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Številka:0070-55/2012

Ljubljana, dne 18. 6. 2012

EVA 2012-2711-0021

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah Zakona o kemikalijah

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada Republike Slovenije na seji 
dne … pod točko … sprejela naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o 
kemikalijah ter ga pošilja v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po 
skrajšanem postopku.

                                                                                             dr. Božo PREDALIČ 
                                                                generalni sekretar

Sklep prejmejo:
- Državni Zbor Republike Slovenije
- Ministrstvo za zdravje
- Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Brigita Čokl, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje
- mag. Alojz Grabner, direktor Urada Republike Slovenije za kemikalije
- Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje
- mag. Mateja Radej Bizjak, vodja Pravne službe

2.b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:
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- Tomaž Gantar, minister
- Brigita Čokl, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje

3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: DA

4.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov:
Vlada RS predlaga Državnemu zboru RS, da predlog zakona v skladu s prvim odstavkom 143. člena 
Poslovnika Državnega zbora RS (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) 
obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za manjše spremembe zakona.

4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov:
/  

5. Kratek povzetek gradiva
/

6. Presoja posledic
a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v 

tekočem in naslednjih treh letih
NE

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

NE

c) administrativne posledice                NE
č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike NE
e) na socialno področje NE
f) na  dokumenta razvojnega načrtovanja:

- na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
- na razvojne politike na ravni programov po 

strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

- na razvojne dokumente Evropske uni je in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR

/samo, če izbere DA pod točko 6a)/
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t+1 t+2 t+3
Predvideno povečanje (+) ali 
z m a n j š a n j e  (-) prihodkov 
državnega proračuna            / / �

Predvideno povečanje (+) ali 
z m a n j š a n j e  (-)�prihodkov 
občinskih proračunov / / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
�manjšanje�(-)  o d h o d k o v  
državnega pror�čuna 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
z m a n j š a n j e  (-) odhodkov 
občinskih proračunov

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zm�njšanje (-) obvez�osti za 
druga javna finančna sredstva / / / /

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a. Pravice�porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa��
projekta/Naziv 

ukrepa,� projekta

Šifra PP /Naziv 
P�

Znesek za 
tekoče leto 

(t)

Znesek za 
t+1

�

��SKUPAJ:

II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo �zagotovile s prerazporeditvijo iz:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv 

�ukrepa, projekt�

Šifra PP 
/�naziv�PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)

Znesek za 
t+1 

SKUPAJ:

II.c. Načrtovana ��domestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t+1
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/OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V povezavi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
- odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih/projektih sprejetih proračunov

II. Finančne posledice, ki so načrtovane za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:
- II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navede se proračunski uporabnik, ki financira projekt oz. ukrep; projekt oziroma ukrep, skozi 
katerega se bodo realizirali cilji vladnega gradiva ter proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b.). V primeru uvrstitve novega projekta oziroma ukrepa v Načrt razvojnih 
programov se navede:
- proračunskega uporabnika, ki bo financiral nov projekt oziroma ukrep;
- projekt oziroma ukrep, skozi katerega se bodo realizirali cilji vladnega gradiva ter 
- proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, ki bodo financirale nov projekt oziroma 
ukrep je potrebno izpolniti tudi točko II.b., saj je za nov projekt oziroma ukrep možno zagotoviti 
pravice porabe le s prerazporeditvijo iz proračunskih postavk, ki financirajo že sprejete oz. 
veljavne projekte in ukrepe.
- II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:

Manjkajoče pravice porabe za informacijski sistem, ki ga bo potrebno vzpostaviti na podlagi 12.b 
člena zakona in ki bo omogočil ugotavljanje obsega poroštev sektorja država se bodo zagotovile 
pri Ministrstvu za finance z rebalansom proračuna za leto 2012 in v proračunu za leto 2013.

Navede se proračunskega uporabnika, sprejete (veljavne) ukrepe oziroma projekte, ki jih 
proračunski uporabnik izvaja ter proračunske postavke pripadajoče navedenemu proračunskemu 
uporabniku in so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov, in iz katerih se bodo s 
prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti na obstoječih projektih oziroma 
ukrepih in/ali novih projektih oziroma ukrepih navedenimi v točki II.a.
- II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov 

proračuna:
V kolikor se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili na načine določene v točkah 
II.a. in II.b. je možno povečanje odhodkov in izdatkov proračuna na podlagi določil zakona, ki 
ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. iz naslova priliva namenskih sredstev EU). 
Ukrepanje v primeru zmanjšanja prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki 
ureja javne finance in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna./

SKUPAJ�:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR
S sprejemom predlaganega zakona bo prišlo do racionalizacije dela na področju kemikalij. 
Predvideva se naravni odliv zaposlenih za nedoločen in določen čas in zmanjšanje študentskega 
dela. To naj bi prineslo okvirno 5000 evrov letnega prihranka. 

8. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja DA
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Če DA:
Datum objave: 17. 5. 2012

V razpravo so bili vključeni: 

Mnenja, predloge, pripombe so podali:

Upoštevani so bili:
Bistvena odprta vprašanja: 
_________________________________________________________________________
Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega 
značaja, kar je razvidno v predlogu predpisa.

9. Predstavitev medresorskega usklajevanja
Gradivo je bilo poslano v medresorsko usklajevanje:                              DA
Gradivo je bilo posredovano:
- Ministrstvu za pravosodje in javno upravo
- Ministrstvu za finance
- Ministrstvu za kmetijstvo in okolje
- Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

Datum pošiljanja: 28. 5. 2012
ni usklajeno /
Bistvena odprta vprašanja:/
- …

Gradivo je usklajeno z:
- Ministrstvom za pravosodje in javno 
upravo,
- Ministrstvom za finance,
- Ministrstvom za kmetijstvo in okolje,
- Službo Vlade Republike Slovenije za 
zakonodajo

Priložiti mnenja organov, s katerimi gradivo ni usklajeno

10. Gradivo je lektorirano NE

11. Zahteva predlagatelja za 
a) obravnavo neusklajenega gradiva NE
b) za nujnost obravnave DA
c) obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti NE

12. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti         DA

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade         NE

14. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. … z dne …

Tomaž Gantar
MINISTER

PRILOGI: 
- Priloga 1: predlog sklepa
- Priloga 2: predlog zakona
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      Priloga 1

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada Republike 
Slovenije na seji dne … pod točko … sprejela naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o 
kemikalijah ter ga pošilja v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po 
skrajšanem postopku.

                                                                                             dr. Božo PREDALIČ 
                                                                  generalni sekretar

Sklep prejmejo:
- Državni zbor Republike Slovenije
- Ministrstvo za zdravje
- Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
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Priloga 2

                                                                                                                EVA 2012-2711-0021

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O KEMIKALIJAH

I. UVOD

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona

V skladu z 8. členom Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno 
besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZbioP, 16/08 in 9/11) je za zagotavljanje kemijske varnosti ter 
izvajanje strokovnih in razvojnih upravnih nalog ter nalog inšpekcijskega in drugega nadzora, 
Vlada Republike Slovenije ustanovila Urad Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem 
besedilu: URSK), kot organ v sestavi Ministrstva za zdravje.

Z ukinitvijo URSK bo nalogo zagotavljanja kemijske varnosti ter izvajanje strokovnih, razvojnih 
in  regulatornih nalog prevzelo Ministrstvo za zdravje. Opravljanje inšpekcijskega nadzora, ki so 
ga do sedaj opravljali inšpektorji, pristojni za kemikalije, ki so delovali pri URSK, bo prevzel 
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, ki bo prek zdravstvenih inšpektorjev opravljal 
nadzor nad omenjenim zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga zakona 

2.1. Cilji predloga zakona so:
Cilj, ki se ga želi doseči s predlaganim zakonom, je racionalizacija delovanja državne uprave 
oziroma njenih organov. Rešitve, ki se predlagajo z navedenim zakonom, ohranjajo in ne 
spreminjajo ravni varovanja zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi vplivi in učinki kemikalij ter 
njihove proizvodnje, prometa in uporabe.

2.2. Načela predloga zakona 
Predlog zakona upošteva načelo racionalnosti. Zmanjšanje števila organov v sestavi 
posameznih ministrstev predstavlja korak naprej v delovanju  državne uprave, kar bo 
dolgoročno pripomoglo k njeni racionalizaciji.

2.3. Poglavitne rešitve zakona 
Z zakonom se pristojnosti oziroma naloge zagotavljanja kemijske varnosti z URSK, ki se ukinja, 
prenašajo na Ministrstvo za zdravje, glede inšpekcijskega nadzora pa na Zdravstveni 
inšpektorat Republike Slovenije.

3. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenosti predlagane ureditve  pravu 
EU

Organiziranost pristojnega organa za kemikalije ni predmet pravnega reda EU. 

Države članice imajo to področje urejeno vsaka po svoje glede na svojo organiziranost 
delovanja državnih organov oziroma pristojnih ministrstev. Primerjava predlagane ureditve z 
ureditvami v posameznih državah članicah zato ni mogoča brez primerjave celotne državne 
ureditve posamezne države članice. 

4. Ocena finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druga javna 
finančna sredstva

S sprejemom predlaganega zakona bo prišlo do racionalizacije dela na področju kemikalij. 
Predvideva se naravni odliv zaposlenih za nedoločen in določen čas in zmanjšanje 
študentskega dela. To naj bi prineslo okvirno 5000 evrov letnega prihranka. 
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5. Zagotovitev sredstev za izvajanje predloga zakona v državnem proračunu
Za izvajanje zakona ni treba zagotavljati dodatnih sredstev iz državnega proračuna.

6. Druge posledice, ki jih bo imel predlog sprejema zakona
 Drugih posledic zakon ne bo imel.

7. Obrazložitev razloga za obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku
Vlada Republike Slovenije predlaga, da se zakon obravnava  v skladu s 142. členom 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 105/10) po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe zakona. 
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II. BESEDILO ČLENOV

1. člen

V Zakonu o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 –
ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08 in 9/11) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:

"8. člen
(organ, pristojen za kemikalije)

Zagotavljanje kemijske varnosti ter izvajanje strokovnih, razvojnih in  regulatornih nalog opravlja 
ministrstvo, pristojno za zdravje (v nadaljnjem besedilu: organ, pristojen za kemikalije).".

2. člen

V drugem stavku prvega odstavka 24. člena se črta besedilo "na predlog organa, pristojnega za 
kemikalije,".

3. člen

V prvem odstavku 40. člena se črta besedilo "v skladu s programom, ki ga na predlog organa, 
pristojnega za kemikalije, imenuje minister".

4. člen

V prvem odstavku 55. člena se črtata besedi "za ministra". 

5. člen

V 60. členu:
- se v 2. točki besedilo "in predlaga ministru v imenovanje zdravstvene in druge zavode ter 
strokovnjake za ocenjevanje kemikalij (24. in 57. člen)" nadomesti z besedilom "v skladu s tem 
zakonom".;
- se 13. točka črta;
- dosedanje 14. do 16. točka postanejo 13. do 15. točka.

6. člen

V prvem odstavku 62. člena se besedilo "inšpektorji, pristojni za kemikalije" nadomesti z 
besedilom "zdravstveni inšpektorji".

7. člen

63. člen se črta.

8. člen

V 65. členu se besedilo "Inšpektor, pristojen za kemikalije," nadomesti z besedilom "Zdravstveni 
inšpektor".

9. člen
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Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se zaključijo po določbah tega zakona.

10. člen

Ministrstvo, pristojno za zdravje prevzame od Urada Republike Slovenije za kemikalije vse 
zaposlene javne uslužbence, razen inšpektorjev, pristojnih za kemikalije, ter poslovne prostore, 
opremo, finančna sredstva, pravice in obveznosti, nedokončane zadeve, dokumentacijo in 
arhiv. 

Javni uslužbenci iz prejšnjega odstavka z dnem začetka uporabe tega zakona sklenejo 
pogodbo o zaposlitvi z ministrstvom, pristojnim za zdravje za delovna mesta, določena v aktu o 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za zdravje.

Ministrstvo, pristojno za zdravje prevzame vse pogodbene obveznosti in pravice iz pogodb, ki
jih je kot pogodbena stranka sklenil Urad Republike Slovenije za kemikalije

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije prevzame od Urada Republike Slovenije za 
kemikalije vse zaposlene javne uslužbence, ki so opravljali delo na Uradu Republike Slovenije 
za kemikalije kot inšpektorji, pristojni za kemikalije, ter opremo, finančna sredstva, pravice in
obveznosti, nedokončane zadeve, dokumentacijo in arhiv v zvezi z izvajanjem inšpekcijskega 
nadzora nad izvajanjem zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.

Javni uslužbenci iz prejšnjega odstavka z dnem začetka uporabe tega zakona sklenejo 
pogodbo o zaposlitvi z Zdravstvenim inšpektoratom Republike Slovenije za delovna mesta,
določena v aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Zdravstvenega inšpektorata 
Republike Slovenije.

11. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati 
pa se začne 1. januarja 2013.
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III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. do 8. členu

Z ukinitvijo Urada Republike Slovenije za kemikalije, ki je deloval kot organ v sestavi Ministrstva 
za zdravje, bo zagotavljanje kemijske varnosti ter izvajanje strokovnih in razvojnih upravnih 
nalog na tem področju opravljalo Ministrstvo za zdravje. 

Namesto inšpektorjev za kemikalije, ki so delovali v okviru Urada Republike Slovenije za 
kemikalije, bo inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Zakona o kemikalijah in predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi, opravljal Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, ki je organ v sestavi 
Ministrstva za zdravje, kamor bodo prešli tudi tisti javni uslužbenci Urada Republike Slovenije 
za kemikalije, ki so bili do zdaj zaposleni kot inšpektorji, pristojni za kemikalije.

K 9. členu

Vsi postopki, ki jih je vodil Urad Republike Slovenije za kemikalije na podlagi Zakona o 
kemikalijah, in so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se bodo zaključili po določbah tega 
zakona.

K 10. členu

Ministrstvo za zdravje bo prevzelo od Urada Republike Slovenije za kemikalije vse zaposlene 
javne uslužbence, razen inšpektorjev, pristojnih za kemikalije, ter poslovne prostore, opremo, 
finančna sredstva, pravice in obveznosti, nedokončane zadeve, dokumentacijo in arhiv. 

Inšpektorje, ki so sedaj pristojni za kemikalije ter opremo, finančna sredstva, pravice in
obveznosti, nedokončane zadeve, dokumentacijo in arhiv v zvezi z izvajanjem inšpekcijskega 
nadzora nad izvajanjem zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, bo prevzel Zdravstveni 
inšpektorat Republike Slovenije.

K 11. členu

Predlagani člen določa datum uveljavitve tega zakona, ki je petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, zakon pa se bo začel uporabljati 1. januarja 2013.
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

8. člen
(organ, pristojen za kemikalije)

Za zagotavljanje kemijske varnosti ter izvajanje strokovnih in razvojnih upravnih nalog ter nalog 
inšpekcijskega in drugega nadzora Vlada Republike Slovenije ustanovi organ v sestavi 
ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: organ, pristojen za kemikalije).

24. člen
(izvajalci ocenjevanja)

Ocenjevanje kemikalij izvaja organ, pristojen za kemikalije. Pri tem lahko na posameznih 
specifičnih strokovnih področjih sodeluje z zdravstvenimi in drugimi javnimi zavodi ter s 
strokovnjaki, ki jih na predlog organa, pristojnega za kemikalije, pooblasti minister.

Za potrebe ocenjevanja snovi na mednarodni ravni minister predlaga izvedence v pristojna 
mednarodna telesa.

40. člen
(pooblaščeni zavodi, njihove naloge in sporočanja podatkov)

Minister pooblasti zdravstvene, za določene naloge pa tudi druge javne zavode, za zbiranje, 
urejanje in stalno posredovanje podatkov o akutnih zastrupitvah in drugih učinkih kemikalij (v 
nadaljnjem besedilu: pooblaščeni zavodi) v skladu s programom, ki ga na predlog organa, 
pristojnega za kemikalije, izda minister. 

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, so pooblaščenim zavodom dolžne 
sporočati predpisane podatke. 

Minister podrobneje predpiše vsebino in način sporočanja podatkov o kemikalijah za register 
zastrupitev na področju Republike Slovenije.

55. člen
(poročanje o izvajanju dobre laboratorijske prakse)

Organ, pristojen za kemikalije, pripravi za ministra letno poročilo o izvajanju načel DLP v 
Republiki Sloveniji za preteklo leto do konca marca tekočega leta. Poročilo vsebuje seznam 
laboratorijev, ki so opravljali preskuse in v katerih se izvaja nadzor izvajanja načel DLP, ter 
povzetek rezultatov opravljenega nadzora.

Organ, pristojen za kemikalije, na svoji spletni strani ob vsaki spremembi objavi seznam 
laboratorijev, ki so opravljali preizkuse v skladu z načeli DLP.

Organ, pristojen za kemikalije, skrbi za izpolnjevanje obvez v zvezi z izvajanjem DLP, ki izhajajo 
iz meddržavnih oziroma mednarodnih sporazumov.

60. člen
(pooblastila in naloge organa, pristojnega za kemikalije)

Organ, pristojen za kemikalije, ima po tem zakonu zlasti naslednje naloge in pristojnosti:
1. sprejema oziroma zahteva dokazila o lastnostih snovi oziroma pripravkov v skladu s predpisi 
(35. člen);
2. vodi postopke za ocenjevanje kemikalij in predlaga ministru v imenovanje zdravstvene in 
druge zavode ter strokovnjake za ocenjevanje kemikalij (24. in 57. člen);
3. vodi seznam snovi, pripravkov in nevarnih proizvodov, za katere obstaja obveznost 
sporočanja (35. člen);
4. pripravlja poročila za organe in mednarodne organizacije, ki jim je Republika Slovenija dolžna 
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poročati v skladu s tem zakonom in na podlagi mednarodnih sporazumov (55. člen);
5. sprejema dokazila o izpolnjevanju pogojev za proizvodnjo, skladiščenje in uporabo nevarnih 
snovi in pripravkov ter promet z njimi, izdaja dovoljenja za opravljanje dejavnosti in vodi seznam 
pravnih in fizičnih oseb z dovoljenji za proizvodnjo, skladiščenje in uporabo nevarnih kemikalij 
ter promet z njimi (44. in 44.a člen);
6. koordinira izobraževanje svetovalcev za kemikalije in druge vrste izobraževanj, ki potekajo na 
podlagi tega zakona (45.a člen);
7. sprejema in vodi informacije v zvezi s hrambo DLP dokumentacije in izdaja DLP – potrdila ter 
skrbi za DLP ocenjevanje (53. in 54. člen);
8. vodi seznam in na svoji spletni strani ob vsaki spremembi objavi seznam laboratorijev, ki 
opravljajo preizkuse v skladu z dobro laboratorijsko prakso (55. člen);
9. koordinira delo medresorske komisije (56. člen);
10. koordinira informacijsko podporo na področju kemikalij, v katero se vključujejo vsi organi, 
pristojni za nevarne snovi, z zbirkami (bazami) podatkov, s katerimi razpolagajo, organizacije, ki 
imajo svoje predstavnike v medresorski komisiji, in raziskovalne organizacije, ki razpolagajo s 
podatki o nevarnih kemikalijah (58. člen);
11. daje določene informacije vsem pristojnim organom in službam, ki imajo pristojnosti na 
področju nevarnih kemikalij oziroma te podatke potrebujejo za svoje delo, kot so organ državne 
statistike, carinski organi, organi in službe za varstvo pri delu, enote zdravstvenega varstva, 
organi in službe za varstvo okolja, in organi za zaščito in reševanje idr.;
12. sodeluje pri pripravi mednarodnih sporazumov, ki jih sklepa Republika Slovenija na področju 
nevarnih kemikalij, predvsem sporazumov na področju medsebojnega priznavanja podatkov in 
sodelovanja na področju kemijske varnosti, ter skrbi za njihovo izvajanje;
13. pripravlja strokovna gradiva za predpise s področja nevarnih kemikalij, ki jih izda Vlada 
Republike Slovenije oziroma minister, in skrbi za njihovo izvajanje;
14. izdaja soglasje za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi, namenjenimi za uporabo v Republiki 
Sloveniji (49.a člen);
15. koordinira biomonitoring kemikalij (51.a člen);
16. opravlja druge z zakonom določene naloge.

62. člen
(inšpekcijski nadzor)

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, 
opravljajo inšpektorji, pristojni za kemikalije.

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, ki se nanašajo na varnost in zdravje pri 
delu, opravljajo tudi inšpektorji, pristojni za varnost in zdravje pri delu, v skladu s predpisi, ki 
urejajo varnost in zdravje pri delu.

63. člen
(pogoji za imenovanje inšpektorja)

Za inšpektorja, pristojnega za kemikalije, ki opravlja nadzor nad izvajanjem tega zakona, je 
lahko imenovana oseba, ki ima:
- predpisano izobrazbo v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev,
- ustrezne delovne izkušnje, določene s predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo in sistemizacijo 
v organu, pristojnem za kemikalije,
- strokovni izpit za inšpektorja, kot ga določajo predpisi o inšpekcijskem nadzoru,
- posebni strokovni izpit iz poznavanja zakonodaje v pristojnosti organa, pristojnega za 
kemikalije.

Izjemoma se lahko za inšpektorja, pristojnega za kemikalije, imenuje oseba, ki nima 
strokovnega izpita za inšpektorja, vendar mora ta izpit opraviti najpozneje v enem letu od dneva 
imenovanja za inšpektorja.

Podrobnejši potek in vsebino posebnega strokovnega izpita iz četrte alineje prvega odstavka 
tega člena predpiše minister. 

Posebni strokovni izpit iz četrte alineje prvega odstavka tega člena se mora opraviti pred 
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pristopom kandidata k strokovnemu izpitu za inšpektorja. Če ima oseba že opravljen strokovni 
izpit za inšpektorja, mora posebni strokovni izpit opraviti v štirih mesecih od imenovanja za 
inšpektorja za kemikalije. Izpit se lahko opravlja največ trikrat.

65. člen
(pooblastila inšpektorja)

Inšpektor, pristojen za kemikalije, lahko prepove skladiščenje nevarne kemikalije, če ta ni 
skladiščena v skladu s tem zakonom.
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