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Zadeva: Obvestilo o uskladitvi gradiva št. 1

1. Navedba gradiva, na katerega se nanaša obvestilo o uskladitvi:

Predlog Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih – predlog za obravnavo
EVA: 2012-2330-0198

2. Navedba ministrstev oz. vladnih služb, s katerimi je bila uskladitev dosežena:

Služba Vlade RS za zakonodajo  
Ministrstvo za finance
Statistični urad RS  

3. Besedilo sprememb in dopolnitev:

a) Spremeni se točka 1 -  Predlog sklepov Vlade:

»Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o fitofarmacevtskih 
sredstvih (EVA: 2012-2330-0198) ter ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike 
Slovenije po rednem postopku.«.

b) Spremenita se točki 4a in 4b, ker se gradivo obravnava po rednem postopku.

c) Spremeni se točka 5 – Kratek povzetek gradiva
Na koncu točke se na predlog MF doda pojasnilo:

    »PRISTOJBINE
Zakon na novo opredeljuje, da je v zvezi z  ocenjevanjem aktivnih snovi oz.  FFS, 
potrebno plačati pristojbine v skladu s predpisi Vlade.«.

d) Črta se besedilo v točki 7  - OBRAZLOŽITEV ZA OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA 
PO SKRAJŠANEM POSTOPKU.

e) V obrazložitvi k 22. Členu se popravi besedilo prvega odstavka, ker ni v celoti ustrezalo 
besedilu 22. člena zakona.
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f) Besedilo predloga zakona se nadomesti z besedilom, usklajenim z MF in SVZ. Popravki 
besedila zakona so opisani v nadaljevanju.

V predlogu zakona se v 3. členu črta 12. točka. Glede na navedeno je prišlo do preštevilčenja 
ostalih točk.
V novi 17. točki se podrobneje opredeli, v  katerem členu Uredbe 1107/2009/ES so opredeljene 
aktivne snovi.
V 6. členu se v drugem odstavku črta besedilo »izpolnjuje predpisan pogoj, da«.
V šestem odstavku se besedilo »v proračunu Republike Slovenije«  na predlog MF zamenja z 
»iz proračuna Uprave«, ker je s tem natančneje določeno kdo zagotovi sredstva.
V drugem in tretjem odstavku  7. člena se spremeni oz. doda besedilo zaradi boljšega 
razumevanja.
V drugem in tretjem odstavku  10. člena se spremeni oz. doda besedilo zaradi boljšega 
razumevanja.
V tretjem odstavku 12. člena se črta besedilo »v upravnem postopku«, ker ni potrebno.
V prvem, drugem in tretjem odstavku 13. člena se spremeni oz. doda besedilo zaradi boljšega 
razumevanja – izraz »izključno« nedvoumno pove, da se prodaja FFS ne sme izvajati v 
prodajalnah z živili.
V naslovu in drugem  odstavku  22. člena, v prvem odstavku 23. člena ter v prvem, drugem in 
tretjem odstavku   24. člena se spremeni oz. doda besedilo zaradi boljšega razumevanja.
V prvem odstavku 26. člena se črta besedilo », ki se tiska«, ker za razumevanje ni potrebno. 
V prvem in četrtem odstavku 32. člena se natančneje definira naziv ministra v skladu s 
pristojnostmi oz. sedanjo organiziranostjo kmetijstva in okolja v okviru MKO; v tretjem odstavku 
32. člena se črta besedilo »v največji možni meri«, ker je premalo natančno.
V prvem in drugem odstavku 33. člena se natančneje definira naziv ministra v skladu s
pristojnostmi oz.  sedanjo organiziranostjo kmetijstva in okolja v okviru MKO.
V prvem odstavku 35. člena se doda definicija integriranega varstva zaradi boljšega 
razumevanja tega člena; v četrtem odstavku 35. člena uporaba prihodnjega časa ne ustreza.
V tretjem in četrtem odstavku 39. člena se na predlog MF besedilo spremeni tako, da se 
nedvoumno navede od kje se krijejo stroški strokovnih komisij, sklicevanje na predpise mora biti 
bolj splošno.
V 40. členu se beseda »načrtom« zamenja z besedo »programom« zaradi poenotenja z 
besedilom iz 9. člena.
V petem odstavku 47. člena se besedilo »Republike Slovenije« na predlog MF zamenja z 
besedo »Uprave«, ker je s tem natančneje določeno kdo zagotovi sredstva.
V 48. členu se v prvem odstavku črta besedilo »,  vsak v skladu s svojimi pristojnostmi«. Drugi 
in tretji odstavek 48. člena se črtata, ker so pristojnosti inšpekcije že opredeljene v drugih 
predpisih.
V deveti alineji 49. člena se na predlog MF doda izraz »FFS«, ker s tem nedvoumno povemo 
kaj se vnaša na carinsko območje Unije.
V prvem odstavku 57. člena se črta besedilo »z odločbami«, ker ni potrebno; v drugem
odstavku 57. člena se rok za izvedbo določi bolj splošno, do konca leta 2013.
V  62. členu se spremeni oz. doda besedilo zaradi boljšega razumevanja – izraz »izključno« 
nedvoumno pove, da se prodaja FFS ne sme izvajati v prodajalnah z živili.
V naslovu  ter prvem odstavku 68. člena se besedilo spremeni, doda pa se drugi odstavek 
zaradi večje natančnosti pri navajanju prenehanja veljavnosti ter podaljšanja uporabe določenih 
predpisov s področja fitofarmacevtskih sredstev.
Manjši nomotehnični popravki, kot so ločila, tipkarske napake ipd., so bili narejeni v 5., 8., 9., 
25., 29., 30., 34., 37., 50., 64. in 70. členu zakona.

S spoštovanjem, 
                          Franc Bogovič,

                                             minister
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