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Zadeva: Obvestilo o uskladitvi gradiva št. 2

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

3. Besedilo sprememb in dopolnitev:

1. a) Spremeni se 5.  točka -  Kratek povzetek gradiva 
V besedilu uvoda, v podpoglavjih Nacionalni akcijski program, Ukrepi za prepoved oz. 
zmanjševanje uporabe FFS na posebnih območjih, Programi obveščanja in osveščanja 
javnosti o tveganjih v zvezi s FFS, Sistem prodaje FFS ter Sistem obveznih tehničnih 
pregledov naprav za nanašanje FFS in pogoji za dajanje novih naprav na tržišče so 
narejeni manjši redakcijski in nomotehnični popravki besedila zaradi boljšega 
razumevanja.
b) Spremeni se 6. točka -  Presoja posledic 
V besedilu podpoglavja Obrazložitev so narejeni manjši redakcijski in nomotehnični 
popravki besedila zaradi boljšega razumevanja.
c) Spremeni se 8. točka -  Predstavitev sodelovanja javnosti 
V besedilu podpoglavja Bistvena odprta vprašanja so narejeni manjši redakcijski in 
nomotehnični popravki besedila zaradi boljšega razumevanja.

2. V besedilu Uvodnih pojasnil k Predlogu Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih so 
narejeni manjši redakcijski popravki besedila.

3. Besedilo Predloga zakona o fitofarmacevtskih sredstvih se nadomesti z besedilom,
usklajenim z MF in SVZ. Popravki besedila zakona so redakcijske in nomotehnične 
narave in opisani v nadaljevanju.
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V četrtem odstavku 9. člena predloga zakona se črta besedilo », pristojno za kmetijstvo (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«, ker se po nepotrebnem ponovi.

V naslovu 13. člena se doda beseda »izključno« zaradi boljšega razumevanja – izraz 
»izključno« nedvoumno pove, da se prodaja FFS ne sme izvajati v prodajalnah z živili.

V četrtem odstavku 14. člena se doda beseda »izključno«  zaradi boljšega razumevanja – izraz 
»izključno« nedvoumno pove, da se prodaja FFS ne sme izvajati v prodajalnah z živili.

V prvem odstavku 16. člena se doda beseda »člena« zaradi jasne navezave na 10. člen tega 
zakona.

V prvem odstavku 23. člena predloga zakona se črta besedilo »za ravnanje s FFS«, ker zaradi 
neposrednega sklica na predhodni člen ni potrebno; prav tako se v tretjem odstavku popravi 
tipkarska napaka.

V prvem in šestem odstavku 25. člena so popravljene nomotehnične napake. V petem odstavku 
25. člena se besedilo popravi zaradi boljšega razumevanja in se glasi: »(5) Veljavnost izkaznice 
se podaljša za obdobje iz tretjega odstavka tega člena, če se imetnik izkaznice v zadnjem letu 
pred potekom njene veljavnosti udeleži nadaljnjega usposabljanja iz prejšnjega odstavka. Če se 
imetnik izkaznice nadaljnjega usposabljanja ne udeleži pred potekom njene veljavnosti, mora 
ponovno opravljati osnovno usposabljanje iz drugega odstavka tega člena. Izjemoma se lahko 
imetnik izkaznice udeleži nadaljnjega usposabljanja v enem letu po izteku veljavnosti izkaznice, 
če je v zadnjih treh mesecih pred potekom veljavnosti izkaznice bil v bolniškem staležu najmanj 
trideset dni, je bil na porodniškem dopustu ali pa je bil najmanj trideset dni odsoten iz kraja 
stalnega bivališča. Veljavnost izkaznice se v tem primeru podaljša za obdobje iz tretjega 
odstavka tega člena od datuma opravljanja nadaljnjega usposabljanja. Če v tem odstavku 
navedeni razlogi niso podani, mora imetnik izkaznice ponovno opraviti osnovno usposabljanje iz 
drugega odstavka tega člena.«. V osmem in desetem odstavku 25. člena se  besedilo na 
predlog MF popravi zaradi boljšega razumevanja in se glasi: »(8) Stroške osnovnega in 
nadaljnjega usposabljanja, v katere je vključen strošek izkaznice, plačajo izvajalcu 
usposabljanja udeleženci sami. (10) Stroške tečajev iz prejšnjega odstavka plačajo izvajalcu 
usposabljanja udeleženci sami.«.

V tretjem odstavku 26. člena se  besedilo popravi zaradi  boljšega razumevanja oz. dosledne 
uporabe izrazov in se glasi: »(3) Izkaznica vsebuje zlasti naslednje podatke: 

– serijsko številko izkaznice, 

– fotografijo imetnika izkaznice, 

– osebno ime udeleženca usposabljanja, 

– stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče,

– datum izdaje in datum veljavnosti izkaznice, 

– osebno ime in naslov oziroma firmo in sedež izvajalca usposabljanja, 

    – lastnoročni podpis imetnika izkaznice.«.

V osmem odstavku 26. člena se  besedilo na predlog MF popravi zaradi  boljšega razumevanja 
in se glasi: »(8) Stroške izdaje nove izkaznice iz petega odstavka tega člena plača imetnik 
izkaznice izvajalcu usposabljanja.«.



V šestem odstavku 28. člena se  besedilo na predlog MF popravi zaradi  boljšega razumevanja 
in se glasi: »(6) Stroške v zvezi s pregledi naprav pregledniku naprave plača lastnik naprave.«.

V prvem odstavku 38. člena se beseda »ministrstva« nadomesti z besedo »Uprave« zaradi 
nove organiziranosti pristojnega organa.

V tretjem odstavku 39. člena se besedilo v dogovoru z MF spremeni tako, da se pravilno glasi: 
»3) Sredstva za sejnine in potne stroške za člane strokovnih komisij se zagotovijo v proračunu 
ministrstva v skladu s predpisi.«.

V šestem odstavku 42. člena se beseda »pristojni organ« dvakrat nadomesti z besedo 
»Uprava« zaradi nove organiziranosti pristojnega organa in dosledne uporabe izrazov.

V petem odstavku 45. člena se beseda »ministrstvo« nadomesti z besedo »Uprava« zaradi 
nove organiziranosti pristojnega organa in dosledne uporabe izrazov.

V sedmem odstavku 46. člena se beseda »izvajalca usposabljanja« nadomesti z besedo 
»preglednika naprave« zaradi očitne napake pri kopiranju besedila.

V tretji alineji 49. člena se doda beseda »izključno« zaradi boljšega razumevanja – izraz 
»izključno« nedvoumno pove, da se prodaja FFS ne sme izvajati v prodajalnah z živili.

V prvem odstavku 51. člena se beseda »poklicni uporabnik« nadomesti z besedilom »uporabnik 
FFS za poklicno rabo« zaradi dosledne uporabe izrazov.

V šestnajsti alineji prvega odstavka 53. člena se besedilo zaradi poenotenja izrazov v členu, 
spremeni tako, da se glasi: » - nima odločbe Uprave za izvajalca usposabljanja ali če ne 
izpolnjuje več pogojev za izvajalca usposabljanja v skladu s 23. členom tega zakona,«. 

V devetnajsti alineji prvega odstavka 53. člena se besedilo zaradi poenotenja izrazov v členu, 
spremeni tako, da se glasi: »- izvaja preglede naprav brez odločbe Uprave ali če ne izpolnjuje 
več pogojev za preglednika naprav iz 29. člena tega zakona,«.

V drugi alineji četrtega odstavka 53. člena se beseda »tretjim« nadomesti z besedo »četrtim« in 
v tretji alineji tega člena se besedilo »z četrtim« nadomesti »s petim« zaradi uskladitve s 26. 
členom.

V tretjem odstavku 56. člena se besedilo »60. člena« nadomesti z besedilom »58. člena« zaradi 
očitne napake.

Manjši redakcijski oziroma nomotehnični popravki, kot so ločila, tipkarske napake ipd., so bili 
narejeni v 3., 6., 7., 10., 12., 16., 19., 24., 27.,  29., 30., 34., 35., 36., 41., 47., 50., 55., 56., 62., 
63., 64., 65., 68. in 69. člena predloga zakona ter v naslovu III poglavja.

4. Obrazložitve členov predloga zakona

Obrazložitve členov so se spremenile skladno s členi zakona in redakcijskimi oziroma 
nomotehničnimi popravki členov zakona. 

S spoštovanjem, 
                          Franc Bogovič,

                                             minister
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