PRILOGA II.
POSLOVNIK SODELOVANJA MINISTRSTEV IN ORGANOV V SESTAVI, S PRISTOJNOSTMI NA
PODROČJU VARNOSTI HRANE OZIROMA ŽIVIL
I.
Pravna podlaga:
Varno hrano oziroma živila v najširšem pomenu urejajo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
zakon o fitofarmacevtskih sredstvih
zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin
zakon o gnojilih
zakon o veterinarstvu
zakon o krmi
zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi
zakon o vodah
zakon o kmetijstvu
zakon o zdravstveni ustreznosti živil in predmetov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili in
snovi v stiku z živili
11. zakon o varstvu okolja.

Zgoraj navedeni zakoni predstavljajo med drugim tudi pravno podlago za štiri segmente področja varnosti
hrane oziroma živil (varstvo rastlin, veterinarstvo, krmo in živila splošno).
Glede na pristojnosti oziroma področje dela so bili pri pripravi zgoraj navedenih zakonov poglavitni nosilci:
Ministrstvo za zdravje za zakon o zdravstveni ustreznosti živil in predmetov ter snovi, ki prihajajo v stik z
živili in snovi v stiku z živili,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za zakon o zdravstvenem varstvu rastlin, za zakon o
fitofarmacevtskih sredstvih, za zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin, za zakon o kmetijstvu, za
zakon o krmi, za zakon o veterinarstvu in za zakon o gnojilih,
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo pa za zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi, zakon
o vodah in zakon o varstvu okolja.
Pri zakonih pod točkami 1,2,4,7 in 10 so opredeljeni tudi predpisi, ki morajo biti sprejeti ob medsebojnih
soglasjih ministra pristojnega za zdravje, ministra pristojnega za kmetijstvo, veterinarstvo in prehrano
oziroma ministra za okolje. Za predpise, izdane na osnovi zakona o krmi in zakona o gnojilih, je v celoti
pristojen minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in organa v sestavi, Veterinarska uprava Republike
Slovenije in Uprava za varstvo rastlin in semenarstvo, opravljajo naloge na podlagi zakonov in predpisov,
izdanih na njihovi podlagi v točkah 1 do 10.
Ministrstvo za zdravje in organi v sestavi opravljajo naloge na podlagi zakonov in predpisov, izdanih na
njihovi podlagi, v točkah 2., 5., 7., 8.,9. in 10..
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo in organ v sestavi Agencija Republike Slovenije za okolje
opravljata naloge na podlagi zakonov in predpisov izdanih na njihovi podlagi v točki 7. in 8. in 11..
II. Sodelovanje in medsebojno obveščanje
Za lažje in učinkovitejše sodelovanje na področju varnosti hrane oziroma živil ter s tem v zvezi varstva
potrošnikov je v skladu z obstoječo organizacijo posameznega ministrstva v vsakem ministrstvu določena
kontaktna točka (kontaktna točka ministrstva – KTM), ki je zadolžena za medresorsko usklajevanje na področjih,
navedenih v točki I.

KTM v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je Sektor za varnost in kakovost hrane, KTM v
Ministrstvu za zdravje je oddelek za živila, prehrano in zdravstveno ekologijo v okviru Sektorja za javno
zdravje, KTM v ministrstvu za okolje, prostor in energijo pa je Sektor za biotehnologijo.
KTM so v zvezi s pripravo predpisov zadolžene tudi za usklajevanje z organi v sestavi posameznega ministrstva.
Organi v sestavi, zadolženi za posamezna področja, so dolžni sproti obveščati KTM znotraj svojega ministrstva
o aktivnostih, vezanih na pripravo zakonov oziroma drugih predpisov, ker je s tem zagotovljeno nemoteno
sodelovanje s KTM drugega ministrstva.

III. Sodelovanje z EU komisijo
KTM posameznega ministrstva pripravijo ob sodelovanju organov v sestavi spisek pristojnih uslužbencev,
zadolženih za posamezna področja oziroma predpise, spisek po potrebi dopolnjujejo in se o vseh spremembah
medsebojno obveščajo. Posamezni uslužbenci sodelujejo vsak na svojem področju s pristojnimi uradniki v EU
komisiji (področje varne hrane pokriva DG SANCO) direktno, KTM pa obveščajo o svojih aktivnostih.
Posamezni uslužbenci pripravijo v okviru svojih organizacijskih enot tudi poročila o službenih poteh, ki jih
posredujejo KTM posameznega ministrstva. KTM posameznega ministrstva je dolžna svoja poročila posredovati
KTM v drugem ministrstvu. KTM posameznega ministrstva lahko v primeru, da se pojavi vprašanje ali področje,
ki je mejnega značaja obeh ministrstev na zakonodajnem področju, predlaga KTM drugega ministrstva, da se
določita dva pristojna uslužbenca za eno področje.

IV. Izobraževanja in sestanki, organizirani s strani EU komisije ter organizacija obiskov predstavnikov
EU na področju varnosti hrane oziroma živil v RS
Izobraževanj in sestankov, organiziranih s strani EU komisije, se udeležujejo predstavniki posameznih
ministrstev, glede na področja, ki jih pokrivajo.
KTM iz točke II, morajo takoj po prejemu sporočila iz EU komisije, glede na področje dela posredovati
informacijo pristojnim organom pristojnih ministrstev. Določeni predstavniki posredujejo nato v dogovorjenem
času informacijo KTM, ki se nato v primeru, ko gre za mejna področja dogovorijo, kdo jo nato posreduje v EU
komisijo. Pri dogovoru upoštevajo pristojnosti iz obstoječe zakonodaje.
Vsa poročila in druga pisna gradiva iz EU se posredujejo KTM v MKGP, MZ in MOPE, le te pa ga posredujejo
glede na področja, pristojnim v ministrstvu in organom v sestavi.
KTM pristojnih ministrstev morajo biti obveščene o vseh obiskih predstavnikov EU Komisije v RS, vezanih na
področje varnosti hrane oziroma živil, krme, GSO in pitne vode. KTM glede na področje dela pripravijo
programe posameznih obiskov v RS, v sodelovanju z organi v sestavi. Kolikor obiski zadevajo ožja področja
dela (npr. inšpekcijski nadzor) jih organizirajo ob vednosti oziroma sodelovanju s predstojniki pristojnih
inšpekcijskih služb oziroma pristojnimi organi.

