
schemes
Commission Regulation (EC) No 2801/1999 of 21 december
1999 amending Regulation (EEC) 3887/92 laying dovvn detailed rules for applying the integrated administration and control system for Certain Community aid schemas

Računovodstvo na kmetijah • FADN
- Regulation No 79/65/EEC of the Council of 15 June 1965
setting up a netvvork for the collection of accountancy data on
the incomes and business operation of agricultural holdings
in the European Economic Community
Commission Decision of 7 June 1985 establishing a Community typology for agricultural holdings
- Commission Regulation (EEC) No 1915/83 of 13 July 1983
on certain detailed implementing rules concerning the keeping of accounts for the purpose of determining the incomes of
agricultural holdings
Strukturna politika, razvoj podeželja, regionalni razvoj:
- Council regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 laying
dovvn general provisions on the Structural Funds
- Regulation (EC) No 1783/1999 of the European Parliament
and of the Council of 12 July 1999 on the European Regional
Development Fund
- Regulation (EC) No 1784/1999 of the European Parliament
and of the Council of 12 July 1999 on the European Social
Fund
- Council Regulation (EC) No 1257/1999 of 17 May 1999 on
support for rural development from the European Agricultural
Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and
repealing certain Regulations
Commission Regulation (EC) No 1750/1999 laying dovvn detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No
1257/1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
The Leader Community initlative
Predpristopne pomoči:
- Council Regulation (EC) No 1266/1999 of 21 June 1999 on
coordinating aid to the applicant countries in the framevvork of
the pre-accession strategy and amending Regulation (EEC)
No 3906/89
- Council Regulation (EC) No 1268/1999 of 21 June 1999 on
Community support for pre-accession measures for agriculture and rural development in the applicant countries of central and eastern Europe in the pre-accession period
- Commission Regulation (EC) No.2759/1999 laying dovvn rules
for the application of Council Regulation (EC) No 1268/199®
on Community support for pre-accession measures for agn*
culture and rural development in the applicant countries of
central and eastern Europe in the pre-accession period
Kmetijsko okoljski ukrepi:
- Council Regulation (EC) No 1257/1999 of 17 May 1999 on
support for rural development from the European Agricultura
Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending an
repealing certain Regulations
18. april 2000
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Commission Regulation (EC) No 1750/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No
1257/1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Council Regulation (EEC) No 2092/91 of 24 June 1991 on
organic production of agricultural products and indications
referring thereto on agricultural products and foodstuffs
Commission Regulation (EEC) No 3457/92 of 30 November
1992 laying down detailed rules concerning the inspection
certificate for imports from third countries into the Community
provided for in Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
Council Regulation (EC) No 1804/1999 of 19 July 1999 supplementing Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto
an agricultural products and foodstuffs to include livestock
production
Commission Regulation (EEC) No 94/92 of 14 January 1992
laying down detailed rules for implementing the arrangements
for imports from third countries provided for in Regulation
(EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products
and foodstuffs
Commission Regulation (EEC) No 207/93 of 29 January 1993
defining the content of Annex VI to Regulation (EEC) No 2092/
91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
and laying down detailed rules for implementing the provisions of Article 5 (4) thereto

-

-

Skupne tržne ureditve
Council Regulation (EEC) No 1766/92 of 30 June 1992 on the
common organization of the market in cereals
" Council Regulation (EC) No 1251/1999 of 17 May 1999 establishing a support system for producers of certain arable
crops
Regulation No 136/66/EEC of the Council of 22 September
1966 on the establishment of a common organisation of the
Parket in oils and fats
Commission Regulation (EC) No 2366/98 of 30 October 1998
laying dovvn detailed rules for the application of the system of
production aid for olive oil for the 1998/99, 1999/2000 and
2000/01 marketing years
Council Regulation (EC) No 3072/95 of 22 December 1995
on the common organization of the market in rice
Council Regulation (EC) No 603/95 of 21 February 1995 on
the common organization of the market in dried fodder
Council Regulation (EC) No 2038/1999 of 13 September 1999
°n the common organisation of the markets in sugar sector
Council Regulation (EC) No 2200/96 of 28 October 1996 on
the common organization of the market in fruit and vegetables
Council Regulation (EC) No 2201/96 of 28 October 1996 on
the common organization of the markets in processed fruit
and vegetable products
Council Regulation (EC) No 2202/96 of 28 October 1996
introducing a Community aid scheme for producers of certain citrus fruits
.
Council Regulation (EEC) No 822/87 of 16 March 1987 on the
common organization of the market in wine (Council Regula'°n (EC) No 1493/1999 of 17 May 1999 on the common
°r9anisation of the market in wine - začetek veljavnosti
°1 08.2000)
Council Regulation (EEC) No 1601/91 of 10 June 1991 laying
own general rules on the definition, description and presena,
'on of aromatized vvines, aromatized wine- based drinks
and
aromatized wine-product cocktails
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Council Regulation (EEC) No 1576/89 of 29 May 1989 laying
down general rules on the definition, description and presentation of špirit drinks
Council Regulation (EEC) No 404/93 of 13 February 1993 on
the common organization of the market in bananas
Council Regulation (EEC) No 2075/92 of 30 June 1992 on the
common organization of the market in raw tobacco
Regulation (EEC) No 2358/71 of the Council of 26 October
1971 on the common organisation of the market in seeds
Commission Regulation (EEC) No 1117/79 of 6 June 1979
specifying the products in the seeds sector to be subject to
the system of import licences
Regulation (EEC) No 1696/71 of the Council of 26 July 1971
on the common organisation of the market in hops
Regulation (EEC) No 234/68 of the Council of 27 February
1968 on the establishment of a common organisation of the
market in live trees and other plants, bulbs, roots and the like,
cut flovvers and ornamental foliage
Regulation (EEC) No 1308/70 of the Council of 29 June 1970
on the common organisation of the market in flax and hemp
Council Regulation (EC) No 1255/1999 of 17 May 1999 on
the common organisation of the market in milk and milk products
Council Regulation (EC) No 1254/1999 of 17 May 1999 on
the common organisation of the market in beef and veal
Council Regulation (EC) No 2467/98 of 3 November 1998 on
the common organisation of the market in sheepmeat and
goatmeat
Regulation (EEC) No 2759/75 of the Council of 29 October
1975 on the common organization of the market in pigmeat
Regulation (EEC) No 2771/75 of the Council of 29 October
1975 on the common organization of the market in eggs
Regulation (EEC) No 2777/75 of the Council of 29 October
1975 on the common organization of the market in poultrymeat
Council Regulation (EC) No 1221/97 of 25 June 1997 laying
down general rules for the application of measures to improve the production and marketing of honey
Council Regulation (EC) No 1221/97 of 25 June 1997 laying
down general rules for the application of measures to improve the production and marketing of honey
Regulation (EEC) No 2783/75 of the Council of 29 October
1975 on the common system of trade for ovalbumin and
lactalbumin
Council Regulation (EC) No 3448/93 of 6 December 1993
laying down the trade arrangements applicable to certain
goods resulting from the processing of agricultural products

Zunanja trgovina - horizontalne vsebine
Commission Regulation (EC) No 800/1999 of 15 April 1999
laying down common detailed rules for the application of the
system of export refunds on agricultural products (Commission Regulation (EEC) No 3665/87 of 27 November 1987
laying down common detailed rules for the application of the
system of export refunds on agricultural products - konec
veljavnosti 01.07.1999)
Council Regulation (EEC) No 565/80 of 4 March 1980 on the
advance payment of export refunds in respect of agricultural
products
Commission Regulation (EEC) No 3719/88 of 16 November
1988 laying down common detailed rules for the application of
the system of import and export licences and advance fixing
certificates for agricultural products
Commission Regulation (EEC) No 2220/85 of 22 July 1985
laying down common detailed rules for the application of the
system of securities for agricultural products
Council Regulation (EEC) No 386/90 of 12 February 1990 on
the monitoring carried out at the time of export of agricultural
products receiving refunds or other amounts
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Council Regulation (EEC) No 1055/77 of 17 May 1977 on the
storage and movement of products bought in by an intervention agency
Commission Regulation (EEC) No 3002/92 of 16 October
1992 laying down common detailed rules for verifying the use
and/or destination of products from intervention
Regulation (EEC) No 827/68 of the Council of 28 June 1968
on the common organisation of the market in certain products listed in Annex II to the Treaty

Directive 98/72/EC of the European Parliament and of the
Council of 15 October 1998 amending Directive 95/2/EC on
food additives other than colours and svveeteners
Council Directive 88/388/EEC of 22 June 1988 on the approximation of the laws of the Member States relating to flavourings for use in foodstuffs and to source materials for
their production
Regulation (EC) No 2232/96 of the European Parliament and
of the Council of 28 October 1996 laying dovvn a Community
procedure for flavouring substances used or intended for
use in or on foodstuffs
Council Directive 88/344/EEC of 13 June 1988 on the approximation of the laws of the Member States on extraction
solvents used in the production of foodstuffs and food ingredients
Commission Directive 93/45/EEC of 17 June 1993 concerning the manufacture of nectars vvithout the addition of sugars
or honey
Council Directive 93/77/EEC of 21 September 1993 relating
to fruit juices and certain similar products
Council Directive 79/693/EEC of 24 July 1979 on the approximation of the laws of the Member States relating to fruit jams,
jellies and marmalades and chestnut purše
Council Directive 73/437/EEC of 11 December 1973 on the
approximation of the laws of the Member States concerning
certain sugars intended for human consumption
First Commission Directive 79/796/EEC of 26 July 1979 laying dovvn Community methods of analysis for testing certain
sugars intended for human consumption
Regulation (EEC) No 1265/69 of the Commission of 1 July
1969 establishing methods for determining the quality of sugar
bought in by intervention agencies
- Regulation (EEC) No 793/72 of the Council of 17 April 1972
fixing the standard quality for vvhite sugar
Council Directive 73/241/EEC of 24 July 1973 on the approximation of the laws of the Member States relating to cocoa and
chocolate products intended for human consumption
Council Directive 77/436/EEC of 27 June 1977 on the approximation of the lavvs of the Member States relating to coffee extracts and chicory extracts
First Commission Directive 79/1066/EEC of 13 November
1979 laying dovvn Community methods of analysis for testing
coffee extracts and chicory extracts
- Council Directive 74/409/EEC of 22 July 1974 on the harmonization of the lavvs of the Member States relating to honey
Commission Directive 80/891/EEC of 25 July 1980 relating to
the Community method of analysis for determining the erucic
acid content in oils and fats intended to be used as such f°r
human consumption andfoodstuffs containing added oils or
fats
- Council Directive 76/621 /EEC of 20 July 1976 relating to the
fixing of the maximum level of erucic acid in oils and fats
intended as such for human consumption and in foodstuffs
containing added oils or fats
- Council Directive 76/118/EEC of 18 December 1975 on the
approximation of the lavvs of the Member States relating to
certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human
consumption
.
.
Council Directive 83/417/EEC of 25 July 1983 on the appr°xl"
mation of the lavvs of the Member States relating to certain
lactoproteins (caseins and caseinates) intended for huma
consumption
,
First Commission Directive 85/503/EEC of 25 October 19
on methods of analysis for edible caseins and caseinates
- Council Regulation (EC) No 2597/97 of 18 December 199 f
laying dovvn additional rules on the common organization
the market in milk and milk products for drinking milk
- Council Regulation (EEC) No 1898/87 of 2 July 1987 on tn

Kakovost kmetijsko živilskih proizvodov in krme
Council Regulation (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the
protection of geographical indications and designations of
origin for agricultural products and foodstuffs
Council Regulation (EEC) No 2082/92 of 14 July 1992 on
certificates of specific character for agricultural products and
foodstuffs
Council Directive 80/777/EEC of 15 July 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the exploitation and marketing of natural mineral vvaters
• Council Regulation (EEC) No 2092/91 of 24 June 1991 on
organic production of agricultural products and indications
referring thereto on agricultural products and foodstuffs
Council Directive 89/397/EEC of 14 June 1989 on the official
control of foodstuffs
- Council Directive 93/99/EEC of 29 October 1993 on the subject of additional measures concerning the official control of
foodstuffs
Council Directive of 20 December 1985 concerning the introduction of Community methods of sampling and analysis for
the monitoring of foodstuffs intended for human consumption
Council Directive 79/112/EEC of 18 December 1978 on the
approximation of the laws of the Member States relating to
the labelling, presentation and advertising of foodstuffs for
sale to the ultimate consumer
- Commission Directive 93/102/EC of 16 November 1993
amending Directive 79/112/EEC on the approximation of the
laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs for sale to the ultimate consumer
Commission Directive 87/250/EEC of 15 April 1987 on the
indication of alcoholic strength by volume in the labelling of
alcoholic beverages for sale to the ultimate consumer
Council Directive 89/396/EEC of 14 June 1989 on indications
or marks identifying the lot to vvhich a foodstuff belongs
Commission Directive 94/54/EC of 18 November 1994 concerning the compulsory indication on the labelling of certain
foodstuffs of particulars otherthan those provided for in Council Directive 79/112/EEC
Council Directive 89/107/EEC of 21 December 1988 on the
approximation of the laws of the Member States concerning
food additives authorized for use in foodstuffs intended for
human consumption
European Parliament and Council Directive 94/34/EC of 30
June 1994 amending Directive 89/107/EEC on the approximation of the laws of Member States concerning food additives authorized for use in foodstuffs intended for human
consumption European Parliament and Council Directive 94/
35/EC of 30 June 1994 on svveeteners for use in foodstuffs
European Parliament and Council Directive 94/35/EC of 30
June 1994 on svveeteners for use in foodstuffs
European Parliament and Council Directive 94/36/EC of 30
June 1994 on colours for use in foodstuffs
European Parliament and Council Directive No 95/2/EC of 20
February 1995 on food additives other than colours and svveeteners
Directive 96/85/EC of the European Parliament and of the
Council of 19 December 1996 amending Directive 95/2/EC
on food additives other than colours and svveeteners
poročevalec, št. 27
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protection of designations used in marketing of milk and milk
products
Commission Decision of 28 October 1988 listing the products referred to in the second subparagraph of Article 3 (1) of
Council Regulation (EEC) No 1898/87
Council Regulation (EEC) No 2204/90 of 24 July 1990 laying
down additional general rules on the common organization of
the market in milk and milk products as regards cheese
Commission Regulation (EEC) No 2742/90 of 26 September
1990 laying down detailed rules for the application of Council
Regulation (EEC) No 2204/90
Commission Regulation (EC) No 2721/95 of 24 November
1995 establishing rules for the application of reference and
routine methods for the analysis and quality evaluation of milk
and milk products under the common market organization
Commission Regulation (EC) No 1854/96 of 26 September
1996 establishing a list of reference methods to be applied for
the analysis and quality evaluation of milk and milk products
under the common market organization
First Commission Directive 79/1067/EEC of 13 November
1979 laying down Community methods of analysis for testing
certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human
consumption
First Commission Directive 87/524/EEC of 6 October 1987
laying down Community methods of sampling for chemical
analysis for the monitoring of preserved milk products
First Commission Directive 86/424/EEC of 15 July 1986 layln
9 dovvn methods of sampling for chemical analysis of edible
caseins and caseinates
Council Regulation (EEC) No 1906/90 of 26 June 1990 on
certain marketing standards for poultry
Commission Regulation (EEC) No 1538/91 of 5 June 1991
introducing detailed rules for implementing Regulation (EEC)
No 1906/90 on certain marketing standards for poultry
Council Regulation (EEC) No 2137/92 of 23 July 1992 concerning the
Community scale for the classification of carcases of ovine
animals
and determining the Community standard quality of
'resh or chilled sheep carcases and extending Regulation
(EEC) No 338/91
Commission Regulation (EEC) No 461/93 of 26 February
'993 laying down detailed rules for the Community scale for
>he classification of carcases of ovine animals
Council Regulation (EC) No 1254/1999 of 17 May 1999 on
he common organisation of the market in beef and veal
Council Regulation (EEC) No 1208/81 of 28 April 1981 determining the Community scale for the classification of carcases
° adult bovine animals
Commission Regulation (EEC) No 2930/81 of 12 October
_ 1 adopting additional provisions for the application of the
ommunity scale for the classification of carcases of adult
Dovine animals
Commission Regulation (EEC) No 563/82 of 10 March 1982
aying down detailed rules for the application of Regulation
!
) No 1208/81 for establishing the market prices of adult
ovine animals on the basis of the Community scale for the
classification of carcases
Council Regulation (EEC) No 1186/90 of 7 May 1990 extendng the scope of the Community scale for the classification of
arcases of adult bovine animals
19(^mission Regulation (EEC) No 344/91 of 13 February
ti n 'aying down detailed rules for applying Council Regula(EEC) No 1186/90 to extend the scope of the Community
ca e for the classification of carcases of adult bovine animals
Council Regulation (EEC) No 3220/84 of 13 November 1984
ermining the Community scale for grading pig carcases
m
"iission Regulation (EEC) No 2967/85 of 24 October
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1985 laying down detailed rules for the application of the Community scale for grading pig carcases
Council Regulation (EEC) No 2136/89 of 21 June 1989 laying
down common marketing standards for preserved sardines
Commission Regulation (EEC) No 3506/89 of 23 November
1989 amending Regulation (EEC) No 3703/85 laying down
detailed rules for applying the common marketing standards
for certain fresh or chilled fish
- Council Regulation (EEC) No 1536/92 of 9 June 1992 laying
down common marketing standards for preserved tuna and
bonito
Regulation No 58 of the Commission laying down common
quality standards for certain products listed in Annex I B to
Regulation No 23 on the progressive establishment of a common organisation of the market in fruit and vegetables
Commission Regulation (EEC) No 1292/81 of 12 May 1981
laying down quality standards for leeks, aubergines and courgettes
Commission Regulation (EEC) No 778/83 of 30 March 1983
laying down quality standards for tomatoes
Commission Regulation (EEC) No 2213/83 of 28 July 1983
laying down quality standards for onions and vvitloof chicory
Commission Regulation (EEC) No 899/87 of 30 March 1987
laying down quality standards for cherries and stravvberries
Commission Regulation (EEC) No 1591/87 of 5 June 1987
laying down quality standards for cabbages, Brussels
sprouts, ribbed celery, spinach and plums
Commission Regulation (EEC) No 1730/87 of 22 June 1987
laying down quality standards for table grapes
Commission Regulation (EEC) No 79/88 of 13 January 1988
laying down quality standards for lettuces, curled- leaved
endives, broad-leaved (Batavian) endives and sweet peppers
Commission Regulation (EEC) No 1677/88 of 15 June 1988
laying down quality standards for cucumbers
Commission Regulation (EEC) No 920/89 of 10 April 1989
laying down quality standards for carrots, citrus fruit and
dessert apples and pears and amending Commission Regulation No 58
Commission Regulation (EEC) No 1076/89 of 26 April 1989
laying down quality standards for leeks and amending Regulation (EEC) No 1292/81 laying down quality standards for
leeks, aubergines and courgettes
Commission Regulation (EEC) No 410/90 of 16 February
1990 setting quality standards for kivvifruit
- Commission Regulation (EEC) No 1108/91 of 30 April 1991
laying down quality standards for apricots
Commission Regulation (EEC) No 454/92 of 26 February
1992 laying down quality standards for asparagus
Commission Regulation (EC) No 2257/94 of 16 September
1994 laying dovvn quality standards for bananas
Commission Regulation (EC) No 831/97 of 7 May 1997 laying
down marketing standards applicable to avocados
Commission Regulation (EC) No 1093/97 of 16 June 1997
laying dovvn marketing standards applicable to melons and
vvatermelons
- Commission Regulation (EC) No 2288/97 of 18 November
1997 laying dovvn marketing standards for garlic
- Commission Regulation (EC) No 963/98 of 7 May 1998 laying
dovvn marketing standards for cauliflovvers and artichokes
Regulation No 58 of the Commission laying dovvn common
quality standards for certain products listed in Annex I B to
Regulation No 23 on the progressive establishment of a common organisation of the market in fruit and vegetables
Commission Regulation (EEC) No 3596/90 of 12 December
1990 laying dovvn quality standards for peaches and nectarines
Council Regulation (EEC) No 1907/90 of 26 June 1990 on
certain marketing standards for eggs
-v
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Commission Regulation (EEC) No 1274/91 of 15 May 1991
introducing detailed rules for implementing Regulation (EEC)
No 1907/90 on certain marketing standards for eggs
Commission Regulation (EEC) No 2568/91 of 11 July 1991
on the characteristics of olive oil and olive-residue oil and on
the relevant methods of analysis
Council Regulation (EC) No 2991/94 of 5 December 1994
laying dovvn standards for spreadable fats
Council Regulation (EEC) No 1576/89 of 29 May 1989 laying
dovvn general rules on the definition, description and presentation of špirit drinks
Council Regulation (EEC) No 1576/89 of 29 May 1989 laying
dovvn general rules on the definition, description and presentation of špirit drinks
Council Directive 95/53 of 25 October 1995 fixing the principles governing the organization of official inspections in the
field of animal nutrition
Council Directive 79/373 of 2 April 1979 on the marketing of
compound feedingstuffs
Council Directive 96/25 of 29 April 1996 on the circulation of
feed materials, amending Directives 70/524/EEC, 74/63/EEC,
82/471/EEC and 93/74/EEC and repealing Directive 77/101/
EEC
Council Directive 70/524/EEC of 23 November 1970 concerning additives in feeding-stuffs
Council Directive 87/153/EEC of 16 February 1987 fixing
guidelines for the assessment of additives in animal nutrition

Organizacije proizvajalcev:
Council Regulation (EC) No 1257/1999 of 17 May 1999 on
support for rural development from the European agricultural
Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and
repealing certain Regulations
Council Regulation (EC) No 2200/96 of 28 October 1996 on
the common organization of the market in fruit and vegetables
- Commission Regulation (EC) No 412/97 of 3 March 1997
laying dovvn detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No.2200/96 as regards the recognition of producer organizations
Regulation (EEC) No 1696/71 of the Council of 26 July 1971
on the common organisation of the market in hops
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JE USKLAJENO
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
Predlog Zakona o kmetijstvu je usklajen s Pogodbo o ustanovitvi
Evropske skupnosti (32., 33., in 34.člen)
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj
navedenimi pravnimi viri ES (leto)
5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
Uradnih prevodov zgoraj navedenih predpisov je malo. Večina
predpisov ES je v delovnem prevodu.
6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik?
Prevoda še ni.
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIE&
Komisija ES, držav? članice ES, SiGMA, OECD. Unive^a.^i
Sodelovanja z navedenimi institucijami potekajo.
8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
rgda ES in upoštevanje roka ;a uskladitev
Predvideni datum sprejema Zakona o kmetijstvu je po Državnem
programu za prevzem pravnega reda ES 30.06.2000.

Mojca Geč-Zvržina
Vodja pravne službe

Ciril SMRKOLJ
MINISTER

Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

UPRAVNEM

SPORU

(ZUS-A)

- EPA 1139 - II - hitri postopek

Številka: 733-02/2000-1
Ljubljana, 06.04.2000

sistemsko ureditev upravnega spora, in ker so predlagane
spremembe nujne, Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da gre
za izredne potrebe državne in je sprejem zakona po hitrem
postopku utemeljen.

Vlada Republike Slovenije je na 154. seji dne 6.4.2000 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:

■ PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O UPRAVNEM SPORU,
ki

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

- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za
pravosodje
- Slavko VRAN, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za pravosodje

s

predlaganimi spremembami, zlasti z 2. in 11. členom tega
zakona, bi se pospešil pritožbeni postopek v upravnih sporih
'n s tem skrajšalo trajanje postopka v upravnih sporih na
splošno, kar je ena od zahtev, postavljenih v pridružitvenih
Pogajanjih. Ker predlagane spremembe ne posegajo v veljavno

upravnih sporov na prvi stopnji ustanovil posebno specializirano
sodišče s položajem višjega sodišča. Vrhovno sodišče Republike
Slovenije pa je postalo pristojno za odločanje na drugi stopnji, ter
pristojnost za odločanje na prvi stopnji za zadeve, za katere je
tako posebej določeno v zakonu. S procesnega stališča, so z
zakonom urejena samo tista vprašanja postopka, ki so glede na
naravo upravnega spora potrebna posebnega urejanja, medtem
ko se za vsa druga vprašanja primemo uporabljajo določbe zakona
o pravdnem postopku.

I-UVOD
1

- Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona:

p° 157- č|enu Ustave Republike Sloveniji, o zakonitosti dokončnih
osamičnih aktov, s katerimi državni organi, organi lokalnih
upnosti in nosilci javnih pooblastil odločajo o pravicah ali o
od|/e/n°S<"1 in Pravn'^ koristih posameznikov in organizacij,
zari 8vo Vni uzPravnem
pristojno
sodišče,
za določeno
zakonomsporu
predvideno
drugo
sodno če
varstvo.

Pripad upravnih sporov je v stalnem porastu. Tako na primer je
bilo v letu 1998 (leto, ko je Upravno sodišče RS pričelo z delom)
3751 novih zadev, v prvih šestih mesecih leta 1999 pa že 2123
kar bi po oceni predstavljalo na leto vsaj 13% porast. Kljub temu,
da je bilo v prvih šestih mesecih leta 1999 rešeno pri Upravnem
sodišču RS 2083 zadev (v letu 1998 pa 1670 zadev), bi bilo po
oceni na leto za skoraj 150 % več rešenih zadev, se je število
nerešenih zadev na dan 30.6.1999 povečalo na 5957 (na dan
31.12.1998 jih je bilo 5917), kar bi po oceni na leto znašalo 35%
povečanje nerešenih zadev. Glede na to, da je vrhovno sodišče
poleg pristojnosti za odločanje o zadevah na drugi stopnji, pristojno

zal<onoda n
oraganov,
i ' ravni
sodno
varstvoin zoper
odločitve
državnih
organov
lokalnih
skupnosti
nosilcev
javnih pooblastil
0u
št lfn
Pravnem sporu (ZUS), ki je bil objavljen v Ur. I. RS,
n
zak n 0 u ' ^r'Popravek. Ta zakon je nadomestil
Pravnih sporih iz leta 1977, ki se je v Republiki Sloveniji
u °
|al
na podlagi prvega odstavka 4. člena Ustavnega zakona
2a
Pl
Temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti
0
v ud avnih Sloven
(Ur. I RS,
št. 1/91 -I). Novi
zakon je ter
za odločanje
sporih 'ipredvidel
dvostopenjsko
odločanje,
za večino
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' tudi za odločanje o nekaterih zadevah na prvi stopnji, so številke
o porastu pripada in stalnega večanja števila nerešenih zadev še
bolj zaskrbljujoče. Dosedanja uporaba Zakona o upravnem sporu
namreč kaže, da so nekatere njegove rešitve neustrezne,
predvsem v pogledu obremenitve upravnega oddelka Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije z nerešenimi upravnimi spori,
sproženimi pred 1. julijem 1996 (število tovrstnih nerešenih zadev
je ob koncu leta 1999 znašalo preko 1200 zadev), ter s
pritožbenimi zadevami v upravnih sporih (nerešenih pritožb v
upravnih sporih je bilo ob koncu leta 1999 1312). Da bi se skrajšal
pritožbeni postopek v upravnih sporih, bi bilo treba vrhovno sodišče
razbremeniti s tem, da se nerešene zadeve izpred
1.7.1996 v celoti prenesejo na Upravno sodišče Republike
Slovenije, dalje s tem, da se zoži pristojnost vrhovnega sodišča
za sojenje v upravnih sporih na prvi stopnji, ter s tem, da se
deloma omeji dopustni obseg pritožbenih razlogov. Zaradi
zagotovitve večje stopnje racionalnosti pri reševanju upravnih
sporov pa bi bilo treba spremeniti oziroma dopolniti tudi nekatere
zakonske določbe, ki urejajo postopek na prvi stopnji ter postopek
izvršbe odločb, izdanih v upravnih sporih.

je sodne kontrole zakonitosti posamičnih aktov in dejanj v upravnih
zadevah, s katerimi se posega v ustavne pravice posameznika,
pač pa se po oceni predlagatelja le izboljšuje ureditev na način in
v tistih delih zakona, ki naj bi v najkrajšem času čim bolj prispevali
k racionalizaciji in večji učinkovitosti (tega) dela sodstva.

3. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne bodo povzročile
dodatnih finančnih obremenitev proračuna Republike Slovenije.

4. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA PO HITREM
POSTOPKU
S predlaganimi spremembami, zlasti z 2. in 11. členom tega
zakona, bi se pospešil pritožbeni postopek v upravnih sporih in s
tem skrajšalo trajanje postopka v upravnih sporih na splošno,
kar je ena od zahtev, postavljenih v pridružitvenih pogajanjih. Ker
predlagane spremembe ne posegajo v veljavno sistemsko
ureditev upravnega spora, in ker so predlagane spremembe
nujne, predlagatelj ocenjuje, da bi jih bilo treba sprejeti po hitrem
postopku.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
S spremembami in dopolnitvami zakona se ne posega v temeljna
načela zakona, niti v pravila, ki izhajajo iz osnovnega namena, to

5. člen

II. BESEDILO PREDLOGA ZAKONA

V drugem odstavku 29. člena se na koncu besedila doda stavek,
ki se glasi: »Sklep izda senat.«.

1. člen
V zakonu o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in 65/97) se
v 7. člepu doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe četrtega in petega odstavka tega člena
sodi upravno sodišče v davčnih zadevah in zadevah azila na
sedežu sodišča.«.

6. člen
Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če je prijavil udeležbo v postopku v roku iz tretjega odstavka 36.
člena tega zakona, lahko državni pravobranilec do konca glavne
obravnave, če glavna obravnava ni bila opravljena, pa do sojenja
na seji, vloži nasprotno tožbo, kadar je z upravnim aktom kršen
zakon v škodo javne koristi.«.

2. člen
V 10. členu se črtajo 2., 3. in 5. točka prvega odstavka.

7. člen
3. člen

V tretjem odstavku 69. člena se na koncu besedila doda stavek,
ki se glasi: »O izdaji začasne odredbe odloča senat.«.

Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vrhovno sodišče odloča o pritožbah zoper sklepe, ki jih je izdalo
upravno sodišče, v senatu treh sodnikov, o pritožbah zoper sodbe
upravnega sodišča pa v senatu petih sodnikov.«.

V petem odstavku tega člena se besedilo: »Vrhovno sodišče
mora o pritožbi odločiti v treh dneh od njenega prejema.« nadomesti
z besedilom: »Pritožba ne zadrži izvršitve izdane začasne
odredbe. O pritožbi zoper sklep mora pristojno sodišče odločili
brez odlašanja, najkasneje pa v petnajstih dneh po prejemu
pritožbe.«.

4. člen
V 16. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V postopku v upravnem sporu se ne uporabljata določba tretjega
odstavka 87. člena in določba četrtega odstavka 180. člena
zakona o pravdnem postopku.«.
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8. člen

je postopek pred sodiščem prve stopnje končal, se postopek
nadaljuje po dosedanjem zakonu.
Če bo po uveljavitvi tega zakona razveljavljena odločba prve
stopnje iz prvega odstavka tega člena, se postopek nadaljuje po
tem zakonu.

V 72. členu se dodajo novi drugi, tretji in peti odstavek, ki se
glasijo:
»Bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu je podana,
če sodišče med postopkom ni uporabilo kakšne določbe tega
zakona oziroma zakona o pravdnem postopku ali jo je uporabilo
nepravilno, pa je to vplivalo na zakonitost ali pravilnost sodbe.
Bistvena kršitev določb postopka je vselej podana, če gre za
razlog iz 1., 2., 3., 4. ali 14. točke drugega odstavka 339. člena
zakona o pravdnem postopku ali za razlog iz prvega, drugega
oziroma tretjega odstavka 75. člena tega zakona
Pritožbeni razlog iz 3. točke prvega odstavka tega člena je
dopustno uveljavljati kadar oziroma kolikor sodba temelji na
dejanskem stanju, ki je bilo ugotovljeno v sodnem postopku.«.

11. člen
Zadeve, ki jih je do 30. junija 1996 prejelo Vrhovno sodišče in je po
določbah tega zakona zanje pristojno upravno sodišče, pa o njih
do uveljavitve tega zakona še ni odločeno, prevzame z dnem
uveljavitve tega zakona v delo upravno sodišče.
Postopek v prenešenih zadevah iz prejšnjega odstavka se
nadaljuje po določbah tega zakona. Dejanja v postopku, ki so bila
opravljena pred vrhovnim sodiščem, se ne ponovijo. Prenesene
zadeve sodišče prve oziroma druge stopnje rešuje prednostno.
Zadeve iz dosedanje 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 10. člena
zakona o upravnem sporu, o katerih do uveljavitve tega zakona
še ni bilo odločeno, prevzame z dnem uveljavitve tega zakona v
delo upravno sodišče.
Podrobnejša navodila o prevzemu zadev po prvem in tretjem
odstavku tega člena ter o prenosu zadev iz 1. člena tega zakona
izda minister, pristojen za pravosodje.

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
9. člen
V 91. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Sklep, izdan
na podlagi drugega odstavka 62. člena ter sklep, izdan na podlagi
drugega odstavka 69. člena tega zakona, se izvrši po določbah
zakona o izvršbi in zavarovanju.«.

12. člen

10. člen

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

če je bila pred uveljavitvijo tega zakona na prvi stopnji izdana po
določbah zakona o upravnem sporu sodba ali sklep, s katerim se

III. OBRAZLOŽITEV

1

člena ZUS: spori v zvezi z imenovanji in razrešitvami, spori v
zvezi z akti sodnega sveta ali personalne komisije ter spori o
zakonitosti upravnih aktov, ki jih izdaja vlada ali Banka Slovenije
ali njima po položaju enak državni organ) pa bi se prenesli v
stvarno pristojnost Upravnega sodišča Republike Slovenije.

-ORGANIZACIJA UPRAVNEGA SODIŠČA IN
°DNIKI (člen 1)
g
s Predlagano dopolnitvijo 7. člena zakona naj bi se v upravnih
Porih, ki se nanašajo na davčne zadeve in zadeve azila, odločalo
s
smo na sedežu sodišča, ne pa tudi na zunanjih oddelkih.
Prememba se predlaga zato, ker gre tako pri davčnih zadevah
01
Pri zadevah azila za pravno problematiko, ki zahteva visoko
Pecializirano
strokovno znanje, ki ga je racionalno zagotavljati
9
rta sedežu sodišča.
S

Razlog za spremembe v 12. členu zakona je racionalizacija v
sestavi sodišča, kadar vrhovno sodišče odloča o pritožbah zoper
sklepe upravnega sodišča (sedaj odloča v senatu petih sodnikov,
kar pa je neracionalno).

2 Pr

-

ISTOJNOST IN SESTAVA SODIŠČA (člena 2 in 3)
3. POSTOPEK V UPRAVNEM SPORU - SPLOŠNE
DOLOČBE (člen 4)

edlagana sprememba 10 člena zakona zožuje pristojnost
/ak°Vne9a sodišča RS za sojenje v upravnih sporih na spore o
onitosti aktov volilnih organov za volitve v državni zbor, državni

Po tretjem odstavku 87. člena zakona o pravdnem postopku, je
lahko pooblaščenec stranke samo odvetnik ali oseba, ki ima
pravniški državni izpit. Po mnenju predlagatelja je dopolnitev 16.
člena ZUS potrebna ker ocenjuje, da ta zahteva zaradi'
specifičnosti položaja strank v upravnem sporu ni ustrezna, s
tem določilom se namreč zahteva od tožnikov (sodna praksa o
i

voli>ve
afoov, izdanih
države
ter nasespore
o zakonitosti
vpredsednika
obliki predpisa,
s katerimi
urejajo
posamična
mer
* ia, če je akt izdal državni organ ali nosilec javnih pooblastil
lz ravn' države (1. in 4. točka 10. člena ZUS). Vse ostale zadeve
Prvostopenjske pristojnosti tega sodišča (2., 3. in 5. točka 10.

1e
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tem vprašanju še ni zavzela dokončnega stališča), ki iz objektivnih
razlogov ne bi mogli sami nastopati pred sodiščem, zastopanje
po odvetniku v zadevah, ko uveljavljajo svoje socialne ali druge
življenjsko pomembne pravice, pa za plačevanje zastopanja
nimajo sredstev, od toženih strank (državnih in občinskih organov)
pa bi zahtevala, da jih pred sodiščem ne morejo zastopati osebe,
ki so sicer najbolj kvalificirane za odločanje v upravnih stvareh
(ker n. pr. nimajo pravniškega državnega izpita, imajo pa drug,
glede na vrsto zadeve oziroma na upravno področje, v katerega
spada predmet upravnega spora, ustrezen strokovni izpit). Prav
tako naravi upravnega spora ne ustreza odločanje po četrtem
odstavku 180. člena Zakona o pravdnem postopku, to je zavrženje
tožbe zaradi neplačane takse, saj sodna taksa v postopku v
upravnem sporu ne igra takšne vloge kot v pravdnih zadevah.

ureditvi pritožbenega odločanja ni mogoče vedno zagotoviti, da bi
izdana začasna odredba začela učinkovati pred nastopom
okoliščin, ki naj bi bile z odredbo ravno odvrnjene.

6. PRAVNA SREDSTVA (člen 8)
Predlagane dopolnitve 72. člena bodo jasneje določale dopustnost
oziroma vsebino pritožbenih razlogov, kar naj bi prispevalo k
pospešitvi pritožbenih postopkov. Pri tem je dopustnost uveljavljanja
pritožbenega razloga zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega
stanja omejena na primere, ko je dejansko stanje ugotavijano v
sodnem postopku, kajti sodno odločanje na podlagi dejanskega
stanja, ki je bilo nepopolno ali nepravilno ugotovljeno v postopku
izdaje upravnega akta, je glede na določbe 2. odstavka 50. člena
in 1. odstavka 51. člena ZUS lahko bistvena kršitev določb
postopka in se lahko izpodbija na podlagi dopolnitve, predlagane
v novem 2. odstavku 72. člena ZUS.

4. POSTOPEK PRED SODIŠČEM PRVE STOPNJE
(člena 5 in 6)
Predlagana sprememba določa sestavo sodišča, kadar gre za
odločanje o tem, ali je zadevo zaradi nepopolnosti tožbe sploh
mogoče reševati ali ne. Da v praksi ne bi bilo dilem o sestavi
sodišča (glede na analogne določbe zakona o pravdnem
postopku), se predlaga, da o tem vprašanju vselej odloča senat
(29. člen zakona).

7. IZVRŠBA (člen 9)
S predlagano dopolnitvijo se ureja vprašanje izvršbe izdanih
začasnih odredb, ki v sedanjem 91. členu ZUS ni rešeno.

Dosedanja uporaba zakona kaže, da je rok za vložitev nasprotne
tožbe, kot jo določen sedaj (največ 30 dni po prejemu obvestila o
sproženem upravnem sporu), prekratek, saj zastopnik javnega
interesa v tem roku praviloma še ne more biti seznanjen s stanjem
upravne zadeve in z razlogi za vložitev nasprotne tožbe.
Predlagana sprememba zagotavlja zastopniku javnega interesa
ustreznejši daljši rok, ki bo omogočal vložitev nasprotne tožbe v
primerih, ko bo to zaradi varstva javne koristi potrebno (40.člen
zakona).

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (členi 9-12)

5. ZAČASNA ODREDBA (člen 7)

Z 9 in 10. členom se ureja prehod na uporabo noveliranega zakona
o upravnem sporu na način, ki je ob spremembah sodnih
postopkovnih zakonov običajen, z 11. členom pa prenos
nerešenih zadev, za katere je vrhovno sodišče ostalo pristojno
po prehodnih določbah 2. odstavka 93. člena in 2. odstavka 94.
člena ZUS, in glede katerih predlagatelj ocenjuje, da ni več stvarnih
razlogov, da ne bi bile prenešene v pristojnost Upravnega sodišča
Republike Slovenije. Isto velja glede nerešenih zadev iz dosedanje
2., 3. in 5. točke 10. člena ZUS (gl. obrazložitev.k 2. členu).

Izdane začasne odredbe začnejo učinkovati s trenutkom vročitve
sklepa. Sprememba je predlagana zato, ker tudi ob dosedanji

Glede na vsebino predlaganih sprememb zadostuje po oceni
predlagatelja za uveljavitev zakona običajna vacatio legis.

i
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16. člen

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO

Za vprašanja postopka, ki niso urejena s tem zakonom, se
primerno uporabljajo določbe zakona o pravdnem postopku.

7. člen
29. člen

Upravno sodišče ima sedež v Ljubljani.
Upravno sodišče sodi na sedežu in na zunanjih oddelkih.
Na zunanjih oddelkih sodi upravno sodišče:

Če je tožba nepopolna ali nerazumljiva, zahteva predsednik senata
od tožnika, naj v določenem roku odpravi pomanjkljivosti. Obenem
ga mora poučiti, kaj in kako naj napravi, in ga opomniti na posledice,
če ne bi ustregel tej zahtevi.

a) na oddelku v Celju za območje sodnega okrožja Višjega sodišča
v Celju;
b) na oddelku v Novi Gorici za območji sodnih okrožij Višjega
sodišča v Kopru;

Če tožnik v odmerjenem roku ne odpravi pomanjkljivosti tožbe in
sodišče zaradi tega zadeve ne more obravnavati, zavrže tožbo
s sklepom, razen če spozna, da je izpodbijani upravni akt ničen.

c) na oddelku v Mariboru za območje sodnih okrožij Višjega sodišča
v Mariboru. •

40. člen
Pri sodišču, pri katerem je tožba vložena, lahko državni
pravobranilec v roku, določenem po drugem odstavku 36. člena
tega zakona, vloži nasprotno tožbo, kadar je z upravnim aktom
kršen zakon v škodo javne koristi.

Na zunanjih oddelkih sodi upravno sodišče glede na prebivališče
oziroma sedež tožnika.
če tožnik nima prebivališča oziroma sedeža v Republiki Sloveniji,
sodi upravno sodišče na zunanjem oddelku glede na kraj izdaje
upravnega akta, ki se izpodbija s tožbo.

V primeru iz prejšnjega odstavka lahko sodišče odloči v škodo
tožnika.

10. člen
69. člen

Vrhovno sodišče odloča v upravnem sporu na prvi stopnji o:

Če pristojni organ v primerih in pod pogoji iz drugega odstavka
30. člena tega zakona ne odloži izvršitve upravnega akta do
izdaje sodne odločbe, lahko tožnik zahteva odložitev iz enakih
razlogov od sodišča.

1. zakonitosti aktov volilnih organov za volitve v državni zbor,
državni svet in volitve predsednika države;
2. sporih, ki se nanašajo na zakonitost kandidiranja, na izvolitve,
na imenovanja in razrešitve oseb, ki jih izvoli, imenuje ali razreši
predsednik države, državni zbor, državni svet ali vlada;

Tožnik lahko zahteva izdajo začasne odredbe tudi za začasno
ureditev stanja glede na sporno pravno razmerje, če se ta ureditev,
predvsem pri trajajočih pravnih razmerjih, verjetno izkaže za
potrebno, da se odvrnejo hujše škodljive posledice ali grozeče
nasilje.

3

- sporih, ki se nanašajo na odločitve sodnega sveta ali personalne
komisije, s katerimi se odloča o pravicah in obveznostih sodnikov
in državnih tožilcev;

Za izdajo začasne odredbe po prejšnjih odstavkih je pristojno
sodišče, ki je pristojno za odločitev o tožbi.

4- zakonitosti aktov iz četrtega odstavka 1. člena tega zakona, ki
so jih izdali državni organi oziroma nosilci javnih pooblastil na
favni države;

Sodišče odloči o zahtevi za izdajo začasne odredbe v sedmih
dneh od prejema zahteve s sklepom, ki mora biti obrazložen.
Sodišče lahko izdajo začasne odredbe veže na pogoj, da se da
zavarovanje za škodo, ki utegne nastati nasprotni stranki zaradi
njene izdaje.

5

- zakonitosti upravnih aktov, ki jih izda vlada ali Banka Slovenije
ali
drug njima po položaju enak državni organ.
Vrhovno sodišče odloča v sporu o pristojnosti med upravnim in
drugim sodiščem.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka se stranke lahko v treh dneh
pritožijo. Vrhovno sodišče mora o pritožbi odločiti v treh dneh od
njenega prejema.

12. člen
Vrhovno sodišče odloča na prvi stopnji v senatu treh sodnikov.

72. člen

Vrhovno sodišče odloča o pritožbah zoper odločbe, ki jih je izdal
senat upravnega sodišča, v senatu petih sodnikov, o pritožbah
*°per druge odločbe upravnega sodišča pa v senatu treh
sodnikov.

Sodba se sme izpodbijati:
1. zaradi bistvene kršitve določb postopka v upravnem sporu;
2. zaradi zmotne uporabe materialnega prava;
3. zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

O Pritožbah zoper odločbe iz prvega odstavka tega člena odloča
Vr
hovno sodišče v senatu petih sodnikov, o drugih pravnih
sredstvih pa v senatu sedmih sodnikov, kolikor ta zakon ne določa
drugače.

Če je sodišče izdalo sodbo brez glavne obravnave, je podana
bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu, če je to
vplivalo ali moglo vplivati na zakonitost in pravilnost sodbe.
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91. člen

ali jo je uporabilo nepravilno, pa bi lahko to vplivalo na zakonitost
in pravilnost sodbe.

Sodba, s katero sodišče nadomesti upravni akt, se izvrši po
določbah zakona o splošnem upravnem postopku.

Bistvena kršitev določb pravdnega postopka je vselej podana:
1. če je bilo sodišče nepravilno sestavljeno ali če je pri izdaji
sodbe sodeloval sodnik ali sodnik porotnik, ki ni sodeloval na
glavni obravnavi;
2. če je pri izdaji sodbe sodeloval sodnik ali sodnik porotnik, ki bi
moral biti po zakonu izločen (1. do 5. točka prvega odstavka
70. člena) oziroma ki je bil s sklepom predsednika oziroma
predstojnika sodišča izločen;
3. če je bilo odločeno o zahtevku v sporu, ki ne spada v sodno
pristojnost (18. člen);
4. če je sodišče odločilo o tožbenem zahtevku, za katerega je
stvarno pristojno višje sodišče iste vrste ali sodišče druge
vrste, ali če je na ugovor stranke v odločbi, ki je bila vzeta v
sodbo, nepravilno odločilo, da je krajevno pristojno;
5. če je sodišče na ugovor stranke, da gre za spor, glede
katerega je bil sklenjen arbitražni dogovor, v odločbi, ki je bila
vzeta v sodbo, nepravilno odločilo, da je pristojno;
6. če je sodišče v nasprotju z določbami tega zakona oprlo
svojo odločbo na nedovoljena razpolaganja strank (tretji
odstavek 3. člena);
7. če je sodišče v nasprotju z določbami tega zakona izdalo
zamudno sodbo, sodbo na podlagi pripoznave ali sodbo na
podlagi odpovedi;
8. če kakšni stranki z nezakonitim postopanjem, zlasti pa z
opustitvijo vročitve, ni bila dana možnost obravnavanja pred
sodiščem;
9. če je sodišče v nasprotju z določbami tega zakona zavrnilo
zahtevo stranke, da bi uporabljala v postopku svoj jezik in v
svojem jeziku spremljala postopek;
10. če je sodišče izdalo sodbo brez glavne obravnave, pa bi bilo
moralo opraviti glavno obravnavo;
11. če se je postopka udeleževal kot tožnik ali toženec nekdo, ki
ne more biti pravdna stranka, ali če stranke, ki je pravna
oseba, ni zastopal tisti, ki jo je po zakonu upravičen zastopati,
ali če pravdno nesposobne stranke ni zastopal zakoniti
zastopnik ali če zakoniti zastopnik ni imel potrebnega
dovoljenja za pravdo ali za posamezna pravdna dejanja ali če
stranke ni zastopal pooblaščenec v skladu z določbami tega
zakona ali če pooblaščenec stranke ni imel pooblastila, razen
če je bila pravda oziroma če so bila posamezna pravdna
dejanja pozneje odobrena;
12. če je bilo odločeno o zahtevku, o katerem že teče pravda ali
o katerem je bilo že prej pravnomočno razsojeno ali o katerem
je bila že sklenjena sodna poravnava;
13. če je bila v nasprotju z zakonom izključena javnost glavne
obravnave;
14. če ima sodba pomanjkljivosti, zaradi katerih se ne more
preizkusiti, zlasti pa, če je izrek sodbe nerazumljiv, če
nasprotuje samemu sebi ali razlogom sodbe ali če sodba
sploh nima razlogov ali v njej niso navedeni razlogi o odločilnih
dejstvih ali so ti razlogi nejasni ali med seboj v nasprotju; ali če
je o odločilnih dejstvih nasprotje med tem, kar se navaja v
razlogih sodbe o vsebini listin ali zapisnikov o izpovedbah v
postopku, in med samimi temi listinami oziroma zapisniki.

Zakon o pravdnem postopku (ZPP) Uradni list RS, št.
26/1999, na katere se nanašajo določbe predloga
ZUS-a.

87. člen
V postopku pred okrajnim sodiščem je lahko pooblaščenec vsak,
kdor je popolnoma poslovno sposoben.
Če sodišče ugotovi, da pooblaščenec, ki ni odvetnik, ni sposoben
za zastopanje, opozori stranko na škodljive posledice, ki lahko
nastanejo zaradi nepravilnega zastopanja.
V postopku pred okrožnim, višjim in vrhovnim sodiščem je
pooblaščenec lahko samo odvetnik ali druga oseba, ki je opravila
pravniški državni izpit.
Za zastopanje pred sodiščem se lahko pooblasti tudi odvetniška
družba.
180. člen
Tožba mora obsegati določen zahtevek glede glavne stvari in
stranskih terjatev, dejstva, na katera tožnik opira zahtevek,
dokaze, s katerimi se ta dejstva ugotavljajo, in druge podatke, ki
jih mora imeti vsaka vloga (105. člen). Tožbi se mora priložiti
potrdilo o plačilu dolžne sodne takse.
Če je pristojnost sodišča ali pravica do revizije odvisna od vrednosti
spornega predmeta, pa predmet tožbenega zahtevka ni denarni
znesek, mora tožeča stranka v tožbi navesti tudi vrednost
spornega predmeta.
Sodnik vzame tožbo v postopek tudi tedaj, če tožeča stranka ni
navedla pravne podlage tožbenega zahtevka, če pa jo je navedla,
sodnik ni vezan nanjo.
Če tožeča stranka ne plača predpisane takse za tožbo po
opominu, ki ji ga pošlje sodišče po predpisih o sodnih taksah, in
niso dani pogoji za oprostitev plačila sodnih taks, se šteje, da je
tožbo umaknila.
Če tožeča stranka ob vložitvi tožbe zaprosi za oprostitev plačila
sodnih taks, je dolžan sodnik o predlogu za oprostitev odločiti
takoj, najkasneje pa v petnajstih dneh.
339. člen
Bistvena kršitev določb pravdnega postopka je podana, če
sodišče med postopkom ni uporabilo kakšne določbe tega zakona
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI

ILNaslov nrarilona akta:

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

»Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o upravnem sporu - hitri postopek;
EVA 2000-2011-0004«

»Predlog akta se usklajuje z ostalimi viri prava «
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
»Ni razlogov za delno urejevanje področja«

žižkladnost predloga akta z določbami »Evropskega sporazuma
9-fiSdružitvi«

4) Navedba roka predvidene popoln? uskladitve akta i zgoraj
navedenimi pravnimi viri ES (leto):

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

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

»Na področju, kot ga ureja Predlog sprememb in
dopolnitev zakona o upravnem sporu je sicer
zagotovljena suverena pravica države, vendar pa
obveznosti države Izhajajo Iz prioritet « Partnerstva za
Pristop« predvsem na področju učinkovitosti sodstva,
krepitvi Institucij in izboljšanju delovanja sodstva«

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino:
»Pravnih virov, za urejevanje razmeri), kot |lh ureja predlog
sprememb in dopolnitev zakona, In ki bi bili obvezujoči za
našo državo, ni«

3

I - V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
^Polnjene:

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

"Sporazum ne določa obveznosti za področje, ki ga ureja
predlog zakona, obveznosti, ki Izhajajo po sekundarnih
virih prava pa naj bi bile izpolnjene najkasneje do leta
2002, oziroma pridružitve«

»Predlog sprememb in dopolnitev zakona še nI preveden
v noben drug tuj jezik«

c

- Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

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

"Ni razlogov za neizpolnjevanje obveznosti na tem
področju«

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

^-Sisladnost predloga akta s predpisi ES
8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev:

oz
Direktiveakta
'roma
drugi sekundarni
prava,usklajeno,
ki se nanašajo
^Predlog
z navedbo
usklajenostiviri
(v celoti
delno
us
klajeno, usklajeno);

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

"Direktiv ni. Novela se usklajuje z zahtevami Poročila ES
na področju učinkovitosti sodstva«

Tomaž Marušič, l.r.
minister
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" EPA 140 - II - druga obravnava

številka: 220-07/97-23
Ljubljana, 06.04.2000
Vlada Republike Slovenije je na 154. seji dne 6.4.2000 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POGOJIH IN NAČINU UPORABE
SREDSTEV DRŽAVNE POMOČI PRI ODPRAVI POSLEDIC
naravnih nesreč,
ki

ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 6.
seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 10.6.1997 in
1
87. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o pogojih in načinu uporabe
sredstev državne pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč
- druga obravnava.
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:
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- mag. Radovan TAVZES, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor.
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EVA 2000-2511-0004
DRUGA OBRAVNAVA
6.4.2000

zakona v programu za odpravo posledic presega tretjino sredstev
iz 7. člena tega zakona.
(8) Sredstva državne pomoči se dajejo brez obveznosti vračanja.

ZAKON
O POGOJIH IN NAČINU UPORABE
SREDSTEV DRŽAVNE POMOČI
PRI ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH
NESREČ

3. člen
Sredstva državne pomoči se po tem zakonu ne uporabljajo za
zagotovitev osnovnih pogojev za življenje, intervencije in druge
ukrepe po predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
4. člen
(1) Pod pogoji, določenimi s tem zakonom, lahko sredstva državne
pomoči pridobi državni organ oziroma se lahko dodelijo občini (v
nadaljnjem besedilu: upravičenci).

I. BESEDILO ČLENOV
1. člen

(2) Pod pogoji, določenimi s tem zakonom, se lahko sredstva
državne pomoči dodelijo občini tudi:
- za odpravo posledic, ki jih je povzročilo plazenje zemeljskega
plazu na objektu in zemljišču, ki je v lasti osebe zasebnega prava,
- za odpravo posledic naravne nesreče večjega obsega, če gre
za odpravo posledic naravne nesreče in lastnino osebe javnega,
prava iz drugega odstavka 2. člena tega zakona, in
- za odpravo posledic naravne nesreče večjega obsega, če gre
za odpravo posledic naravne nesreče na stvari, ki je v lasti osebe
zasebnega prava.

(1) Ta zakon določa pogoje in način uporabe sredstev državnega
proračuna za pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč (v
nadaljnjem besedilu: sredstva državne pomoči) ter pogoje in način
njihovega pridobivanja oziroma dodeljevanja.
(2) Sredstva državnega proračuna iz prejšnjega odstavka se
zagotavljajo v okviru sredstev za proračunsko rezervo.
i
2. člen

(3) Upravičenci lahko pridobijo oziroma se jim dodelijo sredstva
za pomoč pri odpravi posledic naravne nesreče po tem zakonu
le v okviru razpoložljivih sredstev državne pomoči.

(1) Sredstva državne pomoči so namenjena za pomoč pri odpravi
posledic naravne nesreče na objektu, napravi ali zemljišču (v
nadaljnjem besedilu: stvari) v lasti države, če so naravno nesrečo
povzročili potres, poplava, zemeljski plaz ali neurje.

5. člen

(2) Će gre za lastnino občine ali lastnino osebe javnega prava,
katere ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, so sredstva
državne pomoči namenjena za pomoč pri odpravi posledic naravne
nesreče, ki sta jih povzročila potres, snežni plaz ali neurje na
stvareh in poplava ali zemeljski plaz na objektu lokalne
infrastrukture ali zemljišču.

(1) Sredstva državne pomoči se ne smejo uporabiti za pomoč pri
odpravi posledic nesreče na stvari, če je njen lastnik ali oseba, ki
bi morala ravnati po njegovih navodilih, opustila predpisane
ukrepe, potrebne za zmanjšanje ali preprečitev nastanka škode
ob naravni nesreči.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se ne smejo uporabiti za
pomoč pri odpravi posledic nesreče na stvari, ki je nastala z
nedovoljenim posegom v prostor, ali na stvari v lasti osebe, ki js
z nedovoljenim posegom v prostor povzročil neposreden povod
za nastanek nesreče.

(3) Če gre za objekt ali zemljišče v lasti osebe zasebnega prava
so sredstva državne pomoči namenjena tudi za pomoč pri odpravi
posledic zemeljskega plazu.
(4) Za odpravo posledic zemeljskega plazu iz prejšnjih odstavkov
se šteje:
- obnova objekta, ki ga je poškodovalo ali uničilo plazenje
zemeljskega plazu in
- izvedba gradbenih in drugih geotehničnih ukrepov za preprečitev
plazenja na zemljišču, če to plazenje ogroža stabilnost objekta.

(3) Sredstva državne pomoči se tudi ne smejo uporabiti za
povrnitev negmotne škode ali izgubljenega dobička.
6. člen

(5) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) lahko
odloči o uporabi sredstev državne pomoči tudi ob naravnih
nesrečah večjega obsega, če gre za odpravo posledic na stvareh
v lasti oseb zasebnega prava, ki so jih povzročili potres, snežni
plaz, poplava ali neurje.

(1) Pri dodeljevanju sredstev državne pomoči po tem zakonu in
nadzoru nad njihovo uporabo lahko uporabljajo pristojni državni
organi in organi občin o pravnih osebah podatke, ki jih v okviru
predpisanih evidenc vodijo državni organi, javni zavodi in agenciji
koncesionarji ter drugi pooblaščeni organi in občinski organi-

(6) Za naravno nesrečo večjega obsega iz prejšnjega odstavka
se šteje naravna nesreča, za katero ocena neposredne škode iz
petega odstavka 17, člena tega zakona presega tretjino sredstev
iz 7. člena tega zakona.

(2) Za dodeljevanje sredstev državne pomoči za odpravo
posledic nesreče osebi zasebnega prava in v zvezi z nadzoro
nad njihovo uporabo se lahko o posamezniku uporabijo tudi oseb
podatki.

(7) Za naravno nesrečo večjega obsega se šteje tudi naravna
nesreča ali več naravnih nesreč skupaj, ki so se zgodile
zaporedoma v obdobju največ treh mesecev, če ocena sredstev
za odpravo njihovih posledic iz drugega odstavka 18. člena tega

(3) O podatkih iz prejšnjih odstavkov tega člena se vzpostavi
zbirka, ki jo upravlja ministrstvo, pristojno za varstvo okol,aka
nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Zbirka iz prejšnjega stav
vsebuje naslednje podatke:
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1. ime pravne osebe oziroma ime in priimek, če gre za fizično
osebo, ter davčno številko,
2. sedež pravne oseb oziroma naslov stalnega ali začasnega
prebivališča, če gre za fizično osebo,
3. podatke o lastništvu stvari, za katere je prijavljena škoda, pri
čemer se za prijavljene škode na nepremičninah uvede tudi
obvezna geokoda, ki jo zagotovi geodetska služba.

3. uresničevanje odločitev vlade pri dodelitvi sredstev
posameznemu upravičencu,
4. spremljanje odprave posledic naravne nesreče in porabe
sredstev državne pomoči,
5. izdelava poročila o porabi sredstev državne pomoči ob
posamezni naravni nesreči in poročila o porabi sredstev državne
pomoči za pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč v
posameznem proračunskem obdobju.

(4) Podatke iz prejšnjega odstavka so dolžne posredovati osebe,
ki preko občine vložijo zahtevo za pomoč iz sredstev državne
pomoči. Podatki iz zbirke se hranijo trideset let po dodelitvi sredstev
občini, po izteku tega rok3 pa se izbrišejo.

11. člen
(1) Poročilo o porabi sredstev državne pomoči ob posamezni
nesreči sprejme vlada.

7. člen

(2) Poročilo o porabi sredstev državne pomoči v posameznem
proračunskem obdobju predloži vladi v sprejem ministrstvo,
pristojno za finance.

Za pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč po tem zakonu
se uporabljajo sredstva državne pomoči v višini, ki se določi z
državnim proračunom in ne sme biti manjša od 0,1 % bruto
domačega proizvoda v Republiki Sloveniji, ocenjenega za tekoče
proračunsko leto.

(3) Vlada predloži poročilo o porabi sredstev državne pomoči
Državnemu zboru z zaključnim računom proračuna.
12. člen

8. člen

Državni organ lahko pridobi sredstva državne pomoči za odpravo
posledic naravne nesreče na stvari, ki:
1. je del državne infrastrukture, za katero se sredstva za investicije
in investicijskovzdrževalna dela zagotavljajo v državnem
proračunu,
2. je namenjena izvajanju državne javne službe, ki se financira
tudi iz sredstev državnega proračuna,
3. je druga stvar, ki je v lasti države in se njihovo vzdrževanje ali
obnavljanje financira iz sredstev državnega proračuna.,
4. je z aktom države razglašena za kulturni spomenik,
5. je objekt ali naprava, ki je namenjena varstvu naravne
znamenitosti, razglašene z aktom države.

(1) O uporabi sredstev iz prejšnjega člena odloča vlada.
(2) Vlada pri odločanju prednostno upošteva odpravo posledic
naravne nesreče na stvari, ki je namenjena izvajanju javnih služb.
9. člen
) Upravičenec lahko pridobi oziroma se mu dodeli največ do 30
vseh sredstev, ki so mu bila glede na oceno iz drugega
odstavka 18. člena tega zakona v programu za odpravo posledic
naravne nesreče potrjena.
/o

(2)
Kadar je upravičenec občina, je višina dodeljenih sredstev
a
hko do 70 % vseh sredstev, ki so bila glede na oceno iz drugega
odstavka 18. člena tega zakona v programu za odpravo posledic
naravne nesreče potrjena, če gre za izvedbo gradbenih in drugih
9eotehničnih ukrepov za preprečitev plazenja na zemljišču.

13. člen
•
Državni organ je upravičen do sredstev državne pomoči, če
ocena iz drugega odstavka 18. člena tega zakona v programu za
odpravo posledic nesreče po tem zakonu ne presega 15 %
sredstev, ki so mu v državnem proračunu namenjena za
investicijska, investicijskovzdrževalna, vzdrževalna ali
obnovitvena dela na delovnem področju, na katero sodijo stvari
iz prejšnjega člena.

'3) Za odpravo posledic posamezne naravne nesreče lahko
upravičenec pridobi oziroma se mu dodeli sredstva državne
Pomoči samo na podlagi enega programa za odpravo posledic
naravne nesreče iz 18. člena tega zakona.
j4) Merila za določitev višine sredstev, ki jih pridobi upravičenec
sredstev državne pomoči, predpiše vlada tri mesece po
ve|
javitvi tega zakona.

14. člen
(1) Občini se lahko dodelijo sredstva državne pomoči za odpravo
posledic naravne nesreče na stvari v njeni lasti, ki:
1. je del lokalne infrastrukture, za katero se sredstva za investicije
in investicijskovzdrževalna dela zagotavljajo v občinskem
proračunu,
2. je namenjena izvajanju lokalne javne službe, ki se financira tudi
iz sredstev občinskega proračuna,
3. je gozdna cesta, za katero se sredstva za investicijska in
investicijskovzdrževalna dela sofinancirajo iz sredstev
občinskega proračuna,
4. je z aktom občine razglašena za kulturni spomenik,
5. je objekt ali naprava, ki je namenjena varstvu naravne
znamenitosti, razglašene z aktom občine.

10. člen
il^a'°9e v zvezi s pridobivanjem oziroma dodeljevanjem
edstev državne pomoči opravlja komisija za odpravo posledic
nesreće v
vlaiHVne
( nadaljnjem
besedilu:
komisija), ki jo imenuje
a tri mesece po
uveljavitvi tega
zakona.

^.^njnnistrativnotehnična opravila za komisijo opravlja
'3) haloge iz prvega odstavka tega člena so predvsem:
• Pregledovanje in potrjevanje programov za odpravo posledic
naravne nesreče,
■ priprava predlogov za odločitve vlade o razdelitvi sredstev
državne pomoči,
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- april 2000

(2) Občini se lahko dodelijo sredstva državne pomoči za odpravo
posledic naravne nesreče tudi za druge stvari, ki so v njeni lasti
in se njihovo vzdrževanje ali obnavljanje financira iz sredstev
občinskega proračuna,
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17. člen

(3) Občini se lahko dodelijo sredstva državne pomoči tudi za
odpravo posledic naravne nesreče na objektu ali zemljišču, ki je
del lokalne infrastrukture in je v lasti osebe javnega prava, katere
ustanovitelj ali soustanovitelj je občina.

(1) Sredstva državne pomoči upravičenec pridobi oziroma se
mu dodelijo na podlagi njegove zahteve za pomoč pri odpravi
posledic nesreče, ki jo mora predložiti ministrstvu najkasneje v
30 dneh od objave časa nastanka nesreče.

15. člen
(2) Čas nastanka nesreče iz prejšnjega odstavka ugotovi in javno
objavi na podlagi podatkov organov pristojnih za opazovanje in
nadzorovanje meteoroloških, hidroloških in seizmoloških pojavov
ter služb po predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami.

(1) Poleg sredstev za stvari iz prejšnjega člena se občini dodelijo
tudi sredstva državne pomoči za odpravo posledic naravne
nesreče večjega obsega, če gre za odpravo posledic na stvari v
lasti osebe zasebnega prava, ki ima stalno prebivališče ali opravlja
pridobitno ali nepridobitno dejavnost na njenem območju, stvar
pa je na območju občine in je namenjena stalnemu bivanju ali
izvajanju dejavnosti.

(3) Objava časa nastanka nesreče po tem zakonu se izvede v
javnih glasilih ali na krajevno običajen način.
(4) Državna komisija, ustanovljena po predpisih o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami, v 30 dneh od časa nastanka
nesreče izdela oceno neposredne škode po predpisih o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami in jo predlaga vladi v potrditev.

(2) Sredstva državne pomoči se lahko dodelijo občini tudi za
osebe zasebnega prava, ki so zakupniki državnih zemljišč.
(3) Za stvari, katerih škode so za primer naravne nesreče po
tem zakonu zavarovane pri zavarovalnih družbah, se občini za
osebe iz prejšnjih odstavkov tega člena dodeli tudi dodatna
sredstva državne pomoči.

18. člen
(1) Zahtevi za pomoč pri odpravi posledic nesreče po tem zakonu
mora upravičenec priložiti program za odpravo posledic.

(4) O višini dodatnih sredstev državne pomoči za odpravo
posledic posamezne naravne nesreče večjega obsega odloči
vlada.

(2) Program iz prejšnjega odstavka mora vsebovati predvsem:
1. oceno višine vseh potrebnih sredstev za odpravo posledic
nesreče,
2. seznam poškodovanih stvari, za katere upravičenec predlaga
uporabo sredstev državne pomoči,
3. opis del in ukrepov za odpravo posledic nesreče na stvareh iz
prejšnje točke.

(5) Pri določitvi višine dodatnih sredstev državne pomoči je treba
upoštevati, da so za odpravo posledic naravne nesreče na stvari
v lasti osebe iz prvega odstavka tega člena sredstva dodatne
državne pomoči enaka največ polovici sredstev, ki jih dobi ta
oseba za škodo povrnjene od zavarovalniške družbe, s tem, da
vsota celotne državne pomoči po tem zakonu in sredstev
zavarovalniške družbe ne sme presegati 70 % sredstev, ki so
bila tej osebi glede na oceno iz drugega odstavka 18. člena tega
zakona v programu za odpravo posledic naravne nesreče
potrjena.
0
(6) O razdelitvi sredstev državne pomoči in dodatne državne
pomoči osebam javnega ali zasebnega prava odloča pristojni
organ občine v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni
postopek. Za postopek odločanja o dodelitvi sredstev se smiselno
uporabljajo tudi določbe 10., 19. in 21. člena tega zakona.

(3) Navodilo za izdelavo programa iz prvega odstavka tega člena
za posamezno vrsto nesreče predpiše tri mesece po uveljavitvi
tega zakona minister, pristojen za varstvo okolja.
19. člen
(1) Komisija pregleda program iz prejšnjega člena in ga potrdi ter
predloži vladi pisno poročilo in predlog odločitve o razdelitvi
sredstev državne pomoči.

(7) Pred dokončno odločitvijo iz prejšnjega odstavka si občinski
organ lahko pridobi mnenje o cenitvi povzročene škode, ki jo je
opravila zavarovalniška družba v zvezi z izplačilom
zavarovalnega zneska. V primeru neskladja o stvareh, ki so bile
poškodovane, je občinski organ glede dodelitve državne pomoči
dolžan upoštevati seznam poškodovanih stvari v lasti oseb
zasebnega prava iz ocene neposredne škode iz četrtega
odstavka 17. člena tega zakona.

(2) Vlada odloči o uporabi višine sredstev za pomoč pri odpravi
posledic posamezne naravne nesreče in o njeni razdelitvi.
(3) Državni organ pridobi sredstva državne pomoči s sklepom
vlade na podlagi odločitve iz prejšnjega odstavka.
(4) Ministrstvo na podlagi odločitve vlade iz drugega odstavka
tega člena občini izda odločbo o namenu porabe in obsegu
sredstev državne pomoči pri odpravi posledic naravne nesreče.

16. člen
(1) Občina je upravičena do sredstev iz državne pomoči za stvari
v njeni lasti in za objekte ali zemljišča, ki so del lokalne
infrastrukture in so v lasti oseb javnega prava, katerih ustanovitelj
oziroma soustanovitelj je občina, ko skupna ocena iz drugega
odstavka 18. člena tega zakona v programu za odpravo posledic
vseh naravnih nesreč, ki so se zgodile na njenem območju v
posameznem proračunskem letu, preseže 5 % njenih lastnih
prihodkov v preteklem letu.

20. člen
(1) Sredstva državne pomoči morajo biti porabljena skladno z
namenom, določenim v aktu iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(2) Zaradi zagotovitve namenske porabe sredstev državne
pomoči morajo občine, osebe javnega prava, katerih ustanovite)
ali soustanovitelj je občina ali država, in osebe zasebnega prava
pred nakazilom sredstev predložiti ministrstvu pristojnemu za
finance ustrezen instrument zavarovanja plačila.

(2) Občina je upravičena, da se ji dodelijo sredstva državne
pomoči za odpravo posledic naravne večjega obsega na stvari v
lasti oseb zasebnega prava, če je za odpravo posledic nesreč v
tekočem proračunskem letu že porabila svoja za odpravo posledic
naravnih nesreč razpoložljiva sredstva.
poročevalec, št. 27

(3) Poročilo o neporabljenih sredstvih in o nenamenski porab'
sredstev državne pomoči za odpravo posledic nesreč priprav
komisija in ga posreduje ministrstvu, pristojnemu za finance.
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(4) Neporabljena ali nenamensko porabljena sredstva državne
pomoči mora upravičenec vrniti v proračun Republike Slovenije v
30 dneh od pisne zahteve ministrstva, pristojnega za finance, za
njihovo vračilo.

(2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 120.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba
pravne osebe.
(3) Z denarno kaznijo od 50.000 do 120.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi posameznik.

(5) Upravičenec je dolžan neporabljena sredstva v 30 dneh od
Pisne zahteve ministrstva, pristojnega za finance, vrniti skupaj s
4 % obrestmi v proračun Republike Slovenije.

23. člen

(6) Če je upravičenec odobrena sredstva državne pomoči uporabil
nenamensko, je dolžna v 30 dneh od pisne zahteve ministrstva,
Pristojnega za finance, za njihovo vračilo vrniti celotna
nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 1. točke
31. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št.
48/90, 34/90-I, 30/92, 52/92, in 43/93), ki se nanašajo na uporabo
rezerve državnega proračuna za odhodke, nastale kot posledica
poplav, suš, požarov, potresov in drugih naravnih nesreč.

(?) O vrnitvi nenamensko porabljenih sredstev državne pomoči
upravičencu izda odločba.

Se

24. člen
(1) V času do ustanovitve vzajemne kmetijske zavarovalnice za
zavarovanje posevkov in plodov ter v obdobju treh let po njeni
ustanovitvi lahko vlada odloči o uporabi sredstev državne pomoči
tudi ob naravnih nesrečah, če gre za odpravo posledic večjega
obsega pri tekoči kmetijski proizvodnji ali v gozdarstvu in gre za
škodo, povzročeno zaradi poplave, visokega snega, močnega
vetra, toče, pozebe, suše, žleda ali požara v naravnem okolju.

21. člen
0) Upravičenec, ki so mu bila dodeljena sredstva državne pomoči
odpravo posledic nesreče po tem zakonu, mora predložiti
komisiji zaključno poročilo o njihovi porabi najkasneje v 12 mesecih
od njihove dodelitve.
(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka mora o izvajanju porabe
Sr
edstev državne pomoči poročati komisiji na njeno zahtevo tudi
Pred iztekom roka iz prejšnjega odstavka.

(2) Sredstva državne pomoči iz prejšnjega odstavka se dodelijo
občini za osebe zasebnega prava, ki imajo stalno prebivališče na
njenem območju ali so zakupniki državnih zemljišč na njenem
območju.

(3) Minister, pristojen za okolje, predpiše tri mesece po uveljavitvi
ga zakona roke in način poročanja iz prejšnjih odstavkov tega
člena.

,e

(3) O razdelitvi sredstev državne pomoči osebam iz prejšnjega
odstavka odloča pristojni organ občine v skladu s predpisi. Za
postopek pridobivanja in odločanja o dodelitvi sredstev se smiselno
uporabljajo tudi določbe 10., 19. in 21. člena tega zakona.

22. člen
) 2 denarno kaznijo od 500.000 do 1.200.000 tolarjev se kaznuje
Prekršek pravna oseba, če sredstev državne pomoči ni porabila
skladno z namenom njihove porabe.

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

Državni zbor Slovenije je na 6. seji, dne 10. 6. 1997 opravil prvo
obravnavo predloga zakona o pogojih in načinu uporabe sredstev
državne pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč (v nadaljnjem
besedilu: predlog zakona) in sprejel predloženo besedilo kot
primerno podlago za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo. Vladi Republike Slovenije je naložil, naj pri pripravi
besedila predloga zakona za drugo obravnavo upošteva stališča
državnega zbora.

zahtevo po zbiranju tako podrobnih podatkov o lastniku stvari ali
o stvari sami. Podobno naj se prouči tudi določbe petega odstavka
6. člena in pri tem upošteva zakon o varstvu osebnih podatkov;
- v 9. členu ni dovolj jasno podana navedba iz obrazložitve, da je
posamezni upravičenec za isto naravno nesrečo do sredstev
upravičen le enkrat;
- iz zakonskega teksta je razbrati, da imajo v zvezi z izvajanjem
zakona določena pooblastila tri vrste komisij. Zradi jasnosti je
treba vlogo posamezne komisije podrobneje opredeliti;
- v četrtem in petem odstavku 20. člena kaže precizirati, katere
obresti so mišljene.

Predlagateljica je pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo
upoštevala stališča državnega zbora in mnenje Sekretariata
državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve (v nadaljnjem
besedilu: Sekretariat).

Predlagateljica je pri pripravi predloga zakona proučila stališča
državnega zbora in jih upoštevala pri pripravi besedila predloga
zakona, kakor je navedeno v nadaljevanju.

Državni zbor je pri obravnavi predloga zakona sprejel skllep, naj
predlagateljica ob pripravi predloga zakona za drugo obravnavo
upošteva naslednja stališča:
1. podrobneje opredeli število in naloge posameznih komisij, ki
ocenjujejo posledice naravnih nesreč;

ad 1/
Predlagateljica je upoštevala stališča državnega zbora, ki se
nanašajo na nejasnost v zvezi z navedbami komisij. Po določbah
tega zakona je za pridobivanje oziroma dodeljevanje sredstev
državne pomoči zadolžena komisija za odpravo posledic naravne
nesreče (v besedilu zakona: komisija). Za izvedbo ocene
neposredne škode pa je po določbah 17. člena zakona zadolžena
Državna komisija, ki je ustanovljena po predpisih o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami. V predlogu zakona se pojem
komisija nanaša le na ti dve komisiji.

2. ponovno prouči smiselnost zahteve vseh podatkov, ki so vezani
na zakon o varstvu osebnih podatkov, oziroma opredeli tiste
podatke, ki so nujni za obravnavo predmeta poškodovanega
zaradi naravne nesreče;
3 tretji odstavek 15. člena dopolni tako, da bodo izvzete osebe
zasebnega prava, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, oziroma
predlaga ukrepe, s katerimi bi znižali zavarovalne premije, ki
morajo biti primerljive z evropskimi:
4. podrobneje prouči in opredeli višino škode, pri kateri je občina
upravičena do sredstev državne pomoči iz naslova zakona glede
na višino občinskega proračuna ter pri tem prouču ustreznost
primerjave na celotni proračun, na zagotovljeni del ali na proračun
za posamezni namen;

ad2/
Predlagateljica je upoštevala pripombo Sekretariata, da se opustl
podrobno zbiranje podatkov o lastniku stvari kot o stvari sami ter
se ob tem upošteva zakon o varstvu osebnih podatkov. V 6. členu
predloga zakona je zbirka podatkov skrčena zgolj na tiste podatke,
ki jih upravni organ potrebuje za identifikacijo poškodovanega
objekta ter dodelitev sredstev državne pomoči. Črtan je tudi pe"
odstavek, katerega določbe so se nanašale na pridobivanje
podatkov fizičnih oseb na podlagi EMŠOa.

5. prouči možnost, da se pri oceni neposredne škode iz 1. odstavka
16. člena upošteva kumulativno škodo v primeru večkratnih
naravnih nesreč v tekočem letu;
6. vgradi določbe, ki bodo primerljivo z Evropo stimulirale
zavarovanje škod pri zavarovalnicah in se bolj osredotočile le na
škode, ki jih ni moč zavarovati ali kjer zavarovanje ni gospodarno;
7. omeji določbo 23. člena eksplicitno le na državni proračun;

ad3/

8. podrobneje opredeli roke za pripravo podzakonskih aktov in
ustanovitev komisij iz tega zakona;

Predlagateljica je sledila stališču državnega zbora, da so osebe
zasebnega prava, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjO,
upravičene do sredstev državne pomoči ne glede na stopal
zavarovanja. V 15. členu predloga zakona je določeno, da s
osebam zasebnega prava za stvari, katerih škoda zaradi posle"1
naravne nesreče je zavarovana, dodeli dodatna državna PorT...
v višini polovice sredstev, ki jih dobijo povrnjene od zavarovalni
družbe s tem, da celotna državna pomoč skupaj s sreds
zavarovalniške družbe ne presega 70 % sredstev, potrebnih
odpravo posledic naravne nesreče.

9. upošteva naslednja mnenja Sekretariata:
- izpusti naj se naslove poglavij, ker gre za zelo kratek zakon,
- v drugem odstavku 1. člena naj se natančneje določi tako, da bo
jasno, da so sredstva proračuna Republike Slovenije, ki so
namenjena za uporabo tega zakona, le locirana na postavki
ministrstva, pristojnega za finance, in niso njegova sredstva
((načelo integralnega proračuna),
- v drugem odstavku 2. člena, ki govori o osebah zasebnega
prava, naj se v povezavi s tretjim odstavkom 6. člena ter 15.
člena natančneje opredeli, da ne gre le za fizične osebe kot
posameznike ali posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost.
V pojmu oseb zasebnega prava sodijo poleg teh oseb tudi druge,
kot npr. društva in cerkev;
■ v zvezi s tertjim odstavkom 6. člena naj se ponovno prouči
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Glede na predlagano rešitev o dodatni državni pomoči v 15■ c"'e^
zakona za tiste osebe zasebnega prava, ki so zavarovane
škodo zaradi naravnih nesreč, je predlagateljica v predlogu za*
tudi črtala v prehodnih določbah prilagoditveni rok za obvez
zavarovanje pred škodo zaradi naravnih nesreč oseb zasebn y
prava.

gg

12000
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Zavarovanje pred škodo zaradi naravnih po predlogu zakona ni
več obveznost za izplačilo državne pomoči, pač pa je dodatno
stimulirano.

Delež državne pomoči je v primeru odprave preprečevanja
plazenja na zemljišču tudi večji od deleža pomoči za druge
nesreče, ker so sanacije takega plazenja zahtevni in dragi posegi.
Ni namreč pričakovati, da se bo, ko gre za stvari oseb zasebnega
prava, pridobilo dovolj lastnih sredstev oškodovanca, da se
sanacija uspešno odpravi.

Predlagateljica pa je v prehodnih določbah 24. člena dala možnost,
da do ustanovitve in v obdobju treh let po vzpostavitvi vzajemne
kmetijske zavarovalnice za zavarovanje škode zaradi naravnih
nesreč na posevkih in plodovih vlada odloči tudi o sredstvih
državne pomoči za odpravo posledic naravnih nesreč večjega
obsega pri tekoči kmetijski proizvodnji.

ad7/
Smiselna je pripomba državnega zbora, da se morajo določbe
23. člena predloga zakona v prvem branju eksplicitno nanašati le
na državni proračun. Prenehanje uporabe določb 31. člena zakona
o financiranju javne porabe se tako v predlogu zakona nanaša
zgolj na uporabo rezerv državnega proračuna.

ad4/
Predlagateljica je v predlogu zakona v 16. členu na novo določila
Pr&g, nad katerim je občina za stvari v njeni lasti oziroma za
stvari v lasti osebe javnega prava, katere je sama ustanovitelj
oziroma soustanovitelj, upravičena do sredstev državne pomoči.
Prag je določen s 5 % višine njenih lastnih prihodkov v preteklem
letu.

Ne glede na ugotovitev iz prejšnjega odstavka, pa je
predlagateljica vsebino tega člena črtala iz predloga zakona, ker
so ta vprašanja ustrezno že rešena z zakonom o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/1999)

Odpravljena je tudi morebitna neenakost pri dodeljevanju državne
Pomoči osebam zasebnega prava, ki bivajo ali izvajajo dejavnost
na območjih občin z različnimi proračuni. Sredstva državne pomoči
se občinam za odpravo posledic naravnih nesreč oseb zasebnega
Prava dodelujejo ne glede na velikost proračuna. Pogoj za
upravičenost občine do državnih sredstev v teh primerih je le, da
,a
porabi svoja za ta namen namenjena sredstva.

ad8/
V predlogu zakona so navedeni trije podzakonski akti: en vladni
predpis v 9. členu ter dva predpisa ministra in sicer v 18. in 21.
členu predloga zakona. Za vse tri predpise je določen rok treh
mesecev za njihovo izdajo. Predlagateljica meni, da so v predlogu
zakona predpisani roki izdaje predpisov primerni in dovolj kratki,
da se bodo določbe zakona pričele operativno izvajati skladno s
pričakovanji.

ad5/
^ '6- členu predloga zakona je predlagateljica skladno s pobudo
rzavnega zbora vgradila določbo, na podlagi katere je občina
u
Pravičena do sredstev državne pomoči takrat, ko kumulativna
oda zaporednih nesreč v tekočem letu doseže prag 5 % njenih
astnih prihodkov v preteklem letu.

ad9/
Predlagateljica je v celoti upoštevala mnenja Sekretariata:
- naslovi poglavij so izpuščeni,
- v drugem odstavku 1. člena je natančneje določeno, da so
sredstva proračuna Republike Slovenije, ki so namenjena za
uporabo tega zakona, sredstva proračunskih rezerv, kot to določa
46. člena zakona o javnih financah,
■ v predlogu zakona so jasneje opredeljene osebe zasebnega
prava tako, da je razvidno, da ne gre le za fizične osebe kot
posameznike ali posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost,
■ zahteva po zbiranju podrobnih podatkov o lastniku stvari ali o
stvari sami je omejena le na podatke, ki jih rabi organ za dodelitev
državne pomoči.
- v četrtem odstavku 9. člena predloga zakona je dodana določba,
na podlagi katere je jasneje razvidno, da je upravičenec za isto
naravno nesrečo do sredstev upravičen le enkrat:
• iz zakonskega teksta predloga je jasneje razbrati, da imajo v
zvezi z izvajanjem zakona določena pooblastila le dve komisiji,
• v četrtem, petem in šestem odstavku 20. člena je jasneje
določeno, za katere obresti gre: pri vračilu sredstev iz četrtega
odstavka je obrestna mera 4 %, v primeru petega in šestega
odstavka istega člena gre za zakonite zamudne obresti določene
s predpisi na področju obrestnih mer zamudnih obresti.

ad6/
Zahteva po stimulaciji zavarovanja škod pri zavarovalnicah, če
a lastn no ose
v ri*
b zasebnega
je predlagateljica
vgradila
°'°čbe '15. člena
predloga prava,
zakona.
Če gre za posledice
ravnih nesreč na stvareh, na katerih je škodo zaradi naravne

srffrf60"6 mo9°^e zavarovati, se oškodovancu dodelijo dodatna
do r 3 dr*avne pomoči. Rešitev je po mnenju predlagateljice
škort s,'mula,'vna' da se lahko pričakuje večji obseg zavarovanja
' Predlagana rešitev pa je tudi primerna, da se v primeru
n
Vnih nes
reč večjega obsega, pri katerih je zavarovanje
ne~
P0Clarnci oz roma 8
zaa°fa vi dov
'
i stopnja zavarovaljivosti majhna,
nrZ? . naravne
°'i učinkovita
Posledic
nesreče. solidarnostna pomoč pri odpravi
zem^r
'zraz,te nezavarovaljivosti škode zaradi posledic
pos,e6 -'s'ce9a Plazu je dodeljevanje državne pomoči za odpravo
'c te naravne nesreče v predlogu zakona posebej urejeno.
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE

- državni organ, pristojen za varstvo pred kužnimi živalskimi in
nalezljivimi rastlinskimi boleznimi, za odpravo posledic večjega
obsega zaradi kužnih živalskih ali nalezljivih rastlinskih bolezni.

O)
Amandma k naslovu zakona:

(2) Stvari, za katere se upravičencem dodelijo sredstva
proračunske rezerve za odpravo posledic nesreč, so objekti,
trajni nasadi, gozdovi in zemljišča. «

Naslov zakona se spremeni, tako da se glasi:

- Obrazložitev:
Glede na razširitev obsega sredstev državne pomoči, katerih
pogoje in način uporabo določa ta zakon, so z amandmajem
dodane določbe, ki se nanašajo na odpravo posledic ekološke
nesreče in odpravo posledic množičnega pojava bolezni.

"Zakon o pogojih in načinu uporabe sredstev proračunske
rezerve pri odpravi posledic nesreč in nalezljivih bolezni"
- Obrazložitev:
Predlagatelj je zakon, ki ureja pogoje in način uporabe sredstev
proračunske rezerve, razširil na vse nesreče in pojave, za katerih
odpravo posledic se uporabljajo sredstva proračunske rezerve
skladno z določbami 48. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/1999), to je tudi za industrijske nesreče in odpravo
posledic množičnega pojava nalezljivih bolezni. Amandma je tudi
v povezavi z amandmajem k 1. členu predlaganega zakona.

(4)
Amandma za novi 2.a In 2.b člen:
Za 2. členom se dodata nova 2.a in 2.b člen, ki se glasita:
»2.a člen

(2)
Amandma k 1. členu:

(1) Naravna nesreča je nesreča, ki jo povzroči povzroči vihar,
poplava, zemeljski plaz, suša, požar v naravnem okolju in potres.

Besedilo 1. člena se spremeni, tako da se glasi:

(2) Ekološka nesreča so požar, eksplozija ali razlitje oziroma
emisija nevarnih snovi v okolje iz industrijskega objekta ali 'z
objekta za skladiščenje nevarnih snovi ali naprave za prevoz
nevarnih snovi, ki jih povzroči naravna nesreča iz prejšnjega
odstavka.

»Ta zakon določa pogoje in način pridobivanja, dodeljevanja in
uporabe sredstev proračunske rezerve, ki se uporablja:
- za pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč in ekoloških
nesreč (v nadaljnjem besedilu: nesreč),
- za odpravo posledic množičnega pojava nalezljivih človeških
bolezni in
- za odpravo posledic množičnega pojava kužnih živalskih in
nalezljivih rastlinskih bolezni.«

2.b člen
(1) Posledice večjega obsega iz 1. člena tega zakona so:
- posledice množičnega pojava nalezljivih človeških bolezni, za
katere ministrstvo, pristojno za zdravstvo, oceni, da stroški
odprave posledic presegajo 20% pravic porabe, ki so za področje
varstva pred nalezljivimi boleznimi na razpolago v proračunu,
- posledice množičnega pojava kužnih živalskih ali nalezljivih
rastlinskih bolezni, za katere ministrstvo, pristojno za kmetijstvo,
gozdarstvo in veterinarstvo oceni, da stroški odprave posledic
presegajo 20 % pravic porabe, ki so za področje varstva Pre°
kužnimi živalskimi ali nalezljivimi rastlinskimi boleznimi na
razpolago v proračunu, in
- posledice nesreče, za katero ocena neposredne škode, ki \°
izdela državna komisija, ustanovljena po predpisih o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami, na stvareh oseb zasebnega prava
presega 0,2 % predvidenih prejemkov proračuna Republika
Slovenije v letu, v katerem se je zgodila nesreča.

- Obrazložitev:
Predlog zakona, ki je bil predložen v prvo obravnavo, ni bil glede
uporabe proračunske rezerve zasnovan na določbah takrat še
ne uveljavljenega zakona o javnih financah. Predlagani amandma
1. člena v celoti povzema namene uporabe proračunske rezerve
tako, kot to določa 46. člen zakona o javnih financah.
(3)
Amandma k 2. členu:
Besedilo 2. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Upravičenci do uporabe sredstev proračunske rezerve so:
- državni organi za odpravo posledic nesreče na stvari, ki je v
lasti države,
- osebe javnega prava, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je
država, za odpravo posledic nesreče na stvari, ki je v njihovi
lasti,
- občine za odpravo posledic nesreče na stvari, ki je v njihovi
lasti,
- občine za izvedbo ukrepov za preprečitev plazenja na zemljiščih
na njenem območju,
- osebe javnega prava, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je
občina, za odpravo posledic nesreče na stvari, ki je v njeni lasti,
- oseba zasebnega prava za odpravo posledic večjega obsega
zaradi nesreče na stvari, ki je v njeni lasti,
- državni organ, pristojen za varstvo ljudi pred nalezljivimi
boleznimi, za odpravo posledic večjega obsega zaradi nalezljivih
človeških bolezni in
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(2) Posledice večjega obsega so tudi posledice več nesreč skupa)'
ki so se na območju iste občine zgodile zaporedoma v obdobju
največ treh mesecev, če ocena sredstev za odpravo njihovi
posledic iz drugega odstavka 18. člena tega zakona v potrjenem
programu za odpravo posledic presega 0,2 % predvideni
prejemkov proračuna Republike Slovenije v letu, v katerem so s
nesreče zgodile.«
- Obrazložitev:
h
Glede na razširitev obsega sredstev proračunske rezerve, kate
pogoje in način uporabo določa ta zakon, so tudi s te
amandmajem dodane določbe, ki se nanašajo na odpravo posledi

Q2
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(5)
Amandma k 3. členu:

(3) Vzrok za nastanek nesreče iz prejšnjega odstavka se
ugotavlja po postopkih iz predpisov o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami.

V prvem odstavku 3. člena se besedi »državna pomoč«
nadomestita z »proračunska rezerva« in dodajo se novi drugi,
tr
etji in četrti odstavek tako, da se besedilo 3. člena glasi:

(4) Sredstva proračunske rezerve se ne smejo uporabiti za
povrnitev negmotne škode ali izgubljenega dobička.«

"(1) Sredstva proračunske rezerve za zagotovitev osnovnih
pogojev za življenje, intervencije in druge ukrepe se zagotavljajo
Po predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

- Obrazložitev:
Vsebina novega tretjega odstavka podrobno določa način
ugotavljanja vzroka za nastanek nesreče.

(2) Sredstva proračunske rezerve se dajejo nepovratno.
(8)
Amandma k 6. členu:

(3) Sredstva proračunske rezerve se lahko dajejo tudi povratno
Preko javnega sklada, katerega ustanovitelj je država.

V prvem, drugem in četrtem odstavku 6. člena se besedi »državna
pomoč« nadomestita z »proračunska rezerva« in vsebina
četrtega odstavka se spremeni tako, da se besedilo 6. člena
glasi:

(4) Upravičencem za sredstva proračunske rezerve po tem
zakonu se dodelijo sredstva le v okviru razpoložljivih sredstev
Proračunske rezerve. «
:
-Qbrazložitev
N

»(1) Pri dodeljevanju sredstev proračunske rezerve potem zakonu
in nadzoru nad njihovo uporabo lahko uporabljajo pristojni državni
organi in organi občin o pravnih osebah podatke, ki jih v okviru
predpisanih evidenc vodijo državni organi, javni zavodi in agencije,
koncesionarji ter drugi pooblaščeni organi in občinski organi.

°vi drugi odstavek 3. člena je po vsebini enak prejšnjemu osmemu
odstavku 2. člena. V novem tretjem odstavku je določen način
oajanja povratnih sredstev proračunske rezerve. Novi četrti
odstavek 3. člena je po vsebini enak prejšnjemu tretjemu odstavku
olena. Razlog za premestitev vsebin novega drugega in četrtega
odstavka v 3. člen je redakcijske narave.

(2) Za dodeljevanje sredstev proračunske rezerve za odpravo
posledic nesreče osebi zasebnega prava in v zvezi z nadzorom
nad njihovo uporabo se lahko o posamezniku uporabijo tudi osebni
podatki.

(6)
Amandma k 4. členu:

(3) O podatkih iz prejšnjih odstavkov tega člena se vzpostavi
zbirka, ki jo upravlja ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo). Zbirka iz prejšnjega stavka vsebuje
naslednje podatke:

Besedi

lo 4. člena se spremeni, tako da se glasi:

"Za odpravo posledic zemeljskega plazu se šteje:
obnova ali nadomestna gradnja objekta, ki ga je poškodovalo ali
'cilo plazenje zemeljskega plazu, če je bilo nadaljnje plazenje
„ ePrečeno z ukrepi iz druge alinee tega člena in ob upoštevanju
načela gospodarnosti, in
izvedba gradbenih in drugih geotehničnih ukrepov za preprečitev
2en
ja na zemljišču, če to plazenje ogroža stabilnost objekta in
upoštevanju načela gospodarnosti.«

1. ime pravne osebe oziroma ime in priimek, če gre za fizično
osebo, ter davčno številko,
2. sedež pravne oseb oziroma naslov stalnega ali začasnega
prebivališča, če gre za fizično osebo,
3. podatke o lastništvu stvari, za katere je prijavljena škoda, pri
čemer se za prijavljene škode na nepremičninah uvede tudi
obvezna geokoda, ki jo zagotovi geodetska služba.

^kiazlfiiitfiv:
spr men
®
jenem 4- členu je določen obseg odprave posledic
2e
srert9stva za odpravo
plazu, za
katerozemeljskega
se lahko pridobi
posledic
plazu. proračunska

(4) Podatke iz prejšnjega odstavka so dolžne posredovati osebe,
ki preko občine vložijo zahtevo za dodelitev sredstev iz
proračunske rezerve. Podatki iz zbirke se hranijo trideset let po
dodelitvi sredstev občini, po izteku tega roka pa se izbrišejo.«

(7)
Amandma k 5. členu:

- Obrazložitev:
V besedilu novega 6. člena se spremembe nanašajo na dejstvo,
da ne gre za državno pomoč iz proračunske rezerve ampak za
dodelitev sredstev iz proračunske rezerve za odpravo posledic
nesreč.

"ProS8^d''U 53' "re0na se besedi »državna pomoč« nadomestita z
člen
zerva«, besedilo prvega in drugega odstavka 5.
spremeni in 2a
odsta vSS
drugim
odstavkom
ek tako, da se besedilo
5. člena
glasi: se doda nov tretji

O)
Amandma k 7. členu:

SredS,Va proraćun
°dpraavo
ske
bi m P°s'edic nesreče na
u
>ra a ravna,i

rezerve se ne smejo uporabiti za
stvari, če je njen lastnik ali oseba, ki
kreD '
P° njegovih navodilih, opustila predpisane
°b nesreč-^8'3'10 23 zrnani®an'e ali preprečitev nastanka škode

Besedilo 7. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Sredstva proračunske rezerve se morajo za odpravo
posledic nesreč in posledic množičnega pojava bolezni uporabiti
najkasneje v 12 mesecih od dneva nastanka nesreče ali začetka
množičnega pojava bolezni.

°dpravdS,Va
'Z preiSnie9a odstavka se ne smejo uporabiti za
ed c
Poseao°mpos
'
' nesreče na stvari, ki je nastala z nedovoljenim
poSQQ v Pros,or, ali na stvari v lasti osebe, ki je z nedovoljenim
v prostor povzročil nastanek nesreče.

l8 a
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(2) Če sredstva proračunske rezerve v tekočem proračunskem
letu ne zadoščajo za odpravo posledic, ali če v državnem
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proračunu in v proračunu lokalnih skupnosti naslednjem
proračunskem letu ni možno zagotoviti dovolj sredstev za odpravo
vseh posledic, se dodatna sredstva zagotovijo s posebnim
zakonom.«

(3) Za odpravo posledic posamezne nesreče lahko upravičenec
pridobi oziroma se mu dodeli sredstva proračunske rezerve samo
na podlagi enega programa za odpravo posledic nesreče iz t8.
člena tega zakona.

- Obrazložitev:
Način določanja višine sredstev državne pomoči za posamezno
proračunsko leto že določa zakon o javnih financah. Predlagatelj
je zato te določbe 7. člena o določitvi višine proračunske rezerve
črtal, dodal pa vsebine, ki so glede prenosa sredstev iz enega
proračunskega obdobja v drugega značilne za proračunske
sklade, kar proračunska rezerva tudi je.

(4) Merila za določitev višine sredstev, ki jih pridobi upravičenec
iz sredstev proračunske rezerve, predpiše vlada tri mesece po
uveljavtvi tega zakona.
(5) Merila iz prejšnjega odstavka morajo zagotavljati:
- da se sredstva proračunske rezerve namenja samo odpravi
posledic na stvareh, za katere se po določbah tega zakona
namenja proračunska rezerva ,
- da je višina sredstev iz proračunske rezerve sorazmerna višini
sredstev za odpravo posledic nesreče,
- da je višina sredstev iz proračunske rezerve odvisna od
neamortizirane vrednosti stvari,
- da se pri določitvi višine sredstev iz proračunske rezerve
upošteva socialno stanje lastnikov in stanovalcev, če gre za
stanovanjski objekt v lasti oseb zasebnega prava, in
- da je za škode, ki so za primer nesreče po tem zakonu
zavarovaljive pri zavarovalnih družbah, višina sredstev iz
proračunske rezerve sorazmerna višini od zavarovalniške družbe
izplačanih sredstev, ki jih je upravičenec dobil za škodo, če gr®
za stvari v lasti oseb zasebnega prava.«

(10)
Amandma k 8. členu:
Besedilo 8. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) O uporabi sredstev proračunske rezerve za nemene iz 1.
člena tega zakona odloči vlada ali Državni zbor skladno z določbami
četrtega odstavka 48. člena zakona o. javnih financah.
(2) Predlog za uporabo sredstev proračunske rezerve za
odpravo posledic množičnega pojava nalezljivih človeških bolezni
pripravi za vlado minister, pristojen za zdravstvo, ob soglasju
ministra, pristojnega za finance.

- Obrazložitev:
Predlagatelj je z amandmajem na prvi odstavek na drug način
izrazil največjo višino sredstev dodeljenih za odpravo posledic
nesreče in vnesel določbo, ki glede višine sredstev enako
obravnava odpravo posledic naravnih in ekoloških nesrečPredlagatelj je z novim četrtim odstavkom podrobneje uredil
kriterije za merila, ki jih mora vlada predpisati in na podlagi katerih
se določa višina sredstev za odpravo posledic iz proračunske
rezerve.

(3) Predlog za uporabo sredstev proračunske rezerve za
odpravo posledic množičnega pojava kužnih živalskih ali nalezljivih
rastlinskih bolezni pripravi za vlado minister, pristojen za kmetijstvo,
gozdarstvo in veterinarstvo ob soglasju ministra, pristojnega za
finance.
(4) Predlog za uporabo_sredstev proračunske rezerve za odpravo
posledic nesreč pripravi za vlado minister, pristojen za okolje, ob
soglasju ministra, pristojnega za finance.

Na podlagi merila za dodelitev sredstev proračunske rezerve iz
zadnje alinee 5. člena ja predlagateljica tudi ustrezno sledila zahtev
državnega zbora po stimulaciji zavarovanja škod Pri
zavarovalnicah.

(5) Predlog za uporabo proračunske rezerve za pokritje stroškov
intervencij, zagotovitev osnovnih pogojev in druge ukrepe ob
nesreči pripravi minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ob soglasju ministra, pristojnega za finance.
(6) Pri odločanju o uporabi sredstev proračunske rezerve se
prednostno upošteva odpravo posledic zaradi množičnega pojava
bolezni ter odprave posledic nesreče na stvari, ki je namenjena
izvajanju javnih služb.«

(12)
Amandma k 10. členu:

- Obrazložitev:
Besedilu sedanjega 8. člena sta dodani trije novi odstavki in tiste
določbe, s katerimi je dosežena uravnotežena obravnava odprave
posledic vseh vrst nesreč in množičnih pojavov nalezljivih bolezni.

»(1) Naloge v zvezi s pridobivanjem oziroma dodeljevanje^
sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic nfsre
opravlja komisija za odpravo posledic nesreč (v nadaljnje
besedilu: komisija), ki jo imenuje vlada tri mesece po uveljavi
tega zakona.

(11)
Amandma k 9. členu:

(2) Administrativnotehnična opravila za komisijo opravi)3
ministrstvo.

Besedilo 9.člena se spremeni, tako da se glasi:

(3) Naloge iz prvega odstavka tega člena so predvsem:

••(1) Upravičenec sredstev proračunske rezerve za odpravo
posledic nesreče lahko pridobi oziroma se mu dodeli največ do
30 % vseh sredstev, ki so mu bila glede na oceno iz drugega
odstavka 18. člena tega zakona v programu za odpravo posledic
nesreče potrjena.

1. pregledovanje in potrjevanje programov za odpravo posledic
nesreče,
v
2. priprava predlogov za odločitve o razdelitvi sreds
proračunske rezerve,
v
3. uresničevanje odločitev vlade pri dodelitvi sreds
posameznemu upravičencu,
. v
4. spremljanje odprave posledic nesreče in porabe sreds
proračunske rezerve,
. k0
5. ugotavljanje nenamenske porabe sredstev proračun
rezerve,
^
6. izdelava poročila o porabi sredstev proračunske rezerve

Besedilo 10.člena se spremeni, tako da se glasi:

(2) Občini se lahko dodeli za izvedbo gradbenih in drugih
geotehničnih ukrepov za preprečitev plazenja na zemljišču do 70
% vseh sredstev, ki so bila glede na oceno višine vseh sredstev
za odpravo posledic plazenja v programu za odpravo posledic
zemeljskega plazu iz 18. člena tega zakona potrjena.
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Posamezni nesreči in poročila o porabi vseh sredstev
proračunske rezerve v posameznem proračunskem obdobju.«

rezerve, če ocena iz drugega odstavka 18. člena tega zakona v
potrjenem programu za odpravo posledic nesreče po tem zakonu
presega 20 % sredstev, ki so v državnem proračunu namenjena
za investicijska, investicijskovzdrževalna, vzdrževalna ali
obnovitvena dela na delovnem področju, na katero sodijo stvari
iz prejšnjega člena.«

Obrazložitev:
Besedilo prvega odstavka 10. člena razširi veljavnost določb tudi
za ekološke nesreče. V tretjem odstavku se doda nova 5. točka,
ki se nanaša na nalogo komisije o ugotavljanju nenamenske porabe
sredstev proračunske rezerve.

- Obrazložitev:
Dodane so določbe, ki se nanašajo na prag za dodelitev sredstev
proračunske rezerve osebam javnega prava, katerih ustanovitelj
ali soustanovitelj je država.

(13)
Amandma k 11. členu:
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:

(16)
Amandma k 14. členu:

"(1) Letno poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve ob
Posamezni nesreči sprejme vlada.

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

(2) Letno poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve v
Posameznem proračunskem obdobju predloži vladi v sprejem
Ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi poročila komisije o
Porabi sredstev proračunske rezerve v posameznem
Proračunskem obdobju iz 10. člena tega zakona.

»(1) Občini se dodelijo sredstva proračunske rezerve za odpravo
posledic nesreče na stvari v njeni lasti, ki:
1. je del lokalne infrastrukture, za katero se sredstva za investicije
in investicijskovzdrževalna dela zagotavljajo v občinskem
proračunu,
2. je namenjena izvajanju lokalne javne službe, ki se financira tudi
iz sredstev občinskega proračuna,
3. je gozdna cesta, za katero se sredstva za investicijska in
investicijskovzdrževalna dela sofinancirajo iz sredstev
občinskega proračuna,
4. je z aktom občine razglašena za kulturni spomenik,
5. je objekt ali naprava, ki je namenjena varstvu naravne
znamenitosti, razglašene z aktom občine.

(3) Vlada predloži letno poročilo o porabi sredstev proračunske
rezerve Državnemu zboru z zaključnim računom proračuna.«
-fibražloiitgv;
v
besedilu novega 11. člena se spremembe nanašajo na
*amenjavo
besed »državna pomoč« z besedama »proračunska
re
*erva«.
(14)
Amandma k 12. členu:

(2) Osebi javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je
občina, se dodelijo sredstva proračunske rezerve za odpravo
posledic nesreče na objektu ali zemljišču, ki je v njeni lasti in je del
lokalne infrastrukture. «

Besedilo 12.člena se spremeni, tako da se glasi:
"Državni organ in oseba javnega prava, katere ustanovitelj ali
^ustanovitelj
je država, pridobita sredstva proračunske rezerve
a
odpravo posledic nesreče na stvari, ki:

- Obrazložitev;
V novem besedilu 14. člena so dodane določbe, ki se nanašajo
na odpravo posledic ekoloških nesreč, in v novem drugem
odstavku določbe, ki se nanašajo na stvari, ki so del lokalne
infrastrukture v lasti osebe javnega prava, katere ustanovitelj ali
soustanovitelj je občina.

?" '9 d0' državne infrastrukture, za katero se sredstva za investicije
p^^esticijskovzdrževalna dela zagotavljajo v državnem
Jje namenjena izvajanju državne javne službe, ki se financira
2 12 sredstev državnega proračuna,
.10 druga stvar, ki je v lasti države in se njihovo vzdrževanje ali
na
vljanje financira iz sredstev državnega proračuna,
g' I® z aktom države razglašena za kulturni spomenik,
e
• l objekt ali naprava, ki je namenjena varstvu naravne
ame
nitosti, razglašene z aktom države,
6
del ^°zci' 23 katerega se odprava posledic naravnih nesreč že
0
go° |jnanc'ra 'z sredstev državnega proračuna na podlagi zakona

(17)
Amandma k 15. členu:
Besedilo 15. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Osebi zasebnega prava se dodelijo sredstva proračunske
rezerve za odpravo posledic nesreče večjega obsega, če gre za
odpravo posledic na trajnem nasadu, kmetijskem zemljišču, ki je
namenjeno kmetijski obdelavi, in na objektu, ki je namenjen
stalnemu bivanju ali izvajanju dejavnosti.
(2) Za izvedbo ukrepov za preprečitev plazenja na zemljišču, ki
je v lasti osebe zasebnega prava, se dodelijo sredstva
proračunske rezerve občini.«

na oc|
°H8rT1
besedilu
12.ekoloških
člena so nesreč.
dodane določbe, ki se nanašajo
pravo
posledic
(15)
A
*andma k 13. členu:

- Obrazložitev;
V prvem odstavku 15. člena se s spremembo določbe tega
odstavka nanašajo tudi na ekološke nesreče besedi »državna
pomoč« pa sta nadomeščeni z »proračunska rezerva«.
Sprememba besedila drugega odstavka pa je v povezavi s
spremembo v prvem odstavku.

es

edilo 13. j|ena S0 Spremeni, tako da se glasi:

s

Vr 0r an n
ous^an
" 9 je' država,
osebe so
javnega
prava,dokaterih
ustanovitelj
ali
°voitelj
upravičeni
sredstev
proračunske

|o

p
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(18)
Amandma k 16. členu:

V besedilu prvega odstavka 18. člena se spremembe nanašajo
na nadomestitev besede »pomoč« z »dodelitev« in v drugem
odstavku tega člena na nadomestitev besed »državna pomoč« z
besedama »proračunska rezerva«.

Besedilo 16.člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Občina in osebe javnega prava, katerih ustanovitelj oziroma
soustanovitelj je občina, so upravičeni do sredstev proračunske
rezerve, če skupna ocena višine potrebnih sredstev iz drugega
odstavka 18. člena tega zakona v potrjenem programu za odpravo
posledic vseh nesreč, ki so se zgodile na njenem območju v
posameznem proračunskem letu, preseže 15 % izdatkov
občinskega proračuna preteklega leta.

(21)
Amandma k 19. členu:
Besedilo 19.člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Komisija pregleda program iz prejšnjega člena in ga potrdi
ter pripravi pisno poročilo in predlog odločitve o razdelitvi sredstev
proračunske rezerve.

(2) Občina je upravičena, da se ji dodelijo sredstva proračunske
rezerve za odpravo posledic večjega obsega za stvari iz
prejšnjega odstavka, če je oblikovano proračunsko rezervo v
višini najmanj 0,5 % že porabila za odpravo posledic nesreč v
tekočem proračunskem letu.«

(2) Pisno poročilo in predlog komisije iz prejšnjega odstavka
ministrstvo ob soglasju ministrstva, pristojnega za finance,
predloži vladi v sprejem.

- Obrazložitev:
V besedilu 16. člena se s spremembo določbe tega člena nanašajo
tudi na ekološke nesreče, za dodelitev sredstev proračunske
rezerve pa so drugače postavljene omejitve, pri katerih je občina
upravičena do teh sredstev.

(3) Vlada odloči o uporabi višine sredstev proračunske rezerve
pri odpravi posledic posamezne nesreče in o njeni razdelitvi.«
■ Obrazložitev:
V besedilu 19. člena se spremembe nanašajo na nadomestitev
besed »državna pomoč« z besedama »proračunska rezerva«,
z določbami novega drugega odstavka v 19. členu pa so usklajene
določbe o porabi sredstev proračunskih rezerv z določbami
zakona o javnih financah.

(19)
Amandma k 17. členu:
Besedilo prvega odstavka 17. člena se spremeni tako, da se
glasi:

(22)
Amandma k 20. členu:

»(1) Sredstva proračunske rezerve upravičenec pridobi oziroma
se mu dodelijo na podlagi njegove zahteve za pomoč pri odpravi
posledic nesreče, ki jo mora predložiti ministrstvu najkasneje v
30 dneh od objave časa nastanka nesreče.«

4
Besedilo 20. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Sredstva proračunske rezerve morajo biti porabljena skladno
z namenom, določenim v aktu iz tretjega odstavka prejšnjega
člena.

Četrti odstavek 17. člena se črta.

(2) Zaradi zagotovitve namenske porabe sredstev proračunske
rezerve morajo občine, osebe javnega prava, katerih ustanovitelj
ali soustanovitelj je občina ali država, in osebe zasebnega prava
pred nakazilom sredstev predložiti ministrstvu pristojnemu za
finance ustrezen instrument zavarovanja plačila.

V besedilu prvega odstavka 17. člena se spremembe nanašajo
na zamenjavo besed »državna pomoč« z besedama
»proračunska rezerva«. Besedilo četrtega odstavka 17. člena je
v celoti zajeto v 3. alinei prvega odstavka novega 2. b člena tako,
da se z določbami tega zakona ne določa rok, v katerem mora
državna komisija, ustanovljena po predpisih o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami, predložiti poročilo o škodi.

(3) Poročilo o neporabljenih sredstvih in o nenamenski porabi
sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic nesreč
pripravi komisija.
(4) Neporabljena ali nenamensko porabljena sredstva državne
pomoči mora upravičenec vrniti v proračun Republike Slovenije v
30 dneh od odločbe proračunske inšpektorja ministrstvapristojnega za finance, za njihovo vračilo.

(20)
Amandma k 18. členu:
Besedilo prvega in drugega odstavka 18. člen se spremeni tako,
da se glasi:

(5) Upravičenec je dolžan neporabljena sredstva v 30 dneh od
odločbe proračunske inšpektorja ministrstva, pristojnega za
nance, vrniti skupaj z obrestmi po obrestni meri po zakonu, k
ureja obrestno mero zamudnih obresti, v proračun Republik®
Slovenije.«

»(1) Zahtevi za dodelitev sredstev za odpravo posledic nesreče
po tem zakonu mora upravičenec priložiti program za odpravo
posledic.
(2) Program iz prejšnjega odstavka mora vsebovati predvsem:

• Obrazložitev;
j(
Predlagatelj je v novem besedilu 20. člena bolj jasno oprede1
način ugotavljanja in vračila neporabljenih sredstev ozirofl ^
nenamensko porabljenih sredstev. Črtan je tudi šesti in sed"1
odstavek.

1. oceno višine vseh potrebnih sredstev za odpravo posledic
nesreče,
2. seznam poškodovanih stvari, za katere upravičenec predlaga
uporabo sredstev proračunske rezerve,
3. opis del in ukrepov za odpravo posledic nesreče na stvareh iz
prejšnje točke «
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(23)
ArT
>andma k 21. členu:

in drugimi nesrečami pri tekoči kmetijski proizvodnji sledi, da škoda
presega 0,05 % prejemkov proračuna Republike Slovenije v letu,
v katerem se je zgodila nesreča, in gre za škodo, povzročeno
zaradi neurja, poplave, visokega snega, močnega vetra, toče,
pozebe, suše, žleda ali požara v naravnem okolju.

besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Upravičenec, ki so mu bila dodeljena sredstva proračunske
rezerve za odpravo posledic nesreče po tem zakonu, mora
Podložiti komisiji zaključno poročilo o njihovi porabi najkasneje v
2 mesecih od njihove dodelitve.

(2) Sredstva proračunske rezerve iz prejšnjega odstavka se
dodelijo občini za osebe zasebnega prava, ki imajo stalno
prebivališče na njenem območju ali so zakupniki državnih zemljišč
na njenem območju.

(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka mora o izvajanju porabe
Sr
edstev proračunske rezerve poročati komisiji na njeno zahtevo
udi
pred iztekom roka iz prejšnjega odstavka.

(3) O razdelitvi sredstev proračunske rezerve osebam iz
prejšnjega odstavka odloča pristojni organ občine v skladu s
predpisi. Za postopek pridobivanja in odločanja o dodelitvi sredstev
se smiselno uporabljajo tudi določbe 10., 19. in 21. člena tega
zakona.«

j3) Minister, pristojen za okolje, predpiše tri mesece po uveljavitvi
®9a zakona roke in način poročanja iz prejšnjih odstavkov tega
člena.

- Obrazložitev:
V besedilu 24. člena se spremembe nanašajo na nadomestitev
besed »državna pomoč« z besedama »proračunska rezerva«.

j4a' Na podlagi vloge upravičenca lahko ministrstvo podaljša rok
izvedbo ukrepov odprave posledic nesreče iz potrjenega
Programa za odpravo posledic nesreče, če je iz vloge razvidno,
a 6
' do zamud pri izvedbi ukrepov prišlo zaradi višje sile in je
Pravičenec k vlogi priložil začasno poročilo o porabi sredstev
Proračunske rezerve.«

(27)
Amandma za novi 24.a člen:

j^iaž!aiit§v:
redlagatelj je z novim četrtim odstavkom 21. člena uredil primere
od KVrena
'^0ni'1 zamud pri odpravi posledic nesreč, za katere so bila
2l°^
sredstva proračunske rezerve. V preostalem besedilu
, .'.clena pa se spremembe nanašajo na nadomestitev besed
zavna pomoč« z besedama »proračunska rezerva«.

Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi:

(24)
Am
andma k 22. členu:

(2) Obstoječi zemeljski plaz je zemeljski plaz, ki se je sprožil pred
dnevom uveljavitve tega zakona, posledice njegovega plazenja
ter plazenje samo pa ni bilo odpravljeno.

»24.a člen
(1) Vlada odloči o uporabi sredstev proračunske rezerve tudi za
pomoč pri odpravi posledic obstoječega zemeljskega plazu.

8 1 ods,avku 22
nad™rT1es,
" ta
- člena se besedi »državna pomoč«
nn,:
' z besedama »proračunska rezerva« tako, da se
prvi
odstavek glasi:

(3) Vlada določi seznam plazov iz prejšnjega odstavka in ga
objavi.
(4) Na podlagi seznama obstoječih plazov in ocene o posledicah
plazenja na stvareh ministrstvo, pristojno za okolje, ob soglasju
ministrstva, pristojnega za finance, predloži predlog letnega
programa za odpravo posledic plazenja obstoječih plazov vladi v
potrditev.

kazn^- denarno kaznijo od 500.000 do 1.200.000 tolarjev se
rezerv'96 nZa
Prekr^ek
pravnaz namenom
oseba, če njihove
sredstev
proračunske
' porabila
skladno
porabe.«
(25)
Janama k 23. <!ienu:

(5) Na podlagi potrjenega letnega programa za odpravo posledic
plazenja obstoječih zemeljskih plazov komisija opravi naloge v
zvezi z pridobivanjem in dodeljevanjem sredstev proračunske
rezerve.«

Be

sedilo 23. člena se črta.

- Obrazložitev:
Z dodanim 24.a členom je urejena uporaba sredstev proračunske
rezerve za celovito odpravo posledic plazenja. Ker so posledice
plazenja posledice, ki nastajajo v večji meri zaradi obstoječih
zemeljskih plazov, katerih plazenje ni bilo z ustreznimi
geotehničnimi ukrepi zaustavljeno ali pa se k izvajanju ukrepov
za preprečitev njihovega plazenja ni pristopilo, je treba v zakonu
posebej določiti pogoje in način uporabe sredstev proračunske
rezerve za odpravo posledic teh plazov. Z določbami novega
24.a člena je predlagatelji v zadostni meri uredil tudi vprašanje
plazenja obstoječih plazov, katerih odprava bo potekala na podlagi
letnih programov ter v obsegu razpoložljivih sredstev proračunske
rezerve.

Cler|
urejeno z zakonom
a se
črta, ker
je financiranje javne porabe že
o javnih
financah.

(26)
Amandma k 24. členu:
besedilo 24 *1
Clen

a se spremeni tako, da se glasi:
"(1) V č 9SU d us,anov ,ve
za zavar
°
' vzajemne kmetijske zavarovalnice
Sr
Van 6 posevkov in
edstev°
'
plodov lahko vlada odloči o uporabi
°cene n prora^unske rezerve tudi ob naravnih nesrečah, če iz
Posredne škode po predpisih o varstvu pred naravnimi

1& a

- Pri12000
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA
S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI

11 Naslov predloga akta:

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

Zakon o pogojih in načinu uporabe sredstev državne pomoči
pri odpravi posledic naravnih nesreč - EVA 2000-2511-0004

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedenijž
slovenščino?

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

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik?

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

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAI1&
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerzah

Zakon ni na seznamu prevzema pravnega reda
b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče
obveznosti izpolnjene:

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

Zakon ni na seznamu programa za prevzem pravnega reda.
3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):

Državni sekretar
mag. Radovan Tavzes, l.r.

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

Minister
za okolje in prostor:
DR. PAVEL GANTAR, l-r-

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

poročevalec, št. 27
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

SODELOVANJU

o ZA

DELO,

ZADEVE

DRUŽINO

MINISTRSTVOM

IN

REPUDLIKE

MINISTRSTVOM

ZADEVE

MED

ZA

0

SOCIALNE

SLOVENIJE

DELO

REPURLIKE

IN

IN

SOCIALNE

ALBANIJE

(BALMDSZ)
- EPA 1130-11številka: 101-05/99-2
Ljubljana, 31.03.2000
0

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

Vlada Republike Slovenije je na 153. seji dne 30. marca 2000
določila besedilo:
" PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
^DELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO
'N SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN
MINISTRSTVOM ZA DELO IN SOCIALNE ZADEVE
REPUBLIKE ALBANIJE,

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve
- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve
- mag. Renata CVELBAR BEK, svetovalka Vlade Republike
Slovenije v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

^ ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
stavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

1. člen

2. člen

dru'ž'C'ra Se ®P°razurn o sodelovanju med Ministrstvom za delo,
za d "i0 'nn socialne
zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom
ar
' socv'aLjubljani.
lne zadeve Republike Albanije, podpisan 12.
Iiani,«f-°
>uar)a 2000

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v
slovenskem jeziku glasi:
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SPORAZUM
O SODELOVANJU
MED
MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
MINISTRSTVOM ZA DELO IN SOCIALNE ZADEVE
REPUBLIKE ALBANIJE

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije
ter Ministrstvo za delo in socialne zadeve Republike Albanije, v
nadaljevanju pogodbenika,

izmenjava informacij o sistemu odnosov med delodajalci in
delojemalci, o kolektivnih pogodbah in o zakonski ureditvi
delovanja trga dela,
izmenjava izkušenj o posebnih programih za preprečevanje
dolgotrajne brezposelnosti in za pomoč skupinam z
neugodnim položajem na trgu dela (prvi iskalci zaposlitve,
invalidi itd.),
izmenjava izkušenj o načinih ugotavljanja učinkovitosti
ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
izmenjava izkušenj o delovanju inšpekcije dela predvsem z
vidika varstva in zdravja pri delu in preprečevanja dela na
črno,
proučitev stanja, možnosti in koristi za razvoj raznih oblik
sodelovanja med državama na področju zaposlovanja.

sta se v želji po vzpostavitvi medsebojnega sodelovanja na
delovnih področjih obeh pogodbenikov odločili skleniti ta sporazum
o medsebojnem sodelovanju.
Da bi dosegla ta namen, sta se pogodbenika sporazumela, kot
sledi:
1. člen
Organa, pristojna za sodelovanje, sta:
a) na slovenski strani: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve Republike Slovenije,

4. člen

b) na albanski strani: Ministrstvo za delo in socialne zadeve
Republike Albanije.

Pogodbenika se glede financiranja izvajanja tega sporazuma
sporazumeta, da stroške potovanja strokovnjakov krije pošiljatelj,
stroške nastanitve pa gostitelj.

2. člen

Gostitelj poskrbi za pripravo ustreznega strokovnega programa-

Predvidene so zlasti te oblike sodelovanja:

5. člen

1. Izmenjava strokovnjakov s področij, za katera sta pristojni
ministrstvi,
2. posvetovanje in dodatno usposabljanje strokovnjakov,
3. Izmenjava strokovnega gradiva, zlasti o izvajanju programov
za politiko dela in zaposlovanja, zakonodajnih predlogov ter
drugega gradiva s področja dela obeh ministrstev kakor tudi
ustreznih strokovnih mnenj.

Ta sporazum se sklene za obdobje štirih let. Po preteku tega
obdobja se njegova veljavnost molče podaljša vsakokrat za eno
leto, če ga noben pogodbenik pisno ne odpove najkasneje 30 dni
pred njegovim potekom.
Ta sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenika pisn0
obvestita o izpolnitvi vseh notranjepravnih pogojev, potrebnih za
začetek njegove veljavnosti.

Vrsta in obseg konkretnih oblik sodelovanja se vsakokrat
sporazumno določita za obdobje dveh let.

Sestavljeno in podpisano v Ljubljani 12. ianuaria 2000 v dveh
izvirnikih v angleškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako
verodostojni.

3. člen
Pogodbenika določata te prednostne naloge:

Za Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Republike Slovenije

1. izmenjava izkušenj o ukrepih, predpisih in institucijah na
področju politike dela in zaposlovanja,

mag. Anton Rop l.r.
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Za Ministrstvo za delo
in socialne zadev®
Republike Albanij®
Makbule Q&Q° l.r.
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3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve.

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

OBRAZLOŽITEV

Sporazum o sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino in
°cialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in
s
ocialne zadeve Republike Albanije sta 12. januarja 2000 v Ljubljani
Podpisala mag. Anton Rop, minister za delo, družino in socialne
zadeve Republike Slovenije in Makbule Qego, ministrica za delo
ms
°cialne zadeve Republike Albanije.

položajem na trgu dela ter proučitev stanja, možnosti in interesov
za razvoj raznih oblik sodelovanja med državama na področju
zaposlovanja.

s

V skladu z drugim odstavkom 5. člena omenjenega sporazuma,
le-ta začne veljati z dnem, ko se pogodbenika pisno obvestita o
izpolnitvi notranjepravnih pogojev, potrebnih za začetek njegove
veljavnosti.

Sporazum predvideva naslednje oblike sodelovanja: izmenjavo
s področij, ki jih pokrivata ministrstvi, posvetovanja
> dodatno usposabljanje strokovnjakov, izmenjavo strokovnega
gradiva, zakonodajnih predlogov ter drugega gradiva s področja
ministrstev, kakor tudi strokovnih mnenj o njem.

sr
okovnjakov
lr

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Za izvajanje sporazuma v proračunu ne bo potrebno zagotoviti
dodatnih sredstev.

adnostne naloge sporazuma so izmenjava izkušenj o ukrepih,
I P'sih in institucijah na področju politike dela in zaposlovanja;
Menjava izkušenj o posebnih programih za preprečevanje
0
9otrajne brezposelnosti ter podpora skupinam z neugodnim
ed

Ratifikacija sporazuma ne narekuje sprejema novih oziroma
spremembe veljavnih predpisov.
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Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 153. seji dne 30. marca 2000
določila besedilo:

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v ministrstvu za zunanje
zadeve
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj
- Tatjana BRUNČEK JOVIČEVIČ, svetovalka Vlade Republike
Slovenije v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.

^PREDLOGA zakona o ratifikaciji sporazuma med
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
HRVAŠKE o spodbujanju in vzajemni zaščiti
"česticu,
p 9a pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
a
od s»avka
"'k063.^rčlena
*avne9zakona
zborao Republike
Slovenije in drugega
zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
a
0 R©publike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika

1. člen

2. člen

Fe
' Publik S0 ^porazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Podnici n6v a^e o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij,
Zagrebu 12. decembra 1997.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku glasi:

■ april 2000
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SPORAZUM
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE
O SPODBUJANJU IN VZAJEMNI ZAŠČITI INVESTICIJ

3. Izraz »dohodek« pomeni vse prihodke od investicij, posebej
dobiček, obresti, dohodek od gotovinskih investicij, dividende,
licenčnine, povračila za pomoč in tehnične storitve in razna
druga nadomestila.

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške (v
nadaljnjem besedilu: »pogodbenici«)
sta se z željo, da bi ustvarili ugodne razmere za boljše
gospodarsko sodelovanje med državama, še posebej za
investiranje investitorjev ene pogodbenice na ozemlju druge
pogodbenice, in

4. Izraz »ozemlje« pomeni ozemlje Republike Slovenije in ozemlje
Republike Hrvaške kot tudi tista območja morja, ki se
nadaljujejo na zunanje meje njunih teritorialnih morij, vključno
z morskim dnom in podzemljem, na katerih pogodbenici v
skladu z mednarodnim pravom izvajata suverene pravice in
jurisdikcijo brez prejudiciranja prihodnje določitve meje na
morju med pogodbenicama.

s ciljem, da bosta spodbujanje in vzajemna zaščita investicij, ki
temeljijo na mednarodnih sporazumih, pripomogla k pospeševanju
poslovnih stikov in gospodarskemu razvoju obeh držav,
dogovorili naslednje:

5. Kakršna koli sprememba oblike investicije v skladu z zakoni
in predpisi pogodbenice, na ozemlju katere se investicija izvaja,
ne vpliva na samo investicijo.

1. člen
OPREDELITEV POJMOV
Za namene tega sporazuma:

2. člen
SPODBUJANJE IN ZAŠČITA INVESTICIJ

1. Izraz »investicija« pomeni vse vrste premoženja,
investiranega v skladu z zakonodajo pogodbenice, na ozemlju
katere je investicija izvedena, in vključuje zlasti, ne pa
izključno:

1. Vsaka pogodbenica bo na svojem ozemlju spodbujala in
ustvarjala ugodne razmere za investicije investitorjev druge
pogodbenice in jih dovoljevala v skladu s svojo zakonodajo-

a) premičnine in nepremičnine ter druge stvarne pravice,
kot so hipoteka, služnost in zastavna pravica;

2. Investicije investitorjev vsake pogodbenice bodo na ozemlju
druge pogodbenice ves čas trajanja deležne pravične m
nepristranske obravnave ter popolne zaščite in varnostiNobena pogodbenica ne bo sprejemala neupravičenih ali
diskriminacijskih ukrepov, s katerimi bi kakor koli škodovala
upravljanju, vzdrževanju, uživanju, uporabi investicij
investitorjev druge pogodbenice ali razpolaganju z njimi na
svojem ozemlju. Vsaka pogodbenica bo spoštovala vsakršno
obveznost, ki jo bo sprejela v zvezi z investicijami investitorjev
druge pogodbenice.

b) deleže, delnice, obveznice in vse druge oblike udeležbe
v družbi;
c) denarne terjatve in vse druge terjatve po pogodbi, ki imajo
ekonomsko vrednost in so povezane z investicijo;
d) pravice intelektualne lastnine, ki vključujejo avtorske in
druge sorodne pravice, patente, pravice glede rastlinskih
vrst, industrijske vzorce, topografijo polprevodniških
integriranih vezij, poslovne skrivnosti, vključno know-how
in zaupne poslovne informacije, blagovne in storitvene
znamke ter trgovska imena;

3. člen
NACIONALNA OBRAVNAVA IN
NAČELO NAJVEČJIH UGODNOSTI

e) koncesije, dodeljene na podlagi zakona ali po pogodbi, za
opravljanje katere koli gospodarske dejavnosti, vključno
s koncesijami za iskanje, pripravo, pridobivanje in
izkoriščanje naravnih bogastev.

1. Nobena pogodbenica ne bo na svojem ozemlju obravnavala
investicij ali dohodkov investitorjev druge pogodbenice
ugodno, kot obravnava investicije ali dohodke svojih lastni
investitorjev oziroma investicije ali dohodke investitorjev kak
tretje države.

2. Izraz »investitor« pomeni vsako fizično ali pravno osebo ene
pogodbenice, ki izvaja investicijo na ozemlju druge
pogodbenice.

2. Nobena pogodbenica ne bo na svojem ozemlju obravnavala
investitorjev druge pogodbenice v zvezi z upravljanje^'
vzdrževanjem, uživanjem, uporabo njihovih investicij a
razpolaganjem z njihovimi investicijami manj ugodno 0
obravnave, ki jo zagotavlja svojim lastnim investitorje
oziroma investitorjem kake tretje države.
bo
3. Določb tega člena v zvezi z zagotovitvijo obravnave, ki ne
manj ugodna od tiste, ki je zagotovljena investitorje

a) Izraz »fizična oseba« pomeni za obe pogodbenici vsako
fizično osebo, ki Ima državljanstvo ene od pogodbenic.
b) Izraz »pravna oseba« pomeni za obe pogodbenici kateri
koli subjekt, ki je ustanovljen v skladu z zakonodajo ene
od pogodbenic in ima stalni sedež na ozemlju te
pogodbenice.
104

posamezne pogodbenice ali investitorjem kake tretje države,
ni mogoče razlagati tako, da obvezujejo eno pogodbenico, da
dodeli investitorjem druge pogodbenice ugodnejšo obravnavo,
prednosti ali privilegije, ki izhajajo iz:

odstavku tega člena, uporabljali isto obravnavo, kot velja za
repatriacijo investicij in dohodkov, ki jih izvedejo investitorji
tretjih držav.

a) kake obstoječe ali prihodnje carinske ali gospodarske
unije, področja proste trgovine ali sporazuma o njej ali
podobnega mednarodnega sporazuma, katerega
podpisnica je ali bo v prihodnje postala ena od pogodbenic;

7. člen
SUBROGACIJA
1. Če pogodbenica ali od nje pooblaščena agencija opravi plačilo
na podlagi odškodninskega zahtevka, poroštva ali
zavarovalne pogodbe v zvezi z investicijo, bo druga
pogodbenica priznala prvi pogodbenici ali od nje pooblaščeni
agenciji prenos vseh pravic ali terjatev oškodovanega
investitorja, prva pogodbenica ali od nje pooblaščena agencija
pa se obvezuje uresničiti take pravice in izpolniti take terjatve
na podlagi subrogacije v istem obsegu kot ta investitor.

b) sporazumov, sklenjenih zaradi izogibanja dvojnega
obdavčenja.
4. člen
obravnava pri nadomestilu za škodo in
IZGUBE

2. Prva pogodbenica ali od nje pooblaščena agencija ima vedno
pravico do enake obravnave glede pravic ali terjatev, nastalih
na podlagi prenosa.

investitor ene od pogodbenic utrpi škodo ali ima izgube pri
vojih investicijah na ozemlju druge pogodbenice zaradi nemirov,
jne ali drugih oblik oboroženih spopadov, izrednih stanj ali drugih
Pooobnih dogodkov, se glede odškodnine ali drugih nadomestil
e
bo obravnaval manj ugodno kot njeni lastni investitorji ali
•nvestitorji tretjih držav.
■ ■

8. člen
REŠEVANJE SPOROV MED
INVESTITORJEM IN POGODBENICO

5. člen
RAZLASTITEV

1. Vsak spor, ki nastane med pogodbenico in investitorjem druge
pogodbenice v zvezi z investicijo, se bo, če je le mogoče,
reševal dobronamerno in sporazumno.

Investieijg investitorjev ne smejo biti predmet kakršnih koli
Ukrepov, ki bi lahko trajno ali začasno omejili njihovo pravico
o lastništva, posesti, uživanja ali uporabe, razen v primerih,
0 je to posebej določeno z zakonom ali drugimi akti pristojnih
ar
žavnih organov.

2. Če spora ni mogoče rešiti sporazumno v šestih mesecih od
datuma pisnega obvestila drugi pogodbenici, lahko oškodovani
investitor po svoji presoji predloži spor v reševanje:
a) pristojnemu sodišču pogodbenice;

Investicij investitorjev ene pogodbenice na ozemlju druge
Pogodbenice ni mogoče razlastiti ali v zvezi z njimi sprejemati
^rugih ukrepov, ki bi imeli enak učinek kot razlastitev (v
adaljevanju: »razlastitev«), razen če ne gre za kak ukrep v
Vnem
interesu v zvezi z notranjimi potrebami te
P 1 godbenice, ki je izveden na nediskriminacijski podlagi in ob
rem, ustreznem in učinkovitem nadomestilu. Tako

b) ad hoc razsodišču v skladu z Arbitražnimi pravili Komisije
Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (The
Arbitration Rules of Procedure of the United Nations Commission for International Law - UNCITRAL);
c) arbitražnemu sodišču v skladu z Arbitražnimi pravili
Trgovinske zbornice v Stockholmu (The Rules of the
Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce);

bo
ra zaščene
|0rnes*i!° investicije
izplačanoneposredno
takoj in bo enako
vrednosti
pred dejanski
trenutkom,
ko je
nost seznanjena z nameravano razlastitvijo, vključevati
a
0 ?|. bresti po šestmesečni obrestni meri LIBOR, računano
neva razlastitve do dneva plačila. Nadomestilo mora biti
lansko vnovčljivo in prosto prenosljivo.

d) arbitražnemu sodišču Mednarodne trgovinske zbornice
v Parizu (The Pariš International Chamber of Commerce);

P^ga in drugega odstavka tega člena veljajo tudi
Ukvida

°d

inves, ci in v

' '

e) Mednarodnemu centru za reševanje investicijskih sporov
(The International Center for Settlement of Investment
Disputes - ICSID) po Konvenciji o reševanju investicijskih
sporov med državami in državljani drugih držav, ki je bila
na voljo za podpis v VVashingtonu D.C. 18. marca 1965, in
Dodatnem dogovoru o urejanju postopkov sprave,
arbitraže in ugotavljanja dejstev.

Pr'meru popolne ali delne

RE

PATRIACIJA INVESTICIJE IN DOHODKOV
1. Vsaka
inve t' ^^odbenica
bo v zvezi z investicijami jamčila
obv
'em druge pogodbenice po poravnavi davčnih
inve T08" neomei0n prenos vseh sredstev v zvezi z
Pogodb0''0' dohodkov in zaslužkov državljanov ene
delo en'Ce' k'se i'm na ozemlju druge pogodbenice dovoljuje
Prosto ZV6Zi Z inves,icii°' Prenosi bodo opravljeni takoj v
n iiVi va u,i oziroma v
Prvotn Zavr®
'
'
valuti, v kateri je bil kapital
pren
'ožen^ če se investitor ne dogovori drugače, bodo
eni
Prenos' ' °vpravl
menjalnem
tečaju,
ki velja na dan
s '
kladu z P°
veljavnimi
deviznimi
predpisi.

3. Pogodbenici se bosta vzdržali pogajanj po diplomatski poti o
kateri koli zadevi, ki je predmet arbitražnega spora ali sodnih
postopkov, dokler ti postopki niso končani.
9. člen
REŠEVANJE SPOROV MED POGODBENICAMA
1. Vsi spori, ki nastanejo med pogodbenicama v zvezi z razlago
in uporabo tega sporazuma, se, kolikor je le mogoče, rešujejo
po diplomatski poti.

Z Cl
3am
Obv^zLfle,
' ^lena
tega sporazuma
se pogodbenici
a,°'°^'
da bosta
za prenose,
navedene
v prvem
le
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2. Če spora ni mogoče rešiti v šestih mesecih od dneva, ko je
ena od pogodbenic o sporu pisno obvestila drugo
pogodbenico, se spor na zahtevo ene od pogodbenic predloži
ad hoc arbitražnemu sodišču.
3. Arbitražni senat se konstituira na naslednji način: v dveh
mesecih od prejema zahteve za arbitražo imenuje vsaka
pogodbenica enega člana senata. Ta dva člana nato izbereta
državljana tretje države za predsednika. Predsednik mora
biti imenovan v treh mesecih od datuma, ko sta bila imenovana
člana senata.
4. Če imenovanja niso opravljena v roku, določenem v tretjem
odstavku tega člena, lahko pogodbenica povabi predsednika
Meddržavnega sodišča, da v treh mesecih opravi imenovanje.
Če je predsednik državljan ene od pogodbenic ali iz kakršnega
koli drugega razloga ne more opraviti te naloge, opravi
imenovanje podpredsednik sodišča. Če je tudi podpredsednik
sodišča državljan ene od pogodbenic ali prav tako iz
kakršnega koli razloga ne more opraviti te naloge, se povabi
po funkciji naslednji najvišji član Meddržavnega sodišča, ki ni
državljan nobene od pogodbenic, da opravi potrebna
imenovanja.
5. Arbitražni senat odloča z večino glasov, njegove odločitve so
obvezujoče. Vsaka pogodbenica krije stroške svojega
razsodnika in svojega zastopanja v arbitražnem postopku.
Stroške predsednika in vse druge stroške krijeta pogodbenici
v enakih delih.
Arbitražni senat sam določa svoje postopke.
10. člen
UGODNEJŠE PRAVO
Če bi zakonske določbe katere koli pogodbenice ali sedanje ali
morebitne prihodnje medsebojne obveznosti pogodbenic po
mednarodnem pravu poleg tega sporazuma vsebovale splošna
ali posebna pravila, ki bi investicijam investitorjev ene od
pogodbenic zagotavljala ugodnejše obravnavanje, kot ga
predvideva ta sporazum, bodo taka pravila v obsegu, v katerem
so ugodnejša, prevladala nad tem sporazumom.

11. člen
UPORABA SPORAZUMA
Ta sporazum se uporablja za investicije, ki obstajajo v trenutku
začetka njegove veljavnosti, in za tiste, ki bodo začete ali izvedene
po tem.
12. člen
ZAČETEK VELJAVNOSTI IN TRAJANJE SPORAZUMA
1. Ta sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega pisnega
obvestila, s katerim se pogodbenici pisno po diplomatski poti
medsebojno obvestita, da so izpolnjeni vsi pogoji za začetek
njegove veljavnosti, določeni v zakonodajah pogodbenic.
2. Ta sporazum velja deset let od dneva začetka njegove
veljavnosti in se samodejno podaljšuje za nadaljnjih deset let,
razen če ena pogodbenica po diplomatski poti obvesti drugo
pogodbenico, da namerava odpovedati sporazum, in sicer
najmanj eno leto pred iztekom prvega ali katerega koli
naslednjega desetletnega obdobja.
Obvestilo o odpovedi sporazuma začne veljati in sporazum
se šteje za odpovedanega po preteku enega leta od dne, ko
je druga pogodbenica po diplomatski poti prejela obvestilo o
odpovedi sporazuma.
3. Za investicije, izvedene pred odpovedjo sporazuma, s0
določbe tega sporazuma uporabljajo še nadaljnjih deset let
od dneva prenehanja tega sporazuma.
V potrditev navedenega sta pooblaščenca vlad podpisala ta
sporazum.
Sestavljeno v Zagrebu dne 12. 12 1997 v dveh izvirnikih v
slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer sta obe besedili
sta enako verodostojni.
ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Janez Drnovšek l.r.

ZA VLADO
REPUBLIKE HRVAŠKE
Zlatko Mateša U-

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem lis,u
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

poročevalec, št. 27

18.

april
J

OBRAZLOŽITEV

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
hrvaške o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij, ki ga je za
Republiko Slovenijo podpisal predsednik Vlade Republike
Slovenije, gospod dr. Janez Drnovšek, za Republiko Hrvaško pa
Predsednik Vlade Republike Hrvaške, gospod Zlatko Mateša, je
M podpisan v Zagrebu, 12. decembra 1997, v slovenskem in
hrvaškem jeziku.

odškodnine v primeru nacionalizacije, ekspropriacije oziroma
drugih ukrepov, ki bi posledično imeli enake učinke, ter ureditev
reševanja sporov. Poleg običajnega načina reševanja sporov med
pogodbenicama, je predvideno tudi reševanje sporov med
investitorjem ene pogodbenice direktno z drugo pogodbenico.
Sporazum je sklenjen za dobo deset let in se tiho podaljšuje za
nadaljnja desetletna obdobja, razen če ga najmanj eno leto pred
iztekom njegove veljavnosti katera od pogodbenic pisno ne odpove.
Če bo sporazum prenehal veljati iz razlogov in na način kot je
predvideno s sporazumom, bodo določbe sporazuma veljale še
nadaljnjih deset let po datumu njegove prekinitve za investicije, ki
so bile izvršene pred prenehanjem veljavnosti sporazuma.

Sporazum o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij je recipročen,
bilateralen akt, ki ga sklepata pogodbenici z namenom olajševanja
Pretoka kapitala, spodbujanja investicij in zagotavljanja pravne
varnosti investicij investitorjev obeh pogodbenic.
V sporazumu je določen tretma investicij, pri čemer je dopustnost
9anja tujega kapitala odvisna od zakonodaje pogodbenic, na
aterih teritoriju je investicija izvršena, medtem ko je tretma že
kršenih investicij v post-investicijski dobi enak tretmaju, ki ga
Pogodbenici
vsaka na svojem teritoriju zagotavljata domačim
lnves
ticijam, oziroma po načelu največjih ugodnosti investicijam
* tretjih držav.
Va

Sporazum o spodbujanju io vzajemni zaščiti investicij ratificira
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi drugega odstavka
63. člena Zakona o zunanjih zadevah.
Ratifikacija zadevnega sporazuma ne narekuje spremembo
obstoječih oziroma izdaje novih predpisov.

V nadaljevanju so v sporazumu opredeljene tudi specifične obveze
Pogodbenic, kot so zagotavljanje transfera vloženega kapitala in
ohodkov v zvezi z investicijo, izračunavanje in izplačilo

Za izvajanje sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih
proračunskih sredstev.

*
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Predlog zakona o

Ratifikaciji

SPLOŠNEMU

PRIVILEGIJIH

EVROPE

šestega

protokola

SPORAZUMU

IN

k

0

IMUNITETAH

SVETA

(MGPPI)

"EPA 1132-II-

številka: 904-05/99-2
Ljubljana, 31.03.2000

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

Vlada Republike Slovenije je na 153. seji dne 30. marca 2000
d
°ločila besedilo:

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve,
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

PdREDL0GA zakona 0 RATIFIKACIJI ŠESTEGA
PĐi?T0K0LA K SPLOŠNEMU sporazumu o
HIv.ILEGIJIH IN IMUNITETAH SVETA EVROPE,
p 9a pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
Poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
s
avka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

I.člen

2. člen

'n imunih Se ^6St' Pr0,0'<0' k Splošnemu sporazumu o privilegijih
1
996 n' e,afl Sveta Evrope, sestavljen v Strasbourgu 5. marca

Protokol se v angleškem izvirniku in v slovenskem prevodu glasi:

t

l8
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kadar se lahko odvzame brez škode za namen, za katerega se
podeljuje.

Šesti protokol k Splošnemu sporazumu
o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

5. člen
\
1. Določbe 1., 3. in 4. člena tega protokola se uporabljajo za
sodnega tajnika oziroma za njegovega namestnika, za
katerega je bilo državam pogodbenicam konvencije uradno
sporočeno, da opravlja naloge sodnega tajnika.

Države članice Sveta Evrope, podpisnice tega protokola, so se
ob upoštevanju Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, podpisane v Rimu 4. novembra 1950, (v nadaljevanju
"konvencija"),

2. Določbe 3. člena tega protokola in 18. člena splošnega
sporazuma se uporabljajo za namestnika sodnega tajnika.

ob upoštevanju Protokola št. 11 h konvenciji, ki preoblikuje
nadzorne mehanizme, vzpostavljene s konvencijo, podpisanega
v Strasbourgu 11. maja 1994, (v nadaljevanju "Protokol št. 11 h
konvenciji"), s katerim se ustanavlja stalno Evropsko sodišče za
človekove pravice (v nadaljevanju "sodišče"), ki nadomešča
Evropsko komisijo in Sodišče za človekove pravice,

3. Privilegiji in imunitete iz prvega in drugega odstavka tega
člena se sodnemu tajniku in njegovemu namestniku ne
podeljujejo v njuno osebno korist, ampak za lažje opravljanje
njunih nalog. Le plenum sodišča je pristojen, da odvzame
imuniteto sodnemu tajniku in njegovemu namestniku; nima le
pravice, ampak tudi dolžnost, da jima jo odvzame vedno,
kadar bi po njegovem mnenju imuniteta ovirala sodni postopek
in kadar se lahko odvzame brez škode za namen, za katerega
se podeljuje.

in ob upoštevanju 51. člena konvencije, ki navaja, da sodniki med
opravljanjem svojih nalog uživajo privilegije in imunitete, predvidene
v 40. členu Statuta Sveta Evrope in v sporazumih, sklenjenih na
tej podlagi,
ob sklicevanju na Splošni sporazum o privilegijih in imunitetah
Sveta Evrope, podpisan v Parizu 2. septembra 1949, (v
nadaljevanju "splošni sporazum") \er na njegov drugi, četrti in peti
protokol,

4. Generalni sekretar Sveta Evrope je pristojen, da v soglasju s
predsednikom sodišča odvzame imuniteto drugim
uslužbencem sodne pisarne v skladu z 19. členom splošnega
sporazuma in ob upoštevanju tretjega odstavka.

glede na to, da je priporočljivo, da se sprejme nov protokol k
splošnemu sporazumu, s katerim bodo sodnikom sodišča
podeljeni privilegiji in imunitete,

6. člen

sporazumele:

1. Dokumenti in listine sodišča, sodnikov in sodne pisarne so
nedotakljivi, če se nanašajo na delovanje sodišča.
1. člen

2. Uradni dopisi in druga uradna sporočila sodišča, sodnikov in
sodne pisarne se ne smejo zadrževati ali cenzurirati.

Poleg privilegijev in imunitet, navedenih v 18. členu splošnega
sporazuma, sodniki sami kot tudi njihovi zakonci in mladoletni
otroci uživajo privilegije in imunitete, oprostitve in olajšave, ki so v
skladu z mednarodnim pravom podeljeni diplomatskim
predstavnikom.

7. člen
1. Ta protokol je na voljo za podpis državam članicam Sveta
Evrope, podpisnicam splošnega sporazuma, ki lahko izrazijo
svoje soglasje, da jih zavezuje:

2. člen

a) podpis brez pridržka glede ratifikacije, sprejetja aH
odobritve ali

V tem protokolu izraz "sodniki" pomeni sodnike, izvoljene v skladu
z 22. členom konvencije, kot tudi katerega koli sodnika ad hoc, ki
ga imenuje država pogodbenica v skladu z drugim odstavkom
27. člena konvencije.

b) podpis s pridržkom ratifikacije, sprejetja ali odobritve, ki
mu sledi ratifikacija, sprejetje ali odobritev.
2. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo Pn
generalnem sekretarju Sveta Evrope.
i

3. člen
Da bi za sodnike zagotovili popolno svobodo govora in popolno
neodvisnost pri opravljanju njihovih dolžnosti, uživajo še naprej
imuniteto pred sodnim postopkom za vse izgovorjene ali zapisane
besede in vsa dejanja, ki so jih storili pri opravljanju svojih dolžnosti,
tudi če teh dolžnosti ne opravljajo več.

8. člen
1. Ta protokol začne veljati prvi dan meseca po izteku
enomesečnega obdobja od dne, ko so tri pogodbenice
splošnega sporazuma izrazile svoje soglasje, da jih ta protok0
zavezuje v skladu z določbami 7. člena ali z dnem začetka
veljavnosti Protokola št. 11 h konvenciji, kar je kasneje.
2. Za vsako državo pogodbenico splošnega sporazuma, ki
kasneje podpiše ta protokol brez pridržka glede ratifikac')®'
sprejetja ali odobritve ali ki ga ratificira, sprejme ali odot"1'
začne ta protokol veljati en mesec od dne takega podpis3 a
od dne deponiranja listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobri^1.

4. člen
Sodnikom se privilegiji in imunitete ne podeljujejo v njihovo osebno
korist, ampak zato, da se zagotovi neodvisno opravljanje njihovih
nalog. Le plenum sodišča je pristojen, da odvzame imuniteto
sodnikom; nima le pravice, ampak tudi dolžnost, da jo odvzame
vedno, kadar bi po njegovem mnenju ovirala sodni postopek in
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10. člen

9. člen
■ Država lahko ob podpisu brez pridržka glede ratifikacije, ob
ratifikaciji ali kadar koli kasneje z uradnim obvestilom
generalnemu sekretarju Sveta Evrope izjavi, da se ta protokol
uporablja za vsa ozemlja ali za eno od njih, za mednarodne
odnose katerih je odgovorna in za katera se uporabljajo
konvencija in protokoli.

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice
Sveta o:

2. Ta protokol se začne uporabljati za vsa ozemlja, navedena v
uradnem obvestilu, trideseti dan po dnevu, ko generalni
sekretar prejme uradno obvestilo.

c) vsakem datumu začetka veljavnosti tega protokola v skladu
z 8. in 9. členom,

1

a) vsakem podpisu,
b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi,

d) vsakem drugem aktu, uradnem obvestilu ali sporočilu v zvezi
s tem protokolom.

3

- Vsaka izjava, dana v skladu s prvim odstavkom, se lahko za
katero koli ozemlje, navedeno v taki izjavi, umakne ali
spremeni z uradnim obvestilom generalnemu sekretarju. Tak
urnik ali sprememba začne veljati prvi dan v mesecu po izteku
enomesečnega obdobja od dneva, ko generalni sekretar
Prejme uradno obvestilo.

Da bi to potrdili, so podpisani, ki so za to pravilno pooblaščeni,
podpisali ta protokol.
Sestavljeno v Strasbourgu 5. marca 1996 v angleškem in
francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni,
v enem izvodu, ki se shrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni
sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsem državam
članicam Sveta Evrope.

4

- ^'en

3. člen
2a Ovajanje protokola skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.

78 april

'

2000

Ta zakon začne ve| ati

i naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

in
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OBRAZLOŽITEV

Republika Slovenija je poslala članica Sveta Evrope 14. maja
1993 in pogodbenica Statuta Sveta Evrope, ki določa, da Svet
Evrope, predstavniki držav članic in sekretariat uživajo na ozemlju
držav članic imunitete in privilegije, ki so potrebni za opravljanje
njihovih funkcij (40. člen Statuta).
S ciljem uresničitve 40. člena Statuta je Svet Evrope 2. 9. 1949 dal
na voljo za podpis Splošni sporazum o privilegijih in imunitetah
Sveta Evrope, ki je bil dopolnjen še z Dodatnim sporazumom (18.
3. 1950) in šestimi protokoli. Šesti protokol je bil dan na voljo za
podpis 5. marca 1996. V imenu Republike Slovenije ga je podpisal
dr. Boris Frlec 7. maja 1999 v Budimpešti na slovesnem zasedanju
ob petdesetletnici Sveta Evrope.
Slovenija je ratificirala Splošni sporazum o privilegijih in imunitetah
Sveta Evrope, Dodatni sporazum ter pet protokolov k Splošnemu
sporazumu, ki sodijo med temeljne akte Sveta Evrope in so
pomembni za izvajanje Statuta, zato je potrebno, da se ratificira
tudi Šesti protokol.
Šesti protokol ureja privilegije in imunitete sodnikov Evropskega
sodišča za človekove pravice, ki so imenovani v skladu z drugim
odstavkom 27. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in
•i V '■> ■■ " •"

temeljnih svoboščin. Po 51. členu slednje so med opravljanjem
svojih funkcij sodniki upravičeni do privilegijev in imunitet, ki so
predvidene v 40. členu Statuta Sveta Evrope in sporazumih, ki so
sklenjeni na podlagi tega člena.
Šesti protokol tako podrobneje navaja in določa privilegije in
imunitete sodnikov in njihovih ožjih družinskih članov, imuniteto
pri opravljanju njihovih dolžnosti ter ureja tudi nedotakljivost
dokumentov sodišča.
V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah
protokol ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Izvajanje protokola ne bo zahtevalo spremembe obstoječih ah
sprejetja novih predpisov.
Za izvajanje bo skrbelo Ministrstvo za zunanje zadeve.
Z ratifikacijo Šestega protokola k Splošnemu sporazumu 0
privilegijih in imunitetah Sveta Evrope ne bodo nastale finančne
obveznosti za Republiko Slovenijo.

.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

REPORLIKE

o VARNOST

VARNOST

DOGOVORA

SLOVENIJE

IN

SVETOM

JUŽNE

TEHNIČNIH

JEDRSKE

ZA

ZA

AFRIKE

INFORMACIJ

SODELOVANJU

NA

MED

OPRAVO

JEDRSKO

JEDRSKO

O

IZMENJAVI

IN

PODROČJU

VARNOSTI

(RZASJV)

* EPA 1133 - II številka: 905-02/98-13
Ljubljana, 31.03.2000
O

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

Vlada Republike Slovenije je na 153. seji dne 30. marca 2000
določila besedilo:

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve
- mag. Radovan TAV2ES, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve
- mag. Miroslav GREGORIČ, direktor Uprave Republike
Slovenije za jedrsko varnost

UpdEDL0GA ZAK0NA O ratifikaciji dogovora med
lN RAVO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST
l7Mc °M ZA JEDRSK0 VARNOST JUŽNE AFRIKE O
b V TEHNIČNIH INFORMACIJ IN SODELOVANJU
A P
°DROČJU JEDRSKE VARNOSTI,
ki a
9 P°^ilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
Vn ka Državne a
odst°avka
'
9 zbora Republike Slovenije in drugega
63. člena zakona o zunanjih zadevah.

1. člen

2. člen

varnosn Se„D°9°vor m0d Upravo Republike Slovenije za jedrsko
Velom za
'©hničnih"
, iedrsko varnost Južne Afrike o izmenjavi
f
p
°dpisan 'n5ormac'iin sodelovanju na področju jedrske varnosti,
' decembra 1999 v Ljubljani.

Dogovor se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:

'8. apni2000
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DOGOVOR

med

Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost

in

Svetom za jedrsko varnost
Južne Afrike

o

izmenjavi tehničnih informacij in
sodelovanju na področju jedrske varnosti
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114

18. april 200°

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost in Svet za jedrsko
varnost Južne Afrike, v nadaljevanju "pogodbenici",
v obojestranski želji po nadaljnji izmenjavi informacij, ki se nanašajo
na
zakonodajo in standardov, ki se zahtevajo ali priporočajo s
strani obeh organizacij za urejanje varnostnega in okoljskega
v
pliva jedrskih naprav, potrjujoč določila Konvencije o jedrski
varnosti,
v

2.2

Vsaka pogodbenica bo imenovala osebo, ki bo usklajevala
udeležbo pri skupni izmenjavi. Tako določeni osebi sta
prejemnici vseh dokumentov, ki se pošiljajo v okviru
izmenjave.

2.3

Pogodbenica, ki informacije pošilja, ne jamči, da so te
informacije primerne za točno določeno rabo ali uporabo.
Za uporabo ali rabo teh informacij, izmenjanih ali
prenesenih med obema pogodbenicama v okviru tega
dogovora, je odgovorna pogodbenica, ki prejema
informacije.

2.4

Upoštevajoč dejstvo, da podpisnici tega dogovora nimata
nekaterih informacij, ki jih zajema ta dogovor, imajo pa jih
drugi vladni organi s katerimi sta pogodbenici povezani,
bo vsaka pogodbenica v največji možni meri pomagala
drugi pogodbenici z organizacijo obiskov in
povpraševanjem po takšnih informacijah pri pristojnih
vladnih organih. Vendar zgoraj navedeno ne zavezuje teh
organov, da zagotovijo take informacije ali sprejemajo
take obiskovalce.

želji po širjenju učinkovite kulture jedrske varnosti

sklepata naslednji dogovor:

1

- OBSEG dogovora

Pogodbenici se strinjata, da bosta izmenjavali naslednje vrste
tehničnih
informacij, ki se nanašajo na tehnično varnost jedrskih
na
Prav, ki jih določa, medsebojni dogovor, kolikor to dovoljujejo
zakoni, predpisi in programske usmeritve obeh držav:
1,1

aktualna poročila, ki se nanašajo na tehnično varnost, ki
jih pripravi ena od pogodbenic ali se pripravijo zanjo kot
podlaga ali podpora za upravno odločanje in usmeritve,

1O

3. IZMENJAVA IN UPORABA INFORMACIJ

dokumente, ki se nanašajo na pomembnejše postopke
ter sklepi, ki se nanašajo na varnost in vplivajo na jedrske
naprave,

13

podrobne dokumente, ki opisujejo postopke izdajanja
dovoljenj in upravljanja naprav,

14

3.1

Informacije, ki jih dobi vsaka od pogodbenic dogovora,
se lahko prosto širijo brez dodatnega dovoljenja druge
pogodbenice, razen če pogodbenica, ki informacije pošilja,
ne zahteva drugače.

3.2

Pogodbenica dogovora, ki dobi zaupne informacije ali
pravno zaščitene informacije, mora spoštovati njihovo
zaupno ali pravno zaščiteno naravo, če je takšna
informacija jasno označena z restriktivnim napisom in
opremljena s pisnimi navodili za nadaljnjo uporabo.

3.3

Sodelovanje v okviru tega dogovora poteka v skladu z
zakoni in drugimi predpisi obeh držav. Kakršne koli spore
ali vprašanja, ki se nanašajo na interpretacijo ali izvajanje
tega dogovora v času njegove veljavnosti, pogodbenici
rešujeta sporazumno.

poročila o obratovalnih izkušnjah, vključno s poročili o
jedrskih nezgodah, nesrečah in prekinitvah obratovanja
ter podatki o zgodovini obratovanja in podatki o
zanesljivosti komponent in sistemov,
upravne postopke za varnost jedrskih naprav,

"| 0

kopije predpisanih standardov, ki naj se uporabljajo ali
katerih uporabo predlagata obe organizaciji,

7

hitra obvestila o pomembnih dogodkih, kot npr. resne
obratovalne nezgode, prekinitve obratovanja reaktorja,
ki jih zahtevajo upravni organi in obvestila o dogodkih, ki
so neposrednega pomena za obe organizaciji,

^8

4. ZAKLJUČNE DOLOČBE

informacije o intervencijskih nivojih ob izrednih razmerah
•n Informacije o klasifikaciji ukrepov ob izrednih razmerah,

4.1

Ta dogovor začne veljati na dan zadnje objave s katero
pogodbenici notificirata druga drugi, da so izpolnjeni njuni
notranje pravni pogoji za začetek veljavnosti in glede na
drugi odstavek tega člena velja (5) let, razen če ga
pogodbenici podaljšata za nadaljnje časovno obdobje na
podlagi obojestranskega pisnega obvestila.

4.2

Vsaka stranka lahko odstopi od tega dogovora potem,
ko je drugo pogodbenico pisno obvestila 90 dni pred
njenim nameravanim odstopom.

informacije o načrtih za ravnanje ob izrednih razmerah, o
Predpisih in intervencijskih organih v primeru izrednih
razmer,
®

tehnični nasveti po posameznih primerih v slučaju
Pomembnejše jedrske nesreče ali nezgode, ki izvira ali
vključuje jedrske naprave, ki jih vodita obe organizaciji.

Podpisano v Ljubljani, dne 15. decembra 1999, v slovenskem in
angleškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
2l

^^AtjjgJOGOVORA
2.1
v . .
okviru tega dogovora se bodo informacije izmenjavale
Preko pisem, poročil in drugih dokumentov ter z vnaprej
oločenimi obiski in sestanki. Na periodičnih sestankih
odo obravnavane aktivnosti glede izmenjave informacij,
Predlagane bodo tudi spremembe določil dogovora. O
asu
, kraju in dnevnem redu teh sestankov se
Pogodbenici dogovorita vnaprej.

Za Upravo Republike Slovenije za
jedrsko varnost
mag. Miroslav Gregorič l.r.

1B
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Za Svet za jedrsko
varnost Južne Afrike
Bert VVinkler l.r.
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3. člen

4. člen

Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za okolje in prostor Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost.

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

OBRAZLOŽITEV

Dogovor med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in
Svetom za jedrsko varnost Južne Afrike o izmenjavi tehničnih
informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti sta dne
15.12.1999 v Ljubljani podpisala direktor Uprave Republike
Slovenije za jedrsko varnost, mag. Miroslav Gregorič in izvršilni
direktor Sveta za jedrsko varnost Južne Afrike, g. Bert Winkler.

Pogodbenici bosta informacije, ki so predmet dogovora, izmenjavali
preko pisem, poročil in drugih dokumentov ter z obiski in
periodičnimi sestanki. Pridobljene informacije bosta pogodbenici
lahko širili in uporabljali brez dodatnega dovoljenja druge
pogodbenice, razen če bo pogodbenica, ki bo informacijo pošiljate:
zahtevala drugače.

Dogovor predstavlja za Republiko Slovenijo, skupaj z ostalimi že
sprejetimi in ratificiranimi mednarodnimi sporazumi in dogovori,
pomemben korak k ureditvi mednarodno pravnih odnosov na
področju jedrske in sevalne varnosti.

Dogovor bosta izvajala pristojna organa pogodbenic, v Republiki
Sloveniji bo to Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, "
Južni Afriki pa Svet za jedrsko varnost Južne Afrike.

Za Slovenijo je sodelovanje z drugimi državami ter izmenjavanje
informacij s področja jedrske varnosti zelo pomembno, saj
problematika jedrske varnosti presega državne okvire.
Dogovor temelji na obojestransko izraženem interesu obeh
upravnih organov po tesnem in plodnem sodelovanju pri izmenjavi
standardov, tehničnih poročil, obratovalnih izkušenj ter informacij
za ravnanje ob izrednih razmerah ter upravne prakse pri
reševanju vprašanj jedrske in sevalne varnosti. Sklenjen je za
obdobje petih let, predvideva pa tudi podaljšanje.

Dogovor ratificira v skladu z 2. odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah Državni zbor Republike Slovenije.
Za izvajanje dogovora v proračunu ne bo potrebno zagotoviti
dodatnih sredstev.
Ratifikacija dogovora ne narekuje sprejema novih oziroma
spremembe veljavnih predpisov.

/
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UDELEŽENE

EVROPSKEGA
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Številka: 791-01/99-2 (T)
obijana, 6. aprila 2000

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

Republike
loč|
ri^?-,
la besedilo: S'ovenije je na 150. seji dne 9. marca 2000
0GA ZAK0NA
SPr>n?-i"UMA
O RATIFIKACIJI EVROPSKEGA
PO Jto7,
' KI SE NANAŠA NA OSEBE, UDELEŽENE V

praviceK'H

evropskega

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

sodišča za človekove

obravnavo in
Poslov if ^ avne
sprejem na podlagi 213. člena
a
odstavk a 63.^člena
9zakona
zborao Republike
Slovenije in drugega
zunanjih zadevah.

1-člen
^'ificira se F
Ude|
opski
sporazum, ki se nanaša na osebe,
Pra ežene V
vice qoo. avP°stoP'<ih Evropskega sodišča za človekove
Jen v Strasbourgu 6. marca 1996.

2. člen
Sporazum se v angleškem izvirniku in v slovenskem prevodu
glasi:

l9 a
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3. člen

Evropski sporazum, ki se nanaša na
osebe,
udeležene v postopkih Evropskega
sodišča za človekove pravice

1. Pogodbenice spoštujejo pravico oseb iz prvega odstavka 1 •
člena sporazuma do prostega dopisovanja s sodiščem.
2. Za osebe v priporu uresničevanje te pravice še zlasti pomeni,
da:
a) se njihova korespondenca odpošlje in dostavi brez
nepotrebne zamude in brez spreminjanja,

Države članice Sveta Evrope, podpisnice tega sporazuma, so
se
ob upoštevanju Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, podpisane v Rimu 4. novembra 1950, (v nadaljevanju
"konvencija"),

b) se zaradi sporočila, poslanega sodišču po ustrezni poti.
proti takim osebam ne smejo uvesti disciplinski ukrepi v
kakršni koli obliki,

ob sklicevanju na Evropski sporazum, ki se nanaša na osebe,
udeležene v postopkih Evropske komisije in Sodišča za človekove
pravice, podpisan v Londonu 6. maja 1969,

c) imajo take osebe glede pritožbe na sodišče ali postopka,
ki iz take pritožbe izhaja, pravico do dopisovanja i"
zasebnega posvetovanja z odvetnikom, pooblaščenim
za nastopanje pred sodišči države, v kateri so priprti.

ob upoštevanju Protokola št. 11 h konvenciji, ki preoblikuje
nadzorne mehanizme, vzpostavljene s konvencijo, podpisanega
v Strasbourgu 11. maja 1994 (v nadaljevanju "Protokol št. 11 h
konvenciji"), s katerim se ustanavlja stalno Evropsko sodišče za
človekove pravice (v nadaljevanju "sodišče"), ki nadomešča
Evropsko komisijo in Sodišče za človekove pravice,

3. Pri izvajanju prejšnjih odstavkov ne sme priti do nobenega
vmešavanja javnega organa, razen takega, ki je v skladu z
zakonom in je v demokratični družbi potrebno zaradi interesov
državne varnosti, odkritja ali preganjanja kaznivega dejanja
ali varstva zdravja.

ob upoštevanju, da je glede na ta razvoj za boljše uresničevanje
ciljev konvencije priporočljivo, da se osebam, ki sodelujejo v
postopkih pred sodiščem, z novim sporazumom, Evropskim
sporazumom, ki se nanaša na osebe, udeležene v postopkih
Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju
"sporazum"), podelijo določene imunitete in ugodnosti,

4. člen
1. a) Pogodbenice se zavezujejo, da ne bodo ovirale prostega
gibanja in potovanja oseb iz prvega odstavka 1. člena
tega sporazuma, da bi se udeležile postopkov pred
sodiščem ali se vrnile z njih.

sporazumele:

b) Za njihovo gibanje in potovanje se ne smejo postavljati
omejitve, razen take, ki so v skladu z zakonom in so v
demokratični družbi potrebne v interesu državne ali javne
varnosti, za vzdrževanje javnega reda in za
preprečevanje kaznivih dejanj, varstvo zdravja ali morale in za varstvo pravic in svoboščin drugih.

1. člen
1. Osebe, za katere se ta sporazum uporablja, so:
a) vse osebe, ki sodelujejo v postopkih, začetih pred
sodiščem, kot stranke, njihovi zastopniki in svetovalci,

2. a) Take osebe se v državah tranzita in v državi, v kateri
postopek poteka, ne smejo preganjati ali pripreti ali se jim
kako drugače omejevati osebna svoboda zaradi dejani
ali obsodbe pred začetkom potovanja.

b) priče in izvedenci, ki jih pokliče sodišče, in druge osebe,
ki jih predsednik sodišča povabi, da sodelujejo v postopku.
2. V tem sporazumu izraz "sodišče" vključuje senate treh
sodnikov, senate, zbor velikega senata, veliki senat in sodnike.
Izraz "sodelovati v postopku" vključuje sporočila z namenom
tožbe proti državi pogodbenici konvencije.
3.

b) Pogodbenica lahko ob podpisu, ratifikaciji, sprejetju ali
odobritvi tega sporazuma izjavi, da se določbe tega
odstavka ne bodo uporabljale za njene državljane. Taka
izjava se lahko kadar koli umakne z uradnim obvestilo
generalnemu sekretarju Sveta Evrope.

Če med opravljanjem nalog iz drugega odstavka 46. člena
konvencije odbor ministrov katero koli osebo iz prvega
odstavka pozove, da pride pred sodišče ali predloži pisne
izjave odboru ministrov, se določbe tega sporazuma
uporabljajo tudi zanjo.

3. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo dovolile vrnitev na svoj®
ozemlje vsaki osebi, ki je začela potovanje na tem ozemlji4. Določbe iz prvega in drugega odstavka tega člena 3 0
prenehajo uporabljati, če je oseba v petnajstih zaporedni
dneh od dne, ko sodišče ne zahteva več njene prisotno •
imela priložnost, da se vrne v državo, v kateri se je nje
potovanje začelo.
Ki
5. Če pride do nasprotja med obveznostmi pogodbenice,
izhajajo iz drugega odstavka tega člena, in med obveznos ;
ki izhajajo iz konvencije Sveta Evrope ali iz pogodbe o izro '
ali druge pogodbe o medsebojni pomoči v kazenskih zade
z drugo pogodbenico, obveljajo določbe drugega odsta
tega člena.

2. člen
1. Osebe iz prvega odstavka 1. člena sporazuma imajo imuniteto
pred sodnim postopkom za ustne in pisne izjave, ki so jih dale
pred sodiščem, ali za dokumente ali druge dokaze, ki so mu
jih predložile.
2. Ta imuniteta se ne uporablja za objavljanje vseh takih izjav,
dokumentov ali dokazov, predloženih sodišču, zunaj sodišča.
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5. člen
1

2. Za vsako državo članico, ki kasneje izrazi svoje soglasje, da
jo ta sporazum zavezuje, začne sporazum veljati prvi dan v
mesecu po izteku enomesečnega obdobja od dneva podpisa
ali deponiranja listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.

• Imunitete in ugodnosti se podelijo osebam iz prvega odstavka
1 • člena tega sporazuma le zato, da se jim zagotovita svoboda
govora in neodvisnost, potrebni za opravljanje njihovih funkcij,
nalog ali dolžnosti ali za uresničevanje njihovih pravic pred
sodiščem.

9. člen

2- a) Le sodišče je pristojno, da v celoti ali delno odvzame
imuniteto iz prvega odstavka 2. člena tega sporazuma;
nima le pravice, ampak tudi dolžnost, da jo odvzame v
vsakem primeru, če bi po njegovem mnenju taka imuniteta
ovirala sodni postopek ter odvzem v celoti ali delno ne bi
bila v škodo cilju, določenem v prvem odstavku tega
člena.

1. Država pogodbenica lahko ob deponiranju svoje listine o
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi kadar koli kasneje z izjavo
generalnemu sekretarju Sveta Evrope razširi ta sporazum
na katero koli ozemlje, določeno v izjavi, in za mednarodne
odnose katerega je odgovorna ali v imenu katerega je
pooblaščena za prevzemanje obveznosti..

t>) Sodišče lahko odvzame imuniteto bodisi po uradni
dolžnosti ali na zahtevo katere koli pogodbenice ali katere
koli prizadete osebe.

2. Ta sporazum začne veljati za vsa ozemlja, navedena v izjavi
iz prvega odstavka, prvi dan v mesecu po izteku
enomesečnega obdobja od dneva, ko generalni sekretar
prejme izjavo.

c

) Odločitve o odvzemu imunitete ali o zavrnitvi odvzema
so obrazložene.

3. Vsaka izjava, dana v skladu s prvim odstavkom, se lahko
umakne za katero koli ozemlje, navedeno v t&ki izjavi, in to v
skladu s postopkom, določenim za odpoved v 10. členu tega
sporazuma.

3

- če pogodbenica potrdi, da je odvzem imunitete po prvem
odstavku 2. člena tega sporazuma potreben za postopek
zaradi kaznivega dejanja proti državni varnosti, sodišče
odvzame imuniteto v obsegu, navedenem v potrdilu.

10. člen

4

1. Ta sporazum velja nedoločen čas.

- Ob odkritju dejstva, ki lahko ima odločilen vpliv, in za katerega
v,
agatelj zahteve ni vedel v času odločitve o zavrnitvi odvzema
imunitete, lahko ta predloži novo prošnjo sodišču.

2. Pogodbenica lahko zase odpove ta sporazum z uradnim
obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja Sveta
Evrope.

6. člen

3. Taka odpoved začne veljati šest mesecev od dneva, ko
generalni sekretar prejme uradno obvestilo. Posledica take
odpovedi ni razrešitev prizadetih pogodbenic za katere koli
obveznosti, ki bi nastale po tem sporazumu do katere koli
osebe iz prvega odstavka 1. člena.

s razumu se
obvV tSm
P°
ne razlaga, kot da omejuje ali nadomešča
n S<
Drot L. ° '' ^ soi'^ pogodbenice prevzele s konvencijo ali njenimi

7. člen
11. člen

IaVrosP°razum

je na voljo za podpis državam članicam Sveta
Pe, ki lahko izrazijo svoje soglasje, da jih zavezuje:

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice
Sveta Evrope o:

a

> Podpis brez pridržka glede ratifikacije, sprejetja ali
odobritve ali

a) vsakem podpisu,

^ podpis s pridržkom ratifikacije, sprejetja ali odobritve, ki
mu sledi ratifikacija, sprejetje ali odobritev.

b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi,
c) vsakem datumu začetka veljavnosti tega sporazuma v
skladu z njegovim 8. in 9. členom,

Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri
neralnem sekretarju Sveta Evrope.

d) vsakem drugem aktu, uradnem obvestilu ali sporočilu v
zvezi s tem sporazumom.
8. člen
Da bi to potrdili, so podpisani, ki so za to pravilno pooblaščeni,
podpisali ta sporazum.

2aene ve ati rvi
enr>SPOraZUm
lj P dan meseca po izteku
meseCne a
9 obdobja od dne, ko je deset držav članic
Svet
v sk^rf Vr°pe izrazil° soglasje, da jih ta sporazum zavezuje
Z dolo t)arTli 7
Prott
- člena kar
ali zjednem
začetka veljavnosti
okola št. 11^ h konvenciji,
kasneje.

Sestavljeno v Strasbourgu, 5. marca 1996 v angleščini in
francoščini, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem
izvodu, ki se shrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar
Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsem državam članicam
Sveta Evrope.

18
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4. člen

3. člen

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

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.

OBRAZLOŽITEV

Republika Slovenija je pogodbenica Evropskega sporazuma, ki
se nanaša na osebe, udeležene v postopkih pred Evropsko
komisijo in Sodiščem za človekove pravice iz leta 1969, od 28. 6.
1994. Prav tako je pogodbenica Enajstega protokola h Konvenciji
o varstvu človekovih pravic in svoboščin, ki je začel veljati
novembra 1998. Enajsti protokol je preoblikoval nadzorne
mehanizme, vzpostavljene s Konvencijo o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin, in ustanovil Evropsko sodišče za
človekove pravice, ki nadomešča Evropsko komisijo in Sodišče
za človekove pravice.

nanaša, so vsi, ki nastopajo kot stranke pred Evropskim sodiščem
za človekove pravice, njihovi zastopniki in svetovalci, ter priče in
strokovnjaki in druge osebe, ki jih predsednik sodišča pozove,
naj sodelujejo v postopku.
Sporazum zagotavlja omenjenim osebam imuniteto pred sodnim
postopkom glede vseh ustnih in pisnih izjav, ki jih dajejo Pre<^
sodiščem. Posebej ureja tudi svobodo gibanja za te osebe v vseh
pogodbenicah in pravice oseb v priporu.
Imunitete in ugodnosti, ki so navedene v sporazumu, pa se lahko
podelijo osebam le zaradi zagotavljanja svobode govora
neodvisnosti, ki je potrebna za opravljanje nalog pri sodišču.

Evropski sporazum glede oseb, ki so udeležene v postopkih
Evropskega sodišča, sestavljen v Strasbourgu 5. 3. 1996,
dopolnjuje določbe Evropskega sporazuma, ki se nanaša na
osebe, udeležene v postopkih pred Evropsko komisijo in
Sodiščem za človekove pravice iz leta 1969, ki še sedaj velja za
tiste postopke, ki potekajo pred Komisijo za človekove pravice.
Veljati je začel 1.1.1999. Do sedaj ga je ratificiralo 18 držav članic
Sveta Evrope, podpisalo pa ga je še deset drugih članic.

Za izvajanje sporazuma bo skrbelo Ministrstvo za zunanje
zadeve.
V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah
sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Izvajanje sporazuma ne bo zahtevalo spremembe obstoječih sh
sprejetja novih predpisov.

Sporazum sodi v sklop temeljnih dokumentov Sveta Evrope, ki
se ukvarjajo z varstvom človekovih pravic in svoboščin. V imenu
Republike Slovenije je sporazum podpisal dr. Boris Frlec 7. maja
1999.

Z ratifikacijo sporazuma ne bodo nastale finančne obveznosti za
Republiko Slovenijo.

Sporazum ureja status oseb, ki so udeležene v postopkih pred
Evropskim sodiščem za človekove pravice. Osebe, na katere se
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Obrazložitev

PROUČITVE

VARIANT

ENOSTRANSKEGA

OBJEKTA

ODSEKU

VIŠNJA

(TIPA

SPREMLJAJOČEGA

2)

IN

AVTOCESTE

PRIKLJUČKA

ŠMARJE-SAP

NA

-

GORA

številka: 350-04/98-4
Ljubljana, 03.04.2000

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogom najustrežnejše
lokacije enostranskega spremljajočega objekta in priključka,
z lokacijo Šmarje-Sap, ki se nahaja pred priključkom Grosuplje
pri Cikavi.

Vlada Republike Slovenije se je na 153. seji dne 30.3.2000
seznanila z:

o

LOKACIJE

" OBRAZLOŽITVIJO PROUČITVE VARIANT LOKACIJE
ENOSTRANSKEGA SPREMLJAJOČEGA OBJEKTA (TIPA
IN PRIKLJUČKA NA ODSEKU AVTOCESTE ŠMARJESAP - VIŠNJA GORA,

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

^rui° pošilja v predhodno obravnavo na podlagi četrte alinee
gsga odstavka 45.a člena Zakona o urejanju naselij in
^ugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
£»86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/
a
').

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor,
- Jože NOVAK, direktor Urada Republike Slovenije za
prostorsko planiranje.

0p

OMBA UREDNIŠTVA:

J™** 9ra"'n,ml prilogami |e na vpogled pri strokovni
odbora za Infrastrukturo In okolje.

l8
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Pf PUBLIKA 5L0VENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR
URAD RS ZA PROSTORSKO PLANIRANJE

Številka: 352-21-03/00
Datum: 09.03.2000
<*r.i/lnJnc\ PŠ - Ciki%4

OBRAZLOŽITEV

PROUČITVE VARIANT LOKACIJE ENOSTRANSKEGA SPREMLJAJOČEGA
OBJEKTA (tipa 2) IN PRIKLJUČKA NA ODSEKU AVTOCESTE
ŠMARJE-SAP - VIŠNJA GORA

1.

PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84. 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) v prvem odstavku 45.a člena
določa, da se priprava lokacijskega načrta začne na podlagi utemeljenega in dokumentiranega
predloga ministra, v čigar delovno področje spada avtocesta, v drugem odstavku 45.a člena pa
določa, da na podlagi predloga iz prvega odstavka minister, pristojen za prostor, določi
program priprave lokacijskega načrta, v katerem, v skladu s Četrto alineo drugega odstavka
45.a člena tudi določi, da mora izdelovalec lokacijskega načrta izdelati in proučiti variante,
Vlada RS pa jih predloži Državnemu zboru RS v predhodno obravnavo.
Minister za promet in zveze je dne 09.07.1998 podal predlog Št. 2645-122/98-0404, za
izdelavo lokacijskega načrta za izgradnjo enostranskega spremljajočega objekta (tipa 2) in
priključka na avtocestnem odseku Šmarje-Sap - Višnja Gora, ki je bil dokumentiran z
gradivom Ocena možnosti lokacije bencinskega servisa Sap na dolenjskem kraku avtoceste na
območju priključka Grosuplje pri Cikavi za smer vožnje Ljubljana - Obrežje (PNZ d.o.o.,
Ljubljana, št. C-ED 1885, maj 1998) in utemeljen s Študijo spremljajočih objektov ob
avtocestah v Republiki Sloveniji ter dopolnitvijo študije (RC Planiranje d.o.o., Celje. št.
353/94, oktober 1995 in št. 20/97, marec 1997), Zakonom o javnih cestah (Uradni list RS, št.
29/97) ter državnim prostorskim planom, ki govori o spremljajočih objektih kot sestavnem
delu avtocestnega programa.

2.

POSTOPEK PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA

2.1. Opredelitev variant
V skladu z državnimi prostorskimi planskimi akti je za oskrbo voznikov, potnikov in vozil na
avtocestah ter hitrih cestah potrebno zagotoviti spremljajoče objekte različnih tipov (oskrbni
center, oskrbna postaja, bencinski servis, počivališče). Obenem z dograditvijo avtocestnega
e-moil moijeiico ilich srefonecSgov y
telefon 178 7027
fol« 176 7044

Dunojsl<o 47
1001 Ljubljono
P P 653
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sistema poteka izgradnja oskrbnih objektov vzdolž obstoječih odsekov avtocest.
Makrolokacije spremljajočih objektov so določene v Študiji spremljajočih objektov ob
avtocestah v Republiki Sloveniji (RC Planiranje d.o.o., Celje, št. 353/94, oktober 1995 in št.
20/97, marec 1997). Primerjalna študija lokacij enostranskega spremljajočega objekta (tipa 2)
in priključka na AC odseku Šmarje-Sap - Višnja Gora (PA prostor d.o.o., Ljubljana, št.
1151/99, november 1999, februar 2000) obravnava postavitev spremljajočega objekta v
širšem območju naselja Grosuplje. Med naseljema Šmarje-Sap in Grosuplje je pri
avtocestnem priključku Grosuplje pri Cikavi ob južni strani AC za smer vožnje iz Ljubljane
proti Novemu mestu dovolj potrebnega prostora za izgradnjo enostranskega spremljajočega
objekta. V začetni fazi odločanja glede mikrolokacije bencinskega servisa je bilo ugotovljeno,
da sta primerni dve lokaciji, obe na območju priključka Grosuplje pri Cikavi.
V primerjalni študiji sta se na pobudo Ministrstvo za promet in zveze in na gradiva DARS
d.d. vrednotita naslednji varianti:
■ lokacija enostranskega spremljajočega objekta Šmarje-Sap in
■ lokacija enostranskega spremljajočega objekta Cikava.
Lokacija Šmarje-Sap se nahaja v ozkem pasu med avtocesto in železniško progo Ljubljana Metlika in omogoča oskrbo tudi dnevnemu prometu med Ljubljano in Grosupljem, za
prebivalce naselja Grosuplje in zaledja.
Lokacija spremljajočega objekta Cikava leži v ozkem pasu med avtocesto in lokalno cesto
Cikava - Hrastje in ne omogoča oskrbe dnevnega prometa.
Priključek na avtocesto je potrebno zaradi izgradnje spremljajočega objekta v obeh primerih
ustrezno prilagoditi.

2.2. Skladnost s prostorskimi sestavinami veljavnih planskih aktov
Proučevane variantne rešitve so skladne z republiškimi prostorskimi planskimi akti, ki so bili
sprejeti z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 72/95 in 11/99).
Proučevane variante potekajo po prostoru občine Grosuplje. Obe varianti zahtevata v
določenem obsegu spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin veljavnih občinskih
planskih aktov:
- Dolgoročni plan Občine Grosuplje za obdobje 1986 - 2000 (Uradni list SRS. št. 23/86,
16/88 in 16/90 ter Uradni list RS, št. 34/92, 38/92 in 3/93),
- Družbeni plan Občine Grosuplje za obdobje 1990 - 2000 (Uradni list SRS, št. 36/86, 9/87,
16/88 in 29/90 ter Uradni list RS, št. 34/92, 38/92 in 3/93),
- Prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Grosuplje (Uradni list RS,
št. 3/93, 17/94, 78/94, 3/97, 57/98 in 70/98),

2.3. Izdelava primerjave variant lokacije enostranskega spremljajočega objekta
Pred izdelavo primerjalne študije so bila pripravljena strokovna gradiva, ki jih je skupaj s
sodelavci zagotovil izdelovalec primerjalne študije in lokacijskega načrta, kakor tudi
strokovne podlage DARS d.d. za gradbeno tehnično, prometno in ekonomsko vrednotenje.
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Predlagane in usklajene variante lokacije bencinskega servisa so bile na podlagi izdelanih
idejnih rešitev v merilu 1:5.000 vrednotene v elaboratu: Primerjalna študija lokacij
enostranskega spremljajočega objekta (tipa 2) in priključka na AC odseku Šmarje-Sap Višnja Gora (PA prostor d.o.o., Ljubljana, št. 1151/99, november 1999, februar 2000) - v
nadaljevanju: primerjalna študija.
Variantni rešitvi sta bili proučeni v skladu s projektno nalogo naročnika in na način, ki
smiselno upošteva 17. in 31. člen Navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih
podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85). Zajem
podatkov je bil izveden na podlagi kartografske dokumentacije v merilih 1:25000 in 1:5000.
Grafični prikazi kot sestavni del primeijalne študije so izdelani v merilih 1:50000 in 1:5000.
V fazi analiz in vrednotenja so bile s strani Ministrstva za obrambo in ministrstev, pristojnih
za zavarovana območja, pridobljene smernice za proučitev variant, prav tako pa je bila z
obravnavanima variantama seznanjena tudi Občina Grosuplje, pridobljeno je bilo njeno
stališče oziroma mnenje.
Primerjalna študija predlaga kot najustreznejšo rešitev lokacije enostranskega spremljajočega
objekta in priključka lokacijo Šmarje-Sap, ki se nahaja pred priključkom Grosuplje pri Cikavi.
Lokacija Šmarje-Sap je primernejša zaradi naslednjih razlogov:
- območje je vstavljeno med avtocesto in železnico, zaradi česar so kmetijske površine že
tako degradirane in tako manj primerne za kmetovanje, kot tudi za bivanje živih bitij;
- uporaba spremljajočega objekta je omogočena tudi lokalnemu prebivalstvu torej služi tako
tranzitnemu kot ciljnemu prometu;
- investicijski stroški so manjši.

2.4.

Investicijske vrednosti variant

Na podlagi podatkov DARS d.d. (dopis št. 402-25/99-PDP/BD-058, z dne 16.04.1999) je v
skladu s cilji Rebalansa Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji NPIA (Uradni list RS, št. 13/96 in 41/98) potrebno zagotoviti rešitve avtocest, ki bodo
sprejemljive za uporabnike avtocest. V ta namen je bila izdelana Študija spremljajočih
objektov ob avtocestah v Republiki Sloveniji (RC Planiranje d.o.o., Celje, št. 353/94, oktober
1995 in št. 20/97, marec 1997), ki opredeljuje makrolokacijo spremljajočih objektov tako, da
je zagotovljena ustrezna oskrba uporabnikov avtocest. Ta študija je opredelila makrolokacijo
bencinskega servisa tudi na območju Grosupljega. Mikrolokacija je bila določena na osnovi
gradiva »Preveritev možnosti lokacije bencinskega servisa ob južni strani dolenjske avtoceste
med Ljubljano in Višnjo Goro« (PNZ d.o.o., Ljubljana, št. C-ED 1870, september 1998).
Izbrana lokacija se nahaja na že zgrajenem avtocestnem odseku, zato bo potrebno finančna
sredstva zagotoviti v okviru tekočega Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest, ki ga
sprejme Državni zbor RS na predlog Vlade RS.
V primerjalni študiji je pri oceni investicijskih stroškov upoštevana izgradnja zaviralnega in
pospeševalnega pasu na avtocesti, vzporedne ceste, ramp Grosuplje pri Cikavi, parkirišča s
prostorom za rekreacijo in potrebnimi prestavitvami ter napajanjem servisa z infrastrukturo.
Izgradnja bencinskega servisa in pripadajočega betonskega vozišča v izračunu ni upoštevana.
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Varianta Šmarje-Sap:
- gradbena dela in infrastruktura
- zemljišča (odškodnina in sprememba namembnosti):
43.000 m2 x 2.500,00 SIT
- projekti in nadzor (cca 9 % vrednosti gradbenih del)
SKUPAJ:
Varianta Cikava:
- gradbena dela in infrastruktura
- zemljišča (odškodnina in sprememba namembnosti):
43.000 m2 x 3.100,00 SIT
- projekti in nadzor (cca 9 % vrednosti gradbenih deli
SKUPAJ:

2.5.

341.850.000.00 SIT
107.500.000,00 SIT
30.650.000.00 SIT
480.000.000.00 SIT

341.850.000,00 SIT
133.300.000,00 SIT
30.650.000.00 SIT
505.800.000.00 SIT

Postopek strokovnega usklajevanja glede predloga najustreznejše lokacije
enostranskega spremljajočega objekta

Primerjalna študija je bila posredovana:
■ recenzijski komisiji neodvisnih strokovnjakov s prostorskega in tehničnega področja ter
področja varstva okolja, ki jo je imenovalo Ministrstvo za okolje in prostor - Urad RS za
prostorsko planiranje (Rajko Strguljc univ. dipl. inž. grad., Radovan Romih univ. dipl. inž.
kraj. arh., Bruno Bensa univ. dipl. inž. grad. in Marinka Konečnik Kunst univ. dipl. ekon.);
■ Ministrstvu za promet in zveze, Uradu za ceste;
■ Ministrstvu za kulturo, Upravi RS za kulturno dediščino;
" Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
■ Ministrstvu za okolje in prostor, Upravi RS za varstvo narave:
- Sektor za gospodarjenje z vodami,
- Sektor za varstvo okolja,
- Sektor za varstvo naravne dediščine;
■ DARS d.d., kot zastopniku investitorja;
■ Občini Grosuplje,
z namenom, da vse navedene institucije, posamezni strokovnjaki in občina posredujejo
strokovna mnenja glede metodološke ustreznosti primerjalne študije, predlaganih izhodišč za
izbor ter glede predloga najustreznejše lokacije enostranskega spremljajočega objekta.
" Recenzijska komisija primerjalne študije:
Recenzijska komisija zaključuje, da vsi člani komisije v svojih poročilih ugotavljajo, daje
izbor variante Šmarje-Sap pravilen.
" Ministrstvo za promet in zveze, Urad za ceste :
Ministrstvo za promet in zveze, Urad za ceste se strinja s sklepno ugotovitvijo primerjalne
študije in izborom variante Šmarje-Sap.
Urad za železnice pa je podal pogoje v zvezi z predpisanimi odmiki od železniške proge.
* DA RS d. d.:
DARS d.d. se z zaključkom oziroma izborom lokacije strinja.
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■' Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino:
Po mnenju Ministrstva za kulturo, Uprave RS za kulturno dediščino sta predlagani lokaciji
pogojno sprejemljivi, pogoj pa so predhodne arheološke raziskave po metodi SAAS.
Lokacija Šmarje-Sap ima po njihovem mnenju prednost pred lokacijo Cikava.
■ Ministrstvo za okolje in prostor - Uprava RS za varstvo narave:
- sektor za gospodarjenje z vodami: •
Ministrstvo za okolje in prostor. Uprava RS za varstvo narave - področje varstva voda
ugotavlja, da na oceno stopnje primernosti v poglavju 3.2. Površinske in podzemne vode
nimajo pripomb.
- sektor za varstvo okolja:
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave - področje varstva okolja
ugotavlja, da so v primerjalni študiji z vidika varstva okolja opredeljeni in ovrednoteni vsi
pričakovani vplivi na vse sestavine okolja, ki se pojavljajo v vplivnem območju posega ter
vse pričakovane obremenitve, ki jih načrtovani poseg lahko povzroči v okolju. Zato se z
zaključki primerjalne študije ter s predlaganimi usmeritvami za nadaljnje delo strinjajo in s
tem v zvezi nimajo posebnih pripomb oziroma dodatnih predlogov ali zahtev.
- sektor za varstvo naravne dediščine:
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave - področje varstva naravne
dediščine z izbrano metodo in postopkom soglaša, prav tako pa soglaša udi s sklepom
študije, po katerem je primernejša varianta Šmarje-Sap.
■ Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ugotavlja, da sta obe varianti locirani na
površinah, ki so v planskih občinskih in republiških aktih opredeljene kot najboljša
kmetijska zemljišča, da pa je iz vidika varstva kmetijskih zemljišč pred spremembo
namembnosti od obeh predloženih variant sprejemljiva varianta Šmarje-Sap, s tem da se
poseg v čim večji možni meri pomakne proti priključku Grosuplje in se tako v popolnosti
izkoristi zožen prostor med priključkom in železnico.
■ Občina Grosuplje:
Občinski svet Občine Grosuplje je na 16. redni seji ugotovil, daje primernejša varianta
Šmarje-Sap.

2.6.

Usmeritve za izdelavo osnutka lokacijskega načrta

Na podlagi v študiji predstavljenih konceptualnih izhodišč in uskladitve z ministrom za
promet in zveze, zastopnikom investitorja, Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, ter
ministrom za okolje in prostor je v razpravah prišlo do uskladitve stališč glede predloga
najustreznejše lokacije enostranskega spremljajočega objekta.
Minister za okolje in prostor tako predlaga kot najustreznejšo rešitev lokacijo Šmarje-Sap.
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3.

PRIPRAVA GRADIVA ZA OBRAVNAVO V ODBORU ZA INFRASTRUKTURO
IN OKOLJE DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

Glede na 1. sklep 5. točke dnevnega reda 33. seje Odbora za infrastrukturo in okolje
Državnega zbora RS se proučevani varianti lokacij enostranskega spremljajočega objekta na
avtocestnem odseku Šmarje-Sap - Višnja Gora uvrščata v skupino b., torej ne predstavljata
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije,
predstavljata pa spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine
Grosuplje.
Gradivo o proučitvi variant je za obravnavo na Odboru za infrastrukturo in okolje Državnega
zbora RS pripravljeno ob smiselnem upoštevanju 2. sklepa 5. točke dnevnega reda 33. seje
tega odbora. Priloženo gradivo vsebuje vse zahtevane priloge, pri čemer priloge niso
pripravljene za vsako varianto posebej, da ne bi prišlo do nepotrebnega podvajanja enakih
kartografskih prilog.
Gradivo za obravnavo obsega:
■ Primerjalna študija lokacij enostranskega spremljajočega objekta (tipa 2) in priključka na
AC odseku Šmarje-Sap - Višnja Gora (PA prostor d.o.o., Ljubljana, št. 1151/99. november
1999, februar 2000),
■ Povzetek primerjalne študije lokacij enostranskega spremljajočega objekta (tipa 2) in
priključka na AC odseku Šmarje-Sap - Višnja Gora (PA prostor d.o.o., Ljubljana, št.
1151/99, marec 2000),
■ Izvleček iz primerjalne študije - predstavitveno gradivo A3 (PA prostor d.o.o., Ljubljana,
marec 2000),
■ Preveritev skladnosti variant s prostorskimi sestavinami planskih aktov (PA prostor d.o.o.,
Ljubljana, št. 1151/99, marec 2000).

Pripravila:
Marjetica Ilich Štefanec u.d.i.a.
v
išja referentka
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Jože NOVAK
DIREKTOR
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