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ZDORA

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o družinskih prejemkih.
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih
prejemkih (ZDPre-C) - hitri postopek na 32. izredni seji, dne
16.2.1999, na podlagi 173. in 185. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih
prejemkih (ZDPre-C) - hitri postopek se ne sprejme.

DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob odreditvi parlamentarne preiskave v zvezi z razmerami v
Ministrstvu za notranje zadeve zaradi neupravičenih obtožb zoper delo slovenskih
policistov med vojno za Slovenijo.

zadeve in meni, da se je potrebno opravičiti vsem pripadnikom
vojske in policije zaradi žalitev, ki so jih utrpeli s to krivično obtožbo
in zaradi neopravičenega izpostavljanja njih in njihove borbe za
Slovenijo z namenom doseganja nekih drugih političnih ciljev.

Državni zbor Republike Slovenije je ob odreditvi parlamentarne
preiskave v zvezi z razmerami v Ministrstvu za notranje
zadeve zaradi neupravičenih obtožb zoper delo slovenskih
policistov med vojno za Slovenijo na 32. izredni seji, dne
11.2.1999 na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednji

Državni zbor Republike Slovenije bo v okviru svojih pristojnosti
storil vse, da bodo tisti, ki so to afero sprožili odkriti in da bodo tudi
nosili posledice svojega ravnanja. Pripadnikom slovenske vojske
in policije, ki so sodelovali v vojni za Slovenijo pa Državni zbor
zagotavlja, da bo storil vse kar je v njegovi moči, da bosta njihova
čast in dobro ime zavarovana pred takšnimi in podobnimi
obtožbami.

DODATNI SKLEP
Državni zbor ugotavlja, da je afera Holmec in Vič vrgla velik madež
na slovensko osamosvojitveno vojno in na vse pripadnike
slovenske vojske, policije in drugih, ki so sodelovali v vojni za
Slovenijo. Hkrati je ta afera škodovala ugledu Slovenije, ki si ga je
pridobila s svojo vojno za osamosvojitev v mednarodni javnosti.

Prav tako Državni zbor ugotavlja, da je potrebno zaščititi ugled
Slovenije in kolikor je le mogoče odpraviti škodljive posledice, ki
jih je Sloveniji v mednarodni javnosti povzročila ta afera.

Zaradi tega Državni zbor Republike Slovenije izraža obžalovanje,
da je do tega konstrukta prišlo prav v Ministrstvu za notranje
3. marec 1999

3

poročevalec, št. 12

SKLEP
Državnega zbora ob odreditvi parlamentarne preiskave v zvezi z razmerami v
Ministrstvu za notranje zadeve zaradi neupravičenih obtožb zoper delo slovenskih
policistov med vojno za Slovenijo.
Državni zbor Republike Slovenije je ob odreditvi parlamentarne
preiskave v zvezi z razmerami v Ministrstvu za notranje
zadeve zaradi neupravičenih obtožb zoper delo slovenskih
policistov med vojno za Slovenijo na 32. izredni seji dne
11.2.1999 na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednji
SKLEP
1. Komisijo za volitve, imenovanja in administrativne zadeve se
zadolži, da do naslednje seje zbora pripravi in predloži predlog

odloka o ustanovitvi in sestavi preiskovalne komisije, ki bo
raziskala sum o vpletenosti nosilcev javnih funkcij v poskuse
diskreditiranja slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991
sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem.
2. Po končani preiskavi, vendar najkasneje v treh mesecih, naj
preiskovalna komisija Državnemu zboru predloži pisno
poročilo, ki bo vsebovalo opis poteka postopka, dokazila,
pričevanja, ugotovitve preiskave ter predloge sklepov, ki naj
jih v skladu s svojimi pristojnostmi sprejme Državni zbor.

DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o zaključku lastninjena in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaključku
lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske
razvojne družbe (ZZLPPO) - hitri postopek na 32. izredni seji,
dne 9.2.1999, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednji

DODATNI SKLEP
Vlada Republike Slovenije naj Državnemu zboru Republike
Slovenije do 20. 2.1999 dostavi program zagotavljanja sredstev
pooblaščenim investicijskim družbam zaradi zamenjave teh
sredstev za zbrane lastniške certifikate v skladu z določili zakona
o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti
Slovenske razvojne družbe.
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Predlog zakona o

ZDRAVNIŠKI

SLUŽBI

(ZZdrS)

- EPA 1433 - II - druga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 96. seji dne 11/2-1999 določila
besedilo:

S tem gradivom nadomešča gradivo, ki ga je poslala z dopisom
št. 500-01/96-8/4-8 dne 27/7-1998.

- PREDLOGA ZAKONA O ZDRAVNIŠKI SLUŽBI,

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:

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepov in stališč
40. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 10/101996 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo,
- prim. Janez ZAJEC, dr. med., državni sekretar v Ministrstvu
za zdravstvo.

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o zdravniški službi - druga
obravnava.

Zaposleni zdravnik sodeluje pri odločanju o sestavi delovne
skupine, za katere strokovno delo je odgovoren.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

4. člen

1.1. Zdravnik in zdravniška služba

Zdravniška služba je poklicna dejavnost zdravnikov, ki temelji na
spoznanjih znanosti in strokovno preverjenih metodah.

1. člen
Zdravnica in zdravnik ter zobozdravnica in zobozdravnik (v
nadaljnjem besedilu: zdravnik) opravljajo zdravstveno dejavnost
kot zdravniško službo v skladu z zakonom o zdravstveni
dejavnosti (Ur. List RS, št. 9/92, 37/95 in 8/96) in tem zakonom.

Zdravniška služba obsega:
1. pregled na prisotnost ali odsotnost telesnih ali duševnih bolezni,
poškodb ali anomalij;
2. presojo stanja iz prejšnje točke s pomočjo medicinskodiagnostičnih sredstev;
3. zdravljenje, habilitacijo oziroma rehabilitacijo;
4. preprečevanje bolezni, vzgojo in svetovanje;
5. skrb za reproduktivno zdravje prebivalstva;
6. predpisovanje zdravil in zdravstvenih pripomočkov;
7. obdukcijo mrtvih;
8. izdajanje zdravniških spričeval in zdravniških potrdil;
9. druga dela v skladu s posebnimi predpisi.

Zdravnik je temeljni odgovorni nosilec opravljanja zdravstvene
dejavnosti.
2. člen
Zdravnik mora pri uresničevanju svojih pravic, svoboščin in
dolžnosti vselej ravnati tako, da varuje nepristranskost in
neodvisnost izvajanja zdravniške službe ter ugled zdravniškega
poklica.
3. člen

5. člen

Zdravnik je pri sprejemanju strokovnih odločitev neodvisen.
Zdravnik svobodno izbere način zdravljenja, ki je v danih
okoliščinah najprimernejši.

Zdravniško službo smejo v skladu s svojo strokovno
usposobljenostjo samostojno opravljati zdravniki splošne medicine, zobozdravniki, zdravniki specialisti in zobozdravniki
specialisti, če izpolnjujejo z zakonom določene pogoje.

Zdravnik se mora pri svojem delu ravnati po spoznanjih znanosti
in strokovno preverjenih metodah.
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1.2. Razpored zdravniških delovnih mest v okviru
mreže javne zdravstvene službe

11. člen
Zdravnik uporablja pri opravljanju zdravniške službe slovenski
jezik, na dvojezičnem mešanem območju italijanske in madžarske
narodne skupnosti pa uporablja tudi italijanski oziroma madžarski
jezik.

6. člen
Zdravniška služba se opravlja na zdravniških delovnih mestih v
okviru mreže javne zdravstvene službe in izven nje.

Znanje jezika se dokazuje s spričevalom o končani srednji šoli ali
s potrdilom izobraževalnega zavoda.

7. člen
Zdravniška delovna mesta v mreži javne zdravstvene službe se
razporedijo po območjih in po specialističnih področjih tako, da se
zagotovi prebivalcem čim bolj enaka dostopnost do kakovostnih
zdravstvenih storitev.

12. člen
Zdravnik je usposobljen za samostojno delo, če ima diplomo
Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani ali nostrificirano diplomo
tuje univerze in je opravil:

Zdravniška delovna mesta se v mreži javne zdravstvene službe
razporedijo po strokovnih področjih:

-

- v javnih zavodih;
- pri drugih pravnih osebah s koncesijo;
- pri zasebnih zdravnikih s koncesijo.
8. člen

zobozdravnik: pripravništvo;
zdravnik splošne medicine: sekundarijat;
zdravnik specialist: zdravniško specializacijo;
zobozdravnik specialist: zobozdravniško specializacijo.

2.2. Pripravništvo in sekundarijat

Razpored zdravniških delovnih mest v mreži javne zdravstvene
službe določi minister, pristojen za zdravstvo (v nadaljnjem
besedilu: minister).

13. člen

9. člen

Zdravnik, ki je končal študij stomatologije, se zaposli kot
zobozdravnik pripravnik. Pripravništvo traja eno leto in se konča
s strokovnim izpitom.

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica)
v zvezi z razporedom zdravniških delovnih mest v mreži javne
zdravstvene službe:

Vsebino in potek pripravništva s strokovnim izpitom predpiše
minister v sodelovanju z Zbornico.
Na podlagi uspešno opravljenega strokovnega izpita Zbornica
zobozdravniku izda licenco za opravljanje zobozdravniškega
poklica.

- spremlja zasedenost zdravniških delovnih mest;
- nezaposlenim zdravnikom posreduje informacije o prostih
zdravniških delovnih mestih, delodajalcem pa informacije o
nezaposlenih zdravnikih;
- daje mnenja k podeljevanju koncesij zasebnim zdravnikom;
- v skladu s potrebami in starostno strukturo zdravnikov
posameznih strok načrtuje in odobrava specializacije.

14. člen
Zdravnik, ki je končal študij medicine, se zaposli kot sekundarij.
Sekundarijat traja dve leti in se konča s preskusom
usposobljenosti.

Vsako objavo prostega zdravniškega delovnega mesta zdravnika
je treba hkrati s prijavo Zavodu za zaposlovanje posredovati
Zbornici.

Pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja sekundarija so enake
pravicam in dolžnostim pripravnika.
Vsebino in potek sekundarijata s preskusom usposobljenosti določi
Zbornica v soglasju z ministrom.
Na podlagi uspešno opravljenega preskusa usposobljenosti
Zbornica zdravniku izda licenco za opravljanje zdravniškega
poklica na področju splošne medicine.

2. POGOJI ZA OPRAVLJANJE
ZDRAVNIŠKE SLUŽBE

15. člen
2.1. Splošno

Zobozdravniki pripravniki in zdravniki sekundariji smejo opravljati
zdravniško službo, za katero se usposabljajo, le pod vodstvom
in z odgovornostjo mentorja.

10. člen
Zdravnik sme samostojno opravljati zdravniško službo, če poleg
pogojev, določenih z delovno-pravnimi in drugimi predpisi, izpolnjuje
še posebne pogoje, določene s tem zakonom.

2.3. Zdravniške specializacije
16. člen

Zdravnik mora:

Zdravnik, ki je opravil sekundarijat oziroma zobozdravnik, ki je
končal pripravništvo, se lahko specializira na posameznem
področju. Specializacija se konča s specialističnim izpitom. Tisti
del sekundarijata, ki po vsebini ustreza programu specializacije,
se všteva v specializacijo.

- imeti ustrezno izobrazbo in usposobljenost,
- biti vpisan v register zdravnikov,
- imeti dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe
na določenem strokovnem področju (v nadaljnjem besedilu:
licenca).
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2.5. Mentorji

17. člen

26. člen

Vsebine specializacij pripravi Slovensko zdravniško društvo v
sodelovanju z Medicinsko fakulteto, sprejme pa Zbornica.

Mentorje imenuje Zbornica na predlog zdravstvenega zavoda
oziroma zasebne ordinacije, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje
pripravništva, sekundarijata in specializacije.

Vrste in trajanje specializacij in postopek opravljanja
specialističnega izpita ter imenovanje izpitne komisije določi
Zbornica.

27. člen

18. člen

Mentor:

Specializacijo odobri zdravnikom Zbornica na podlagi javnega
razpisa. Razpisne pogoje, postopek razpisa in odobritve
specializacije določi Zbornica v soglasju z ministrom.

20. člen

- vodi usposabljanje zdravnika v skladu s programom ter dosežki
znanosti in strokovno preverjenimi metodami;
- nudi zdravniku organizacijsko in strokovno pomoč, ki je
potrebna za dosego zahtevanega znanja na področju, za
katerega je kot mentor odgovoren;
- mora biti zdravniku zgled strokovno in etično neoporečnega
ravnanja z bolnikom in dobrega kolegialnega odnosa med
zdravniki in medicinskim osebjem;
- vodi podatke o strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju
zdravnika in jih posreduje Zbornici.

Zdravniki specializanti smejo opravljati zdravniško službo, za
katero specializirajo, le pod vodstvom in z odgovornostjo mentorja.

28. člen

19. člen
Veljavnost v tujini opravljene specializacije, ki po vsebini in trajanju
ustreza zahtevam iz 17. člena tega zakona, se prizna po postopku
in na način, ki ga določi Zbornica v soglasju z ministrom.

Mentor ima pravico do ustreznih pogojev za delo.

2.4. Delovna mesta za usposabljanje zdravnikov

Mentor sme odkloniti delo z zdravnikom, ki kljub opozorilu ne
izvaja ali malomarno izvaja program usposabljanja.

21. člen
Minister na predlog Zbornice predpiše organizacijske, kadrovske,
materialne in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdravstveni
zavod ali zasebna ordinacija za izvajanje pripravništva,
sekundarijata in specializacij.

Pogoje za opravljanje mentorstva določi Zbornica v soglasju z
ministrom.
2.6. Vpis v register zdravnikov

22. člen

29. člen

Minister na predlog Zbornice pooblasti zdravstvene zavode in
zasebne ordinacije, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, za
izvajanje določene vrste in obsega pripravništva, sekundarijata
in specializacij. V sklepu določi tudi število delovnih mest za
usposabljanje zdravnikov, upoštevaje potrebo po enakomerni
zasedenosti teh mest v celoletnem obdobju.

Zdravnik sme začeti opravljati zdravniško službo z vpisom v
register zdravnikov, ki ga vodi Zbornica.
Zbornica podrobneje predpiše postopek in pogoje za vpis v register zdravnikov.

23. člen

30. člen

Pooblaščeni zdravstveni zavodi in zasebne ordinacije morajo
ponuditi zaposlitev pripravnikom, sekundarijem in speciaiizantom
v okviru števila odobrenih delovnih mest zdravnikov za
usposabljanje.

Vpis v register se opravi na zahtevo zdravnika, ki izpolnjuje pogoje,
določene s tem zakonom.

24. člen

31. člen

Zdravstveni zavodi in zasebne ordinacije sproti sporočajo
Zbornici:

Za vodenje registra zdravnikov Zbornica zbira naslednje osebne
podatke:

- seznam prostih in zasedenih delovnih mest za usposabljanje
zdravnikov,
- seznam mentorjev,
- seznam zaposlenih pripravnikov, sekundarijev in specializantov
ter predviden zaključek njihovega usposabljanja.

-

O vpisu v register Zbornica izda odločbo v upravnem postopku.

25. člen
Plače in nadomestila pripravnikov in sekundarijev se zagotavljajo
iz sredstev državnega proračuna.
Sredstva za specializacije za zdravniška delovna mesta v mreži
javne zdravstvene službe se zagotavljajo v okviru cen
zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
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priimek in ime, rojstni datum in kraj rojstva;
naslov stalnega prebivališča (kraj, ulica in hišna številka);
državljanstvo;
naziv in naslov zdravniškega delovnega mesta; •
osebno številko zdravnika;
kraj in datum diplome;
datum strokovnega izpita;
datum in vrsta opravljene specializacije;
datum in vrsta pridobljenega dodatnega znanja;
datum ter področje pridobljenih znanstvenih nazivov;
pridobljeni strokovni nazivi;
pridobljeni pedagoški nazivi;
članstvo v domačih in tujih zdravniških združenjih;
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mora na svoje stroške ob rednem delu dodatno strokovno
izpopolnjevati na ustreznem strokovnem področju.

32. člen
Zbornica vpiše zdravnika v register zasebnih zdravnikov, če
zdravnik izpolnjuje naslednje pogoje:

Po drugem neuspešnem preizkusu strokovne usposobljenosti
oziroma če se drugič ne odzove na poziv za opravljanje preizkusa,
zdravniku Zbornica odvzame dovoljenje za samostojno delo.

- ima veljavno licenco,
- ima slovensko državljanstvo, če je tuj državljan, pa dovoljenje
za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji,
- ni v delovnem razmerju,
- ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in, če zahteva
narava dela, tudi ustrezne kadre.

37. člen
Zdravnik mora pred iztekom veljavnosti licence vložiti na Zbornico
dokazilo o izpolnjevanju pogojev za podaljšanje licence. V primeru,
da zdravnik ne predloži dokazil, mora opraviti preizkus strokovne
usposobljenosti.

O vpisu v register zdravnikov izda Zbornica odločbo v upravnem
postopku.

Zdravnik, ki prvič ne opravi uspešno preizkusa strokovne
usposobljenosti ali prvič ne pride na preizkus v določenem roku,
se mora na svoje stroške ob rednem delu dodatno strokovno
izpopolnjevati na ustreznem področju.

33. člen
Zdravnik se izbriše iz registra zasebnih zdravnikov, če:
-

ne začne opravljati dejavnosti v enem letu po vpisu v register,
odjavi opravljanje zasebne zdravniške dejavnosti,
umre,
mu je s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje
dejavnosti oziroma poklica,
- opravlja dejavnost v nasprotju z vpisom v register,
- se ugotovi, da ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za
opravljanje dejavnosti.

Po končanem dodatnem strokovnem izpopolnjevanju lahko
zdravnik še enkrat opravlja preizkus usposobljenosti.
38. člen
Zdravniku lahko Zbornica začasno ali trajno odvzame licenco
zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu, v skladu
z akti Zbornice.
Trajni odvzem licence se lahko izreče zaradi večje strokovne
pomanjkljivosti ali napake pri delu, v primeru, ko je takšno ravnanje
zdravnika povzročilo trajne hujše posledice na zdravju ali smrt
bolnika.

Zbornica izda odločbo o izbrisu iz registra zasebnih zdravnikov v
upravnem postopku.
2.7. Podeljevanje, podaljševanje in odvzem licenc

39. člen

34. člen

Podrobnejša določila o načinu, organih, evidenci in postopku pri
odločanju o podelitvi, podaljšanju in odvzemu licence sprejme
Zbornica v soglasju z ministrom.

Zdravniku, ki izpolnjuje pogoje za samostojno opravljanje
zdravniške službe, Zbornica podeli licenco.

Za podelitev, podaljšanje in odvzem licence se izda odločba v
upravnem postopku.

Licenca je javna listina, ki dokazuje strokovno usposobljenost
zdravnika za samostojno opravljanje zdravniške službe na
določenem strokovnem področju.
Licenca se podeli za določen čas - dobo sedmih let.
35. člen

,
3. ZASEBNA ZDRAVNIŠKA SLUŽBA

Licenca se podeli:

40. člen

- za področje splošne medicine - zdravniku, po opravljenem
sekundarijatu in uspešno opravljenem preizkusu
usposobljenosti;
- za področje zobozdravstva - zobozdravniku, po pripravništvu
in uspešno opravljenem strokovnem izpitu;
- za področje specialnosti - zdravniku in zobozdravniku
specialistu, po uspešno opravljenem specialističnem izpitu.

Zdravnik lahko samostojno opravlja zdravniško službo kot
zasebno dejavnost, če je vpisan v register zasebnih zdravnikov,
ki ga vodi Zbornica.
i
41. člen
Zdravnik, zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu na
bolnišničnem področju z najmanj pet let izkušenj samostojnega
dela na področju ustrezne licence, lahko s soglasjem delodajalca
izven redne delovne obveznosti opravlja zdravniško službo v
svojem imenu, za svoj račun in izven pravic iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja.

36. člen
Zdravnik sme samostojno opravljati zdravniško službo na
področju, za katerega ima licenco.
$
Natančnejše pogoje za določitev strokovnih dosežkov kot dokaza
strokovne usposobljenosti, vsebino, roke in postopke preizkusa
strokovne usposobljenosti, kolikor zdravnik ne izpolnjuje pogoja
strokovnih dosežkov ter potrebne postopke in evidence določi
Zbornica.

Zbornica vodi poseben register iz prejšnjega odstavka.
42. člen
Ko zasebni zdravnik preneha z opravljanjem zasebne zdravniške
službe, izroči vso zdravstveno dokumentacijo zdravniku, ki s
soglasjem Zbornice prevzame opravljanje njegove zdravniške
službe.

Zdravnik, ki ne opravi uspešno preizkusa strokovne
usposobljenosti ali ne pride na preizkus v določenem roku, se
poročevalec, št. 12
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če si zasebni zdravnik do prenehanja opravljanja zdravniške
službe ni določil prevzemnika, imenuje Zbornica začasnega
upravitelja zdravstvene dokumentacije.

postopki in s predlaganim zdravljenjem.
Zdravnik ne sme ukrepati brez bolnikove privolitve oziroma
privolitve staršev za osebe mlajše od 15 let oziroma skrbnika,
kadar gre za osebe pod skrbništvom.

43. člen
Določbe prejšnjega člena se uporabljajo tudi, če zasebni zdravnik
umre. V tem primeru ima začasni upravitelj pravico do vstopa v
ordinacijo in do prevzema zdravstvene dokumentacije.

Ukrepi brez privolitve bolnika, staršev ali skrbnika so dopustni le,
če bi opustitev zdravljenja povzročila bolniku zdravstveno škodo
in bolnik ni sposoben odločanja o sebi zaradi motenj zavesti ali
hude oslabitve umskih sposobnosti ali umske manjrazvitosti ali
duševne motnje, zaradi katere je hudo motena bolnikova presoja.
49. člen
Zdravnik ni odgovoren za potek in uspeh zdravljenja bolnika, ki:

4. DOLŽNOSTI IN PRAVICE
ZDRAVNIKOV PRI OPRAVLJANJU
ZDRAVNIŠKE SLUŽBE

- zdravniku navaja neresnične podatke o svojem zdravstvenem
počutju;
- se ne ravna po navodilih zdravnika;
- ne sodeluje pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja.

4.1. Dežurna zdravniška služba
44. člen

50. člen

Dežurna služba je zagotavljanje celodnevnega neprekinjenega
zdravstvenega varstva. Je poseben delovni pogoj, ki zagotavlja
tudi organizacijo nujne zdravniške pomoči.

Zdravnik lahko odkloni zdravniški poseg, če sodi, da ni v skladu
z njegovo vestjo in če ne gre za nujno zdravniško pomoč. O
svojem ugovoru vesti mora bolnika pravočasno obvestiti in ga
napotiti k drugemu usposobljenemu zdravniku, če pa je zaposlen,
mora o zavrnitvi posega obvestiti svojega delodajalca.

Plačilo za dežurstvo se všteva v osnovo za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.

51. člen
Zdravnik mora voditi dokumentacijo o zdravstvenem stanju in
zdravljenju bolnika in druge evidence v skladu s posebnim
zakonom.

4.2. Nujna zdravniška pomoč
45. člen
Nujna zdravniška pomoč obsega nujne storitve, katerih opustitev
bi v kratkem času vodila v nepopravljivo in hudo okvaro zdravja
ali smrt. Tako pomoč je dolžan nuditi zdravnik v skladu s kodeksom
medicinske deontologije in v skladu z dosežki znanosti in strokovno
preverjenimi metodami.

52. člen
Zdravnik mora varovati kot poklicno skrivnost podatke o
zdravstvenem stanju bolnika in podatke o vzrokih, okoliščinah in
posledicah tega stanja.
53. člen

Zdravnik ne sme pogojevati nuđenja nujne zdravniške pomoči z
vnaprejšnjim plačilom.

Podatki iz prejšnjega člena se ne smejo dajati drugim ljudem
oziroma javnosti in tudi ne objavljati na način, ki bi omogočal
razkriti posameznika, na katerega se nanašajo.

46. člen
Zdravnik, ki opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v okviru
mreže javne zdravstvene službe, se mora vključiti v program
zagotavljanja nujne medicinske pomoči na svojem območju.

Dolžnosti varovanja poklicne skrivnosti lahko zdravnika razreši
bolnik sam ali sodišče v skladu z zakonom, za mladoletne osebe
in za osebe pod skrbništvom pa starši oziroma skrbniki.

47. člen

Dolžnost varovanja poklicne skrivnosti tudi po smrti bolnika ne
preneha.

Zdravnik mora v skladu z veljavnimi dosežki znanosti in strokovno
preverjenimi metodami, glede na svojo dejavnost in krajevne
pogoje, imeti na razpolago nujne medicinske pripomočke in nujna
zdravila, ki jih bolniku posreduje kot začetek nujne zdravniške
pomoči.

54. člen
Brez predhodnega soglasja bolnika lahko podatke iz 52. člena
tega zakona daje bolnikovim ožjim sorodnikom ali skrbnikom
oziroma izvenzakonskemu partnerju le zdravnik, ki bolnika zdravi,
če oceni, da je to v bolnikovo korist.

Seznam nujnih medicinskih pripomočkov in nujnih zdravil iz
prejšnjega odstavka predpiše minister.

55. člen

4.3. Medsebojni odnosi

V primeru premestitve ali preselitve bolnika ali če bolnik izbere
drugega zdravnika, mora zdravnik oziroma zdravstveni zavod
na novo izbranemu zdravniku posredovati vso zdravstveno
dokumentacijo o bolniku.

48. člen
Zdravnik mora seznaniti bolnika s predvidenimi diagnostičnimi
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Zavarovalno vsoto po posameznih specialnostih vsako leto določi
Zbornica v soglasju z ministrom.

5. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
ZDRAVNIŠKEGA DELA

Najnižja zavarovalna vsota iz prejšnjega odstavka je 10.000.000
tolarjev.

5.1. Strokovno izpopolnjevanje
56. člen

5.4. Nazivi, nagrade in priznanja

Zdravnik ima pravico in dolžnost strokovnega izpopolnjevanja, ki
obsega:

63. člen
Zdravniški nazivi "zobozdravnik pripravnik", "zdravnik sekundarij",
"zdravnik splošne medicine", "zobozdravnik", "specialist"
ustreznega področja, se smejo uporabljati le v skladu z doseženo
izobrazbo in zakonom.

- stalno spremljanje razvoja medicinskih ved,
- pridobivanje novega znanja.
Delodajalec mora zdravniku omogočiti strokovno izpopolnjevanje
najmanj v obsegu, ki omogoča zdravniku podaljševanje licence
brez preskusa strokovne usposobljenosti.

64.člen
"Šef zdravnik" je specialist, ki vodi zdravniški oddelek z najmanj
25 posteljami ali specialist, ki v okviru bolnišnice vodi inštitut brez
postelj.

5.2. Strokovni nadzor s svetovanjem

"Nadzorni zdravnik" je specialist, ki ima najmanj 5 let samostojnih
izkušenj v specialistični dejavnosti in je odgovoren za delo najmanj
še dveh zdravnikov specialistov.

57. člen
Zbornica opravlja strokovni nadzor s svetovanjem nad delom
zdravnikov, v skladu s pravilnikom in letnim programom, ki ga
sprejme v soglasju z ministrom.

65.člen
Zdravniku, ki izpolnjuje pogoje, dodeli minister naziv primarij, svetnik
ali višji svetnik. Pogoje in postopek za podelitev nazivov iz
prejšnjega odstavka, predpiše minister.

58. člen
Izredni strokovni nadzor s svetovanjem izven sprejetega letnega
programa opravi Zbornica na lastno pobudo, na predlog ministra,
plačnika zdravstvenih storitev ali drugega naročnika.

66. člen
Republika Slovenija podeljuje zdravnikom nagrade in priznanja
kot posebna družbena priznanja za izjemne uspehe širšega
družbenega pomena, ki prispevajo k uspešnosti in učinkovitosti
zdravstvenega varstva.

59. člen
O opravljenem strokovnem nadzoru mora biti najkasneje v 15
dneh po pregledu sestavljen ugotovitveni zapisnik, ki se pošlje
zdravnikovemu delodajalcu oziroma zasebnemu zdravniku in
Ministrstvu za zdravstvo; kadar gre za izredni strokovni nadzor
pa tudi predlagatelju izrednega strokovnega nadzora.

6. ZDRAVNIŠKA ZBORNICA
SLOVENIJE

60. člen
Če se pri strokovnem nadzoru oziroma pri zdravnikovem delu
ugotovijo večje strokovne pomanjkljivosti ali napake, lahko
Zbornica v skladu s svojimi akti:

6.1. Splošne določbe in članstvo

- izreče opomin;
- zahteva dodatno strokovno izpopolnjevanje zdravnika, za
katerega se ugotovi pomanjkljiva usposobljenost;
- zdravniku odvzame licenco;
- predlaga druge ukrepe ministrstvu za zdravstvo.

67. člen
Zdravniki se združujejo v Zdravniško zbornico Slovenije, ki
zastopa njihove poklicne, socialne in ekonomske interese, skrbi
za ugled in čast zdravniškega poklica ter izpolnjevanje zdravniških
dolžnosti.

61. člen

Zbornica je pravna oseba.

Strokovni nadzor s svetovanjem iz 57. člena tega zakona se
financira iz državnega proračuna.

68. člen

Strokovni nadzor s svetovanjem iz 58. člena plača predlagatelj
oziroma naročnik nadzora.

Članstvo v Zbornici je obvezno za vse, ki na območju Republike
Slovenije opravljajo zdravniško službo.
Članstvo v Zbornici je prostovoljno za zdravnike:

5.3. Zavarovanje odgovornosti

- ki ne opravljajo zdravniške službe;
- ki opravljajo zdravniško službo izven Republike Slovenije, pa
imajo v Republiki Sloveniji stalno bivališče;
- ki so upokojeni;
- ki so nezaposleni.

62. člen
Zdravnik, ki dela neposredno z bolniki, mora biti zavarovan za
odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri njegovem delu.
Zaposlenega zdravnika zavaruje delodajalec.

poročevalec, št. 12
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6.2. Naloge in javna pooblastila Zbornice

društvo, ki deluje v javnem interesu.

69. člen

74. člen

Zbornica ima naslednje naloge:

Slovensko zdravniško društvo:

1. sprejema kodeks medicinske deontologije, preverja ravnanje
zdravnikov in ukrepa v zvezi s kršenjem kodeksa;
2. podeljuje, podaljšuje in odvzema licence;
3. načrtuje, spremlja in nadzoruje sekundarijat, specializacijo in
druge oblike podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja
svojih članov s preverjanjem usposobljenosti ter določa pogoje
za imenovanje mentorjev in jih imenuje;
4. izvaja strokovni nadzor s svetovanjem;
5. sodeluje pri pripravi zakonov, planskih dokumentov, kadrovskih
načrtov in drugih predpisov s področja zdravstva;
6. soodloča pri določanju izhodišč za sklepanje pogodb z
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
7. zastopa interese zasebnih zdravnikov pri sklepanju pogodb z
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
8. sodeluje pri sklepanju kolektivnih pogodb v imenu zasebnih
zdravnikov kot delodajalcev;
9. vodi register zdravnikov,
10.opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.

- pripravlja vsebine specializacij v sodelovanju z Medicinsko
fakulteto;
- predstavlja in zastopa strokovne interese slovenskih
zdravnikov v mednarodnih strokovnih združenjih.

8. KAZENSKE DOLOČBE
75. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek zdravstveni zavod ali zasebni zdravnik, ki ravna v
nasprotju s 23. členom tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.
76. člen

Naloge iz 2., 3., 4. in 9. točke prejšnjega odstavka opravlja Zbornica
kot javna pooblastila.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek zavod, gospodarska družba ali zasebni zdravnik, ki
kot delodajalec ne zavaruje zdravnikove odgovornosti za škodo
iz 62. člena.

Naloge, ki jih opravlja Zbornica kot javna pooblastila, se financirajo
iz sredstev državnega proračuna.
70. člen

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.

Zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije in zasebni
zdravniki morajo Zbornici, na njeno zahtevo, posredovati podatke
iz 31. člena tega zakona.

77. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek zavod, gospodarska družba ali zasebni zdravnik, ki
Zbornici ne posreduje podatkov iz 24. člena tega zakona.

Medicinska fakulteta Zbornici na njeno zahtevo posreduje podatke
o številu študentov in seznam diplomantov ter podatke o strokovni
izobrazbi zdravnikov, ki jih Zbornica potrebuje za izvajanje nalog
iz 3. in 5. točke prvega odstavka 69. člena tega zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.

71. člen

78. člen

Zbornica sprejme statut, h kateremu da soglasje Vlada Republike
Slovenije v delu, ki se nanaša na izvajanje javnih pooblastil.

Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek, kdor začne samostojno opravljati zdravniško službo,
pa ne izpolnjuje pogojev iz 10. člena tega zakona.

72. člen
Zbornica pridobiva svoja sredstva:

79. člen
-

s članarino,
iz državnega proračuna za izvajanje javnih pooblastil,
s prodajo svojih storitev,
z donatorstvom, volili, darili in iz drugih virov.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek zdravnik:
1. če opravlja dejavnost v nasprotju s 15. in 20. členom tega
zakona;
2. če začne opravljati zdravniško službo brez vpisa v register
zdravnikov (29. člen);
3. če začne opravljati zasebno zdravniško službo v nasprotju z
32. členom tega zakona;
4. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 42. člena tega zakona;
5. če pogojuje nuđenje nujne zdravniške pomoči z vnaprejšnjim
plačilom (drugi odstavek 45. člena);
6. če se ne vključi v program zagotavljanja nujne medicinske
pomoči v skladu z 46. členom tega zakona;
7. če ukrepa v nasprotju z drugim odstavkom 48. člena tega
zakona.

Na podlagi soglasja zaposlenega zdravnika je zavod oziroma
njegov delodajalec ali zasebni zdravnik dolžan obračunavati
mesečno članarino in jo nakazovati Zbornici.

7. SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO
DRUŠTVO
73. člen
Zdravniki se prostovoljno združujejo v Slovensko zdravniško
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88. člen

10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednje
določbe zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. I. RS št. 9/92, 37/95
in 8/96):

80. člen
Zdravniška zbornica Slovenije ima kot pravna naslednica
Zdravniške zbornice za Dravsko banovino pravico do vrnitve
premoženja v skladu s predpisi o denacionalizaciji.

- prvi in tretji odstavek 34. člena;
- 71. člen;
- 85., 86. člen v delu, ki se nanaša na zdravnike;

81. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona se za zdravnike prenehajo
uporabljati naslednje določbe zakona o zdravstveni dejavnosti:

Zdravnik, ki je pred uveljavitvijo tega zakona pričel s specializacijo
brez končanega sekundarijata, nadaljuje specializacijo po
predpisih, ki so veljali do uveljayitve tega zakona.

- 40., 62., 64., 66., 67., 68., 69., 88., 89., 90. in 91. člen.

82. člen

89. člen

V treh mesecih po uveljavitvi tega zakona Ministrstvo za zdravstvo
izroči Zbornici register zasebnih zdravnikov z vso dokumentacijo,
arhivom in še nerešenimi vlogami.

Do izdaje izvršilnih predpisov po tem zakonu se uporabljajo, kolikor
niso v nasprotju s tem zakonom, naslednji predpisi:
1. Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na
področju zdravstvene dejavnosti (Ur. I. RS št. 59/92 in 59/96).
2. Program pripravništva za poklic zdravnik (Ur. I. RS št. 33/95,
60/95, 59/96, 62/96).
3. Pravilnik o vsebini in poteku sekundarijata (Ur.l. RS št. 39/93,
83/97).
4. Pravilnik o izdaji, podaljšanju in odvzemu licence (Ur .I. RS št.
56/94).
5. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi
ali zasebni zdravstveni delavci za izvajanje programov
pripravništva, sekundarijata ali specializacij (Ur.l. RS št.25/93,
1/99)
6. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi
za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in
študentov visokošolskih zavodov in za podelitev naziva učni
zavod (Ur.l. RS št.25/93)
7. Pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev
(Ur. I. RS št. 24/92).
8. Pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene
dejavnosti (Ur. I. RS št. 24/92).
9. Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem (Ur. I. RS št.
56/94).
10.Pravilnik o napredovanju delavcev zaposlenih v zdravstvu
(Ur.l. RS št. 41/94 in 14/97).

83. člen
Vloge za vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev, ki so jih
zdravniki vložili pred uveljavitvijo tega zakona, se rešujejo po
predpisih, ki so veljali na dan vložitve.
84. člen
V šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona minister:
- predpiše pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdravstveni zavod ali
zasebna ordinacija za izvajanje pripravništva, sekundarijata
in specializacij (22. člen);
- predpiše seznam nujnih pripomočkov in nujnih zdravil iz
drugega odstavka 47. člena tega zakona.
85. člen
V dvanajstih mesecih po uveljavitvi tega zakona minister določi
razpored zdravniških delovnih mest v mreži javne zdravstvene
službe (8. člen).
86. člen
V dvanajstih mesecih po uveljavitvi tega zakona Zbornica:

90. člen

- določi postopek in način priznanja v tujini opravljene
specializacije (19. člen);
- določi pogoje za opravljanje mentorstva (28. člen);

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

87. člen
Zavarovanje odgovornosti zdravnika za škodo iz 62. člena tega
zakona mora biti sklenjeno najkasneje v enem letu po uveljavitvi
tega zakona.

poročevalec, št. 12
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OBRAZLOŽITEV:

Državni zbor Republike Slovenije je na 40. seji dne 10.10.1996
prvič obravnaval predlog zakona o zdravnikih in sklenil, da je
primeren za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo.
Predlog naj pripra vi Vlada Republike Slovenije v skladu s sprejetimi
stališči.

zakonom o zdravstveni dejavnosti, v drugem odstavku 11. člena
izpuščene besede "v primeru spora", tako se znanje jezika
dokazuje s spričevalom o končani srednji šoli oz. s potrdilom
izobraževalnega zavoda.
Redakcijsko je dopolnjen 12. člen tako, da se šteje, da je zdravnik
usposobljen za samostojno delo tudi, če je zobozdravnik specialist, kije ena od oblik samostojnega opravljanja zdravniške službe.

Predlagatelj je sprejete sklepe in stališča upošteval in v predlog
zakona za drugo obravnavo vključil naslednje spremembe:
Naslov zakona se v skladu s sprejetimi stališči spremeni tako, da
primerneje izraža vsebino zakona in sicer tako, da se naslov
glasi "Zakon o zdravniški službi".

V skladu s stališči državnega zbora je v 15. in 20. členu jasneje
opredeljeno, da pomeni dikcija "pod vodstvom in z odgovornostjo
mentorja ", nesamostojno opravljanje zdravniške službe. To izhaja
tudi iz 12. člena predloga, kjer je določeno, kdaj je zdravnik
usposobljen za samostojno delo, medtem, ko so pravice in
dolžnosti mentorja opredeljene v 27. in 28. členu predloga zakona.
Vodstvo mentorja ne pomeni, da je mentor tudi vedno prisoten,
ampak mentor oceni, katere postopke diagnostike in zdravljenja
lahko pripravnik, sekundarij in speciaiizant opravi brez njegove
navzočnosti.

Predlagatelj je proučil stališče glede opredelitve v 1. členu, da so
zdravniki "temeljni in odgovorni nosilci zdravstvene dejavnosti".
Pri tem je upošteval vlogo zdravnikov pri opravljanju zdravstvene
dejavnosti, saj so kot vodje skupin oziroma teamov odgovorni za
zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov. Pod njihovim vodstvom pa
tudi nadzorom opravljajo svoje storitve v okviru zdravstvene
dejavnosti vsi drugi zdravstveni delavci in sodelavci, ki jih določa
Zakon o zdravstveni dejavnosti. Z Zakonom o zdravstveni
dejavnosti so sicer opredeljeni kot njeni izvajalci zdravstveni zavodi
ter druge pravne in fizične osebe, v tem zakonu pa opredeljujemo
določen poklic kot nosilca dejavnosti, saj so zaposleni tisti, ki
opravljajo dejavnost zavoda. Na podoben način opravljajo
pravosodno funkcijo v državi sodišča, sodniško službo pa
opravljajo sodniki. Zato v zvezi z določbo 1. člena predloga zakona
ne gre za nikakršno deljeno odgovornost med javnimi
zdravstvenimi zavodi oziroma pravnimi in fizičnimi osebami, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost in zdravniki, temveč gre le za
opredelitev temeljne vsebine zdravnikovega dela. Zdravniška
služba je del zdravstvene dejavnosti, ki zajema poleg storitev
zdravnikov tudi storitve drugih zdravstvenih delavcev in
sodelavcev. Zato je predlagatelj 1. člen dopolnil in spremenil tako,
da je jasneje določeno, daje zdravniška služba del zdravstvene
dejavnosti, pri čemer je zdravnik temeljni odgovorni nosilec
neposrednega izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Po ponovni proučitvi določil, ki urejajo specializacijo (16. do 20.
člen) in s tem v zvezi pristojnosti slovenskega zdravniškega
društva, predlagatelj ugotavlja, da je že po Zakonu o zdravstveni
dejavnosti Zdravniška zbornica Slovenije pristojna, da s soglasjem
ministra za zdravstvo določa vrste, obseg in vsebino specializacije.
Glede na samo vsebino in pomen zdravniških specializacij je
potrebno pojasniti, da te ne sodijo v podiplomsko izobraževanje,
ki ga vodi Medicinska fakulteta, ampak v podiplomsko
usposabljanje, ki je domena stroke in je namenjeno predvsem
vedno novim zahtevam "terena". Zato naj po vzorcu drugih
evropskih držav vsebine specializacij pripravljajo in predlagajo
strokovnjaki, ki so združeni v sekcije Slovenskega zdravniškega
društva v sodelovanju z Medicinsko fakulteto, sprejme pa naj jih
zbornica, ki ima že po sedaj veljavnem Zakonu o zdravstveni
dejavnosti za določitev teh programov javna pooblastila.
Temu ustrezno je dopolnjen in spremenjen 17. člen predloga
zakona. Glede na to, da je vsebina specializacij izrazito strokovno
vprašanje, pa ostaja urejanje kadrovske politike v pristojnosti
Ministrstva za zdravstvo, ko bo dajalo soglasje na razpisne pogoje,
postopek razpisa in odobritev specializacije (18. člen predloga
zakona).

V skladu s stališči sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve
Državnega zbora (v nadaljevanju: sekretarijat) je predlagatelj
spremenil poimenovanje "medicinske doktrine" v tretjem členu
zakona in ostalem besedilu zakona tako, da ga je nadomestil z
ustreznejšim izrazom "dosežki znanosti in strokovno preverjene
metode". Tako je ta pojem na novo in vsebinsko ustrezno
opredeljen. Glede možnosti vključitve "mnenja specialistov" v
besedilu 3. člena predlagatelj ugotavlja, da je zdravnik za svoje
delo odgovoren sam. Te odgovornosti ga ne odveže mnenje
drugega zdravnika specialista na drugem področju, razen v kolikor
ni to mnenje konkretizacija dosežkov znanosti in strokovno
preverjenih metod, ki po mnenju predlagatelja vključuje tudi "mnenje
specialista", ki pa jim je zdravnik pri svojem delu podrejen.

Po proučitvi poglavja "Posebna znanja" (prvo branje) predlagatelj
ugotavlja, da ureditev tega vprašanja na način kot je bilo predlagano
v predlogu besedila zakona za prvo obravnavo ni ustrezna iz
razloga, da gre za dodatno pristojnost Zdravniške zbornice, ki pa
v določilu o nalogah in pooblastilih zbornice ni izpeljana. Zato je
predlagatelj poglavje z dvema določiloma črtal iz predloga zakona.
Spremenjen je naslov podpoglavja 2.4., kise sedaj namesto "učna
mesta zdravnikov" glasi "delovna mesta za usposabljanje
zdravnikov" in je posledica uskladitve z zakonom o zdravstveni
dejavnosti, ki pojem učni zavod uporablja le v smislu
dodiplomskega izobraževanja, medtem ko določila tega poglavja
urejajo le vprašanja s področja podiplomskega izobraževanja
zdravnikov.V 19. členu so na novo zaradi opredelitve vsebine
pogojev za izvajanje pripravništva, sekundarijata in specializacij
ti pogoji razdeljeni na organizacijske, kadrovske, materialne in
druge pogoje.

Predlagatelj je ponovno preveril ustreznost obsega zdravniške
službe, ki ga navaja 4. člen predloga zakona in ocenil, da je dovolj
natančen za urejanje vprašanj s področja tega zakona.
Predlagatelj je 7. člen v skladu s stališči dopolnil tako, da se
zagotavlja vsem prebivalcem poleg enake dostopnosti tudi enaka
kvaliteta zdravstvenih storitev. V drugem odstavku je predlagatelj
dopolnil besedilo tega člena tako, da je jasno navedel možne
izvajalce zdravniške službe v mreži javne zdravstvene službe.

V skladu s stališčem je predlagatelj proučil vprašanje glede kolizije
med 27. in 30. členom prvega predloga zakona in ugotavlja, da
prvi odstavek 27. člena določa vir financiranja plač in nadomestil
pripravnikov, prvi odstavek 28. člena pa je določal le določitev in
pravico do plačila za mentorsko delo, kar je predlagatelj sicer

Na novo je oblikovan 10. člen zakona, le zaradi jasneje določenih
pogojev za opravljanje zdravniške službe, pri čemer pa se vsebina
člena ne spreminja. Zaradi uskladitve z Zakonom o zdravstveni
dejavnosti so v skladu z mnenjem sekretariata glede skladnosti z
3. marec 1999
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črtal iz predloga besedila, ker napotuje na ureditev v kolektivni
pogodbi. Določeno je, da ima mentor pravico le do ustreznih
pogojev za delo.

dosledno spoštovanje dosežkov znanosti, strokovno preverjenih
metod ter spoštovanje pacientove privolitve k vsakemu posegu
(48. člen).

Zaradi jasne razmejitve pristojnosti Zdravniške Zbornice je
predlagatelj določila tega poglavja ustrezneje dopolnil.

Predlagatelj je v predlogu črtal določilo, ki nalaga zdravnikom
ravnanje po smernicah strokovno medicinske doktrine, ker
navedeno že opredeljuje 3. člen predloga zakona.Ob tem je
predlagatelj sicer proučil stališče državnega zbora glede dopolnitve
tega člena ki bi zdravniku naročila čim bolj racionalno obnašanje
pri svojih odločitvah, ki so tudi po mnenju predlagatelja povezane
ne le z dosežki znanosti in strokovno preverjenimi metodami
ampak tudi z ekonomskimi možnostmi. Tudi 3. člen govori le o
dosežkih znanosti in strokovno preverjenih metodah za vso
zdravniško službo, tudi tisto, katere plačnik ni država. Ekonomske
možnosti posameznih naročnikov pa so zelo različne. V primeru
države so ekonomske možnosti (javne zdravstvene službe)
določene na drugem mestu (v Zakonu o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju in v podzakonskih aktih), zato
predlagana določba ne bi smiselno sodila k temu določilu .

Predlagatelj je proučil smiselnost črtanja prepovedi opravljanja
kateregakoli področja dela v organizaciji zasebnikov, in meni, da
je glede na v 38. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti že
opredeljeno dejavnost, ki je ni mogoče opravljati kot zasebno
zdravstveno dejavnost smiselno črtanje tega določila. Zato je to
določilo izpuščeno iz predloga zakona.
V zvezi s stališčem, da je nepregledno in nekonsistentno urejeno
vprašanje licence, predlagatelj na novo ureja podeljevanje,
podaljševanje in odvzem licenc pri čemer se podrobnejša ureditev
v nekaterih delih zaradi preglednosti prekriva z že do sedaj veljavno
ureditvijo področja zdravniških licenc v Zakonu o zdravstveni
dejavnosti. Že po sedaj veljavni ureditvi mora zdravnik vsakih
sedem let dokazati strokovno usposobljenost za delo v svoji
stroki. Ker je to vprašanje vezano izključno na zdravniški poklic,
je smiselno urediti izdajanje dovoljenja za samostojno opravljanje
zdravniške službe na določenem strokovnem področju dovolj
natančno v tem zakonu. V predlaganih členih, ki so sedaj v poglavju
2.7. "Podeljevanje, podaljševanje in odvzem licence" je
konsistentno urejeno vprašanje izdajanja licence, ki natančno
določajo pogoje in postopek za podelitev, podaljšanje in odvzem
licence. Pri tem ostajajo pogoji za podelitev, podaljšanje in odvzem
licence nespremenjeni, razen, da po sedanjem predlogu ni
dopustno določiti več zgornje starostne meje, nad katero bi se
zdravniku izdala licenca brez omejitev.

Predlagatelj je ponovno proučil usklajenost določil glede plačila
pri tveganju za odgovornost zdravnikovega dela in ocenil, in
ugotovil, da ne gre za neskladje omenjenih določb, ker cena
zdravnikovega dela vključuje med drugim odgovornost in tveganje
za opravljeno storitev v smislu strokovne zahtevnosti opravljene
storitve in ne v smislu odškodninske odgovornosti.
K stališču o ustreznosti opredeljevanja Slovenskega zdravniškega
društva predlagatelj pripominja, da iz ustanovitvenega akta
Slovenskega zdravniškega društva izhajajo naloge in namen
društva. Slovensko zdravniško društvo - Zveza zdravniških
društev, združuje zdravniška društva v Republiki Sloveniji. Naloge
društva so zlasti: usklajevanje, spodbujanje in usmerjanje delovanja
zdravniških društev v Sloveniji; izvajanje dogovorjenih enotnih
programov društev; aktivno vključevanje v načrtovanje
dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja zdravnikov in
zobozdravnikov; izvajanje stalnega in načrtnega strokovnega
izpopolnjevanja članov z organizacijo kongresov, simpozijev,
strokovnih sestankov in razstav; gojenje etike zdravniškega
poklica v skladu s kodeksom zdravstvenih delavcev; vodenje
centralnega registra članstva, itd.

Predlagatelj je v skladu s stališču sekretarijata ponovno proučil
ureditev koncesij. Ker so določila v zvezi s koncesijo že vsebovana
v Zakonu o zdravstveni dejavnosti in ker je stališče sekretarijata,
da je potrebno vprašanja s področja koncesij urediti skladno z že
uveljavljenimi določili Zakona o zdravstveni dejavnost, so v
predlogu izpuščena določila o postopku pridobivanja in odvzema
koncesije.
V skladu s stališči sekretarijata je na novo opredeljena vsebina
dežurne službe, ki pomeni poleg opravljanja nujne zdravniške
pomoči tudi zagotavljanje celodnevnega neprekinjenega
zdravstvenega varstva. V 45. členu je definirana nujna zdravniška
pomoč, ki pa je omejena le na nujne storitve, katerih opustitev bi
v kratkem času vodila v nepopravljivo in hudo okvaro zdravja ali
smrt.

Slovenskemu zdravniškemu društvu je bil 10. 06. 1996 podeljen
status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstva.
V Slovensko zdravniško društvo je prostovoljno vklučenih 85 %
slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov. Društvo ima
vzpostavljeno dobro regionalno društveno mrežo, v sklopu katere
že sedaj poteka stalno usposabljanje in izpopolnjevanje
zdravnikov po regijskem principu, po drugi strani pa ima
vzpostavljeno tudi strokovno nadgradnjo s svojimi strokovnimi
sekcijami, društvi in združenji, ki povezujejo strokovnjake
posameznih ožjih specialnosti v 65 strokovnih podenotah
Slovenskega zdravniškega društva. Te strokovne asociacije so
organizirane tako, da pokrivajo področja posameznih temeljnih
specializacij v Sloveniji v skladu z zahtevami UEMS. Uskladitev
programov specializacij z evropskimi normami je nujna zaradi
približevanja Evropi. Iz povedanega je razvidno, da je Slovensko
zdravniško društvo trenutno edino usposobljeno, da zagotovi
ustrezno stalno podiplomsko izpopolnjevanje in usposabljanje
zdravnikov, kar je z dosedanjim 137 letnim delom tudi ves čas
dokazovalo.

Glede naloge, da se izdela metodolologija varovanja
nepristranskosti in neodvisnosti izvajanja zdravniške službe se
predlagatelj zaveda negativne dediščine, po kateri je bil zdravnik
tudi profesionalno le eden od zdravstvenih "delavcev", in da ni
možno tega stanja čez noč prerasti. Pa vendarle predstavlja
predlagani zakon pomemben korak v smeri večje poklicne
samostojnosti. Če je zdravnik plačevan po učinku oziroma
nagrajevan za kvaliteto dela, ne pomeni, da je tudi strokovno
odvisen, oziroma, da sta ogrožena strokovnost in etičnost
njegovega dela. Sicer pa menimo, da mora biti tudi zdravniška
služba podrejena osnovnim načelom, ki so vsebina medicinske
stroke, kodeksa medicinske etike in zdravstvene zakonodaje s
podzakonskimi akti.

V zvezi z opredelitvijo in razmejitvijo pristojnosti in odgovornosti
Ministrstva za zdravstvo na eni strani in Zdravniške zbornice
Slovenije na drugi strani, predlagatelj pojasnjuje, da je predlog
zakona že obstoječa javna pooblastila določena z Zakonom o
zdravstveni dejavnosti, razširil le z vodenjem registra zdravnikov,
kar je tudi smiselno glede na to, da Zdravniška zbornica Slovenije
za opravljanje nalog, ki jih že ima na podlagi javnega pooblastila
vodi tudi register vseh zdravnikov. Zato tudi ne moremo soglašati

V zvezi z "ugovorom vesti" predlagatelj opozarja, da je takšna
določba povzeta iz 56. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti.
Glede dilem, ko se zdravnik odloča v nasprotju z interesi svojega
pacienta, predlagatelj opozarja, da so te stare, kot je star
zdravniški poklic in se niso pojavile šele z osnutkom tega zakona.
Ta vprašanja zelo podrobno razčlenjuje in rešuje Kodeks
medicinske etike. Predlagani zakon želi zagotoviti le zdravnikovo
poročevalec, št. 12
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z mnenjem, da gre za vsebinsko neskladje med 9. in 69. členom
predloga zakona, saj zbornica te naloge opravlja že sedaj in niso
med seboj izključujoče. Podeljevanje licenc in podeljevanje
koncesij sta namreč dva vsebinsko popolnoma različna postopka
in jih ne smemo med seboj zamenjevati.

Glede obravnave pacientov, ki ne govorijo nobenega od svetovnih
jeziko, predlagatelj meni, da si mora tak bolnik sam preskrbeti
prevajalca ali pa mu ga preskrbi tisti, pri katerem je bolnik
zavarovan. Pripombo bi veljalo upoštevati pri pripravi dopolnitev
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Tudi kar se tiče ustrezne strokovne usposobljenosti zdravniške
zbornice je potrebno poudariti, da so v Zdravniško zbornico
vključeni vsi zdravniki, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in
delajo neposredno z bolniki, torej tudi vsi vrhunski strokovnjaki.
To je po oceni predlagatelja dokaz, da je dovolj usposobljena, da
opravlja naloge iz predloga zakona.

Skladno s spremembami k posameznim členom je predlagatelj
uskladil tudi določila v kazenskih določbah, tako, da so tudi sedaj
sankcionirana vsebinsko ista določila, kot v besedilu za prvo
branje.
Predlagatelj je, kolikor je bilo to mogoče, upošteval tudi stališča
sindikatov.

V skladu s stališči državnega zbora je črtano šesto poglavje
"Plačevanje zdravniških storitev".

V predlog zakona je predlagatelj vključil še vse potrebne
redakcijske popravke.

pogoj, da, mora zdravnik imeti, preden začne po prekinjenem
sekundarijatu specializirati, obvezno najprej opravljen strokovni
izpit.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE
1) K 14. členu:

3) K 31. členu:

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

a) Za 4. alinejo se doda nova alineja, ki se glasi:
" - način opravljanja zdravniške službe;"

"Prvih šest mesecev opravlja sekundarij program pripravništva,
ki ga konča s strokovnim izpitom. Vsebino in potek programa
opravljanja pripravništva s strokovnim izpitom predpiše minister
v sodelovanju z Zbornico. Po opravljenem strokovnem izpitu
nadaljuje zdravnik program sekundarijata."

b) Za 8. alinejo se doda nova alineja, ki se glasi:
" - datum, vrsto in trajanje podeljene licence;"
c) Za zadnjo alinejo se doda nova alineja, ki se glasi:
" - druge podatke, ki so potrebni za opravljanje nalog in javnih
pooblastil Zbornice."

Obrazložitev:
Z amandmajem se na novo določa pripravništvo oziroma program pripravništva, ki ga opravlja zdravnik v času opravljanja
sekundarijata. S predlagano spremembo tudi glede strokovnega
izpita se želi natančneje razmejiti izobraževanje, ki je potrebno
tako za nadaljevanje sekundarijata, kot tudi za začetek morebitne
specializacije.

d) Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Od zasebnih zdravnikov Zbornica zbira še naslednje podatke:
- datum začetka in prenehanja opravljanja zasebne zdravniške
službe;
- področje in kraj opravljanja zasebne zdravniške službe;
- datum, področje in trajanje podeljene koncesije;
- datum sklenitve in trajanje pogodbe z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije ter področje in obseg programa, za
katerega je sklenjena pogodba z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije."

2) K 16. členu:
Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi:

Obrazložitev:

"Zdravnik, oziroma zobozdravnik, ki je opravil strokovni izpit, se
lahko specializira na posameznem strokovnem področju.
Specializacija se konča s specialističnim izpitom.

Amandma je redakcijske narave, pomeni tudi uskladitev zaradi
uvedbe enotnega registra zdravnikov.

Zdravniku se lahko v program specializacije delno ali v celoti
všteva tisti del programa opravljenega sekundarijata, ki po vsebini
ustreza programu specializacije.

4) K 32. členu:
32. člen se črta.

Obrazložitev:

Obrazložitev:

S tem amandmajem je v skladu s prejšnjim amandmajem
omogočen začetek specializacije tistim zdravnikom, ki so opravili
program pripravništva v okviru sekundarijata. Postavljen je tudi
3. marec 1999

Amandma je potreben zaradi uskladitve z amandmajem k 31.
členu.
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5) K 33. členu:

letom starosti ter vse zdravniške storitve v zvezi z nosečnostjo
in porodom."

Besedilo prvega odstavka tega člena se spremeni tako, da se na
novo glasi:

Obrazložitev:

"Zdravnika se v registru zdravnikov ne vodi več kot zasebnega
zdravnika, če:

Zaradi zagotovitve nujnega obsega zdravstvenega varstva tudi
v času stavke so določene storitve, ki jih je potrebno neobhodno
izvajati.

- odjavi opravljanje zasebne zdravniške službe;
- mu je s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje
zdravniške službe oziroma poklica;
- opravlja zdravniško službo v nasprotju z vpisom v register;
- se ugotovi, da več ne izpolnjuje predpisanih pogojev za
opravljanje dejavnosti."

10) K 49. členu:
V napovednem stavku se črtata besedi "in uspeh", beseda "ki"
se nadomesti z besedo "kadar".

Obrazložitev:

Obrazložitev:

Amandma je potreben zaradi uskladitve z amandmajem k 31.
členu.

Zdravnik ne more kljub uporabi dosežkov znanosti in strokovno
preverjenih metod vedno zagotoviti tudi uspeha zdravljenja bolnika.

6) K 40. členu:

11) K 57. členu:

40. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

"Zdravnik lahko samostojno opravlja zdravniško službo kot
zasebni zdravnik, če izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon in če je
vpisan v register zdravnikov."

"Ne glede na prejšnji odstavek lahko minister sam odredi
strokovni nadzor."
Obrazložitev:

Obrazložitev:
S tem amandmajem je natančneje opredeljeno, katere pogoje
mora izpolnjevati zdravnik, če želi opravljati zdravniško službo
kot zasebni zdravnik.

V odstavku je opredeljena možnost, da minister kljub sprejetemu
letnemu planu strokovnih nadzorov s svetovanjem lahko odredi
v okviru števila planiranih nadzorov določen nadzor s
svetovanjem.

7) K 41. členu:

12) K 62. členu:

Besedilo tega člena se črta.

Črta se tretji odstavek tega člena.

Obrazložitev:

Obrazložitev:

Besedilo tega člena ni potrebno, ker določajo delo delavcev izven
rednih delovnih obveznostih drugi predpisi.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

Glede na različne stopnje rizika pri opravljanju zdravniških storitev
na posameznih specialističnih področjih ni smiselno vnaprej z
zakonom predpisati najnižje zavarovalne vsote. Prav tako pa bi
njeno vnaprejšnje določanje v zakonu lahko le generiralo
neprimerno visoke odškodnine oziroma zahtevke zanje, kar bi v
končni posledici pomenilo dodaten strošek zdravstvenega
varstva in podražitev zdravstvenih storitev.

"Zdravniku , ki je dopolnil 50 let starosti ni potrebno opravljati
dežurne službe."

13) K 64. členu:

Obrazložitev:

Besedilo tega člena se črta.

Dopuščena je možnost, da zdravnik lahko po 50 let starosti
izkoristi pravico, da mu ni potrebno upravljati dežurne službe.

Obrazložitev:

8) K 44. členu:

Predlagatelj želi z amandmajem ohraniti delodajalcem pravico, da
v skladu z organizacijo dejavnosti določa nazive in odgovornosti
za posamezna delovna mesta.

9) K 47. členu:
Za 47. členom se doda nov 47.a člen, ki se glasi:

14) K 65. členu:

"47.a člen

Besedilo tega člena se črta.

Zdravnik je v času stavke dolžan izvajati tiste zdravniške storitve
iz drugega odstavka 4. člena tega zakona, katerih opustitev bi v
kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v
smrt, vse zdravniške storitve za bolnike do 18. leta in nad 65.

poročevalec, št. 12

Obrazložitev:
Amandma se predlaga, ker je podelitev nazivov za zdravnike že
urejena z Zakonom o zdravstveni dejavnosti.

16

3. marec 1999

o programu zdravstvenih storitev, zmogljivostih in izhodiščih za
financiranje (Ministrstvo za zdravstvo, Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, pristojne zbornice,) dogovorijo ločena
potrebna sredstva za vrednotenje zdravniškega dela. Na ta način
bi bila posledično razvidna cena zdravnikovega dela v okviru
celotne cene zdravstvene storitve, pri čemer bi bil delež sredstev
za delovno uspešnost določen s strani ministrstva, zbornice in
zavoda. Določitev deleža sredstev za vrednotenje zdravniškega
dela bo osnova za dogovarjanje cene zdravstvene storitve in
cene programov. Z amandmajem je opredeljen tudi način določitve
cene zdravnikovega dela v okviru celotne cene zdravstvene
storitve.

15) K 66. členu:
Za 66. členom se doda poglavje:
"6. VREDNOTENJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE"
in novi 66.a, 66.b, 66.C in 66.d členi, ki se glasijo:
"66.a člen
Ministrstvo za zdravstvo, Zbornica in Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) se vsako leto
dogovorijo o deležu sredstev za vrednotenje zdravniškega dela
znotraj finančnega načrta zavoda.
Obseg sredstev se določi na podlagi števila zdravniških delovnih
mest v mreži javne zdravstvene službe in poklicne kolektivne
pogodbe za zdravnike in zobozdravnike in zakona. Tako določen
delež sredstev predstavlja izhodišče za oblikovanje cen in obsega
programov v okviru dogovora o programu storitev iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja na podlagi 63. člen Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Cene zdravniških storitev izven obsega obveznega
zdravstvenega zavarovanja bodo v pristojnosti ministra.

Iz obsega sredstev, določen v prejšnjem odstavku, Ministrstvo
za zdravstvo, Zbornica in Zavod dogovorijo delež sredstev, ki je
namenjen za delovno uspešnost.

16) K 87. členu

Na predlog Zbornice minister določi kriterije in pogoje za določitev
višine delovne uspešnosti v plači zdravnika.

"Postopek za uskladitev Kolektivne pogodbe za zdravnike s tem
zakonom se prične takoj po uveljavitvi tega zakona.

66.b člen

Ministrer izda pravilnik, s katerim določi kriterije in pogoje za
določitev višine delovne uspešnosti v plači zdravnika (66. a člen)
v roku šest mesecev po uveljavitvi tega zakona."

V skladu z veljavno ureditvijo sistema določanja plač v zdravstveni
dejavnosti se bo tudi zdravniku plačni sistem podrobneje uredil s
kolektivno pogodbo.

K 87. členu se doda nov 87a. člen, ki se glasi:

Cena zdravnikovega dela v posamezni zdravstveni storitvi je
določena kot zdravniška tarifa za posamezno zdravniško storitev.
Zdravniška tarifa se določi iz vrednosti zdravnikovega dela in
drugih stroškov v standardnem letnem številu efektivnih ur, ko
mora zdravnik izvajati storitve, ki so pravica iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja in standardiziranega trajanja
posamezne zdravniške storitve. Plačilo zdravnikov je pretežno
odvisno od količine izvedenih storitev.

Obrazložitev:
Amandma je potreben zaradi uskladitve z amandmajem k 66.
členu (66. a in 66. d člen)
17) K 86. členu

66.c člen

Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:

Zasebni zdravniki s koncesijo prejemajo plačilo za svoje delo v
ceni celotnega programa, dogovorjenega v pogodbi z zavodom.

"V dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona izda zbornica pravilnik
iz 29. člena tega zakona."

66.č člen

Obrazložitev:

Metodologijo za določanje cen zdravniških storitev, ki niso predmet
obveznega zdravstvenega zavarovanja, določi na predlog
zbornice minister.

Amandma je potreben zaradi uskladitve rokov za izdajo po
zakonskih predpisov.

66.d člen

18) K 88. členu

Postopek in merila za določitev plač zdravnikov se določi s poklicno
kolektivno pogodbo in v skladu s tem zakonom."

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in
organih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 18/94 in 36/96) se
uporablja za zdravnike do sklenitve kolektivne pogodbe iz 66.d
člena tega zakona."

Obrazložitev:
Vloga zdravnika kot osnovnega nosilca zdravstvene dejavnosti,
prav tako pa tudi nove organizacijske oblike zdravstvene službe
zahtevajo večjo preglednost določanja vrednosti zdravniške
storitve v okviru celotne vrednosti zdravstvene storitve. Zato se
s tem amandmajem določa, da pristojni partnerji za dogovarjanje
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Obrazložitev:
Amandma pomeni uskladitev z novim 66.d členom tega zakona.
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Predlog zakona o

RUDARSTVU

(ZRud)

- EPA 391 - II - druga obravnava

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:

Vlada Republike Slovenije je na 97. seji dne 18/2-1999 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RUDARSTVU,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepov in stališč
10. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 13/11999 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.

- Metod DRAGONJA, minister za gospodarske dejavnosti,
- Irena DOBRAVO TATALOVIČ, državna sekretarka v
Ministrstvu za gospodarske dejavnosti,
- dr. Boris SALOBIR, direktor Direkcije za rudna bogastva
Republike Slovenije,
- Matjaž CEROVAC, glavni republiški rudarski inšpektor.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

*
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VLADA REPUDLIKE SLOVENIJE
DRUGA OBRAVNAVA
18.2.1999

PREDLOG ZAKONA O RUDARSTVU

z mejnimi linijami med določenimi geografskimi koordinatami,
navezanimi na geodetsko mrežo. Načrt rudniškega prostora
je katastrska karta v predpisanem merilu, z označenimi mejami
in parcelnimi številkami, ki ob začetku odkopavanja ne sme
biti starejša kot šest mesecev in mora biti letno dopolnjena.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen zakona)

7. Predhodno raziskovanje vključuje: geološko pregledovanje
terena, geološko snemanje, majhni izkopi, plitvo vrtanje do
30m, geofizikalno raziskovanje, geološko kartiranje,
preiskovanje tal in druga dela za pridobitev podatkov o lastnosti
zemeljskih struktur.

Ta zakon ureja raziskovanje, izkoriščanje in gospodarjenje z
mineralnimi surovinami kot naravnim virom, ne glede na to aii so
v zemlji ali na njeni površini v tekočih ali stoječih vodah ali pa v
obalnem morju.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka veljajo za raziskovanje
in izkoriščanje mivke, peska in gramoza iz vodnih in priobalnih
zemljišč določbe zakona, ki ureja vode.

8. Raziskovanje vključuje dela za neposredno ali posredno
iskanje mineralnih surovin, vključno z vsemi potrebnimi
dejavnostmi, ki so s tem iskanjem povezane, kakor tudi
odpiranje in preiskovanje naravnih nahajališč mineralnih
surovin ter opuščenih jalovišč ali talilniških odpadkov z
namenom, da se ugotovi in oceni gospodarno izkoristljivost
mineralnih surovin.

Zakon določa tudi ukrepe in pogoje za izvajanje rudarskih del,
varovanje okolja in varstva pri delu v času izvajanja rudarskih del
pri raziskovanju oziroma izkoriščanju mineralnih surovin in drugih
rudarskih delih, ki niso v zvezi z raziskovanjem ali izkoriščanjem
mineralnih surovin, ureditev prizadetih površin po končanem
izvajanju rudarskih del ter njihovo usposobitev za ponovno
uporabo.

9. Izkoriščanje vključuje vsa potrebna dela, da se mineralne
surovine pridobi, obogati in uskladišči.

Ta zakon določa tudi način podeljevanja rudarske pravice,
pristojnosti in način izdajanja posameznih dovoljenj, kot tudi
organizacijo in način izvajanja inšpekcijske službe na področju
rudarstva.

10. Pridobivanje vključuje vsa potrebna dela, da se pride do
mineralne surovine v nahajališču (odpiranje), da se pripravi
za izkopavanje (pripravo), da se jo izkoplje (odkopavanje) in
pripelje na obogatitev.

Gospodarjenje z mineralnimi surovinami je v pristojnosti države,
ki ureja, načrtuje in nadzira raziskovanje in izkoriščanje mineralnih
surovin z namenom zagotoviti njihovo optimalno izkoriščanje v
skladu z načeli varstva okolja in naravnih vrednot.

11. Črpanje vključuje vsa potrebna dela, da se pride do ležišča
mineralne surovine (vrtanje), da se nahajališče pripravi za
črpanje, da se črpanje izvede ter mineralno surovino vključi v
predelavo.

2. člen
(pojmi)

12. Obogatitev vključuje vsa potrebna dela, da se pridobljeno
mineralno surovino predela v uporabno obliko in kakovost. To
se doseže z drobljenjem, sejanjem in ločevanjem po fizikalnih,
fizikalno-kemičnih in kemičnih postopkih, ter s postopki
obdelave.

Pojmi imajo v tem zakonu naslednji pomen:

13.Skladiščenje vključuje vsa potrebna dela za hranjenje
mineralnih surovin v trdnem, razsutem, tekočem ali plinastem
stanju na način, da le-te čim manj izgube na obliki in kakovosti.

1. Mineralne surovine so neobnovljivi naravni viri v lasti države,
ki so posredno ali neposredno gospodarsko izkoristljivi.
2. Gospodarjenje z mineralno surovino obsega vse postopke in
dela potrebna za optimalno izkoriščanje mineralne surovine,
kar obsega podelitev rudarske pravice, izkoriščanje mineralne
surovine in opustitev izkoriščanja.

14.( -) Opustitev raziskovanja in izkoriščanja vključuje vsa
rudarska dela, ki jih je potrebno izvesti na rudniškem
prostoru z namenom dokončne sanacije površin,
degradiranih z rudarskimi deli, kakor to določa rudarski
projekt.

3. Rudnik (rudarski obrat) je z zemljiščem omejeno področje na
površini ali pod njo, kjer se raziskuje ali izkorišča mineralne
surovine. Raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralnih
surovin vključuje tudi stroje, opremo, zgradbe, gradbeno
infrastrukturo, deponije oziroma odlagališča in druge objekte,
ki so potrebni za izvajanje rudarskih del, do katerih imajo
dostop delavci, ki ta dela izvajajo.

15. Raziskovalni prostor je z naravnimi ali umetnimi črtami omejen
del zemeljske površine, ki v globino ni omejen in je z rudarsko
pravico dodeljen za raziskovanje, uporablja pa se ga na podlagi
izdanega dovoljenja za raziskovanje določenih mineralnih
surovin.

4. Rudniški oziroma rudarski objekt je objekt na površini in pod
zemljo na raziskovalnem oziroma pridobivalnem prostoru, ki
je namenjen raziskovanju in izkoriščanju mineralne surovine
ter izvajanju drugih rudarskih del .

16. Pridobivalni prostor je z naravnimi ali umetnimi črtami omejen
del zemeljske površine, ki sega do določene globine in je z
rudarsko pravico dodeljen za izkoriščanje, uporablja pa se ga
na podlagi izdanega dovoljenja za izkoriščanje določenih
mineralnih surovin.

5. Rudarska infrastruktura so tisti rudniški objekti, ki so potrebni
za pričetek raziskovalnih in pridobivalnih del pri izkoriščanju
mineralne surovine (dovozne ceste, elektro naprave in objekti,
zgradbe za ljudi in opremo itd.)

17. Geološka struktura za skladiščenje ogljikovodikov je posebna
oblika zgradbe poroznih ali razpokanih kamnin, ki je omejena
z nepropustnimi plastmi.

6. Rudniški prostor je prostor na površini in pod zemljo, sestavljen
iz pristopnega zemljišča in zemljišča namenjenega
raziskovanju oziroma izkoriščanju mineralne surovine, omejen

18.Geotermični energetski vir je vir, katerega vzrok je Zemljina
toplota in ga je možno izkoriščati tako, da se po odvzemu
toplote vrača v nahajališče.

3. marec 1999
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34.(-) Enota mineralne surovine v raščenem stanju je kubični
meter mineralne surovine v nahajališču.

19. Varnostni steber je varovalno območje v katerem ni dovoljeno
pridobivanje mineralnih surovin. Z njim se varuje podzemne in
površinske objekte ali dobrine splošnega pomena.

35.(-) Raščeno stanje mineralne surovine pomeni z
rudarskimi deli še nedotaknjeno mineralno surovino v
prvotnem stanju v nahajališču

20.Odkopna metoda je skupek tehničnih postopkov, ukrepov,
procesov in zaporedij pri pridobivanju (odkopavanju) mineralnih
surovin z rudarskimi deli v okviru konstrukcijsko določenih
elementov odkopnega polja ali njegovega manjšega
sestavnega dela.

36.(-)Površinski kop je rudnik (rudarski obrat) s površinskim
izkoriščanjem mineralne surovine, po kateri se lahko tudi
poimenuje.

21.Rudarska pravica je pravica do raziskovanja oziroma
izkoriščanja mineralnih surovin v gospodarske namene.

3. člen
(mineralne surovine)

22. Postroj je skupek naprav ali instalacij katerih vzajemna funkcija
služi istemu tehničnemu cilju in so povezane v funkcionalno
celoto.

Mineralne surovine so vse energetske surovine (fosilna goriva inogljikovodiki), rude in kamnine, deli kamnin, mineralov, usedlin,
produkti izhlapevanja (sol) in geotermični energetski viri ter
obsegajo:

23.0dkopno polje ali revir je zaključeno območje odkopavanja z
lastnim vstopom in izstopom komunikacijskih poti ali zraka ter
specifičnimi konstrukcijsko določenimi elementi.

1.
2.
3.
4.

vse vrste premoga,
nafto in bitumenske kamnine,
radioaktivne mineralne surovine,
mineralne surovine, iz katerih se lahko pridobivajo kovine, ter
njihove uporabne spojine,
5. vse vrste plinov, ki so v zemlji,
6. vode kadar se iz njih lahko pridobivajo mineralne surovine,
7. grafit, žveplo, magnezit, fluorit, barit, sljuda, sadra, kalcit, kreda,
bentonit, roženec, kremen in kremenov pesek, kaolin, proti
ognju odporno glino, lapor ter apnenec in dolomit za industrijske
namene, glinenec, diatomejsko zemljo, pucolan-tuf, disten,
levcit, zeolitiski tuf,
8. naravni kamen (okrasni arhitektonski kamen, arhitektonski
gradbeni kamen),
9. (-) poldrago in drago kamenje,
10. vse vrste soli in solnih voda,
11.tehnični kamen,
12. prod, pesek, mivko, ilovico, fliš in lapor,
13. lončarsko, keramičarsko in opekarsko glino,
14.geotermični energetski vir,
15.vse sekundarne surovine ki se pojavljajo kot neizrabljeni
ostanki pridobivanja in bogatenja mineralnih surovin.
16. vse nenaštete mineralne surovine naravnega izvora,

24.Del odkopnega polja je odkopno delovišče v sestavu
odkopnega polja. Odkopno polje se lahko deli na dele kot so:
blok, etaže, obzorja ali horizonte in posamezna delovišča.
Delovišča se lahko poimenujejo glede na tehnične ali
geografske karakteristike. Fronta je smer odkopavanja ali
napredovanja rudarskega delovišča.
25. Klasifikacija in kategorizacija mineralnih surovin je postopek s
katerim razvrstimo mineralne surovine po njihovih lastnostih,
uporabnosti in izdatnosti, ter jih ločimo na zaloge in vire.
26. Zaloge mineralnih surovin so mineralne surovine v nahajališčih
ki jih je moč ekonomično izkoristiti.
27. Viri mineralnih surovin so mineralne surovine v nahajališču, ki
ni dovolj raziskano ali dovolj izdatno, da bi ga bilo možno z
znanimi odkopnimi metodami ekonomično izkoristiti.
28. Rudno bogastvo so vse mineralne surovine od 1. do 15. točke
3. člena tega zakona kot viri ali zaloge v raziskovanju oziroma
izkoriščanju.

Mineralne surovine iz 9. točke prejšnjega odstavka so naravno
bogastvo.

29. Pristopno zemljišče je tisto zemljišče, preko katerega je možen
pristop do raziskovalnega ali pridobivalnega prostora in na
kateremu koncesionar(v nadalnjem besedilu: nosilec rudarske
pravice) izvrši nujno potrebne posege v prostor za izvajanje
del raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin, na podlagi
pridobljene rudarske pravice.

4. člen
(rudarska dela)
Rudarska dela po tem zakonu so:

30. Nevaren pojav je vsak pojav v procesu priprave, raziskovanja
in izkoriščanja mineralne surovine In pri izvajanju drugih
rudarskih del, ki ogroža zdravje in življenje ljudi, imetja, ter
rudarsko opremo, objekte in okolico.

1. dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod
zemljo, na njeni površini, v tekočih in stoječih vodah, v obalnem
morju, na morskem dnu, v prvotnem ležišču, naplavinah,
izkopaninah, jaloviščih,
2. priprava, odpiranje, odkopavanje, urejanje zemljišč v času
Izkoriščanja, črpanje, bogatenje, skladiščenje in opustitev
izkoriščanja mineralnih surovin,
3. raziskovanje in vrtanje vrtin za raziskovanje nad 30 m globine,
4. preizkušanje, razstreljevanje in uporaba razstrelilnih sredstev
v proizvodne namene, vse vrste površinskih in podzemnih
razstreljevanj, primarnih in sekundarnih razstrelitev (odstrelov)
in vsa masovna miniranja (odstreljevanja), tako pri pridobivalnih
kot drugih rudarskih delih,
5. odlaganje odkrivke, jalovine in drugih snovi, ki nastanejo pri
raziskovanju ali izkoriščanju mineralnih surovin,
6. raziskovanje, izgradnja in sanacija podzemnih prostorov z
rudarskimi metodami izkopa in vgrajevanja osnovne
podgradnje (predori, jaški, skladišča, zaklonišča in drugi
podzemni prostori), izvajanje zračenja v plinonosnih režimih,

31. Rudarska metoda izkopa in vgrajevanja osnovne podgradnje
pri gradnji podzemnih prostorov, je metoda dela, ki omogoča
stabilnost in samonosilnost z osnovno podgradnjo podprtega
prostora.
32. Rudarska dela so dela, ki se izvajajo za raziskovanje in
izkoriščanje mineralnih surovin, dela, ki so v zvezi z izkopi in
osnovnimi podgradnjami pri gradnji vseh vrst podzemnih
objektov, kakor tudi ostala dela iz 4. člena tega zakona.
33.( -) Rudarska metoda dela je metoda dela, pri kateri se
uporablja tehnologija dela določena s tehničnimi predpisi
in predpisi iz varstva In zdravja pri delu v rudarstvu.
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odvodnjavanje, injektiranje in sidranje,
7. izgradnja galerij, brežin, usekov, deponij, odlagališč, etažnih
cest, odvodnjevalnih kanalov ter gradbenih jam z rudarskimi
metodami dela na površini in pod njo, ter podzemskega izkopa
in podgrajevanja pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih
surovin,
8. raziskovanje in izkoriščanje geoloških struktur za skladiščenje
ogljikovodikov,
9. raziskovanje in izkoriščanje geotermičnih energetskih virov,
10. raziskovanje zemeljskih struktur z oziram na primernost za
gradnjo podzemnih prostorov ali skladiščenje materialov v
njih z rudarskimi metodami dela,
11. rekonstrukcije in vzdrževanje za uporabo rudniških prostorov
po opustitvi raziskovanja ali izkoriščanja mineralnih surovin,
12. raziskovanje in črpanje globinskih voda iz 6., 10., in 15. točke
3. člena tega zakona,
13.zapiranje rudniških objektov in sanacija zemljišča,
degradiranega z rudarskimi deli,
14.( -) sanacija opuščenih površinskih kopov in rudnikov z
rudarskimi metodami dela.

Pred iztekom obdobja iz prejšnjega odstavka se izdela poročilo i
izvedenih ukrepih in oceno stanja doseganja ciljev.
Na podlagi poročila iz prejšnjega odstavka se splošni načrt
gospodarjenja z mineralnimi surovinami ponovno izdela ali pa
Vlada odloči o njegovi spremembi ali podaljšanju.
7. člen (8. člen)
(načrt gospodarjenja s posameznimi mineralnimi
surovinami)
Načrt gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami je
sestavljen iz opisanega in grafičnega dela in vsebuje opis in
ovrednotenje razširjenosti, raziskanosti, izkoriščenosti
posameznih mineralnih surovin, ter evidentiranje zalog in potreb
po posameznih mineralnih surovinah na posameznem območju,
razdelavo ciljev in ukrepov iz državnega programa po
posameznih mineralnih surovinah na posameznih območjih.
Podrobnejšo vsebino in sestavine načrta gospodarjenja s
posameznimi mineralnimi surovinami predpiše minister, pristojen
za rudarstvo.
8. člen (9. člen)
(sprejem)

II. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE
NA PODROČJU GOSPODARJENJA Z
MINERALNIMI SUROVINAMI

Načrt gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami
sprejema Vlada.

5. člen
(državni program gospodarjenja z mineralnimi
surovinami )

Načrt iz prejšnjega odstavka se usklajuje skladno s
spremembami, določenimi v državnem programu.
Načrt iz prvega odstavka tega člena se izdela za obdobje, ki ni
daljše od 10 let.

2 državnim programom gospodarjenja z mineralnimi surovinami
(v nadaljevanju besedila: državni program) se določijo cilji,
usmeritve in pogoji za usklajeno raziskovanje in izkoriščanje
mineralnih surovin v državi, najvišja možna stopnja njihovega
izkoriščanja in pogoji za njihovo smotrno izkoriščanje.

Pred iztekom obdobja iz prejšnjega odstavka se izdela poročilo o
izvedenih ukrepih ter ocena doseganja ciljev. Na podlagi poročila
se načrt ponovno izdela ali pa Vlada odloči o njegovi spremembi
ali podaljšanju.

Državni program se izdela kot skupni program za vse mineralne
surovine v državi, ob upoštevanju posebnosti posameznih območij,
posebnosti in razširjenosti posameznih mineralnih surovin in potreb
po njihovem gospodarskem izkoriščanju.

9.člen (10.člen)
(sodelovanje občin in javnosti)

Z državnim programom se lahko opredeli izkoriščanje mineralne
surovine iz 3. člena tega zakona, kot pomembne za Republiko
Slovenijo.

Pri pripravi načrta gospodarjenja s posameznimi mineralnimi
surovinami, sodelujejo pristojni organi lokalne skupnosti, na katere
območju se nahajajo mineralne surovine, ki jih ureja načrt.

Obvezno izhodišče za izdelavo državnega programa so stopnja
varovanja okolja pred obremenitvami in varstveni režim
zavarovanih mineralnih surovin.

Ministrstvo, pristojno za rudarstvo pošlje osnutek načrta iz
prejšnjega odstavka lokalni skupnosti in zagotovi njegovo
razgrnitev ter javno predstavitev, ki traja najmanj 30 dni.

Državni program je sestavljen iz splošnega načrta in načrtov
gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami.

Lokalna samouprava v obdobju dveh mesecev od zaključka javne
razgrnitve in predstavitve posreduje pisne pripombe na osnutek
načrta iz prvega odstavka tega člena.

6. člen
(splošni načrt)

V okviru javne razgrnitve imajo pravico posredovati svoje pripombe
in stališča tudi lastniki zemljišč na katerih načrt predvideva
raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne surovine, imetniki
pravice izkoriščanja mineralne surovine na območju, ki ga ureja
načrt in druge fizične in pravne osebe, ki imajo na območju občine
stalno prebivališče ali sedež.

Splošni načrt gospodarjenja z mineralnimi surovinami vsebuje
opis in ovrednotenje stanja zalog in izkoriščenosti posameznih
mineralnih surovin, podrobnejšo razdelavo ciljev iz državnega
programa ter ukrepe za njegovo izvedbo in izhodišča za načrte
gospodarjenja s posameznimi mineralnimi mineralnimi surovinami,
ob upoštevanju posebnosti po posameznih območjih in
posameznih mineralnih surovin.

Pripravljalec osnutka načrta iz prvega odstavka tega člena se
mora v okviru priprave predloga načrta pisno opredeliti do
posredovanih pripomb in stališč.
Načrt gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami je
podlaga za izdelavo prostorskih planov lokalne skupnosti.

Splošni načrt gospodarjenja z mineralnimi surovinami sprejme
Vlada na predlog ministrstva, pristojnega za rudarstvo za obdobje,
ki ni daljše od 10 let.
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V postopku priprave prostorskega načrta lokalne skupnosti mora
njegov pripravljalec pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za
rudarstvo o izpolnitvi pogoja iz prejšnjega odstavka.

14. člen
(rudarska pravica in dovoljenje za predhodno
raziskovanje)

10. člen (11. člen)
(strokovne naloge)

Rudarsko pravico je mogoče pridobiti s koncesijo, če ta
zakon ne določa drugače. Koncesijo lahko pridobi pravna
ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: nosilec rudarske
pravice). Koncesijo v imenu države podeli Vlada, posebej za
raziskovanje in posebej za izkoriščanje ali skupaj za
raziskovanje in izkoriščanje.

Priprava osnutka in predloga državnega programa in načrtov
gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami je strokovna
naloga ministrstva, pristojnega za rudarstvo.
11. člen (7. člen)
(povezanost s prostorskim planiranjem)

Koncesijo za raziskovanje se podeli za največ pet (5) let in
se jo lahko podaljša za največ tri (3) leta, vsakič kadar obseg
raziskovalnih del določenih s koncesijsko pogodbo ni bil
Izvršen, kljub rednemu in dobro izvedenemu raziskovanju
ali če se z izvedenimi raziskavami dokaže smotrnost
nadaljevanja le-teh.

Državni program je podlaga za izdelavo prostorskih planov države.
Za zagotavljanje usklajenega in smotrnega raziskovanja In
izkoriščanja mineralnih surovin v državi se v prostorske
plane države kot obvezna izhodišča vključijo naslednji deli
splošnega načrta gospodarjenja z mineralnimi surovinami:

Koncesijo za izkoriščanje se podeli za določen čas, ki je
normalno potreben za gospodarno izkoriščanje določene
mineralne surovine na določenem področju. Ta rok sme biti
največ pet deset (50) let, razen če zaradi velikih vlaganj v
izkoriščanje določene mineralne surovine na določenem
območju in ob rednem in dobro izvedenem izkoriščanju ni
bilo mogoče izčrpati zalog na pridobivalnem prostoru.

1. obstoječa območja z že ugotovljenimi zalogami
mineralnih surovin opredeljenih v 3.členu tega zakona
Zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka se iz načrtov
gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami v
prostorske plane države kot obvezna izhodišča vključijo
tudi naslednji deli:

Vlada lahko določi z uredbo, da se raziskovanje ali
Izkoriščanje določene mineralne surovine na določenem
območju Izvaja na način, kot določa zakon za gospodarsko
javno službo, v gospodarskem javnem zavodu ali javnem
podjetju, ki ga ustanovi država.

1. nova območja predvidena za načrtovano raziskovanje
oziroma izkoriščanje posameznih mineralnih surovin
2. nova območja z že raziskanimi zalogami posameznih
mineralnih surovin

Rudarsko pravico dobi subjekt iz prejšnjega odstavka z
uveljavitvijo uredbe, ki mora vsebovati tudi pogoje določene
v 16. členu tega zakona.

Na območjih iz drugega in tretjega odstavka tega člena so
dovoljeni le takšni posegi v prostor, ki so skladni z režimom
ali namenom določitve posameznega območja.

Dovoljenje za predhodno raziskovanje lahko pridobi z
dovoljenjem upravne enote, na območju katere bodo
predhodna raziskovanja potekala, pravna ali fizična oseba.
To dovoljenje se izda za čas Izvedbe programa predhodnega
raziskovanja, največ pa za eno leto.

III. RAZISKOVANJE IN IZKORIŠČANJE
MINERALNIH SUROVIN

15. člen
(plačilo za rudarsko pravico)

12. člen
(raziskovanje in izkoriščanje)

Nosilec rudarske pravice je za izvajanje rudarske pravice
dolžan plačevati državi plačilo za koncesijo (v nadaljnjem
besedilu: plačilo) skladno z določbami tega zakona In na
njegovi podlagi izdanimi predpisi.

Mineralne surovine so v lasti države.
Pravico do raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin (v
nadaljnjem besedilu: rudarska pravica) in dovoljenje za
predhodno raziskovanje je mogoče pridobiti samo pod pogoji in
na način, ki ga določa ta zakon in na njegovi podlagi izdani predpisi.

Osnova za izračun plačila je povprečna cena enote
mineralne surovine in Je odvisna od vrste, obsega In
razširjenosti mineralne surovine.
Enota za izračun povprečne cene mineralne surovine iz
prejšnjega odstavka v trdem stanju je kubični meter
mineralne surovine v raščenem stanju. Enota za izračun
povprečne cene mineralne surovine pridobljene v plinastem
ali tekočem stanju je kubični meter, za nafto in druge tekoče
ogljikovodike pa tona pridobljene mineralne surovine.

13. člen
(raziskovalni in pridobivalni prostor)
Raziskovanje mineralnih surovin se opravlja v raziskovalnem
prostoru, katerega velikost se določi v aktu za podelitev rudarske
pravice.

Plačilo za Izvajanje rudarske pravice za raziskovanje se plača
v enkratnem znesku, ob podpisu pogodbe in znaša lahko
največ 100.000,00 tolarjev na ha raziskovalnega prostora.

Izkoriščanje mineralnih surovin se opravlja v pridobivalnem
prostoru katerega velikost se določi v aktu za podelitev rudarske
pravice.

Plačilo za izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje se
plačuje v letnih zneskih in znaša lahko največ 100.000,00

Način označevanja mej, vodenja registra nosilcev rudarske pravice
ter način vodenja katastra raziskovalnih in pridobivalnih prostorov
predpiše minister, pristojen za rudarstvo.
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tolarjev na ha pridobivalnega prostora in največ 20%
povprečne cene za proizvedeno enoto mineralne surovine
v obravnavanem letu.

15.morebitno opredelitev, da je raziskovanje oziroma
izkoriščanje mineralne surovine v javni koristi.

Plačilo pripada državi in občini v enakem razmerju 50 : 50.

17. člen
(podeljevanje rudarske pravice)
Država podeli rudarsko pravico na podlagi javnega razpisa, v
skladu z 16. členom tega zakona, če ta zakon ne določa drugače.

Občina lahko porabi sredstva plačila za rudarsko pravico
izključno za razvoj in sanacijo komunalne infrastrukture in
sanacijo zemljišč degradiranih z rudarskimi deli.

Javni razpis iz prejšnjega odstavka izvede ministrstvo, pristojno
za rudarstvo.

Nosilec rudarske pravice se lahko v določenih primerih deloma
ali v celoti oprosti plačila.

18. člen
(vloga o zainteresiranosti za podelitev rudarske pravice)

Za zmanjšanje višine plačila mora nosilec rudarske pravice vložiti
posebno vlogo, na ministrstvo, pristojno za rudarstvo.

Če gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
je v Republiki Sloveniji registriran za opravljanje dejavnosti
raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin z vlogo,
naslovljeno na Vlado, izrazi zainteresiranost za raziskovanje
oziroma izkoriščanje mineralne surovine opredeljene v državnem
programu iz 5. člena tega zakona, mora Vlada v roku 120 dni od
dneva, ko je vlogo prejela, pričeti postopek za izdajo koncesijskega
akta iz 16. člena tega zakona, razen v primerih:
- če predlagano raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne
surovine ni v skladu z državnim programom iz 5. člena tega
zakona,
- če je rudarsko pravico že podelila v skladu z določbami tega
zakona,
- če zakon omejuje podelitev rudarske pravice,
- če zakon ali akt Vlade določa drugačen način opravljanja
dejavnosti raziskovanja in izkoriščanja mineralne surovine.

Povprečno ceno na enoto pridobljene mineralne surovine,
merila in pogoje za zmanjšanje in oprostitev plačila, način
odmere, obračunavanja in plačevanja, ter način nadzora nad
plačevanjem in izpolnjevanjem koncesijske pogodbe, predpiše
Vlada.
16. člen
(akt za podelitev rudarske pravice)
Podlaga za podelitev rudarske pravice je koncesijski akt.
Koncesijski akt je predpis Vlade, ki se izda v skladu z državnim
programom iz 5. člena tega zakona.
Pred Izdajo koncesijskega akta iz prejšnjega odstavka mora
Vlada pridobiti mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti, na območju katere se mineralna surovina nahaja,
o nameravanem raziskovanju oziroma izkoriščanju
mineralne surovine.

Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati vse elemente
potrebne za določitev vsebine koncesijskega akta iz 16. člena
tega zakona.
Če se na podlagi vloge iz prvega odstavka tega člena izda
koncesijski akt, je Vlada dolžna v roku 60 dni od dneva izdaje
akta začeti s postopkom javnega razpisa.

Če pristojni organ lokalne skupnosti v primeru iz prejšnjega
odstavka ne posreduje svojega mnenja v 30 dneh od
prejema pisnega in obrazloženega zaprosila, lahko Vlada
nadaljuje s sprejemanjem koncesijskega akta.

Vlagatelj vloge iz prvega odstavka tega člena ima na javnem
razpisu, ob enakih pogojih za vse koncesionarje, prednostno
pravico pri podelitvi rudarske pravice razen, če je bilo za isti
raziskovalni ali pridobivalni prostor vloženih več vlog o
zainteresiranosti ali, če na javnem razpisu kateri od koncesionarjev
uveljavlja prednostno pravico po 21. členu tega zakona.

Koncesijski akt za podelitev rudarske pravice vsebuje zlasti:
1. opredelitev mineralne surovine, za katero se daje rudarska
pravica,
2. predmet rudarske pravice in opredelitev obsega ter morebitna
izključevanja v zvezi rudarsko pravico,
3. opredelitev okoljevarstvenih pogojev, pogojev varstvenega
režima ter način upravljanja, rabe ali izkoriščanja mineralne
surovine,
4. navedbo dejavnosti, ki se lahko opravlja v zvezi z mineralno
surovino ki je predmet rudarske pravice,
5. pogoje, ki jih mora izpolnjevati nosilec rudarske pravice,
6. začetek in čas trajanja rudarske pravice,
7. raziskovalni oziroma pridobivalni prostor, na katerega se
nanaša rudarska pravica,
8. plačilo za koncesijo,
9. pooblastilo za nadzor nad uresničevanjem rudarske pravice,
10. razloge in način prenehanja rudarske pravice,
11. dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije,
vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja
okolja,
12. pooblastila in pogoje za sklenitev in pričetek veljavnosti
koncesijske pogodbe,
13.obveznost nosilca rudarske pravice, da ponudi mineralno
surovino, ki jo pridobi in ne porabi za lastne potrebe, na trg
vsem pod enakimi pogoji,
14.garancije nosilca rudarske pravice,
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19. člen
(omejitve za podelitev rudarske pravice)
Rudarsko pravico na območju, ki je z zakonom razglašeno za
naravno bogastvo ali zavarovano naravno vrednoto, se lahko
podeli le v skladu z zakonom in s predpisanim režimom varstva.
Rudarsko pravico na območju urbanih naselij, javnih prometnih
poti, vodnih gradenj, vodovodov, plinovodov, naftovodov,
električnih vodov visoke napetosti, vrelcev mineralnih,
radioaktivnih, termalnih in zdravilnih voda, kulturnih spomenikov,
pokopališč in vojaških objektov ter objektov in naprav
hidromelioracijskih sistemov lahko podeli Vlada samo s soglasjem
lastnika omenjenih objektov.
20. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojno razmerje v zvezi z rudarsko pravico uredita država
in nosilec rudarske pravice s koncesijsko pogodbo, ki mora
vsebovati:
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1. namen in način raziskovanja ali izkoriščanja mineralne
surovine,
2. prostor, za katerega velja rudarska pravica,
3. obdobj'e, za katero je rudarska pravica podeljena,
4. plačilo za podeljeno rudarsko pravico,
5. predlog načina ureditve raziskovalnega oziroma
pridobivalnega prostora med in po končanem raziskovanju ali
izkoriščanju mineralne surovine ter zavarovanje plačila za
ureditev prostora,
6. sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega raziskovanja ali
izkoriščanja mineralne surovine,
7. prenehanje koncesijske pogodbe in možnosti morebitnega
podaljšanja,
8. pogoje prenosa in dedovanje rudarske pravice,
9. garancije nosilca rudarske pravice za sprotno sanacijo
zemljišč.

23. člen
(pravica na istem prostoru)
Rudarska pravica za raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne
surovine se sme podeliti tudi za prostor, za katerega je že
podeljena rudarska pravica, če se raziskovanje oziroma
izkoriščanje nanaša na mineralne surovine, ki jih obstoječi nosilec
rudarske pravice, ne raziskuje ali ne izkorišča in če dodatna
rudarska pravica na istem raziskovalno - pridobivalnem prostoru
ne bo ovirala obstoječega izkoriščanja mineralnih surovin.
24. člen
(način prenehanja koncesijskega razmerja)
Razmerje med državo in nosilcem rudarske pravice preneha:
- s prenehanjem koncesijske pogodbe ,
- z odvzemom rudarske pravice,
- z ugasnitvijo rudarske pravice.

21. člen
(prednostna pravica)
Pri Izbiri nosilca rudarske pravice za raziskovanje ima
prednost pravna ali fizična oseba, ki |e na predvidenem
raziskovalnem prostoru izvajala predhodno raziskovanje po
določbah tega zakona.

25. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
- po poteku časa za katerega je bila sklenjena,
- z razdrtjem.

Pri izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje ima prednost
pravna ali fizična oseba, ki je na predvidenem prldobivalnem
prostoru že imela rudarsko pravico za raziskovanje po določbah
tega zakona.

Razlogi in pogoji za razdrtje, in druge medsebojne pravice in
obveznosti ob razdrtju pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.

Kadar se z rudarsko pravico širi že določen raziskovalni oziroma
pridobivalni prostor, ima prednost pri izbiri tisti nosilec rudarske
pravice, ki že opravlja rudarska dela na zemljišču, ki meji na
zadevno območje.

26. člen
(odvzem rudarske pravice)
Država lahko nosilcu rudarske pravice odvzame rudarsko
pravico:
- če za daljši čas ne izvaja rudarske pravice,
- če ne izpolnjuje določil koncesijske pogodbe, pa niso izpolnjeni
pogoji za prenehanje pogodbe,
- če ne posreduje podatkov po določbah tega zakona.

Če zaprosi za rudarsko pravico lastnik zemljišča, ima ta prednost
pred ostalimi prosilci, pri enakih pogojih, razen pred prosilci iz
prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena.
22. člen
(prenos rudarske pravice)

O odvzemu rudarske pravice odloča Vlada, na predlog tistega, ki
mu je s koncesijskim aktom dano pooblastilo za nadzor nad
uresničevanjem rudarske pravice.

Rudarska pravica se lahko prenese le s soglasjem Vlade, na
pravno ali fizično osebo, ki izpolnjuje iste pogoje kot nosilec
rudarske pravice.

Odločba o odvzemu rudarske pravice je dokončna in jo je
dovoljeno izpodbijati s tožbo v upravnem sporu.

Fizična oseba lahko, ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega
odstavka in ob predložitvi pravnomočnega sklepa o dedovanju,
rudarsko pravico tudi deduje.

27. člen
(druga vprašanja rudarske pravice)

V primeru, da ni dediča, ki bi izpolnjeval pogoje iz tega člena,
rudarska pravica ugasne po preteku časa za katerega je bila
podeljena, ali če dve leti po smrti nosilca rudarske pravice,
nobeden od njegovih dedičev ne vloži vloge za pridobitev soglasja
iz prvega odstavka tega člena.

Za pridobivanje in izbor nosilcev rudarske pravice, za javni razpis,
za vprašanja v zvezi s koncesijsko pogodbo, za varstvo nosilca
rudarske pravice in reševanje sporov, za prenehanje razmerja iz
pogodbe o podelitvi rudarske pravice in za prenos rudarske
pravice, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja koncesijo
na naravni dobrini, če s tem zakonom ni drugače določeno.

Vlogo za pridobitev soglasja iz prvega odstavka tega člena vloži
na ministrstvo, pristojno za rudarstvo, zainteresirana pravna ali
fizična oseba ali dedič nosilca rudarske pravice.

28. člen
(pridobitev mineralne surovine ob izvajanju
gradbenih del)

Rudarska pravica se ne sme prodati ali dati v najem. V primeru,
da je nad nosilcem rudarske pravice opravljen stečaj, po zakonu,
ki ureja stečaj, se lahko rudarska pravica prenese le hkrati s
celotnim prevzemom dolžnika, ob upoštevanju določb prvega in
drugega odstavka tega člena.

Kadar gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali
fizična oseba ob izvajanju del na podlagi gradbenega dovoljenja
ali enotnega dovoljenja za gradnjo, na podlagi zakona, ki ureja

Pravni posli, sklenjeni v nasprotju s tem členom so nični.
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graditev objektov, pridobi mineralno surovino iz 11. in 12. točke 3.
člena tega zakona jo mora uporabiti skladno s pogoji v navedenem
dovoljenju.

IV. OMEJITVE LASTNINSKE PRAVICE
NA ZEMLJIŠČIH

Če se v okviru gradbenih del iz prejšnjega odstavka izvajajo
rudarska dela iz 6. in 7. točke 4. člena tega zakona in se ob
tem pridobi mineralno surovino iz prejšnjega odstavka,
veljajo za gospodarsko družbo ali samostojnega podjetnika
posameznika, ki dela izvaja, določbe tega zakona in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov.

33. člen (-)
(opredelitev)
Zaradi zagotovitve izvajanja rudarske pravice po tem zakonu,
je lastnik ali uporabnik zemljišča na ali pod katerim se nahaja
mineralna surovina in lastnik ali uporabnik pristopnega
zemljišča iz 29. točke 2. člena tega zakona, dolžan trpeti
omejitve svojih pravic, skladno z določbami tega zakona.

29. člen (36. člen)
(poročanje)
Nosilec rudarske pravice za raziskovanje mineralnih surovin mora
ministrstvu, pristojnem za rudarstvo najmanj enkrat letno poročati
o rezultatih raziskovanj mineralnih surovin, če ni drugače določeno
v pogodbi o podelitvi rudarske pravice.

Zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka se lahko lastninska
ali druga stvarna pravica na zemljišču iz prejšnjega odstavka
ali druge nepremičnine v javno korist odvzame ali omeji v
primerih In pod pogoji, ki jih določa ta zakon in na način in
po postopku, ki ga določa zakon, ki ureja razlastitev.

30. člen (37. člen)
(elaborat o zalogah in virih)

34. člen (29. člen)
(lastninsko-pravna razmerja)

Nosilec rudarske pravice za raziskovanje mora v šestih mesecih
po končanem raziskovanju mineralnih surovin izdelati elaborat o
zalogah ali virih mineralnih surovin v raziskovalnem prostoru in
ga predložiti ministrstvu, pristojnem za rudarstvo.

V primeru, ko nosilec rudarske pravice sam ni lastnik zemljišča,
ki je s koncesijskim aktom ali dovoljenjem za raziskovanje
mineralne surovine Iz 11., 12. in13. točke 3. člena tega zakona
zajeto v raziskovalni oziroma pridobivalni prostor, oziroma ni sam
lastnik pristopnega zemljišča iz 29. točke 2. člena tega zakona,
mora pridobiti to zemljišče s pravnim poslom sklenjenim z lastnikom
tega zemljišča.

31. člen (38. člen)
(zaloge in viri mineralnih surovin)
Nosilec rudarske pravice za raziskovanje oziroma izkoriščanje
mineralnih surovin mora klasificirati in kategorizirati zaloge in vire
mineralnih surovin ter voditi evidenco in hraniti podatke o zalogah
in virih mineralnih surovin. Enkrat letno mora o stanju klasificiranih
in kategoriziranih zalog poročati ministrstvu, pristojnem za
rudarstvo.

35. člen (30. člen)
(razlastitveni upravičenec)
Če lastnik zemljišča iz 34. člena tega zakona pisno ponudbo
nosilca rudarske pravice za sklenitev pravnega posla oziroma
sporazumno omejitev lastninske ali druge stvarne pravice na
tem zemljišču pisno zavrne, ali nanjo v 30 dneh od prejema ne
odgovori, lahko nosilec rudarske pravice pošlje ministrstvu,
pristojnem za rudarstvo pobudo za omejitev ali odvzem
lastninske pravice lastniku tega zemljišča.

Način vodenja evidence, hranjenja podatkov, klasificiranja in
kategoriziranja zalog in virov, vsebino elaborata o zalogah in virih
mineralnih surovin, postopek za potrditev elaborata o klasifikaciji
in kategorizaciji zalog in virov mineralne surovine, način poročanja
'er o bilanci teh rezerv predpiše minister, pristojen za rudarstvo.

Omejitev ali odvzem lastninske pravice iz prejšnjega
odstavka se izvede v korist države (v nadaljnjem besedilu:
razlastitveni upravičenec), če je izkazana javna korist po
tem zakonu.

32. člen (39. člen)
(poslovna tajnost)

Odškodnino za omejitev ali odvzem lastninske pravice mora
razlaščencu plačati nosilec rudarske pravice.

2 elaboratom iz 30. in 31. člena tega zakona, kakor tudi z drugo
rudarsko dokumentacijo nosilca rudarske pravice, mora
ministrstvo, pristojno za rudarstvo ravnati na način, ki zagotavlja
poslovno tajnost ves čas trajanja rudarske pravice, s podatki iz
poročil po 29. in 31. členu tega zakona pa še tri leta po prenehanju
rudarske pravice.

Če je lastnik zemljišča iz prvega odstavka tega člena država,
se šteje, da je nosilec rudarske pravice s pridobitvijo
koncesije ali dovoljenja za raziskovanje mineralnih surovin
iz 11., 12. in 13. točke 3. člena tega zakona pridobil soglasje
za njegovo uporabo.

Dokumentacijo iz prejšnjega odstavka lahko uporabi država pri
pripravi javnega razpisa za podelitev rudarske pravice, tretji osebi
Pa jih lahko da na razpolago le s soglasjem lastnika podatkov.
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36. člen (31. člen)
(javna korist)

raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin in drugih zadev,
ki so potrebne za pospeševanje razvoja rudarstva.

Javna korist po tem zakonu je izkazana, če je razlastitev zemljišča
potrebna zaradi izkoriščanja mineralne surovine, ki je edini vir,
ali je strateškega pomena za potrebe države, oziroma
pretežnega dela prebivalcev na določenem območju, ali je
potrebna za izvajanje javne koristi določene z drugim
zakonom in v primerni kakovosti ni zelo razširjena, pa je
bila z raziskovanjem ugotovljena njena primerna kakovost
in za gospodarsko izkoriščanje zadostna količina in če je to
območje določeno s prostorskim izvedbenim načrtom.

VI. IZVAJANJE RUDARSKIH DEL
40. člen (41. člen)
(pogoji za izvajanje del)
Rudarska dela lahko izvaja gospodarska družba ali samostojni
podjetnik posameznik, če je v Republiki Sloveniji registriran za
ustrezno dejavnost (v nadaljevanju: izvajalec), ki izpolnjuje tudi
druge predpisane pogoje.

Odločbo o ugotovitvi javne koristi iz prejšnjega odstavka
izda Vlada. Odločba se vroči imetniku zemljiškoknjižnih
pravic.

V primeru, da rudarskih del ne izvaja nosilec rudarske pravice,
mora skleniti ustrezno pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje pogoje.

37. člen (32. člen)
(služnost)

Izpolnjevanje predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti iz
prvega odstavka ugotavlja rudarska inšpekcija.

Lastninska ali druga stvarna pravica na zemljišču iz 34. člena
tega zakona se lahko v korist razlastitvenega upravičenca
omeji z ustanovitvijo služnosti prehoda, prevoza ali gradnje
rudarskih objektov.

41. člen (42. člen)
(način izvajanja rudarskih del)
Rudarska dela sme izvajalec opravljati le na podlagi dovoljenja za
izvajanje del po 51. členu tega zakona .

Lastninska ali druga stvarna pravica na zemljišču se lahko
začasno omeji v korist razlastitvenega upravičenca, če je to
potrebno zaradi raziskovanja mineralne surovine, sanacije
zemljišč degradiranih z rudarskimi deli, vzdrževanja rudarskih
objektov ali za izvedbo njihove gradnje

Pri izvajanju del iz prejšnjega odstavka mora izvajalec upoštevati
predpise o tehničnih normativih (v nadaljevanju: tehnični predpisi),
predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu okolja in
druge prepise, če ni s tem zakonom in s predpisi, izdanimi na
njegovi podlagi, drugače določeno, da je s tem pravočasno
zagotovljena predpisana varnost ljudi in živali, prometa in sosednjih
objektov ter varnost samega objekta in del, napeljav, opreme ter
materiala.

38. člen (34. člen)
(razveljavitev sklepa o razlastitvi)
Če razlastitveni upravičenec v enem letu po pravnomočnosti
dovoljenja za izvajanje del ugotovi, da nosilec rudarske pravice
ni začel z izkoriščanjem mineralne surovine, zaradi katere je bilo
zemljišče razlaščeno, se na predlog razlaščenca sklep o razlastitvi
razveljavi.

42. člen (43. člen)
(več izvajalcev rudarskih del)
Kadar v istem rudniku izvajata delo dva ali več izvajalcev rudarskih
del, mora naročnik del, ki upravlja z rudnikom usklajevati izvajanje
vseh ukrepov, ki so povezani z varnostjo in zdravjem delavcev
ter je odgovoren za varen potek vseh del. Navedeno ne odvezuje
posameznih izvajalcev od odgovornosti za izvajanje vseh ukrepov,
povezanih z varnostjo in zdravjem njihovih delavcev. Za varno
izvajanje del sklenejo naročnik del in izvajalci pisni sporazum v
katerem določijo skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti
In zdravja pri delu ter delavca, odgovornega za Izvajanje teh
ukrepov.

V. RUDARSKI SKLAD REPUBLIKE
SLOVENIJE
39. člen (40. člen)
(rudarski sklad)
Za upravljanje in namensko uporabo dela sredstev, pridobljenih
iz plačila rudarske pravice, ki pripadejo državi, se ustanovi rudarski
sklad, kot proračunski sklad v upravljanju ministrstva, pristojnega
za rudarstvo.

43. člen (44. člen)
(tehnični predpisi in zagotavljanje zdravega in varnega
dela v rudarstvu)

Sredstva iz prejšnjega odstavka so namenjena za:

Minister, pristojen za rudarstvo predpiše za izvajanje tehničnih in
varstvenih ukrepov pri izvajanju rudarskih del naslednje tehnične
predpise:

- izdelavo državnega programa in načrtov gospodarjenja s
posameznimi mineralnimi surovinami,
- dajanje posojil, financiranje in podporo predhodnega
raziskovanja in raziskovanja mineralnih surovin in odpravo
posledic raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin,
- uvajanja novih tehnologij v rudarstvu,
- vzpostavitev in vzdrževanje baz podatkov s področja
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1. za dela pri raziskovanju In Izkoriščanju mineralnih surovin
na površinskih kopih in pod zemljo,
2. za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin
z globinskim vrtanjem,
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3. za električne naprave In instalacije v rudnikih s
površinskim in podzemnim pridobivanjem mineralnih
surovin,
4. za dela na površini in pod zemljo, ki niso povezana z
raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin,
5. za dela pri bogatenju mineralnih surovin,
6. za dela pri skladiščenju in izrabi sekundarnih ali trenutno
odpadnih surovin v rudarstvu,
7. druge tehnične prepise in predpise o varnosti in zdravju pri
delu v rudarstvu.

odgovorno osebo, ali prevzame vodenje akcije sam, če ugotovi,
da vodenje akcije ni dovolj strokovno in učinkovito.

Predpise, ki urejajo varnost in zdravje pri delu v rudarstvu iz
prejšnjega odstavka, izda minister, pristojen za rudarstvo v
soglasju z ministrom, pristojnim za delo.

Vsak izvajalec rudarskih del mora zagotoviti izvajanje in
nadzorstvo nad izvajanjem tehničnih predpisov in predpisov
s področja varnosti in zdravja pri delu.

Dodatne posebnosti povezane z deli iz prejšnjega odstavka se
lahko uredijo s splošnim aktom izvajalca, ob upoštevanju predpisov
iz prejšnjega odstavka, kakor tudi drugih predpisov, ki se
uporabljajo pri izvajanju rudarskih del.

Izvajalec podzemskih rudarskih del mora obvezno organizirati
službo za varnost pri delu ter zagotoviti, da naloge
zdravstvenega varstva pri delu opravlja pooblaščeni
zdravnik.

Kadar se rudarska dela izvajajo za podzemne objekte, ki niso
namenjeni za raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralnih
surovin, se morajo pri izvajanju takšnih rudarskih del poleg
predpisov iz prvega odstavka tega člena upoštevati tudi tehnični
in drugi predpisi, določeni z zakonom, ki ureja graditev objektov.

Vodja službe varstva pri delu iz drugega odstavka tega člena, je
lahko le oseba z univerzitetno izobrazbo.

Izvajanje opravil in način organiziranja in delovanja reševalne
službe predpiše minister, pristojen za rudarstvo.
45. člen (46. člen)
(opravljanje strokovnih nalog iz področja varnosti in
zdravja pri delu)

Strokovne naloge s področja varnosti pri delu, ki potekajo pri
izvajanju rudarskih del, lahko opravlja oseba,ti izpolnjuje pogoje
določene s tem zakonom za tehničnega vodjo rudarskih del.

V primeru iz prejšnjega odstavka se mora po izvršenih delih
izkopa in osnovne podgradnje in pred nadaljevanjem gradbenih
in drugih del, ki so v zvezi s podzemnim objektom, opraviti tehnični
pregled izvršenega izkopa oziroma osnovne podgradnje ter o
opravljenem pregledu izdati ustrezno potrdilo (v nadaljnjem
besedilu: rudarsko soglasje).

Vsak izvajalec rudarskih del mora pred pričetkom del izdelati
splošni akt o varnosti in zdravju pri delu, s katerim oceni
tveganje za nastanek poškodb In zdravstvenih okvar delavca
ter določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu v rudarstvu ter ga dopolnjevati ob vsaki
spremembi ravni tveganja.

Rudarsko soglasje izda ministrstvo, pristojno za rudarstvo.

Podrobnejšo vsebino In način izdelave splošnega akta iz
prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za rudarstvo
v soglasju z ministrom, pristojnim za delo.

Investitor oziroma izvajalec rudarskih del na podzemnem objektu
je pri tehničnem pregledu iz četrtega odstavka tega člena poleg
dokazil predpisanih z zakonom, ki ureja graditev objektov, komisiji
za tehnični pregled dolžan predložiti tudi rudarsko soglasje.

46. člen (47. člen)
(tehnično vodenje in nadzor)

44. člen (45. člen)
(reševalna služba, obveščanje in vodenje akcije
reševanja)

Pri izvajanju rudarskih del mora izvajalec zagotavljati tehnično
vodenje del po rudarski projektni dokumentaciji in tehničnih
predpisih in predpisih o varnosti in zdravju pri delu, pri graditvi
objektov pa poleg tehničnega vodenja tudi nadzor po zakonu, ki
ureja graditev objektov.

Izvajalec, ki izvaja podzemeljska rudarska dela ali dela v ognje in
eksplozijsko nevarnih obratih ali dela, pri katerih lahko nastanejo
strupeni plini, pare ali nevarnosti vdorov plina, vode in mulja,
mora organizirati reševalno službo. Več izvajalcev lahko organizira
skupno reševalno službo. Površinski rudniki morajo organizirati
reševalno službo v primeru, če je narava njihovega dela takšna,
da ni mogoče uspešno izvajati reševanja s civilnimi reševalnimi
službami.

47. člen (48. člen)
(pooblastila)

Vsak delavec je dolžan takoj obvestiti nadrejenega o vsakem
pojavu nevarnosti, še posebej o pojavih eksplozivnih, zadušljivih,
strupenih plinov, vdorih vode, mulja, blata, hribinskih udarih in
plazovih, nastalih previsih, nestabilnih brežinah, zatajenih
razstrelnih sredstvih in 9 drugih nastalih nevarnostih, ki lahko
ogrozijo zaposlene, objekte in naprave.

Tehnično vodenje iz prejšnjega člena zajema vsa pooblastila, ki
so določena s tehničnimi predpisi in predpisi o varnosti in
zdravju pri delu in jih odgovorna oseba izvajalca uporablja za
tehnično pravilno in varno izvajanje del po odobreni rudarski
projektni dokumentaciji znotraj rudnika in pri izvajanju drugih
rudarskih del. Tehnično nadzorstvo znotraj rudnika in pri izvajanju
drugih rudarskih del pa zajema le pooblastila za tehnično pravilno
izvajanje del po odobreni projektni dokumentaciji.

O vseh nevarnih pojavih iz prejšnjega odstavka tega člena, je
odgovorna oseba izvajalca del dolžna takoj obvestiti rudarsko
inšpekcijo.

48. člen (49. člen)
(knjiga rudarskega nadzora)
Vsak tehnični vodja rudarskih del je dolžan voditi knjigo rudarskega
nadzora. V knjigo rudarskega nadzora se vnašajo:

V primeru pojava nevarnosti in ko je ogrožena varnost zaposlenih,
objektov in naprav pri izvajanju rudarskih del, vodi akcijo reševanja
odgovorna oseba, določena s splošnim aktom Izvajalca.

1. ukrepi rudarskega inšpektorja, izdani na licu mesta,
2. odločbe, ki jih izdaja rudarski inšpektor,
3. ukrepi s strani pooblaščenih oseb izvajalca, ki se nanašajo na

Rudarski inšpektor lahko odredi za vodenje akcije reševanja drugo
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5. situacijski načrt z vrisanimi mejami pridobivalnega prostora v
takem merilu, da je mogoče na njegovi podlagi v naravi določiti
meje pridobivalnega prostora, z javnimi prometnimi in drugimi
objekti, ki so na tem prostoru, z opisom meje pridobivalnega
prostora in z navedbo občine, na katere območju je ta prostor,
6. geološko dokumentacijo po 82.členu tega zakona
7. dokazilo o plačani odškodnini zaradi spremembe namembnosti
kmetijskega zemljišča ali gozda

varnost in zdravje pri delu,
4. službeni nalogi pooblaščenih oseb izvajalca.
49. člen (50. člen)
(vrste dovoljenj in pristojnosti za njihovo izdajanje)
Za izvajanje rudarskih del po 4. členu tega zakona, ki se nanašajo
neposredno na raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin,
izda ministrstvo, pristojno za rudarstvo naslednja dovoljenja:

K vlogi za izdajo dovoljenja za predhodno raziskovanje, mora
vlagatelj priložiti:

1.
2.
3.
4.
5.

1. program predhodnega raziskovanja,
2. situacijski načrt z vrisanimi mejami območja predhodnega
raziskovanja,
3. soglasja občin na območju katerih bo potekalo predhodno
raziskovanje.

dovoljenje
dovoljenje
dovoljenje
dovoljenje
dovoljenje

za raziskovanje,
za izkoriščanje,
za opustitev izkoriščanja,
za izvajanje del ,
za uporabo objektov in naprav.

51. člen (52. člen)
(dovoljenje za izvajanje del)

Dovoljenja iz prejšnjega odstavka za tehnični kamen, prod
, pesek, mivko, ilovico, fliš, lapor, lončarsko, keramičarsko
in opekarsko g I i no ( v nadaljnjem besedilu: mineralne
surovine iz 11., 12. in 13. točke 3. člena tega zakona) in
dovoljenje za predhodno raziskovanje, izda upravna enota,
na območju katere bo raziskovanje oziroma izkoriščanje
mineralne surovine potekalo.

Z dovoljenjem za izvajanje del se odobri izvajanje del po rudarskem
projektu za izvajanje naslednjih del:

Z dovoljenjem iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 49. člena se
odobri generalne tehnične rešitve pri raziskovanju in izkoriščanju
ali prenehanju izkoriščanja mineralnih surovin ter določi
obveznosti, ki izhajajo iz rudarske pravice in dovoljenja za poseg
v prostor.

1. odpiranje in pričetek pridobivanja mineralne surovine iz
odkopnih polj, revirjev ali delov nahajališč,
2. odpiranje in pričetek pridobivanja mineralnih surovin v
varnostnih stebrih,
3. gradnjo jaškov in ostalih objektov, ki povezujejo obzorja oziroma
jamo s površino,
4. gradnjo glavnih skladišč razstrelilnih sredstev ter glavnih
skladišč tekočih goriv in maziv,
5. gradnjo glavnih črpališč, vodnih vrat, jezov in baraž,
6. gradnjo ostalih glavnih objektov in naprav, ki imajo značaj
trajnih objektov in so v neposredni tehnološki zvezi z
raziskovanjem ali izkoriščanjem mineralnih surovin,
7. uvajanje odkopnih metod,
8. zapiranje rudnikov in odpravo posledic izkoriščanja,
9. kategoriziranje rudniških prostorov glede na preteče
nevarnosti,
10.rekonstrukcijo rudniških prostorov po končanem raziskovanju
in izkoriščanju
11.vsa dela iz 4. člena tega zakona, ki niso v povezavi z
raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin.

K vlogi za izdajo dovoljenja za raziskovanje mora nosilec rudarske
pravice priložiti:

K vlogi za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora nosilec
rudarske pravice ali izvajalec pritožiti:

1.
2.
3.
4.

dokazilo o pridobljeni rudarski pravici za raziskovanje,
revidiran rudarski projekt za raziskovanje,
dovoljenje za poseg v prostor pri raziskovanju,
situacijski načrt z vrisanimi mejami raziskovalnega prostora v
takem merilu, da je mogoče na njegovi podlagi v naravi določiti
meje raziskovalnega prostora, z opisom lege raziskovalnega
prostora in z navedbo občine (občin), na katere območju je ta
prostor.
5. geološko in geomehansko dokumentacijo, po 82. členu tega
zakona.

1. revidiran rudarski projekt,
2. dovoljenje za poseg v prostor, če se dela ne nanašajo
neposredno na raziskovanje in izkoriščanje,
3. dokazilo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje rudarskih del.

K vlogi za izdajo dovoljenja za izkoriščanje ali opustitev izkoriščanja
mora nosilec rudarske pravice priložiti:

52. člen (53. člen)
(enotno dovoljenje)

1. dokazilo o pridobljeni rudarski pravici za izkoriščanje,
2. revidiran rudarski projekt za izkoriščanje ali opustitev
izkoriščanja,
3. sklep nosilca rudarske pravice o opustitvi izkoriščanja, če se
dovoljenje nanaša na opustitev izkoriščanja,
4. dovoljenje za poseg v prostor pri izkoriščanju ali pri odpravi
posledic izkoriščanja,

Kadar ima rudarski projekt iz 75., 76. in 77. člena tega zakona,
tudi vsebino rudarskega projekta za izvajanje del, se lahko izda
dovoljenje iz 1., 2., 3. in 4. točke 49. člena tega zakona po
skrajšanem postopku, kot enotno dovoljenje.

Za izvajanje rudarskih del, ki se ne nanašajo neposredno na
raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, se izda le
dovoljenje po 4. in 5. točki iz prejšnjega odstavka.
Rudarska inšpekcija mora biti obveščena o vsakem dovoljenju,
izdanem po tem členu, o dovoljenjih iz 1., 2. in 3. točke 1. odstavka
tega člena pa tudi upravna enota, za območje katere je bilo
dovoljenje izdano.
50. člen (51. člen)
(dovoljenje za raziskovanje ali izkoriščanje
in dovoljenje za opustitev izkoriščanja)
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Za izvajanje rudarskih del, ki niso našteta v prvem odstavku tega
člena, lahko izda dovoljenje tehnični vodja rudarskih del oziroma
glavni tehnični vodja rudarske organizacije, po postopku in na
način določen s splošnim aktom izvajalca rudarskih del.

Skrajšani postopek po prejšnjem odstavku je postopek, s kateri
se lahko združi dva postopka iz prejšnjega odstavka tega člena
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in sicer lako, da se postopek za izdajo enega izmed dovoljenj iz
1, 2 ali 3 točke 49. člena združi s postopkom za izdajo dovoljenja
za izvajanje del po 51. členu tega zakona.

Objekte in naprave, izdelane na podlagi dovoljenja iz 3. odstavka
51. člena tega zakona, se lahko uporablja na podlagi dovoljenja,
katerega izda tehnični vodja rudarskih del oziroma glavni tehnični
vodja rudarske organizacije, po postopku in na način, določen s
splošnim aktom izvajalca.

Skrajšani postopek in izdajo enotnega dovoljenja lahko predlaga
nosilec rudarske pravice.
Enotno dovoljenje izda ministrstvo, pristojno za rudarstvo.

Za tehnični pregled, poskusno obratovanje in izročitev zgrajenih
rudarskih naprav in objektov, se smiselno uporabljajo določbe
zakona, ki ureja graditev objektov.

53. člen (54. člen)
(začasno dovoljenje za izvajanje del)
Za uvajanje nove odkopne metode pri izkoriščanju mineralnih
surovin lahko ministrstvo, pristojno za rudarstvo izjemoma izda
začasno dovoljenje za izvajanje del za največ dve leti.

57. člen (58. člen)
(pogoji za vodenje rudarskih del)
Tehnični vodja rudarskih del, ki vodi izvajanje podzemnih rudarskih
del in vodja tehničnih služb za opravljanje rudarskih del, je lahko
oseba z univerzitetno izobrazbo, dvema letoma ustreznih delovnih
izkušenj in opravljenim strokovnim izpitom za tehničnega vodjo
rudarskih del, ali oseba z visoko strokovno izobrazbo, tremi leti
ustreznih delovnih izkušenj in opravljenim strokovnim izpitom za
tehničnega vodjo rudarskih del.

Začasno dovoljenje se izda tudi v primerih, ko je zaradi obnovitve
tehnologije in naprav, predvideno poskusno obratovanje.
K vlogi za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora nosilec
rudarske pravice priložiti listine iz drugega odstavka 51. člena
tega zakona.

Tehnični vodja rudarskih del, ki vodi izvajanje površinskih rudarskih
del in vodja tehničnih služb za opravljanje rudarskih del, je lahko
poleg osebe, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, tudi oseba
z višjo strokovno izobrazbo, štirimi leti ustreznih delovnih izkušenj
in opravljenim strokovnim izpitom za tehničnega vodjo rudarskih
del, ali oseba s srednjo strokovno izobrazbo, petimi leti ustreznih
delovnih izkušenj in opravljenim strokovnim izpitom za tehničnega
vodjo rudarskih del.

54. člen (55. člen)
(dokončno dovoljenje)
Dokončno dovoljenje, s katerim se določi varstvene ukrepe pri
uporabi odkopne metode, tehnologije ali naprav iz 53. člena tega
zakona, izda nosilcu rudarske pravice ministrstvo, pristojno za
rudarstvo po predložitvi dokazil o ustreznosti odkopne metode,
tehnologije ali naprav.
Postopek dokazovanja o ustreznosti odkopne metode, tehnologije
in naprav predpiše minister, pristojen za rudarstvo.

58. člen (59. člen)
(tehnično soglasje)

55. člen (56. člen)
(pričetek izvajanja del)

Tehnično soglasje je pozitivna tehnična presoja o izpolnjevanju in
uporabnosti postrojev za izvajanje rudarskih del in odkopnih metod.

Nosilec rudarske pravice ali izvajalec, kateremu je bilo izdano
dovoljenje iz 4. točke 49. člena tega zakona, mora petnajst dni
pred pričetkom rudarskih del prijaviti ministrstvu, pristojnem za
rudarstvo in rudarski inšpekciji pričetek del ter osebo, ki bo
opravljala posle tehničnega vodje rudarskih del in osebo, ki bo
opravljala posle tehničnega nadzorstva, če se z rudarskimi deli
gradi objekte.

Tehnično soglasje se lahko izda za postroje za izvajanje rudarskih
del in za odkopne metode, za katere v Republiki Sloveniji še ni
tehničnega predpisa, za katere odbor izvedencev meni, da zanje
tehnični predpis ne more biti izdan ali za postroje za izvajanje
rudarskih del in za odkopne metode, ki pomembno odstopajo od
tehničnih predpisov.

Nosilec rudarske pravice ali izvajalec, ki raziskuje nafto, zemeljski
plin, geološke strukture za skladiščenje ogljikovodikov in
geotermične energetske vire, mora poleg prijave pričetka izvajanja
del iz prejšnjega odstavka prijaviti ministrstvu, pristojnem za
rudarstvo in rudarski inšpekciji, tudi prenehanje teh del.

Na zahtevo proizvajalca, uvoznika ali projektanta postroja za
izvajanje rudarskih del, ali odkopne metode in na predlog odbora
izvedencev izda tehnično soglasje minister, pristojen za rudarstvo.
Minister, pristojen za rudarstvo določi pogoje in postopek za izdajo
tehničnega soglasja in imenuje odbor izvedencev.

Nosilec rudarske pravice ali izvajalec mora ministrstvu, pristojnem
za rudarstvo in rudarski inšpekciji obvezno prijaviti prenehanje
rudarskih del tudi pri raziskavah ostalih mineralnih surovin, če
hkrati s prijavo pričetka teh del ni bilo prijavljeno tudi planirano
trajanje in končanje del.

Odbor izvedencev opravlja naloge v skladu s poslovnikom, ki ga
sprejme minister, pristojen za rudarstvo.

56. člen (57. člen)
(dovoljenje za uporabo)

VII. USTAVITEV IZVAJANJA IN TRAJNA
OPUSTITEV RUDARSKIH DEL

Uporaba objektov oziroma naprav, zgrajenih po rudarskem
projektu, je dovoljena na podlagi dovoljenja iz 5. točke prvega
odstavka 49. člena tega zakona.

59. člen (60. člen)
(začasna ustavitev)

Dovoljenje za uporabo rudarskih objektov in naprav izda na predlog
komisije za tehnični pregled tisti upravni organ, ki je izdal dovoljenje
za izvajanje del iz 49. člena tega zakona.
Izvedbo tehničnega pregleda predlaga nosilec rudarske pravice
ali izvajalec.
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Začasno ustavitev izvajanja rudarskih del pri raziskovanju in
izkoriščanju mineralnih surovin zaradi nepričakovanih geoloških,
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rudarskih ali gospodarskih vzrokov, mora nosilec rudarske
pravice prijaviti rudarski inšpekciji najpozneje v 24 urah po ustavitvi
del, v primeru nevarnega pojava pa takoj.

iz 49. člena tega zakona mora nosilec rudarske pravice izvesti
dokončno sanacijo okolja in odpraviti posledice, ki so nastale pri
izvajanju rudarskih del.

Začasno pričakovano ustavitev del mora nosilec rudarske pravice
prijaviti rudarski inšpekciji najmanj 8 dni pred ustavitvijo del.
Postopek je enak pred ponovnim pričetkom del.

Tudi izvajalec ostalih rudarskih del, ki jih opredeljuje ta zakon, je
dolžan izvršiti dokončno sanacijo okolja in odpraviti posledice, ki
so nastale pri izvajanju rudarskih del.

Če je ustavitev del iz prvega odstavka tega člena pričakovana za
več kot 30 dni, je potrebno:

Na območjih, kjer posledic ni mogoče v celoti sanirati oziroma
odpraviti, je izvajalec dolžan izvesti ukrepe zavarovanja, da se
izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni
povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na
objektih in okolju.

1. opraviti meritve stanja in dopolniti rudarske načrte,
2. napraviti zapisnik o vzrokih za ustavitev del ter o nevarnostih,
ki utegnejo nastati pri ponovnem pričetku del.

O izvedenih delih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena mora izvajalec obvestiti ministrstvo, pristojno za rudarstvo
ali upravna enota, ki je izdala dovoljenje za opustitev izkoriščanja
in rudarsko inšpekcijo.

Vsako začasno ustavitev izvajanja rudarskih del, ki niso zajeta v
prvem odstavku tega člena, mora nosilec rudarske pravice prijaviti
rudarski inšpekciji najpozneje v 24 urah po ustavitvi del, v primeru
nevarnega pojava pa takoj.
Med začasno ustavitvijo del mora nosilec rudarske pravice
poskrbeti za redno vzdrževanje vseh rudniških prostorov in
objektov, kakor tudi drugih podzemnih prostorov in objektov, ki
niso v povezavi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih
surovin tako, da je v njih možno gibanje brez nevarnosti za življenje
in zdravje ljudi in da se prepreči nastanek škode.

Ministrstvo, pristojno za rudarstvo ali upravna enota, ki je izdala
dovoljenje za opustitev izkoriščanja, izvede na podlagi obvestila
iz prejšnjega odstavka tehnični pregled, s katerim ugotovi, ali je
sanacija okolja izvršena v skladu z rudarskim projektom in ali
izvedeni ukrepi iz 3. odstavka tega člena zadoščajo. Rudarski
projekt je ustrezen in edini dokument za sanacijo okolja, v kolikor
gre za dela iz 4. člena tega zakona.

Začasna ustavitev izvajanja rudarskih del je ustavitev, ki ne traja
več kot eno leto.

Pri tehničnem pregledu iz prejšnjega odstavka sodeluje tudi
predstavnik ministrstva za okolje in prostor.

60. člen (61. člen)
(popolna in trajna opustitev izkoriščanja)

62. člen (63. člen)
(prenehanje pravic in obveznosti)

V primeru, da se nosilec rudarske pravice iz katerega koli razloga
odloči popolno in trajno opustiti izvajanje rudarskih del pri
izkoriščanju mineralnih surovin mora pri tem upoštevati določbe
koncesijske pogodbe.

Pravice in obveznosti iz dovoljenj po 1. in 2. točki 49. člena tega
zakona prenehajo z odločbo, ki jo izda isti organ, ki je izdal
navedena dovoljenja.
Odločba iz prejšnjega odstavka je pogoj za prenehanje rudarske
pravice, izbris iz registra nosilcev rudarske pravice in izbris iz
katastra raziskovalnih oziroma pridobivalnih prostorov.

Popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del pri izkoriščanju
mineralnih surovin, mora nosilec rudarske pravice prijaviti rudarski
inšpekciji in ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, ali upravni
enoti, ki je izdala dovoljenje za izkoriščanje iz 49. člena tega
zakona, najmanj petnajst dni pred ustavitvijo del.

Rudarske načrte, merske knjige in drugo dokumentacijo o stanju
rudarskih del, ki se nanašajo na raziskovanje in izkoriščanje, se
mora pred ukinitvijo rudarske pravice izročiti v hrambo Arhivu
Republike Slovenije, potrdilo o oddaji dokumentacije pa mora
nekdanji nosilec rudarske pravice poslati na ministrstvo, pristojno
za rudarstvo.

Ministrstvo, pristojno za rudarstvo ali upravna enota, ki je izdala
dovoljenje za izkoriščanje, imenuje komisijo, ki je pristojna da na
kraju samem preveri razloge za opustitev del, ugotovi zaloge ali
vire mineralnih surovin in ugotovi ali so izpolnjeni pogoji za opustitev
del glede na določila koncesijske pogodbe.Nosilec rudarske
pravice mora komisiji predložiti dokumentacijo, na osnovi katere
je izvajal dela pri izkoriščanju mineralne surovine in sprejel odločitev
za trajno opustitev izvajanja rudarskih del pri izkoriščanju
mineralnih surovin.

63. člen (64. člen)
(stroški odprave posledic rudarskih del)
Nosilec rudarske pravice krije vse stroške odprave škode, ki je
posledica izvajanja rudarskih del.
Imetnik dovoljenja za predhodno raziskovanje krije vse
stroške odprave škode, ki je posledica izvajanja
predhodnega raziskovanja.

Komisija iz prejšnjega odstavka je sestavljena iz predstavnikov
ministrstva pristojnega za rudarstvo in predstavnikov ministrstva
pristojnega za okolje in prostor, ki jih v komisijo imenuje minister,
pristojen za okolje in prostor.
Po opravljenem pregledu komisija izdela zapisnik s predlogi
nadaljnjih ukrepov in ga pošlje ministrstvu, pristojnemu za
rudarstvo ali upravni enoti, ki je izdala dovoljenje za izkoriščanje.

Za sanacijo zemljišča, mora nosilec rudarske pravice od
vsake enote proizvedene mineralne surovine mesečno
odvajati sredstva za delno ali celotno sanacijo zemljišča,
kot jo določa koncesijska pogodba, na poseben račun pri
rudarskem skladu.

61. člen (62. člen)
(sanacija okolja in odprava posledic)

Odvajanje sredstev Iz prejšnjega odstavka ni povezano s
plačilom po določbah tega zakona.

Po pridobitvi dovoljenja za opustitev izkoriščanja mineralnih surovin

Nosilec rudarske pravice ima pravico do povrnitve sorazmernih
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stroškov za sanacijo zemljišča iz sredstev za spremembo
namembnosti zemljišča v skladu z zakoni, ki urejajo kmetijska
zemljišča in urejanje prostora, glede na končno vrednost
zemljišča.

66. člen (67. člen)
(rudarski projekti)
Rudarski projekti so:
1.
2.
3.
4.
5.

projekt za raziskovanje mineralnih surovin in hribinskih struktur,
projekt za izkoriščanje mineralnih surovin,
projekt za izgradnjo in izrabo podzemnih prostorov,
projekt opustitve izkoriščanja mineralnih surovin,
projekt za izvajanje del pri raziskovanju in izkoriščanju
mineralnih surovin, izgradnji podzemnih prostorov, opustitvi
raziskovanja ali izkoriščanja in pri sanaciji,
6. projekt izvedenih del.

Natančnejša merila za izračunavanje sredstev za sanacijo
posledic rudarskih del, način odmere, obračunavanja In
plačevanja, porabe sredstev ter nadzora nad plačevanjem
sredstev za sanacijo zemljišč predpiše Vlada.

VIII. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN
PROJEKTIRANJE

Vsebino, zaporedje projektov, posamezne sestavne dele, način
izdelave in revizije rudarskih projektov predpiše minister, pristojen
za rudarstvo.

64. člen (65. člen)
(tehnična dokumentacija)

67. člen (68. člen)
(izdelava rudarskih projektov)

Rudarska dela se načrtujejo in izvajajo v okviru tehnične
dokumentacije.

Rudarske projekte lahko izdeluje gospodarska družba oziroma
samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu :
projektant), če izpolnjuje naslednje pogoje:

Za tehnično dokumentacijo štejejo:
1
- rudarski projekti,
2. rudarski načrti in karte,
3. dolgoročni in letni programi izkoriščanja mineralnih surovin iz
81. člena tega zakona,
4- dokumentacija o zalogah ali virih mineralnih surovin,
5- geološka dokumentacija,
6. dokumentacija o vplivih rudarskih del na okolje,
dokumentacija o razvrstitvi rudnikov ali njihovih delov, kjer se
izvajajo rudarska dela glede na stopnje nevarnosti zaradi
škodljivih pojavov plina, vode in drugih nevarnih lastnosti
mineralne surovine.

- da ima gospodarska družba v sodni register vpisano, samostojni
podjetnik posameznik pa pri davčni upravi priglašeno dejavnost
projektiranja in drugih rudarskih in Inženirskih storitev s
področja rudarstva In geotehnologije.
68. člen (69. člen)
(oseba za izdelavo rudarskih projektov)
Rudarski projekt ali posamezne dele rudarskega projekta lahko
izdela le samostojni projektant.

Podrobno vsebino in obseg tehnične dokumentacije iz prejšnjega
odstavka pri izvajanju posameznih rudarskih del iz 4. člena tega
zakona predpiše minister, pristojen za rudarstvo.

Vsak rudarski projekt mora imeti odgovornega vodjo rudarskega
projekta, ki skrbi za koordinacijo posameznih delov projekta, za
izvajanje določb 65. člena tega zakona, za celovitost in kakovost
projekta ter za rok izdelave.

Pri rudarskih delih, ki niso v neposredni povezavi z raziskovanjem
izkoriščanjem mineralnih surovin se lahko uporablja tudi
dokumentacija, ki jo določa zakon, ki ureja graditev objektov.
ali

Projektantski nadzor nad izvajanjem rudarskih del lahko opravlja
le oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene za odgovornega vodjo
projekta.

65. člen (66. člen)
(izdelava tehnične dokumentacije)

69. člen (70. člen)
(pogoji za opravljanje del samostojnega projektanta)

Tehnična dokumentacija iz prejšnjega člena mora biti izdelana
upoštevaje:

Samostojni projektant po 68. členu tega zakona je lahko oseba, ki
ima:

■ določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih tehničnih
predpisov In predpisov o varnosti In zdravju pri delu ter
zahteve določene z dovoljenjem za poseg v prostor, z
dovoljenjem za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin,
Pogoje iz izdanih soglasij prizadetih organov in organizacij,
druge predpise, ki se uporabljajo na področju raziskovanja in
izkoriščanja mineralnih surovin,
2
' Predpise o varnosti in zdravju pri delu in o varstvu okolja ter
o varstvu pred požari, v kolikor s predpisi iz prejšnje točke ni
drugače določeno
3
- sodobni dosežki in sodobne metode rudarske, geološke,
geomehanske in geotehnološke znanosti in tehnike.
1
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3

1. univerzitetno izobrazbo, strokovni izpit za samostojnega
projektanta rudarskih projektov in tri leta ustrezne prakse;
2. visoko strokovno izobrazbo, strokovni izpit za samostojnega
projektanta rudarskih projektov in pet let ustrezne prakse;
3. višjo strokovno izobrazbo, strokovni izpit za samostojnega
projektanta rudarskih projektov in deset let ustrezne prakse.
Odgovorni vodja rudarskega projekta iz drugega odstavka 68.
člena tega zakona je lahko samo samostojni projektant z
univerzitetno izobrazbo rudarske ali geotehnološke stroke.
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70. člen (71. člen)
(pooblaščena oseba)

74. člen (75. člen)
(potek revizije)

Pooblaščena oseba projektanta, mora na rudarskem projektu
potrditi, da samostojni projektant in odgovorni vodja rudarskega
projekta izpolnjujeta pogoje iz 69. člena tega zakona.

Revizije rudarskega projekta ne sme opraviti projektant, ki je
izdelal rudarski projekt, revizijske klavzule pa ne sme izdati pravna
ali fizična oseba, ki je projekt izdelala.

71. člen (72. člen)
(izjava o upoštevanju 66. člena)

Pred revizijo rudarskega projekta mora podati mnenje glede
upoštevanja predpisov o varstvu pri delu služba za varstvo pri
delu izvajalca, kar velja tudi za vsak odmik od rudarskega projekta.

Potrjen rudarski projekt ter izjavo, da so v projektu upoštevane
določbe 65. člena tega zakona, podpiše samostojni projektant, ki
je izdelal rudarski projekt ali del rudarskega projekta, ter odgovorni
vodja rudarskega projekta.

75. člen (76. člen)
(projekt za raziskovanje mineralnih surovin
ali hribinskih struktur)
Z rudarskim projektom za raziskovanje mineralnih surovin ali
hribinskih struktur je potrebno obdelati in predvideti generalne
tehnične rešitve v zvezi z raziskovalnimi deli in meritve, ki
omogočajo pridobitev izhodiščnih parametrov za izdelavo
rudarskega projekta za izvajanje del ali za izdelavo študije vplivov
rudarskih posegov na okolje. Obvezna vsebina tega rudarskega
projekta je tudi program izvedbe raziskovalnih del.

72. člen (73. člen)
(revident)
Revizijo rudarskega projekta lahko opravi oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje :
1. Revizijo rudarskega projekta ali dela rudarskega projekta lahko
opravi samo revident z univerzitetno izobrazbo, ki je opravljal
dela samostojnega projektanta najmanj tri leta po opravljenem
strokovnem izpitu za samostojnega projektanta rudarskih
projektov.

76. člen (77. člen)
(projekt za izkoriščanje ali opustitev izkoriščanja
mineralnih surovin)

2. Revizijo celotnega rudarskega projekta lahko opravi samo
revident z rudarsko ali geotehnološko izobrazbo, revizijo
posameznih delov projekta pa revident z izobrazbo, ki ustreza
posameznem delu projekta ob izpolnjevanju pogojev iz
prejšnjega odstavka.

Rudarski projekt za izkoriščanje ali opustitev izkoriščanja
mineralnih surovin ali za sanacijo mora poleg generalnih tehničnih
rešitev vsebovati tudi:
1. opis stanja naravnih dobrin in že obstoječe obremenitve okolja
na vplivnem območju nameravanega izvajanja rudarskih del,
2. študije vplivov izvajanja rudarskih del na okolje z določitvijo
varnostnih stebrov,
3. agro-pedološke karakteristike prihribine in jalovine, ki se bo
pri izvajanju rudarskih del odlagala na površini,
4. idejne tehnične rešitve, s katerimi se ne bo preseglo dopustno
tveganje za okolje in dopustna obremenitev okolja,
5. idejne tehnične rešitve, s katerimi se bo odpravilo posledice
izkoriščanja v okolju, ter spremljanje posledic na okolje ob
In po opustitvi izkoriščanja mineralnih surovin.

Vsak revident poda svoje revizijsko poročilo, revident celotnega
projekta pa skupno revizijsko poročilo.
Revizije rudarskega projekta ni mogoče poveriti delavcu revidenta,
ki je projekt izdelal, in ne delavcu revidenta, katerega projekt je v
reviziji kot določa 74. člen tega zakona.
Revident rudarskega projekta preveri ali so v rudarskem projektu
upoštevane določbe 65. člena tega zakona.

77. člen (78. člen)
(projekt za izgradnjo in izrabo podzemnih prostorov)

73. člen (74. člen)
(revizijska klavzula)

Rudarski projekt za izgradnjo in izrabo podzemnih prostorov, ki
niso v povezavi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih
surovin mora poleg tehnološke rešitve vsebovati tudi:

Gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik (v
nadaljevanju: revident), ki je opravil revizijo rudarskega projekta ,
potrdi z revizijsko klavzulo, da je opravil revizijo v skladu z 72.
členom tega zakona.

1. namen izgradnje jamskega prostora in v primeru, da gre za
izgradnjo skladišča, tudi navedbo materialov, ki se bodo
skladiščili,
2. študije vplivov izgradnje in izrabe podzemnega prostora na
okolje,
3. idejne tehnične rešitve s katerimi se ne bo preseglo dopustno
tveganje za okolje.

Revizijsko klavzulo podpiše odgovorna oseba ali pooblaščeni
delavec revidenta, ki je opravil revizijo.
V revizijski klavzuli mora biti naveden revident, ki je revidiral celoten
rudarski projekt in revidenti, ki so revidirali posamezne dele
projekta z navedbo, da izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 72.
člena tega zakona. Priložen mora biti tudi izpisek iz sodnega
registra ali potrdilo Davčne uprave Republike Slovenije kot dokaz,
da je revident registriran za dejavnost projektiranja rudarskih
projektov v Republiki Sloveniji.

78. člen (79. člen)
(projekt za izvajanje del)
Rudarski projekt za izvajanje del pri raziskovanju in izkoriščanju
mineralnih surovin, izgradnji podzemnih prostorov in pri opustitvi
izvajanja rudarskih del je projekt za izvedbo rudarskih del iz 4.
člena tega zakona in se nanaša na projekte iz 75, 76. in 77. člena
tega zakona.

Če je opravilo revizijo posameznih delov rudarskega projekta
več revidentov, mora biti v revizijski klavzuli navedeno, kateri del
rudarskega projekta so revidirali posamezni revidenti.
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34

3. marec 1999

79. člen (80. člen)
(odmik od projekta za izvajanje del)

Geološka dokumentacija za raziskovanje mineralnih surovin mora
vsebovati geološko karto v merilu 1:5000 do 1:25000 s
karakterističnimi profili.

Odmik od projekta za izvajanje del je sprememba projekta tehnične
ali tehnološke narave, ki ne poslabšuje pogojev iz varstva pri
delu. Tehnične načrte za odmik od rudarskega projekta se izdela
v soglasju z odgovornim vodjem projekta ali v soglasju z
odgovornim vodjem projekta, ki ga posebnih primerih določi
gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je
projekt izdelal

Geološka dokumentacija za izkoriščanje mineralnih surovin mora
vsebovati elaborat o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog
in virov mineralnih surovin.
Geološka dokumentacija za druga rudarska dela mora vsebovati
ustrezno geološko karto v merilu 1:500 do 1:2500 s
karakterističnimi profili.

Izvajanje del se prične po pridobljenem pisnem soglasju
odgovornega vodje projekta ali v soglasju z odgovornim vodjem
projekta, ki ga v posebnih primerih določi gospodarska družba ali
samostojni podjetnik posameznik, ki je projekt izdelal in službe
varstva pri delu. V soglasju se ugotovi, da se niso poslabšali
pogoji varstva pri delu, ki so določeni v rudarskem projektu.

Geomehanska dokumentacija je del geološke dokumentacije, ki
mora vsebovati podatke o inženirsko-geoloških ter geomehanskih
lastnostih hribin.
Predpise o vsebini geološke in geomehanske dokumentacije,
izda minister pristojen za rudarstvo. Vsebina dokumentacije iz
prejšnjega odstavka se lahko natančneje razdela s splošnim
aktom izvajalca.

Za raziskovanje ali izkoriščanje nafte, zemeljskih plinov ter
mineralnih, termalnih in radioaktivnih voda ter za raziskovanje
mineralnih surovin z globinskim vrtanjem, sme izvajalec, zaradi
geoloških razmer in oblike terena, brez soglasja ministrstva,
pristojnega za rudarstvo, spremeniti v okviru dovoljenja za poseg
v prostor mesta vrtin, ki so predvidena v rudarskem projektu, če
s tem ne posega izven odobrenega pridobivalnega prostora.

83. člen (84. člen)
(dokumentacija o vplivih rudarskih del na okolje)
Izvajalec rudarskih del mora zagotavljati monitoring o vplivih svoje
dejavnosti na okolje, skladno s predpisi na področju varstva okolja.

80. člen (81. člen)
(rudarski načrt)

84. člen (85. člen)
(dokumentacija o določitvi kategorizacije glede na
nevarne pojave)

Za pravilno izvajanje rudarskih del in racionalno izkoriščanje
mineralnih surovin ter zagotavljanje varnega dela in za preprečitev
materialne škode, mora izvajalec na podlagi meritev izdelati
rudarske načrte In karte iz katerih je razvidno stanje rudarskih
del, njihov medsebojni položaj, kakor tudi položaj glede na stara
rudarska dela, objekte in vodotoke na površini.

Izvajalec mora vsak rudnik ali delovišče, kjer se izvajajo rudarska
dela, kategorizirati glede na obstoječe nevarnosti, za kar mora
izdelati dokumentacijo v obliki rudarskega projekta.
Merila za kategorizacijo in potrebne varnostne ukrepe predpiše
minister, pristojen za rudarstvo.

Kopije rudarskih načrtov in kart mora izvajalec dostaviti
ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo na njegovo zahtevo.
Način in pogoje za izvajanje rudarskih merjenj, izdelavo rudarskih
načrtov in kart, njihovo merilo, izbiro sistema koordinat ter vodenje
jamomerske in druge dokumentacije, ki se uporablja pri izdelavi
tehnične dokumentacije, predpiše minister, pristojen za rudarstvo.

85. člen (86. člen)
(strokovni izpit)
Vsebino in način opravljanja strokovnih izpitov za tehničnega
vodjo rudarskih del, vodjo tehničnih služb za opravljanje rudarskih
del, ter za samostojnega projektanta rudarskih projektov, kot tudi
posebne pogoje glede strokovne usposobljenosti tehničnih vodij
rudarskih del, vodij tehničnih služb za opravljanje rudarskih del in
samostojnih projektantov rudarskih projektov predpiše minister,
pristojen za rudarstvo.

81. člen (82. člen)
(program izkoriščanja mineralnih surovin)
Nosilec rudarske pravice mora ministrstvu, pristojnem za
rudarstvo predložiti dolgoročni in letni program izkoriščanja
mineralnih surovin, ki mora biti v skladu z državnim programom.
O odstopanju od programov iz prejšnjega odstavka mora izvajalec
pisno obveščati ministrstvo, pristojno za rudarstvo, posebej ob
večjih spremembah, najmanj pa enkrat letno.

IX. RUDARSKA INŠPEKCIJA
86. člen (87. člen)
(rudarska inšpekcija)

82. člen (83. člen)
(geološke in geomehanske raziskave in geološka
dokumentacija v rudarstvu)

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določil tega zakona,
na njegovi podlagi Izdanih predpisov, tehničnih predpisov
In predpisov s področja varnosti In zdravja pri delu ter
drugih predpisov pri raziskovanju In Izkoriščanju mineralnih
surovin ter pri izvajanju drugih rudarskih del, opravlja rudarski
inšpektorat (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat),
fnšpektorat pri svojem delu sodeluje z drugimi inšpekcijami, kakor
tudi s strokovnimi organizacijami s področja rudarstva.

Geološke raziskave v rudarstvu so:
k
1. ugotavljanje geološke zgradbe, odkrivanja nahajališča,
2. določanje zalog ali virov,
3. ugotavljanje fizikalno-mehanskih in drugih geoloških
parametrov kamnin,
4. ugotavljanje geoloških pogojev za pridobivanje mineralnih
surovin in izgradnjo površinskih in podzemskih objektov.
3. marec 1999
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Inšpektor, ki nadzira elektroenergetske naprave pri izvajanju
rudarskih del, je lahko samo diplomirani elektro inženir
univerzitetne smeri, ki ima vsaj 5 let delovnih izkušenj pri izvajanju
podzemnih rudarskih del in opravljen strokovni izpit za vodje
tehnične službe rudarskih del in samostojnega projektanta
rudarskega projekta.

Inšpektorat vodi glavni rudarski inšpektor ( v nadaljnjem
besedilu: glavni inšpektor).
87. člen (88. člen)
(pristojnosti inšpektorata)

Inšpektor, ki nadzira izvajanje podzemnih rudarskih del, ki jih
ogroža metan drugi plini, vdori vode, mulja in blata ali nevaren
premogov prah, mora imeti od delovnih izkušenj iz prvega
odstavka tega člena vsaj 3 leta delovnih izkušenj pri rudarskih
delih v jamskih obratih, ki jih ogrožajo navedene nevarnosti in
izpolnjevati ostale pogoje iz prvega odstavka tega člena.

Inšpekcijsko nadzorstvo, v mejah pristojnosti inšpektorata,
neposredno opravlja rudarski inšpektor, (v nadaljnjem
besedilu: inšpektor).
Kadar nadzoruje izvajanje ukrepov s področja varnosti in
zdravja pri delu, pri izvajanju rudarskih del po določbah
tega zakona, ima inšpektor pravice in dolžnosti kot jih ima
inšpektor za delo, po določbah zakona, ki ureja inšpekcijo
dela in zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu.

Pomočnik glavnega inšpektorja je lahko samo oseba, ki izpolnjuje
pogoje za rudarskega inšpektorja, ki nadzira izvajanje rudarskih
del in elektroenergetske naprave pri izvajanju rudarskih del, ter
ima najmanj 10 let delovnih izkušenj pri raziskovanju in
izkoriščanju mineralnih surovin, od tega najmanj 2 leti kot inšpektor.

Inšpektor je pristojen opraviti nadzor tudi nad posegom v
prostor, nastalim z rudarskimi deli, z namenom raziskovanja
in izkoriščanja mineralnih surovin, po pravnomočnosti
dovoljenja za poseg v prostor in v primeru, kadar je
nedovoljen poseg v prostor izvršen neposredno poleg
raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora.

Glavni inšpektor je lahko samo oseba, ki izpolnjuje pogoje za
inšpektorja, ki nadzira izvajanje podzemnih rudarskih del, ki jih
ogroža metan, drugi plini, vdori vode, mulja in blata ali nevaren
premogov prah, ter ima najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodilnih
delovnih mestih pri izvajanju rudarskih del oziroma ima najmanj 2
leti delovnih izkušenj kot pomočnik glavnega inšpektorja.

Inšpektor nadzoruje zlasti:
1. kako izvajalci pri izvajanju rudarskih del upoštevajo zakone,
tehnične predpise, predpise s področja varnosti in zdravja
pri delu in druge predpise ter splošne akte, ki veljajo za
rudarska dela iz 4. člena tega zakona,
2. ali so za rudarska dela izdana dovoljenje iz 49. člena tega
zakona in ali se dela izvajajo v skladu z odobreno projektno
dokumentacijo,
3. ali je za objekte in naprave izdano dovoljenje za uporabo po
56. členu tega zakona,
4. ali izvajalci rudarskih del izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje dejavnosti po določbah tega zakona,
5. ali so v projektu izjave odgovornih oseb, da so bili pri
projektiranju upoštevani zakoni in tehnični predpisi in predpisi
s področja varnosti in zdravja pri delu in zahteve iz izdanih
dovoljenj.
6. ali oseba, ki izvaja tehnično vodenje del in tehnično nadzorstvo
izpolnjujejo pogoje po tem zakonu.

Podrobne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati inšpektorji, predpiše
minister pristojen za rudarstvo.
89. člen (90. člen)
(pravice inšpektorja)
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima inšpektor pravico:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inšpektor nadzoruje tudi delo obratov, ki so v neposredni zvezi
s tehnološkim procesom izvajanja rudarskih del, kakor tudi
elektroenergetskih naprav pri izvajanju rudarskih del.

7.
8.

88. člen (89. člen)
(rudarski inšpektor)
9.

Inšpektor, ki nadzira izvajanje podzemnih rudarskih del, je lahko
samo diplomirani rudarski ali geotehnološki inženir z univerzitetno
izobrazbo, ki ima najmanj 10 let delovnih izkušenj pri raziskovanju
in izkoriščanju mineralnih surovin, od tega vsaj 8 let pri izvajanju
podzemnih rudarskih del in opravljen strokovni izpit za tehničnega
vodjo rudarskih del in samostojnega projektanta rudarskega
projekta.

Inšpektor lahko največ za osem dni odvzame dokumentacijo, ki
jo potrebuje za ugotavljanje resničnega stanja v obravnavani
zadevi, če meni, da so očitno kršene določbe tega zakona,
tehničnih predpisov In predpisov s področja varnosti in
zdravja pri delu in drugih predpisov izdanih na podlagi tega
zakona ali, da obstaja sum prekrška.

Inšpektor, ki nadzira izvajanje rudarskih del na površini, je lahko
samo diplomirani rudarski ali geotehnološki inženir univerzitetne
smeri, ki Ima najmanj 5 let delovnih izkušenj pri izvajanju rudarskih
del na raziskovanju in izkoriščanju ter pripravi mineralnih surovin,
od tega najmanj 3 leta na površinskih kopih in opravljen strokovni
izpit za tehničnega vodjo rudarskih del in samostojnega projektanta
rudarskega projekta.
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pregledati rudarske objekte in naprave,
pregledati tehnično in drugo dokumentacijo,
ugotavljati identiteto oseb, ki izvajajo rudarska dela,
odvzeti tehnično dokumentacijo za največ osem dni ali jo
fotokopirati, v skladu s 38.členom tega zakona in zakona, ki
ureja zaščito avtorskih pravic,
fotografirati lokacije, kjer je prepovedal dela,
zahtevati potrebna obvestila ali osnovne vzorce mineralnih
surovin ali drugega materiala,
zahtevati pomoč strokovne organizacije ali posameznih
strokovnjakov,
predlagati pristojnemu organu uvedbo postopka za odvzem
rudarske pravice, če se kljub odločbi ni izvedlo predpisanih
ukrepov za varnost In zdravje pri delu in ukrepov, ki so
potrebni za varnost ljudi in okolja,
začasno prepovedati izvajanje rudarskih del.

O odvzemu dokumentacije iz prejšnjega odstavka inšpektor izda
nosilcu rudarske pravice ali izvajalcu potrdilo, iz katerega mora
biti razvidno, katera dokumentacija je bila odvzeta.
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90. člen (91. člen)
(dolžnosti inšpektorja)

5. da izvajalec ali odgovorna oseba izvajalca onemogoči
inšpekcijski pregled.

Inšpektor mora takoj na mestu pričeti z raziskavo okoliščine
smrtnih in skupinskih nesreč, odrediti ukrepe in na zahtevo
pristojnega organa izdelati pisno mnenje o vzrokih nesreče.

Inšpektor z odločbo prepove izvajalcu izvajanje rudarskih del do
odprave nepravilnosti, če pri inšpekcijskem nadzorstvu ugotovi:
1. da izvajalec izvaja rudarska dela brez dovoljenja za izvajanje
del ali da se rudarska dela ne izvajajo po odobreni tehnični in
projektni dokumentaciji ali se rudarska dela izvajajo v nasprotju
s tehničnimi predpisi, predpisi s področja varnosti In zdravja
pri delu in drugimi predpisi, ki veljajo za rudarska dela ter
splošnimi akti Izvajalca rudarskih del kar lahko ogrozi
življenje in zdravje ljudi, varnost prometa ter bližnjih objektov
oziroma utegne nastati večja materialna škoda,
2. da pri izvajalcu zaposleni delavci ne izpolnjujejo pogojev o
strokovni usposobljenosti po določbah tega zakona,
3. da izvajalec ali njegova odgovorna oseba huje ali kljub izrečeni
odredbi inšpektorja ponovno krši določbe tehničnih predpisov,
predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu in drugih
predpisov, ki veljajo za rudarska dela ter splošnih aktov
izvajalca rudarskih del po tem zakonu,
4. da izvajalec uporablja objekte ali naprave brez dovoljenja za
uporabo, kar neposredno ogroža stabilnost in obstoj objekta
ali naprave, varnost življenja in zdravja ljudi, prometa, sosednjih
objektov in okolja ter predstavlja neposredno nevarnost za
življenje ali zdravje delavcev izvajalca.
5. da izvajalec pri izvajanju del posega izven prostora določenega
z dovoljenjem za raziskovanje oziroma izkoriščanje po tem
zakonu.

Inšpektor mora najmanj enkrat v šestih mesecih opraviti nadzor
nad izvajanjem rudarskih del, ki jih ogroža metan, drugi plini,
vdori vode, mulja in blata, nevaren premogov prah, kremenov
prah ali živosrebrni hlapi ter prostor, kjer je nevarnost radioaktivnih
sevanj in v primerih, ko je tveganje za nevarne pojave
povečano.
Pri rudarskih delih, ki niso zajeta v drugem odstavku tega člena,
mora inšpektor opraviti nadzor najmanj enkrat na leto.
91. člen (92. člen)
(ureditvena odločba)
Inšpektor mora nepravilnosti in pomanjkljivosti, ugotovljene pri
inšpekcijskem pregledu vpisati v zapisnik o opravljenem
inšpekcijskem pregledu.
Po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu ima inšpektor pravico
in dolžnost z odločbo odrediti, da nosilec rudarske pravice ali
izvajalec z dejanjem, opustitvijo dejanja oziroma v roku, ki ga
določi inšpektor, zagotovi izvajanje tega zakona, tehničnih
predpisov, predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu
in drugih predpisov iz svoje pristojnosti.

93. člen (94. člen)
(odločba)

Odločba iz prejšnjega odstavka je lahko, kadar obstoji neposredna
nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za promet, sosednje objekte
ali okolje, tudi ustna. Izrek ustne odločbe inšpektor vpiše v knjigo
rudarskega nadzora, skupaj z odreditvijo ukrepa iz prejšnjega
odstavka.

Odločba po prvem in drugem odstavku 92. člena je lahko ustna.
Inšpektor mora izdati pisno odločbo iz prejšnjega odstavka
izvajalcu najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je bilo opravljeno
inšpekcijsko nadzorstvo.

Inšpektor mora izdati pisno odločbo nosilcu rudarske pravice ali
izvajalcu najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je bilo opravljeno
inšpekcijsko nadzorstvo.

Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dovoljena pritožba
v osmih dneh od dneva vročitve.

Zoper odločbo iz drugega in tretjega odstavka tega člena je
dovoljena pritožba v osmih dneh od njene vročitve.

Pritožba zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ne zadrži
izvršitve odločbe.

Pritožba zoper odločbo iz tretjega odstavka tega člena ne zadrži
izvršitve odločbe.
94. člen (95. člen)
(dolžnosti izvajalca)

92. člen (93. člen)
(začasna prepoved)

Izvajalec mora inšpektorju zagotoviti nemoteno izvrševanje
inšpekcijskega nadzorstva, mu dovoliti vstop v območje, kjer se
izvajajo rudarska dela ter mu dati na razpolago vse zahtevane
podatke, listine in poročila, ki so potrebna za izvedbo
inšpekcijskega nadzora.

Inšpektor lahko z odločbo prepove izvajalcu izvajanje rudarskih
del do odprave nepravilnosti, če pri inšpekcijskem nadzorstvu
ugotovi:
1. da izvajalec ni zagotovil brezhibnosti sredstev za delo in
ustreznega delovnega okolja ter delovnega procesa, kakor je
to določeno z odobreno projektno oziroma tehnično
dokumentacijo po določbah tega zakona,
2. da izvajalec pri izvajanju rudarskih del ne upošteva v celoti
določb tega zakona, tehničnih predpisov, predpisov s
področja varnosti In zdravja pri delu in drugih predpisov in
splošnih aktov, ki veljajo za rudarska dela, oziroma rudarskih
del ne izvaja v skladu z odobreno tehnično dokumentacijo,
3. da zaradi sredstev za delo, delovnega postopka, delovnega
okolja ali nezavarovanega območja grozi nevarnost za
poškodbe ali zdravstveno okvaro delavcem izvajalca ali, da ti
delavci niso prejeli ustreznih navodil,
4. da izvajalec ni upošteval odredb inšpektorja izrečenih pisno z
ustno odločbo,

Odgovorna oseba izvajalca je dolžna inšpektorju pisno poročati
o izvršitvi ukrepov naloženih z odločbo iz drugega in tretjega
odstavka 91. člena, tako, da je iz poročila vidno kako je izvajalec
izvršil ukrep.
95. člen (96. člen)
(ostale odločbe)
Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za inšpektorja ter za
izvrševanje inšpekcijskega nadzorstva uporabljajo določbe
zakona, ki ureja upravo ter predpisi o splošnem upravnem
postopku.
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Zoper odločbo inšpektorja je dovoljena pritožba na ministrstvo,
pristojno za rudarstvo.

XI. KAZENSKE DOLOČBE
100. člen (101. člen)
(prekrški)

X. VAROVANJE IN UREJANJE
PROSTORA

Z denarno kaznijo najmanj 5.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba:
1. če raziskuje ali če izkorišča mineralne surovine brez podeljene
radarske pravice (14.člen)
2. če raziskuje ali če izkorišča mineralne surovine izven
odobrenega raziskovalnega oz. pridobivalnega prostora (prvi
in drugi odstavek 13. člena),

96. člen (97. člen)
(obremenitev okolja)
Nosilec rudarske pravice mora zagotoviti izvajanje rudarskih del
v skladu z dovoljenjem za poseg v prostor tako, da ta dela ne
presegajo dopustne obremenitve okolja.

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.

Nosilec rudarske pravice mora med izvajanjem rudarskih del,
najkasneje pa po končanih rudarskih delih, površino, ki je z
rudarskimi deli prizadeta sanirati v skladu z dovoljenjem za
opustitev izkoriščanja iz 50. člena tega zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 1.500.000 tolarjev se kaznuje
posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti
stori prekršek iz 1. do 2. točke prvega odstavka tega člena.

97. člen (98. člen)
(dovoljenje za poseg v pridobivalni prostor)

101. člen (102. člen)
(prekrški)

Za gradnjo v mejah pridobivalnega prostora je pred izdajo dovoljenja
za poseg v prostor, po zakonu, ki ureja graditev objektov, potrebno
predhodno pridobiti mnenje nosilca rudarske pravice in soglasje
ministrstva, pristojnega za rudarstvo.

Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 5.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba:
1. če izvaja rudarska dela izvajalec del, ki ne izpolnjuje
predpisanih pogojev za izvajanje dejavnosti, ki se nanašajo
na izvajanje rudarskih del (40. člen),
2. če izvaja rudarska dela po revidiranem rudarskem projektu,
ki ni odobren z dovoljenjem za izvajanje del ali z enotnim
dovoljenjem (51. in 52. člen),
3. če izvaja rudarska dela na podlagi in v okviru odobrenega
rudarskega projekta za izvajanje del tako, da je zaradi tega
neposredno ogroženo življenje in zdravje delavčev,
povzročena materialna škoda ali ogroženo okolje (prvi
odstavek 41. člena),
4. če pri izvajanju del nima predpisane tehnične dokumentacije
(64. člen),
5. če pri izvajanju del ne zagotovi tehnično vodenje del oziroma
tehnično nadzorstvo (46. člen),
6. če ne zagotovi omenjeno nadzorstvo po osebi, ki izpolnjuje
predpisane pogoje(57. člen)
7. če ob začasni ustavitvi del ne ravna po določilih tretjega in
petega odstavka 59. člena,
8. če se objekti in naprave uporabljajo brez dovoljenja za uporabo
ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem (56. člen),
9. če pri izdelavi tehnične dokumentacije ne upošteva v celoti ali
sploh ne upošteva določb 65. člena ali jih očitno nepravilno
uporabi,
10.če v določenem roku ne prijavi ali sploh ne prijavi pričetka
rudarskih del (55. člen),
11 .če ne ustanovi reševalne službe (44. člen),
12.če po končanem izvajanju rudarskih del ne izvede dokončne
sanacije okolja ali ne odpravi posledice rudarjenja ali ne izvede
potrebnih ukrepov zavarovanja (prvi odstavek 61. člena),
13.če v določenem roku ne izdela ali sploh ne izdela zaključnega
elaborata o raziskovanju mineralnih surovin v raziskovalnem
prostoru (36. člen).

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se sme izjemoma izdati, čeprav
po mnenju nosilca rudarske pravice obstoji nevarnost za
poškodbe, vendar le tedaj, če ni-nevarnosti za življenje in zdravje
ljudi, in če se investitor odpove pravici do odškodnine za škodo,
ki utegne nastati kot posledica rudarskih del in če se ta njegova
izjava zaznamuje v zemljiški knjigi.
98. člen (99. člen)
(graditev v pridobivalnem prostoru)
Čez pridobivalni prostor se smejo graditi javne ceste, železniške
proge, prekopi ter druge prometne poti, električni vodi visoke
napetosti, vodovodi, naftovodi in plinovodi, če se zagotovijo
varnostni stebri, s katerimi ne bo ogroženo življenje in premoženje.
Preden izdela investicijski program za objekte iz prvega odstavka
tega člena, mora investitor zahtevati od nosilca rudarske pravice
mnenje o tem, katera smer in lega teh objektov na pridobivalnem
prostoru bi bila najprimernejša.
99. člen (100. člen)
(uporaba vode)
Vode, ki se odprejo z rudarskimi deli, lahko nosilec rudarske
pravice uporablja v svojem tehnološkem postopku po zakonu, ki
ureja vode, vse do njihovega izliva v stalno površinsko vodo.
Nosilec rudarske pravice ravna z odpadnimi vodami v skladu s
predpisi na področju varstva okolja.
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2 denarno kaznijo od 100.000 do 400.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
105. člen (106. člen)
(podelitev rudarske pravice v prehodnem obdobju)

2 denarno kaznijo od 500.000 do 2.000.000 tolarjev se kaznuje
posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti
stori prekršek iz 1. do 13. točke prvega odstavka tega člena.

Pravni ali fizični osebi, ki je s pravnomočnim dovoljenjem za
izkoriščanje rudnin iz 15. člena zakona o rudarstvu (Ur.l.
SRS št. 17/75, 29/86 in 24/89) ali veljavnim dovoljenjem za
Izkoriščanje rudnin iz 26. člena zakona o rudarstvu ali z
veljavnim dovoljenjem za pridobivanje drugih rudnin iz 54.
člena zakona o rudarstvu, pridobila pravico za raziskovanje
oziroma izkoriščanje mineralne surovine in je za njeno Izvajanje
potrebno pridobiti koncesijo po določbah tega zakona, podeli
Vlada koncesijo, v skladu z določbami tega zakona brez javnega
razpisa, v obsegu in pod pogoji določenimi v dovoljenju, s katerim
je bila pravica pridobljena.

102. člen (103. člen)
(prekrški)
2 denarno kaznijo od 200.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba, če:
1. izvajalec ne ravna po izvršljivi odločbi inšpektorja oz. če ne
izvrši odrejenih ukrepov v določenem roku oz. jih sploh ne
izvrši (91. in 92. člen),

Dovoljenja za raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne
surovine iz prejšnjega odstavka nadomeščajo odločbo o izboru
za nosilca rudarske pravice. Nosilec rudarske pravice in država
skleneta koncesijsko pogodbo v šestih mesecih po izdaji
koncesijskega akta.

1. v roku osmih dneh po poteku izvršitvenega roka ne dostavi,
ali sploh ne dostavi inšpektorju pisnega poročila o izvršiti
odrejenih ukrepov (94. člen),
3. vsake začasne ustavitve in ponovnega pričetka rudarskih del
ne prijavi inšpektorju v rokih določenih, ali je sploh ne prijavi
(59. člen),

V koncesijskem aktu iz prejšnjega odstavka se določi primeren
čas izvajanja rudarske pravice, ki omogoča dosedanjemu
imetniku dovoljenja glede na vložena sredstva in dosedanje
trajanje raziskovanja oziroma izkoriščanja, prilagoditev določbam
tega zakona.

4. v roku 15 dni ne prijavi ali sploh ne prijavi inšpektorju in
ministrstvu, pristojnem za rudarstvo ali upravni enoti, ki je
izdala dovoljenje za izkoriščanje po 49.členu tega zakona,
popolne in trajne opustitve izvajanja rudarskih del (60. člen)

Postopke priprave predloga koncesijskega akta in koncesijske
pogodbe iz prvega in drugega odstavka tega člena izvede
ministrstvo, pristojno za rudarstvo po uradni dolžnosti, na podlagi
vloge imetnika dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, ki
jo mora imetnik vložiti v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona. Vlogi mora biti priloženo pravnomočno dovoljenje
za raziskovanje oziroma Izkoriščanje po zakonu o rudarstvu
In izvleček Iz prostorskega načrta občine na območju katere
raziskovanje oziroma izkoriščanje poteka.

2 denarno kaznijo od 80.000 do 250.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
2 denarno kaznijo od 50.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje
Posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti
stori prekršek iz 1. do 4. točke prvega odstavka tega člena.

Pravna ali fizična oseba, ki ne podpiše koncesijske pogodbe v
roku iz drugega odstavka tega člena, pravica za raziskovanje
oziroma izkoriščanje mineralne surovine preneha.

103. člen (104. člen)
(mandatna kazen)
,
i
' denarno kaznijo 80.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju
Pfekrška se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe:

Odločbo o prenehanju pravice iz prejšnjega odstavka izda
ministrstvo, pristojno za rudarstvo.

" če ne dovoli inšpektorju vstop v poslovne ali obratne prostore
ali če mu ne da na razpolago vse zahtevane podatke, listine in
poročila, ki se nanašajo na inšpekcijske zadeve (94. člen),

Po izdaje aktov po določbah tega člena imetnik pravice iz prvega
odstavka tega člena izvaja svojo pravico v obsegu, na način in
pod pogoji določenimi v pravnomočnem dovoljenju za
raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne surovine.

104. člen (105. člen)
(mandatna kazen)

S pričetkom plačevanja plačila za koncesijo preneha plačevanje
vseh ostalih odškodnin za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih
surovin po zakonu o rudarstvu, razen rudarskih škod.

2 denarno kaznijo 50.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju
Prekrška se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe:
1

106. člen (-)
(združevanje v Inženirsko zbornico Slovenije in
ustanovitev Matične sekcije)

■ če pri vodenju in nadziranju ne poskrbi, da se rudarska dela
izvajajo v skladu z določili tehničnih predpisov, predpisov o
varnosti in zdravju pri delu v rudarstvu, določil zakona, ki
ureja varnost in zdravje pri delu in splošnih aktov, ki veljajo za
rudarska dela,

Zaradi zagotavljanja strokovnosti in varovanja javnega interesa
na področju izvajanja rudarskih del ter varstva tretjih oseb se
inženirji, ki delajo na področju gradnje objektov z rudarskimi
metodami dela, lahko združujejo v Inženirsko zbornico Slovenije
(v nadaljnjem besedili: zbornica).

2- če pri vodenju ali nadziranju ne zagotovi, da se delovne
priprave in naprave vzdržujejo v predpisanem stanju ter se
uporabljajo v skladu s predpisi.
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merila in pogoje za zmanjšanje in oprostitev plačila, način
odmere, obračunavanje in plačevanje, ter način nadzora nad
plačevanjem in izpolnjevanjem koncesijske pogodbe iz 15. člena
tega zakona.

Za izvajanje določb statuta zbornice ter s ciljem
enakopravnosti inženirjev vseh strok združenih v zbornici,
sprejme skupščina zbornice, najkasneje v šestih mesecih
po uveljavitvi tega zakona sklep, s katerim se za področje
gradnje objektov z rudarskimi metodami dela ustanovi
Matična sekcija inženirjev rudarske in geotehnološke stroke.

Vlada najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega zakona sprejme
državni program iz 5. člena tega zakona.

107. člen
(prehod na nov sistem programiranja in načrtovanja z
mineralnimi surovinami )

Vlada najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona
določi višino plačila za sanacijo, merila za izračunavanje
plačila za sanacijo, način odmere, obračunavanje in
plačevanje, ter način nadzora nad plačevanjem plačila za
sanacijo iz 63. člena tega zakona.

Do sprejetja državnega programa in načrtov gospodarjenja s
posameznimi mineralnimi surovinami, skladno z določbami tega
zakona, se za gospodarjenje z mineralnimi surovinami in za
podeljevanje koncesij po določbah tega zakona uporabljajo
obstoječi prostorski akti države in lokalnih skupnosti.

113. člen (112. člen)
(veljavnost listin, upoštevanje obstoječe strokovne
izobrazbe)

108. člen
(sanacija vrtin in opuščenih rudarskih objektov)

Diplome in javne listine o opravljenih strokovnih izpitih, pridobljene
na območju nekdanje SFRJ do 25. Junija 1991, so enakovredne
diplomam in javnim listinam o strokovnih izpitih, pridobljenih v
Republiki Sloveniji.

Z namenom varnostne in ekološke sanacije vrtin in opuščenih
rudarskih objektov, ki so bili zgrajeni za potrebe raziskovanja in
izkoriščanja ogljikovodikov do konca leta 1990, Republika Slovenija
zagotovi letno 500 m'ro tolarjev za obdobje treh let po uveljavitvi
tega zakona.

Zahteve po strokovni izobrazbi oseb, ki ob prenehanju veljavnosti
zakonov iz 115. člena tega zakona že opravljajo dela in naloge
tehničnih vodij rudarskih del, vodij tehniških služb, samostojnih
projektantov rudarskih projektov, odgovornih projektantov
rudarskih projektov, revidentov in inšpektorjev se z uveljavitvijo
tega zakona ne spremenijo.

Sanacijska dela iz prejšnjega odstavka se oddajo na podlagi
sanacijskega programa usposobljenemu izvajalcu na podlagi
javnega razpisa.
109. člen (-)
(prilagajanje tolarskih zneskov)

114. člen (-)
(mednarodni sporazum)

Vlada spremeni tolarske zneske iz 15. člena tega zakona, če
se pomembneje spremeni razmerje tolarja proti EUR-u po
tečaju Banke Slovenije.

Določbe tega zakona, ki urejajo pravice in obveznosti
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov
posameznikov registriranih v Republiki Sloveniji, veljajo ob
pogoju vzajemnosti tudi za gospodarske družbe in druge
gospodarske subjekte iz držav s katerimi ima Republika
Slovenija ratificiran in uveljavljen mednarodni sporazum, ki
jo zavezuje k enakemu obravnavanju teh subjektov, z
domačimi pravnimi in fizičnimi osebami.

110. člen (109. člen)
(postopki, pričeti pred uveljavitvijo tega zakona)
Postopki za pridobitev dovoljenja za raziskovanje oziroma
izkoriščanje mineralne surovine na podlagi zakona o rudarstvu,
ki do uveljavitve tega zakona še niso bili dokončani, se dokončajo
po predpisih, ki so veljali ob vložitvi vloge za njihovo pridobitev.

115. člen (114. člen)
(veljavnost obstoječih predpisov)

Ministrstvo, pristojno za rudarstvo ali Vlada pri izdaji aktov iz
prejšnjega odstavka ravna skladno z določbami prvega odstavka
105. člena tega zakona.

Do izdaje novih predpisov po določbah tega zakona veljajo oziroma
se uporabljajo naslednji predpisi, kolikor niso v nasprotju s tem
zakonom:

111. člen (110. člen)
(predpisi ministra, pristojnega za rudarstvo)

- zakon o enotnem načinu ugotavljanja, evidentiranja in zbiranja
podatkov o rezervah rudnin in talnih voda ter o bilanci teh rezerv
(Ur.l. SFRJ, št. 53/77, 24/86 in 17/90),

Minister, pristojen za rudarstvo, izda predpise iz 7., 13., 31., 54.,
58., 64., 66., 80., 82, 84.,85., in 88. člena tega zakona najkasneje
v dveh letih od dneva uveljavitve tega zakona.

- pravilnik o strokovni izobrazbi in usposobljenosti tehničnih
vodij, vodij tehničnih služb in nadzorno tehničnega osebja Prl
raziskovanju ali izkoriščanju rudnin ter o strokovnih izpitih in
ustrezni praksi samostojnih projektantov rudarskih projektov
(Ur.l. SRS, št. 14/76 in 16/89),
- pravilnik o pridobivalnem in raziskovalnem prostoru rudnin
(Ur.l. SRS, št. 9/77),
- odredba o načinu poročanja o rezultatih raziskovanja v
raziskovalnem prostoru (Ur.l. SRS, št. 23/76),
- pravilnik o vsebini rudarskih projektov s področja izkoriščanja
nafte in zemeljskih plinov (Ur.l. SFRJ, št. 21/68),
- pravilnik o vsebini rudarskih projektov za izkoriščanje trdnih
mineralnih surovin (Ur.l. SFRJ, št. 21/68),

Minister, pristojen za rudarstvo izda tehnične predpise in predpise
o varnosti in zdravju pri delu v rudarstvu iz 43. člena tega zakona
najkasneje v petih letih od dneva uveljavitve tega zakona.
112. člen (111. člen)
(predpisi Vlade)
Vlada najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona določi
povprečno ceno na enoto pridobljene mineralne surovine,
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- pravilnik o tehničnih normativih za prevoz s transporterji s
trakom v rudarstvu (Ur.l. SFRJ, št. 5/73 in 12/74),
- pravilnik o tehničnih normativih za graditev jamskih skladišč
za eksplozivna sredstva v rudnikih s podzemeljsko
eksploatacijo mineralnih surovin (Ur.l. SFRJ, št. 12/88),
- pravilnik o tehničnih normativih za stroje z dieselskimi motorji,
ki se uporabljajo pri podzemnih rudarskih delih v nemetanskih
jamah (Ur.l. SFRJ, št. 66/78),
- pravilnik o tehničnih normativih za površinsko izkoriščanje
rudnin (Ur.l. SFRJ, št. 4/86 in 62/87),
- pravilnik o tehničnih normativih za površinsko pridobivanje
arhitektonskega gradbenega kamna, tehničnega kamna,
gramoza in peska ter za predelavo arhitektonskega
gradbenega kamna (Ur.l. SFRJ, št. 11/86),
- pravilnik o tehničnih normativih pri raziskovanju in izkoriščanju
nafte, zemeljskih plinov in slojnih voda (Ur.l. SFRJ, št. 43/79,
41/81 in 15/82),
- pravilnik o tehničnih predpisih in normativih za graditev objektov
za pridobivanje morske soli in njeno proizvodnjo (Ur.l. SFRJ,
št. 20/78),
- pravilnik o tehničnih predpisih in normativih za rudarska dela
pri raziskovanju in eksploataciji ležišč kamene soli (Ur.l. SFRJ,
št. 8/79),
- pravilnik o tehničnih predpisih in normativih za raziskovanje,
pridobivanje in pripravo jedrskih mineralnih surovin (Ur.l. SFRJ,
št. 39/85),
- pravilnik o tehničnih normativih za električne postroje, naprave
in instalacije v rudnikih s podzemeljsko eksploatacijo (Ur.l.
SFRJ, št. 21/88),
- pravilnik o tehničnih normativih za električne postroje in
naprave v rudnikih s površinsko eksploatacijo mineralnih
surovin (Ur.l. SFRJ, št. 66/87),

navodilo za obogatitev in oplemenitev mineralnih surovin, ki
veljajo za izkoriščanje (Ur.l. SFRJ, št. 51/59 in 1/60),
pravilnik o tehničnih predpisih, o rudarskem merjenju, o merilnih
knjigah in o rudarskih načrtih (Ur.l. FLRJ, št. 45/60),
pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji rezerv posameznih
mineralnih surovin in evidenci o njih (Ur.l. SFRJ, št. 50/66),
pravilnik o uvrščanju zalog trdnih mineralnih surovin v razrede
in vrste in o njihovi evidenci (Ur.l. SFRJ, št. 53/79),
pravilnika o klasifikaciji in kategorizaciji rezerv talnih voda in
njihovi evidenci (Ur.l. SFRJ, št. 34/79),
odlok o postopku ugotavljanja in overjanje razvrščenih rezerv
rudnin in talnih voda (Ur.l. SRS, št. 1/79),
pravilnika o klasifikaciji in kategorizaciji rezerv nafte,
kondenzatov in naravnih plinov ter o vodenju njihove evidence
(Ur.l. SFRJ, št. 80/87),
navodilo o evidenci in katastru raziskovalnih in pridobivalnih
prostorov (Ur.l. SRS, št. 9/77),
navodilo o poročanju o rezultatih raziskovanja in razpolaganja
z mineralnimi surovinami pridobljenimi z raziskovalnimi deli
(Ur.l. FLRJ, št. 51/59),
pravilnik o tehničnih normativih za bogatenje rud nežeznih
kovin (Ur.l. SFRJ, št. 36/76),
pravilnik o varstvenih ukrepih pri ravnanju z raztrelilnimi
sredstvi in pri rudarskem miniranjem (Ur.l. SFRJ, št. 9/67, 35/
67 in 35/72),
pravilnik o tehničnih ukrepih in o varnosti pri rudarskih
podzemeljskih delih (Ur.l. SFRJ, št. 11/67, 35/67, 60/70, 9/71
in 3/73),
predpisi o tehničnih ukrepih in o ukrepih za varstvo pri delu pri
prevozu ljudi in materiala po rudniških jaških (Ur.l. SFRJ, št. 6/
67 in 29/67),
predpisi o tehničnih ukrepih in ukrepih za varstvo pri delu na
površinskih kopih premoga, kovinskih in nekovinskih mineralnih
surovin (Ur.l. SFRJ, št. 18/61, 37/64 in 6/67),
pravilnik o higienskih, tehničnih varstvenih ukrepih pri
raziskovanju in izkoriščanju nafte in plina z globinskimi vrtinami
(Ur.l. SFRJ, št. 46/60, 37/64 in 2/67),
pravilnik o tehničnih normativih za ravnanje z eksplozivnimi
sredstvi in miniranju v rudarstvu (Ur.l. SFRJ, št. 26/88 in 63/
88),
pravilnik o tehničnih normativih za podzemeljsko pridobivanje
premoga (Ur.l. SFRJ, št. 4/89, 45/98 in 54/90),
pravilnik o tehničnih normativih za podzemeljsko pridobivanje
kovinskih in nekovinskih mineralnih surovin (Ur.l. SFRJ, št.
24/91),
pravilnik o tehničnih normativih pri prevozu ljudi in materiala po
rudniških jaških (Ur.l. SFRJ, št. 4/80, 12/85, 35/87 in 51/88),
pravilnik o tehničnih normativih za prevažanje ljudi v vodoravnih
in poševnih prostorih v rudnikih s podzemeljskim pridobivanjem
mineralnih surovin (Ur.l. SFRJ, št. 34/89),

3. marec 1999

116. člen (115. člen)
(prenehanje veljavnosti zakonov)
2 dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o rudarstvu
(Ur.l. SRS, št. 17/75, 29/86 in 24/89).
Z uveljavitvijo tega zakona se preneha uporabljati temeljni
zakon o rudarstvu (Ur.l. SFRJ, št. 9/66).
117. člen (116. člen)
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV

I.

Rudarsko pravico lahko pridobi pravna ali fizična oseba, na podlagi
koncesije, lahko pa država sama, neposredno z gospodarsko
javno službo izkorišča mineralne surovine, katerih lastnica je.
Predhodno raziskovanje se lahko opravlja na podlagi dovoljenja
upravne enote in ne sodi k rudarski pravici, kar je vidno že iz
opredelitve tega instituta v 2. členu predloga tega zakona. Besedilo
člena je dopolnjeno tudi z določitvijo zgornje meje trajanja koncesije,
podobno kot to urejajo rudarski zakoni evropskih držav.

Državni zbor Republike Slovenije je dne 13.1.1999 prvič
obravnaval predlog zakona o rudarstvu in ga sprejel kot primemo
podlago za nadaljnjo pripravo zakona.
Hkrati je zadolžil predlagatelja, da pri pripravi predloga zakona za
drugo obravnavo upošteva sprejeta stališča.

V 15. členu se spremeni in dopolni besedilo skladno s stališčem
Državnega zbora, da se osnova za izračun plačila rudarske
pravice določi v besedilu zakona in ne v podzakonskem predpisu.
Osnova za izračun plačila bo povprečna cena mineralne surovine,
odvisna od obsega, vrste in razširjenosti mineralne surovine.
Enota za izračun povprečne cene mineralne surovine se razlikuje
glede na to ali je mineralna surovina v trdnem, plinastem ali tekočem
stanju, zato je predvidena enota bodisi kubični meter oziroma
tona. Plačilo sestavlja del za uporabo površine (raziskovalnega
oziroma pridobivalnega prostora) in sicer lahko znaša največ
100.000,00 tolarjev na ha prostora, pri izkoriščanju pa bo nosilec
rudarske pravice moral plačati še največ 20% povprečne cene
za proizvedeno enoto mineralne surovine. Poleg tega je bilo v tem
členu upoštevano stališče Državnega zbora, glede določitve
razmerja delitve sredstev iz plačila rudarske pravice med državo
in občino v samem besedilu zakona tako, da se bo plačilo delilo v
enakem razmerju 50 : 50. Ob primerjalnem pregledu drugih
rudarskih zakonov je bilo ugotovljeno, da edino Republika Hrvaška
in Republika Češka delita plačilo za koncesijo med državo in
lokalno skupnostjo in to v enakem razmerju kot ga predlaga
predlog tega zakona. Ostali zakoni delitve plačila ne obravnavajo.
Določeni pa so tudi nameni za katere lahko občina porabi svoj del
plačila, to je razvoj in sanacija komunalne infrastrukture in sanacije
zemljišč, degrediranih z rudarskimi deli. Natančnejša merila in
pogoje za oblikovanje povprečne cene na enoto pridobljene
mineralne surovine, merila in pogoje za zmanjšanje in oprostitev
plačila, način odmere, obračunavanja in plačevanja ter nadzora
bo predpisala Vlada. Spremembe in dopolnitve tega člena so
nastale ob primerjavah sistemov za plačevanje koncesijskih
dajatev nemškega, češkega, avstrijskega in drugih evropskih
zakonov in ob poskusih izračuna plačila glede na znane podatke
o vrednosti mineralnih surovin na trgu Republike Slovenije.

Glede na odločitev Državnega zbora Republike Slovenije so za
drugo obravnavo upoštevana sprejeta stališča z naslednjimi
spremembami in dopolnitvami:
V2. členu so pri opredelitvi pojmov upoštevani evropski normativi
in praksa raziskovalnega vrtanja, zato je spremenjena globina
predvidena za plitva vrtanja, poleg tega pa so vključeni novi pojmi:
opustitev raziskovanja in izkoriščanja, rudarska metoda dela, in
enoto mineralne surovine, raščeno stanje, površinski kop,
natančneje pa je opredeljen tudi pojem nevarnega pojava. Vse
navedene spremembe in dopolnitve pojmov so bile potrebne
zaradi dopolnjevanja kasnejših členov predloga zakona.
V 3. členu so upoštevane pripombe glede ustreznejše opredelitve
mineralnih surovin, tako, da je v 8. točki med vrstami naravnega
kamna naveden tudi okrasni arhitektonski kamen, v 12. točki
dodana fliš in lapor, kot naravno bogastvo je določeno le poldrago
in drago kamenje, neustrezen izraz "geotermija, kjer se voda
vrača v ležišča" pa nadomeščen s strokovno pravilnim izrazom
geotermični energetski vir.
V 4. členu so glede na dopolnitve v 2. členu v tem členu dodana
med rudarska dela še urejanje zemljišč v času izkoriščanja in
opustitev izkoriščanja, povečana globina plitvega vrtanja in
sanacija opuščenih površinskih kopov in rudnikov z rudarskimi
metodami dela, kar bo v povezavi z določbo drugega odstavka
49.člena predloga zakona omogočilo lažje sanacije manjših
površinskih kopov, predvsem pa poenostavilo postopek za njihovo
sanacijo. S tem je besedilo tega člena usklajeno 32. in 33. točko 2.
člena predloga zakona, ki opredeljujeta rudarska dela in rudarsko
metodo dela.
V 11. členu je upoštevano mnenje Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve, da je potrebno proučiti usklajenost predlaganih
rešitev s predpisi, ki urejajo prostorsko planiranje in izdajanje
izvedbenih aktov tako, da dodano besedilo opredeljuje povezanost
prostorskih planov države s splošnim načrtom gospodarjenja z
mineralnimi surovinami in z načrti gospodarjenja s posameznimi
mineralnimi surovinami. Tako dopolnjeno besedilo omogoča, da
bo državni program strokovna podlaga tako za izdelavo
prostorskih planov države, kot tudi lokalnih skupnosti.

V 16. členu je upoštevano stališče Državnega zbora, da je
potrebno okrepiti vlogo lokalne skupnosti pri vseh vidikih
koncesijskega razmerja, tako, da bo morala Vlada pred izdajo
koncesijskega akta za raziskovanje ali izkoriščanje mineralne
surovine zaprositi lokalno skupnost na območju katere bo
raziskovanje ali izkoriščanje potekalo za mnenje. Na podoben
način povezuje zainteresirane v postopku odločitve o koncesiji
tudi nemški rudarski zakon. Nova 15. točka tega člena zavezuje
Vlado, da že v koncesijskem aktu ugotovi ali je izkazana javna
korist raziskovanja in izkoriščanja mineralne surovine. Glede na
opozorila Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, da je
občutljivo področje razlastitve potrebno v predlogu zakona
drugače urediti, je smiselno, da se že v koncesijskem aktu Vlada
opredeli ali je v posameznem primeru raziskovanje in izkoriščanje
mineralne surovine v javni koristi, ki jo natančneje določa 36. člen
predloga zakona.

V 12. členu spremenjeno besedilo jasneje in natančneje določa,
da je mogoče rudarsko pravico in dovoljenje za predhodno
raziskovanje pridobiti le pod pogoji in na način določen v tem
zakonu.
V 14. členu je upoštevano mnenje Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve, da je rudarsko pravico, kot predlagano novost
potrebneje temeljiteje dodelati. Zaradi upoštevanja te pripombe je
že v 2. členu spremenjen pojem rudarske pravice, kot pravice
do raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin v gospodarske
namene. Spremenjeno besedilo 14. člena pa podrobneje določa
način pridobitve te pravice in odpravlja izenačevanje rudarske
pravice s koncesijo, kar je tudi bila ena od pripomb Sekretariata
za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s tem novim institutom.
poročevalec, št. 12

V 20. členu je dopolnjena 9. točka z namenom jasne določitve
garancije nosilca rudarske pravice na sprotno sanacijo zemljišča
in s tem delno izpeljan predlog zajet v stališčih Državnega zbora,
da je potrebno jasneje opredeliti obveznost nosilca rudarske
pravice, da sprotno sanira zemljišča. Način je opredeljen v 63členu predloga zakona, ki je obrazložen v nadaljevanju.
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V 21. členu spremenjeno in dopolnjeno besedilo natančneje določa
prednostno pravico oziroma vrstni red pri izbiri nosilca rudarske
pravice. To pomembno dejstvo, bo potrebno upoštevati v postopku
izbire nosilca rudarske pravice v kolikor se bo na javni razpis za
pridobitev koncesije, javilo več prosilcev z različnim "statusom".

za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in določiti delavca,
odgovornega za izvajanje teh ukrepov.
V 43. členu je spremenjeno besedilo potrebno za uskladitev
tehničnih predpisov in predpisov s področja varnosti in zdravja
pri delu z naslednjimi direktivami EU: Direktiva št 92/91 EEC od
3.11.1992, ki ureja minimalne zahteve za izboljšanje zaščite
varnosti in zdravja delavcev, pri raziskovanju in izkoriščanju
mineralnih surovin z globinskim vrtanjem, Direktiva št. 92/104/EC
z dne 3.12.1992, ki ureja minimalne zahteve za izboljšanje zaščite
varnosti in zdravja delavcev pri raziskovanju in izkoriščanju
mineralnih surovin na površinskih kopih in pod zemljo, direktive
št. 88/35/EEC 2.12.1987, direktiva št. 82/130/EEC 15.2.1982,
direktiva št.91/269/EEC 30.4.1991, ki urejajo uporabo električne
opreme v potencialno eksplozivni atmosferi v rudnikih ogroženih
z metanom, direktiva št. 89/391/EEC z dne 12.6.1989, ki ureja
zahteve za izboljšanje zaščite varnosti in zdravja delavcev pri
delu. Predpise, ki bodo izdani na podlagi tega zakona in bodo
urejali varnost in zdravje pri delu v rudarstvu, bo izdal minister,
pristojen za rudarstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za delo.

V 28. členu bo dopolnjeno besedilo odpravlja neenakopraven
položaj gospodarskih družbami, ki kot svojo glavno dejavnost
izvajajo raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin po
veljavnem zakonu o rudarstvu in bodo po uveljavitvi tega zakona
morale pridobiti tudi koncesijo in gospodarskih družb, ki ob
izvajanju gradbenih del pridobivajo mineralne surovine, kar lahko
tako po površini kot količini doseže velikost srednje velikega
površinskega kopa. Pri izvajanju gradbenih del se prevečkrat
izvajajo večji izkopi kot bi bili potrebni po tehničnih normativih za
gradnjo nekega gradbenega objekta. Dopolnjeno besedilo
zavezuje gradbene družbe in samostojne podjetnike
posameznike, da v primeru gradnje objekta z rudarskimi deli, za
pridobljene mineralne surovine veljajo določbe tega zakona in
njegovih podzakonskih predpisov.
Členi 33. do 38. so bili preoblikovani skladno z mnenjem
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, ki pravi, da je po
zakonu o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 24/97) omejevanje
lastninske pravice ali njen odvzem dovoljen le v korist občine ali
države. Ni pa dopustna razlastitev ali omejitev lastninske pravice
v korist morebitnega posameznega koncesionarja ali drugega
interesenta, kajti razlastitev je izjema in ne pravilo, ki pa se jo
lahko uporabi pod pogojem, da je (mora biti) v skladu z javnim
interesom oziroma javno koristjo. Javna korist po tem zakonu je
izkazana kadar je razlastitev potrebna za izkoriščanje mineralne
surovine, ki je edini vir v Sloveniji ali je strateškega pomena za
Potrebe države oziroma pretežnega dela prebivalcev na
določenem območju ali je potrebna za doseganje javne koristi
določene z drugim zakonom in ob dodatnih kumulativnih pogojih
njene primerne kakovosti, za gospodarsko izkoriščanje zadostne
količine kar je potrebno ugotoviti predhodno z raziskovanjem in
ob pogoju, da je območje, ki bo razlaščeno določeno s prostorskim
izvedbenim načrtom, kot območje namenjeno izkoriščanju
mineralne surovine. Vlada bo izdala odločbo o ugotovitvi javne
koristi. V primerih, ki jih predvideva predlog zakona v 37. členu pa
bo lahko za potrebe prehoda, prevoza ali gradnje rudarskih
objektov lastninska ali druga stvarna pravica v korist države le
omejena z ustanovitvijo služnosti v naštete namene. Lastninska
ali druga stvarna pravica na zemljišču se bo lahko tudi le začasno
omejila, če bo to potrebno zaradi raziskovanja mineralne surovine
in sanacije zemljišč ter zaradi vzdrževanja rudarskih objektov ali
za izvedbo njihove gradnje.

V 45. členu je v skiadu z določbami predloga zakona o varnosti
in zdravju pri delu dopolnjeno besedilo tega člena, ki zavezuje
izvajalca podzemskih rudarskih del, da mora poleg obveznega
organiziranja službe za varnost pri delu zagotoviti tudi, da naloge
zdravstvenega varstva pri delu opravlja pooblaščeni zdravnik.
Poleg tega bo moral izvajalec rudarskih del pred pričetkom del
izdelati splošni akt o varnosti in zdravju pri delu in v njem oceniti
tveganje za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar delavca ter
določiti način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu v rudarstvu, ter ga dopolnjevati ob vsaki spremembi ravni
tveganja. Dopolnjeno besedilo povzema obveznosti, ki jih bo imel
delodajalec glede varnosti in zdravja pri deiu po novem zakonu o
varnosti in zdravju pri delu.
V 49. členu dodano besedilo odpravilo neskladnje med 49. in 50.
členom, ko peti odstavek 50. člena natančno določa listine potrebne
za pridobitev dovoljenje za predhodno raziskovanje, medtem pa
v 49. členu, dovoljenja za predhodno raziskovanje ni določenega.
V členu je bilo upoštevano tudi stališče Državnega zbora, da je
potrebno postopke pridobivanja dovoljenj poenostaviti, zato bodo
upravne enote, na enak način kot sedanj, izdajale dovoljenja
določena v 1. do 5. točki prvega odstavka tega člena za: tehnični
kamen, prod, pesek, mivko, ilovico, fliš, lapor, lončarsko,
keramičarsko in opekarsko glino (mineralne surovine iz 11., 12.,
13. točke 3. člena tega zakona). Upravne enote namreč že sedaj
izdajajo omenjena upravna dovoljenja in so kadrovsko ustrezno
zasedene in strokovno dovolj usposobljene za izvajanje teh
upravnih postopkov, zato te spremembe ne bodo povečale obsega
njihovega dela. Novost je edino dovoljenje za predhodno
raziskovanje, ki ga bo tudi izdala upravna enota na območju
katere bo predhodno raziskovanje potekalo.

V 39. členu v spremenjenem besedilu gre le uskladitev s terminom
kot ga za sklad, ki ne bo samostojna pravna oseba, predvideva
Predlog zakona o javnih skladih EPA 550-ll-prva obravnava,
Poročevalec št. 51 z dne 4.8.1998.

V 63. členu je skladno s stališči Državnega zbora, določena
obveznost nosilca rudarske pravice, da mora kriti stroške sanacije
zemljišč degradiranih z rudarskimi deli, kot je določeno v
koncesijski pogodbi in v ta namen tekoče (mesečno) odvajati
sredstva od pridobljene enote mineralne surovine na poseben
račun v rudarski sklad. Natančnejša merila za izračunavanje,
plačevanje, način odmere in nadzor bo predpisala Vlada.

V 41. in nadaljnjih členih predloga zakona kjer se v besedilu
Predloga zakona pojavljajo besede "varstvo pri delu", so le te
nadomeščene z besedami" varnost in zdravje pri delu" v ustreznih
sklonih. Gre za uporabo istih izrazov, kijih opredeljuje in uporablja
Predlog zakona o varnosti in zdravju pri deiu, ki je v drugem
branju v Državnem zboru Republike Slovenije. Poleg tega s
spremenjenim besedilom predlog zakona odkazuje na predpise,
ki bodo krovni za področje varnosti in zdravja pri delu urejali vse
bistvene zahteve za varno in zdravo delo, zakon o rudarstvu pa
le posebnosti za dela v rudarstvu.

V 64. členu je dodano besedilo potrebno ker so karte pomemben
del tehnične dokumentacije.
V 67. členu spremenjeno in dopolnjeno besedilo ustrezneje določa
kdo lahko izdela rudarski projekt in katere pogoje mora
izpolnjevati. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati rudarski projektant
morajo biti določeni s tem zakonom, ker velja zakon o graditvi
objektov le za področje graditve objektov, ne pa tudi za področje

V 42. členu je spremenjeno besedilo potrebno zaradi uskladitve
z določbo 25. člena predloga zakona o varnosti in zdravju pri
delu, ki zahteva da morajo na deloviščih kjer opravlja dela več
delodajalcev, le ti s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe
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V109. členu je dano pooblastilo Vladi, da usklajuje tolarske zneske
iz 15. člena zakona, ki govori o plačevanju koncesijskih dajatev. V
kolikor tega pooblastila ne bi bilo bi zneski lahko postali
nesorazmerni glede na spremembe razmerja tečaja tolarja do
EUR - a, kar bi v posledici zahtevalo spremembo zakona.

izvajanja rudarskih del.
V 79. členu dopolnjeno besedilo ustrezneje pojasnjuje, kdaj je
odmik od projekta možen, tj. če se s tem ne poslabšuje pogojev iz
varstva pri delu, s čemer je zagotovljena večja varnost zaposlenih.

V110. členu spremenjeno besedilo natančno in ustrezneje določa,
da se nedokončani postopki po sedaj veljavnem zakonu o
rudarstvu po uveljavitvi tega zakona dokončajo po predpisih, ki
so veljali ob vložitvi vloge.

V 80. členu je besedilo dopolnjeno zaradi navajanja kart med
tehnično dokumentacijo v 65. členu.
V 86. in 87. členu je upoštevano mnenje Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve, da ni dovolj le navajanje pravic in
dolžnosti inšpektorjev, ampak je potrebno navesti predvsem
pristojnosti inšpektorjev. Tako je v 86. členu dodano besedilo
ustrezneje določilo kaj vse zajema inšpekcijsko nadzorstvo za
področje rudarstva, da ga opravlja rudarski inšpektorat, ki ga
vodi glavni inšpektor. V 87. členu spremenjeno in dopolnjeno
besedilo pooblašča rudarskega inšpektorja, da izvaja inšpekcijsko
nadzorstvo v mejah pristojnosti inšpektorata, pri čemer ima, pri
nadzorstvu izvajanja ukrepov s področja varnosti in zdravja pri
delu, pri izvajanju rudarskih del, tudi pravice in dolžnosti inšpektorja
za delo. Novosti pristojnosti rudarskih inšpektorjev so posledica
novih opredelitev pojma in vsebine rudarskih del po predlogu
zakona (4. člen) in pristojnost izvajati inšpekcijo po
pravnomočnosti dovoljenja za poseg v prostor, z namenom
raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin. Rudarska
inšpekcija ne izvaja inšpekcijskega nadzora nad drugimi posegi
v prostor, ki se izvajajo brez dovoljenj za poseg v prostor, z
namenom izkoriščanja naravnih virov. V tem primeru te nelegalne
posege nadzoruje in ustrezno kaznuje Inšpektorat za okolje in
prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.

V111. členu je podaljšan rok za sprejem podzakonskih predpisov
na dve oziroma pet let, kar ni v nasprotju s prakso priprave
"rudarskih" podzakonskih predpisov v državah članicah EU, ob
skreeningu v Bruslju je Komisija EU ugotovila, da bo za izdelavo
podzakonskih predpisov potrebno daljše prehodno obdobje, zato
je predlagano omenjeno obdobje.
V 112.členu je dopolnjeno besedilo natančneje določa katere
predpise bo Vlada morala sprejeti, med drugim tudi podzakonski
predpis za izvajanje plačevanja sanacije zemljišč.
V 114. členu je določeno enako obravnavanje domačih
gospodarskih subjektov z pravnimi in fizičnimi osebami držav s
katerimi ima Republika Slovenija ratificiran in uveljavljen
mednarodni sporazum. Novi člen je bilo potrebno dodati, da tudi
po sklenitvi mednarodne pogodbe s katero bo Republika Slovenija
postala polnopravna članica Evropske skupnosti, ne bo potrebno
spreminjati besedila členov tega zakona, ki govorijo,da lahko
izvajanje rudarskih del opravlja le gospodarska družba aH
samostojni podjetnik posameznik, registriran v Republiki Sloveniji-

V 90.členu je besedilo dopolnjeno z namenom preciziranja
pogostosti opravljanja inšpekcijskih pregledov.

V 116. členu je upoštevano mnenje Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve, da je potrebno pazljivo pregledati katere zakone
bo predlagani zakon razveljavil, za katere pa bo določil le
prenehanje njihove uporabe.

V 105. členu je upoštevano mnenje Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve, da je občutljive prehodne in končne določbe
potrebno bolj precizno opredeliti, zlasti prenos sedanjih zatečenih
pravic v predlagani nov sistem gospodarjenja z mineralnimi
surovinami in pri tem paziti na veljavnost pravic sedanjih
upravičencev iz dovoljenj za rudarjenje. Besedilo je zato dopolnjeno
z natančno določitvijo katera dovoljenja po sedanjem zakonu o
rudarstvu bodo ob uveljavitvi tega zakona osnova za pridobitev
koncesije brez javnega razpisa, s tem bodo varovane pravice
imetnikov dovoljenj za raziskovanje in izkoriščanje, kot pravic
"koncesijskega" značaja, ob prehodu na nov sistem. V
koncesijskem aktu bo Vlada določila tudi čas trajanja podeljene
rudarske pravice, upoštevaje sredstva, kijih je imetnik dovoljenja
vložil v raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne surovine in
dosedanje trajanje raziskovanja in izkoriščanja, saj bodo po novem
vse koncesijske pogodbe časovno omejene. Za postopke
priprave na nov sistem bo po uradni dolžnosti poskrbelo
ministrstvo, pristojno za njdarstvo, vendar bo imetnik dovoljenja
moral vložiti vlogo v šestih mesecih po uveljavitvi zakona in ji
priložiti pravnomočno dovoljenje na podlagi katerega bo imel
pravico brez javnega razpisa pridobiti koncesijo za raziskovanje
oziroma izkoriščanje.

II.
V spremembah besedila, ki je pripravljeno za drugo obravnavo
pa na podlagi proučitve posameznih stališč, ni bilo mogoče v
celoti upoštevati naslednjih predlogov:
-1. točke stališč, ki zadevajo predlog za opredelitev državnega
programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami kot akta, ki bi
ga sprejel Državni zbor.
Obrazložitev:
Predloga ni bilo mogoče upoštevati, ker bi nacionalni program za
več deset let opredelil gospodarjenje, razvoj in lokacije za
raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, kar pa je v praksi
zaradi odvisnosti te gospodarske dejavnosti od tekočih
gospodarskih gibanj tj. ponudbe in povpraševanja po posamezni
mineralni surovini, skoraj nemogoče. Republika Slovenija je svoje
dolgoročne energetske potrebe že določila v Resoluciji o strategiji
rabe in oskrbe Slovenije z energijo (Uradni list RS, št 9/96), ki jo
je sprejel Državni zbor. Predvidevanja in ocene o potrebah po
posameznih mineralnih surovinah bodo precej odvisna tudi od
vključevanja Slovenije v Evropsko Zvezo in vplivu gospodarstva
EU na slovenski trg. Nacionalni program bi zato lahko v kratkem
času postal neoperativen, zastarel in bi predstavljal oviro za

V 106. členu je opredeljeno združevanje rudarskih inženirjev v
Inženirsko zbornico Slovenije in ustanovitev Matične sekcije
inženirjev rudarske in geotehnološke stroke v njej. Inženirsko
zbornico Slovenije ureja zakon o graditvi objektov (Utadni list
SRS, št. 34/84, 29/86 ter Uradni list RS, št. 59/96) vanjo se lahko
vključujejo le rudarski inženirji z opravljenim strokovnim izpitom
po ZGO, saj IZS zastopa le interese tistih inženirjev, ki delajo pri
graditvi objektov.
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področja rudarstva. Obvezna izhodišča izhajajo iz določb
predpisov s področja varstva okolja in urejanja prostora, ki
določajo pogoje za varovanje in smotrno rabo dobrin splošnega
pomena ter usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in določanju
namenske rabe prostora.

izvajanje tega zakona in s tem gospodarske dejavnosti, njegova
sprememba pa bi terjala ponovni trofazni parlamentarni postopek.
Upoštevaje dejstvo, da je izkoriščanje mineralnih surovin "živ
organizem" za katerega potrebujemo predvsem kriterije za
izkoriščanje, bi bilo določanje posameznih lokacij in količin v
nacionalni program nesmotrno in neživljenjsko. Že v 10 letnem
državnem programu gospodarjenja z mineralnimi surovinami, ki
ga bo sprejela Vlada Republike Slovenije, bo težko predvideti
potrebe gospodarstva za celotno desetletno obdobje. Program
bo namreč temeljil na znanih podatkih o rezervah in lokacijah
mineralnih surovin, opravljenih na podlagi do sedaj izvedenih
geoloških raziskav, pri čemer že danes vemo, da bodo potrebe
po trenutno najbolj iskanih mineralnih surovinah, z zaključkom
gradnje avtocest bistveno drugačne.

- 6. točke stališč v delu, ki predlaga dopolnitev zakona z
obveznostjo obveščanje lokalne skupnosti o vsakem izdanem
dovoljenju in tehnični dokumentaciji, ter vsakem nevarnem
pojavu, ni bilo mogoče upoštevati.
Obrazložitev:
O nevarnih pojavih je dolžno obveščati občane Uprava za zaščito
in reševanje pri Ministrstvu za obrambo, rudniki pa so v skladu z
rudarskimi predpisi in predpisi s področja zaščite in reševanja
dolžni obveščati krajane pri nevarnih pojavih (miniranje). Dodatne
obveznosti obveščanja bi le podvajale stvari in celo lahko ustvarjale
nesporazume o pristojnem organu obveščanja v primerih civilnih
nesreč.Vpliv lokalne skupnosti na dejavnost raziskovanja in
izkoriščanja mineralnih surovin je najbolj viden skozi predpise za
izdajo lokacijskih dovoljenj,ki so osnova za izdelavo rudarskih
projektov in dovoljenj po tem zakonu, zato bi bilo smotrno obveščati
lokalno skupnost pri izdaji lokacijskega dovoljenja in ne šele po
izdaji dovoljenj za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin.

■ 1. točke stališča v delu, ki predlaga uskladitev kazenskih določb
predloga zakona o rudarstvu s 25. členom zakona o prekrških.
Obrazložitev:
Zakon o prekrških v 25. členu daje možnost, da se z zakonom
predpiše prekrške, ki pomenijo hujšo kršitev predpisov o varstvu
naravnih bogastev oziroma varstvu človekovega okolja, do trikrat
višje mandatne kazni, od tistih predpisanih v prejšnjem odstavku
tega člena. Po preučitvi ocenjujemo, da varstvo naravnih bogastev
in varovanje okolja ne sodi v pristojnost rudarske inšpekcije,
ampak inšpekcije s področja varstva okolja. Rudarska inšpekcija
ima po določbah veljavnega in po predlogu tega zakona pristojnost
nadzorovati rudarska dela, po pravnomočnosti dovoljenj za
raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine, izjemoma je v
tem predlogu dano pooblastilo za nadzor nad posegi v prostor z
namenom raziskovanja oziroma izkoriščanja mineralnih surovin,
po pravnomočnosti dovoljenja za poseg v prostor.

- NI bilo mogoče upoštevati predloga poslanca dr. Jožeta
Zagožna, naj se spremeni predlog zakona v delu, ki določa
republiko kot lastnico vseh mineralnih surovin, in da bi vsaj za
pesek in glino, ki naj ne bi bile rude v pravem pomenu te besede,
bilo lastništvo urejeno drugače, v korist lastnika zemljišča, podobno
ureditvi Avstrije in Nemčije.
Obrazložitev:
Določba 17. člena zakona o varstvu okolja je nedvoumna in izrecno
določa, da so mineralne surovine naravni viri v lasti države. Med
mineralne surovine štejejo tudi kamen, mivka, pesek gramoz in
druge rudnine naravnega izvora, kar določa veljavni zakon o
rudarstvu (Uradni list SRS, št. 17/75 in 24/89), med mineralne
surovine pa so naštete opredeljene tudi v 3. členu predloga tega
zakona. Pesek , glina in ostale zgoraj naštete med mineralne
surovine so rude in to v pravem pomenu te besede in drugačne
razvrstitve ne najdemo v nobenem od zakonov držav EU.
Lastništvo nad mineralnimi surovinami vsaka država ureja
ustrezno svoji ustavni in siceršnji zakonski ureditvi, zato prevedba
avstrijskih in nemških zakonskih rešitev v naš zakon ni mogoča.
Predlagane spremembe bi še povečale število površinskih kopov
v Sloveniji, mnogi izmed njih so huda obremenitev za okolje, število
nelegalnih posegov bi prav gotovo naraslo, saj vsi lastniki zemljišč,
ki bi bili hkrati tudi lastniki mineralne surovine ne bi zaprosili oziroma
dobili ustreznih dovoljenj za izkoriščanje, pa bi kljub temu pričeli z
pridobivanjem. Svojo dejavnost bi opravičevali z lastništvom
mineralne surovine in uporabo mineralne surovine za lastne
potrebe. Poleg tega bi država in občina bile prikrajšane za
precejšen del plačila iz naslova koncesij, saj so prav zgoraj naštete
mineralne surovine v Republiki Sloveniji najbolj razširjene, kar
potrjujejo tudi primerjalni podatki cene za te mineralne surovine
za celotno državno območje ob podatkih iz petletne Bilance rezerv
rudnin s stanjem 1.1.1998

• 6. točke stališč v delu, ki predlaga možnost večje vloge lokalne
skupnosti pri pripravi načrta gospodarjenja s posameznimi
mineralnimi surovinami od predlagane, ni bilo mogoče upoštevati.
Obrazložitev:
Programiranje in načrtovanje z mineralnimi surovinami je urejeno
na način, ki omogoča povezavo tega zakona s predpisi s področja
varstva okolja in urejanja prostora. Določbe 10. člena obvezujejo
pripravljalce načrtov gospodarjenja s posameznimi mineralnimi,
da že v osnovnih začetkih njihove priprave sodelujejo s vsemi
prizadetimi občinami tako, da se z njimi ustrezno uskladijo in
dogovorijo, med drugim tudi o območju, na katerem naj bi se
mineralna surovina izkoriščala. Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, v povezavi z rudarsko stroko, bo po opravljenih
raziskavah ležišč in ekonomski upravičenosti izkoriščanja
mineralne surovine začelo dogovarjanja in usklajevanja s
prizadetimi lokalnimi skupnostmi z namenom ustrezne opredelitve
nameravanega izkoriščanja v prostorskih izvedbenih aktih občine
in to na način, da se bodo morebitni negativni vplivi na okolje, ki so
posledica rudarjenja, zmanjšali na najmanjšo možno mero. 10.
člen zakona torej ne pomeni le možnost občine, da posreduje
pripombe k načrtu gospodarjenja z mineralno surovino, ampak
možnost enakovrednega sodelovanja ne le pri določanju rabe
prostora, ampak tudi načina izkoriščanja mineralne surovine.
Seveda pa je občina pri določanju rabe prostora dolžna upoštevati
vsa obvezna izhodišča državnega prostorskega plana, tudi s
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Predlog zakona o

ZAŠČITI

ŽIVALI

(ZZZiv)

- EPA 759 - druga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 96. seji dne 11/2-1999 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 bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora
in njegovih delovnih teles sodelovala:

- PREDLOGA ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepov in stališč
28. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 30/11995 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.

- Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- Zoran KOVAČ, direktor Veterinarske uprave Republike
Slovenije.

kinoloških in drugih organizacij, ki združujejo rejce živali; društev
proti mučenju živali in drugih društev, ki so se ustanovila za
uveljavljanje in izvajanje deklaracije o pravicah in zaščiti živali.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

3. člen

Ta zakon določa odgovornost ljudi za zaščito živali, to je zaščito
njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja; določa pravila za
dobro ravnanje z živalmi; določa, kaj se šteje za mučenje živali in
katera ravnanja oziroma posegi na živalih so prepovedani; določa
Pogoje, ki jih je treba za zaščito živali zagotoviti pri reji živali,
Prevozu, izvajanju določenih posegov in poskusov na živalih,
zakolu in usmrtitvi živali; ureja postopek, pravice in obveznosti v
Primerih,
ko gre za zapuščene živali; določa pogoje za društva, ki
n
a področju zaščite živali delujejo v javnem interesu; določa
nagrade in priznanja na področju zaščite živali; ureja nadzorstvo
nad izvajanjem tega zakona ter kazenske sankcije za kršitelje
določb tega zakona.

Nihče ne sme brez utemeljenega razloga povzročiti živali trpljenja,
bolezni ali smrti.
4. člen
Mučenje živali je:
- vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, storjeno naklepno, ki
živali povzroči hujšo poškodbo ali dalj časa trajajoče ali
ponavljajoče trpljenje, ali škodi njenemu zdravju;
- nepotrebna ali neprimerna usmrtitev živali.

Ta zakon velja za vse živali, ki imajo razvita čutila za sprejem
zunanjih dražljajev in razvit živčni sistem, da boleče zunanje vplive
čutijo.

5. člen
V tem zakonu uporabljeni izrazi pomenijo:

Ta zakon se dosledno izvaja pri vretenčarjih, pri drugih iivalih pa
9lede na stopnjo njihove občutljivosti v skladu z ustaljenimi
Skušnjami ter znanstvenimi spoznanji .

1. Skrbnik živali je oseba, ki ima žival v lasti ali oskrbi in odgovarja
za ustrezno rejo, ravnanje, oskrbo in prevoz živali ter imetnik
objektov za rejo, trženje, prevoz, zakol, nego in prireditve z živalmi.
Skrbnik živali odgovarja tudi za delo in ravnanje oskrbovalcev
svojih živali ali živali, ki jih ima v oskrbi.

2. člen
Zaščita
živali po tem zakonu je dolžnost vseh pravnih in fizičnih
°seb, ki so v kakršnemkoli odnosu do živali, zlasti pa skrbnikov
živali; lokalnih skupnosti in države; veterinarskih, živinorejskih,
znanstveno-raziskovalnih in pedagoških zavodov; lovskih,
3. marec 1999

2. Rejne živali so kopitarji, parkljarji, perutnina, kunci in kožuharji,
ki se vzrejajo ali redijo za proizvodnjo hrane, volne, kož, krzna ali
za druge gospodarske namene, ter poskusne živali.
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3. Poskusne živali po tem zakonu pomenijo vsakega živega
vretenčarja, razen človeka, tudi prostoživeče larvalne oblike
brez fetalnih in embrionalnih oblik.
4. Hišne živali so psi, domače mačke, sobne ptice, mali glodalci,
terarijske, akvarijske in druge živali, ki se vzrejajo ali redijo za
družbo, varstvo ali pomoč človeku.
5. Prostoživeče živali so živali, ki niso nastale z umetnim izborom
ali biotehnološkim poseganjem v dedne zasnove in lahko živijo
prosto v naravi neodvisno od človeka.
6. Nevarne živali so živali, ki ogrožajo okolico zaradi svoje
neobvladljivosti, kažejo napadalno vedenje do človeka,
potepuški psi in mačke v okuženem območju, necepljeni psi
na območju, ki je okuženo ali ogroženo zaradi stekline, in
živali za katere se sumi, da so obolele za steklino.
7. Etološki normativi so dopuščeni sistemi reje, ki upoštevajo
posebne potrebe posamezne vrste živali in omogočajo dobro
počutje živali.
8. Motnja v obnašanju je oblika v obnašanju, ki glede na pogostnost
ali potek odstopa od obnašanja pripadnikov iste vrste živali v
pogojih, ki jim dovoljujejo v celoti razviti vrsti značilno obnašanje.
9. Tehnopatije so poškodbe ali bolezenske spremembe, ki
nastanejo neposredno ali posredno zaradi neustreznega
bivališča, opreme ali sistema reje.
10.Za trpljenje pri živalih se štejejo bolečine, strah, poškodbe pa
tudi povzročanje pohabljenja, degeneracije, hiranja ali
obolevanja ter prekomernega in nepotrebnega vznemirjanja,
ki jih povzroči človek.
11. Poskusi na živalih so posegi ali terapija živih živali v znanstveno
- raziskovalne ali izobraževalne namene, s katerimi se živalim
lahko povzroči trpljenje, trajne poškodbe ali smrt.
12. Prevoz živali je vsako nakladanje in odprava živali s prevoznim
sredstvom ter razkladanje živali. Ta izraz ne velja za prevoz
posameznih živali, ki jih spremlja spremljevalec, in za prevoz
hišnih živali, ki jih spremljajo skrbniki oziroma spremljevalci.
13. Prevozna sredstva so cestna in železniška vozila, plovila in
zrakoplovi, ki so uporabljena za nakladanje, prevoz in
razkladanje živali, ter kletke, zabojniki in podobno za prevoz
živali s cestnimi, železniškimi, zračnimi in vodnimi prevoznimi
sredstvi.
14.Spremljevalec živali je oseba, ki spremlja prevoz živali, in med
prevozom živali nadzira, hrani In napaja ter, če je treba, pomolze
in pomaga pri porodu.
15.Zakol živali je način usmrtitve živali za prehrano ljudi. Obredni
zakol živali je zakol živali z religioznim ceremonialom, ki ga
opravi pooblaščena oseba verske skupnosti.
16. Omamljanje živali je kakršenkoli dovoljeni postopek, ki povzroči
stanje neobčutljivosti, ki traja, dokler žival ni mrtva, in se ji na
ta način prihrani trpljenje, ki se mu je mogoče izogniti.
17. Usmrtitev živali je postopek odvzema življenja živali. Dopustna
usmrtitev je postopek, pri katerem se uporablja anestezija z
uporabo sredstev, ki povzročijo nebolečo izgubo zavesti in
posledično smrt, ali z metodo, ki povzroči hitro nezavest in
posledično smrt brez trpljenja.
18.Zapuščene živali so izgubljene, zavržene, najdene ali odvzete
neoskrbljene hišne ali rejne živali.
19.Zavetišče je objekt, v katerem se poskrbi za pomoč, oskrbo
in namestitev zapuščenih živali.
20. Veterinarske organizacije so organizacije, določene s predpisi
o veterinarstvu.
21. Nezdružljive živali pri nastanitvi so tiste živali, ki si lahko
medsebojno povzročijo poškodbe ali smrt.

živali, sodeluje tudi upravni organ, pristojen za veterinarstvo, za
opravljanje dejavnosti reje rejnih živali tudi ministrstvo pristojno
za živinorejo, za rejo prostoživečih živali pa tudi ministrstvo,
pristojno za varstvo narave, ki preverjajo, ali so ureditev bivališča,
izbrana oprema, tehnologija in zaposleno osebje v skladu s
predpisanimi pogoji.
Za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena se ne
šteje:
- ljubiteljska reja sobnih ptic, akvarijskih rib, okrasne perutnine
in malih glodalcev;
- oskrba posameznih nemočnih ali poškodovanih živali do
usposobitve za vrnitev v njihovo naravno okolje;
- ljubiteljska reja ali posedovanje posameznih vrst hišnih živali
do pet živali. Ne glede na to določbo je dovoljenje potrebno za
rejo primatov, zveri, drugih prostoživečih oziroma nevarnih
živali ter živali, ki izločajo strupe;
- če tako določa drug predpis.
Z opravljanjem dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se sme
začeti šele po izdaji dovoljenja za opravljanje dejavnosti.

II. ZAŠČITA ŽIVALI
1. Reja živali
7. člen
Skrbnik živali mora živali zagotoviti:
- bivališče, hrano, vodo in oskrbo na način, ki je glede na vrsto
živali, pasmo, starost, stopnjo razvoja, prilagoditve in
udomačitve primeren njenim fiziološkim in etološkim potrebam
v skladu z ustaljenimi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji;
- svobodo gibanja, primerno živali glede na njeno vrsto, pasmo,
starost, stopnjo razvoja, prilagoditve in udomačitve, ki
preprečuje nepotrebno trpljenje;
- dovolj prostora, če je privezana ali zaprta, glede na njene
fiziološke in etološke potrebe v skladu z ustaljenimi izkušnjami
in znanstvenimi spoznanji;
- svetlobo, toploto, vlažnost, kroženje zraka, zračenje,
koncentracijo plinov, higieno in intenzivnost hrupa v prostoru,
kjer je žival, ki ustreza njeni vrsti in stopnji razvoja, prilagoditvi
in udomačitvi, fiziološkim in etološkim potrebam ter predpisanim
higienskim pogojem;
- ločeno nastanitev nezdružljivih živali.
Skrbnik živali mora preprečevati napake v reji, ki povzročajo
tehnopatije in motnje v obnašanju.
Če je opustitev iz prvega in drugega odstavka tega člena storjena
naklepno in nastanejo posledice iz 4. člena tega zakona, se šteje,
da gre za mučenje živali.
8. člen
Bolne, poškodovane in onemogle živali morajo biti takoj ustrezno
oskrbljene.

6. člen

Zagotovljena mora biti ustrezna ločena namestitev bolnih,
poškodovanih ali onemoglih živali.

V postopku za pridobitev predpisanega dovoljenja za opravljanje
dejavnosti reje, prevoza in trgovanja z živalmi ter dejavnosti
organizacije razstav, tekmovanj in drugih prireditev, kjer nastopajo
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Vse rejne in hišne živali morajo biti vsaj enkrat dnevno pod rednim
nadzorstvom oskrbovalcev.

48

3. marec 1999

9. člen

Imetnik hotela za živali je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, če
za to izpolnjuje predpisane pogoje.

- izpostavljanje živali ognju, vročim, jedkim ali strupenim
sredstvom ter drugim fizikalnim ali kemičnim učinkom v
nasprotju z določbami tega zakona;
- prisilno hranjenje, če to ni v zdravstvene ali v znanstvenoraziskovalne namene, puljenje perja živi perjadi, trganje rib s
trnkov in druga podobna dejanja v nasprotju z določbami tega
zakona;
- streljanje živali ne glede na vrsto orožja oziroma strelne
naprave, razen če gre za uplen v skladu s predpisi o lovstvu
ali za omamo nevarnih in drugih živali, povezanih z varstvom
in zaščito ljudi in živali;
- obmetavanje s petardami ali drugimi pirotehničnimi sredstvi,
obmetavanje s kamenjem ali drugimi predmeti, nastavljanje
pasti, zank, limanic razen uporabe lovilnih naprav, ki živali ne
poškodujejo;
- organiziranje borb živali, uporaba živali za borbe, spodbujanje
ter šolanje živali za borbo z drugo živaljo;
- uporaba živih živali za hrano, vabo, lovno preizkušnjo ali
jamarjenje; izjemoma je dopustna uporaba živih živali za hrano
v živalskih vrtovih, če so pogoji približani pogojem v naravi;
- preobremenjevanje živali, uporaba plemensko nezrelih živalih
(premladih ali spolno nezrelih živali), onemogočanje potrebnega
počitka, uporaba bolne, ranjene, poškodovane ali ustrahovane
živali oziroma njeno fizično izkoriščanje, preobremenjevanje
s tekom ob prometnem sredstvu ter vzpodbujanje živali s
poživili (doping);
- vzreja, vzgoja in šolanje na način in s pripomočki, ki živali
povzročajo bolečine ali kako drugače škodijo njenemu zdravju;
- preganjanje v naravnem ali urbanem okolju živečih živali in
preganjanje s pogonom, strašenjem ali z nepotrebnim
pregonom iz njihovih zavetišč ali gnezdišč. To ne velja za
lovski pogon, brakado ali pritisk, če se izvede v skladu s
predpisi o lovstvu, ter za izvajanje veterinarskih ukrepov;
- lov na divjad v času lovopusta, lov na vodeče samice v času
poleganja in dojenja mladičev ter neupravičena opustitev
zasledovanja obstreljene divjadi;
- namerna trajna ali začasna zapustitev živali;
- krmljenje živali s snovjo, ki ji povzroča, trpljenje, poškodbe ali
smrt;
- žival prostoživeče vrste živali, ki je bila vzrejena s pomočjo
človeka, izpustiti v naravo, če ni pripravljena za preživetje v
naravnem okolju;
- lov divjadi z namenom gojenja v nasprotju s predpisi o lovstvu
in ribištvu.
- zadrževati prostoživeče živali v neregistriranih živalskih
vrtovih;
- rediti vretenčarje, ki kažejo sami ali njihovi potomci dedne
napake, ki povzročajo trpljenje živali. Ta prepoved ne velja za
rejo mutantov poskusnih živali, ki so potrebni za izvedbo
določenih poskusov na živalih, če je takšna reja registrirana,
ima odgovornega vodjo poskusa, je pod nadzorom in ima
dovoljenje upravnega organa, pristojnega za veterinarstvo, v
skladu s tem zakonom.

Izpolnjevanje predpisanih pogojev za začetek delovanja zavetišča
ugotavlja upravni organ, pristojen za veterinarstvo v upravnem
postopku.

Če je ravnanje iz prvega odstavka tega člena storjena naklepno
in zaradi tega nastanejo posledice iz 4. člena tega zakona, se
šteje, da gre za mučenje živali.

Skrbnik živali mora poskrbeti, da je tehnična oprema v rejah vsaj
enkrat dnevno pregledana in da so morebitne okvare odpravljene
v najkrajšem času. Če to ni možno, je treba z uporabo nadomestnih
metod krmljenja in napajanja ter vzdrževanja higiene zavarovati
zdravje in dobro počutje živali.
Ce se uporablja umetno prezračevanje bivališča živali, mora biti
zagotovljen rezervni sistem, ki zadošča za ohranitev zdravja in
dobrega počutja živali do odprave napake na osnovnem sistemu,
in alarmi sistem, ki opozarja skrbnika na okvaro v prezračevalnem
sistemu. Alarmni sistem mora biti redno vzdrževan in preizkušan
na predpisan način.
10. člen
Prepovedano je prodajati ali podarjati hišne živali osebam, mlajšim
od 16 let, brez privolitve njihovih staršev ali skrbnikov.
11. člen
Skrbnik hišnih živali mora z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije,
sterilizacije ali kastracije živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali.
Skrbnik živali mora z ustrezno vzgojo in šolanjem oziroma z
drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici.
12. člen
Skrbniki živali in prevozniki živali morajo zagotoviti fizično varstvo
nevarnih živali.
Vzreja, vzgoja, šolanje in vodenje nevarnih psov mora biti v skladu
s predpisanimi pogoji.
Nevarnega psa ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, ki nimajo
ustreznega kinološkega znanja, in osebam, ki so mlajše od 16 let.
Veterinarska organizacija mora voditi register psov, ki so povzročili
resne poškodbe človeku oziroma živali in so pogosto kazali
napadalno vedenje (v nadaljnjem besedilu: nevaren pes).
13. člen
Psom - vodičem slepih in psom - pomočnikom invalidov ni treba
imeti nagobčnika na javnih mestih in v sredstvih javnega prevoza.
14. člen
Skrbniki živali lahko oddajo živali v hotel, kjer se te živali nastanijo
in oskrbujejo na stroške skrbnika živali.

Imetnik hotela prevzema obveznosti skrbnika za čas nastanitve
in oskrbe živali iz prvega odstavka tega člena.
2. Prevoz živali

15. člen

16. člen

Prepovedana ravnanja so:

Živali se morajo natovarjati, prevažati, pretovarjati in raztovarjati
tako, da se pred, med in po prevozu preprečuje trpljenje in pogin
živali.

- zbadanje živali, stiskanje, natezanje ali zvijanje delov telesa
živali, obešanje, če ne gre za strokovne posege, udarjanje,
potapljanje ali drugačno dušenje živali, metanje, suvanje ali
namerno povoženje živali ter spolna zloraba živali;
3. marec 1999

Postaje, pristanišča, javna letališča in mejni prehodi morajo
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izpolnjevati predpisane pogoje za nakladanje, razkladanje in
prekladanje pošiljk živali.

porodih, kadar je potrebna, in ustrezno nego bolnih, poškodovanih
in onemoglih živali.

Nakladanje, prekladanje in razkladanje ter prevoz živali, postopek
z živalmi v notranjem prometu, pri uvozu, izvozu in tranzitu živali,
pred, med in po prevozu, morajo potekati po predpisanih pogojih.

19. člen
Pri bolečih posegih na vretenčarjih je obvezna anestezija. V
primerih, ko z lokalno anestezijo živali ni mogoče zanesljivo
preprečiti bolečine, je obvezna splošna anestezija živali.

Prevozno sredstvo, s katerim se prevažajo živali, mora biti
označeno s predpisanim znakom, ki kaže, da so prisotne žive
živali. Kletke, zabojniki ipd., v katerih se prevažajo živali, morajo
biti označeni z znakom, ki kaže, da so prisotne žive živali, in
znakom, ki kaže na položaj živali. Na prevoznem sredstvu za
prevoz zveri, nevarnih in prostoživečih živali mora biti opozorilo,
da so v njem nahajajo takšne živali.

Anestezija ni potrebna, če je tako predpisano ali če po veterinarski
presoji v posameznih primerih ni izvedljiva ali potrebna. Praviloma
anestezija živali ni potrebna, če ni potrebna pri podobnih posegih
na človeku.
Izvajanje bolečih posegov na živalih brez anestezije v nasprotju
s tem zakonom, ki je storjeno naklepno, se šteje za mučenje
živali.

Mednarodni prevoz živali, namenjenih za zakol, je prepovedan,
če ni zagotovljeno predpisano napajanje in krmljenje živali med
prevozom.

20. člen

17. člen

Prepovedano je in se šteje za mučenje živali popolno ali delno
amputiranje telesnih delov in popolni ali delni odvzem ali uničenje
organov ali tkiv vretenčarjev, ki je storjeno naklepno, razen, če je:

Prepovedan je neustrezen prevoz živali, in sicer:
- prevoz živali, ki niso sposobne za prevoz (živali v predpisanem
obdobju pred ali po porodu, bolne ali poškodovane živali ter
novorojene živali, pri katerih popkovina ni povsem zaceljena).
Ta določba ne velja za manj bolne ali poškodovane živali in za
živali, ki se prevažajo z namenom zdravljenja ali zaradi
znanstvenih raziskav, če je prevoz odobril pristojni veterinarski
delavec;
- prevoz živali v nepokritih kamionih, v nepokritem delu plovila
ali zrakoplova, če živali niso zavarovane pred vremenskimi
nevšečnostmi in razlikami v klimatskih pogojih;
- prevoz živali poleti, oziroma v toplih mesecih, v zaprtih
prevoznih sredstvih, zabojnikih, kletkah ipd., če v času
prevoza ni zagotovljeno ustrezno prezračevanje;
- prevoz živali, ki so občutljive na temperaturne spremembe,
če med prevozom ni zagotovljena ustrezna temperatura;
- prevoz živali, ki so naložene tako, da ni zagotovljena minimalna
predpisana površina za vsako žival in možnost napajanja in
krmljenja živali, če se prevažajo na večje razdalje;
- če je namestitev živali v prevoznem sredstvu taka, da so
možne poškodbe ali izpadanje živali iz prevoznega sredstva;
- če živali v predpisanih primerih ne spremlja spremljevalec;
- če med prevozom nista zagotovljena ustrezno napajanje in
hranjenje v intervalih na predpisan način ali, če nista
zagotovljeni prva pomoč in veterinarska oskrba bolnih in
poškodovanih živali;
- prevoz vodnih živali, če ni zagotovljena zadostna količina vode
z ustrezno temperaturo in kisikom;
- prevoz panjev s čebeljimi družinami, če ni zagotovljeno
ustrezno zračenje;
- če se skupno z živalmi prevaža blago, ki je škodljivo za zdravje
živali;
- pošiljanje živali po poštnem povzetju. Ta določba ne velja za
čebele.

- poseg po veterinarski presoji potreben za ugotavljanje bolezni
in za rešitev ali ozdravljenje živali;
- poseg v znanstveno-raziskovalne namene v skladu s predpisi;
- sterilizacija oziroma kastracija potrebna za zmanjšanje
razmnoževanja živali;
- popoln ali delni odvzem organov ali tkiv potreben za
transplantacijo, za vzgajanje celičnih ali tkivnih kultur ali pregled
izoliranih organov, tkiv ali celic;
- poseg pri rejni živali potreben, da se v reji preprečijo večje
poškodbe ali obolenja.
Prepovedani so naslednji posegi:
- odstranjevanje krempljev mačkam, odstranjevanje glasilk
živalim in boleče podkovanje kopitarjev;
- krajšanje kljunov perutnini, razen, če so opravljeni z namenom,
da se preprečijo večje poškodbe in obolenja v rejah;
- amputacije ali kastracije z elastičnim obročkom;
- krajšanje uhljev živalim, razen v primeru, če je poseg v korist
živali;
- krajšanje repov psom, razen mladičem pasemskih psov, ki
niso starejši od 5 dni, pri katerih se rep krajša v skladu s
pasemskimi in kinološkimi standardi, ter psom, če je poseg v
korist živali. Navedene posege lahko opravi le veterinar.

4. Poskusi na živalih
21. člen
Poskuse na živalih smejo izvajati le organizacije, ki so registrirane
za izvajanje poskusov na živalih in imajo dovoljenje upravnega
organa, pristojnega za veterinarstvo.

Če je ravnanje iz prvega odstavka tega člena storjeno naklepno
in nastanejo posledice iz 4. člena tega zakona, se šteje, da gre za
mučenje živali.

Poskuse na vretenčarjih se sme izvajati samo, če se pričakuje,
da bo trpljenje živali etično sprejemljivo v primerjavi s pričakovanim
dosežkom. Poskusi na vretenčarjih se smejo izvajati dalj časa
samo, če se pričakuje, da bodo rezultati izjemnega pomena za
človeka ali živali ali za rešitev znanstvenih problemov.

3. Bolne in poškodovane živali ter izvajanje posegov
na živalih
18. člen

Dovoljenje za poskuse se izda samo, če je poskus nujno potreben,
in če:

Skrbnik živali mora pravočasno zahtevati veterinarsko pomoč in
oskrbo bolnih ali poškodovanih živali, veterinarsko pomoč pri

- je poskus nujen v medicinske, veterlnarsko-medicinske ali
nasploh v znanstveno-raziskovalne namene in se pričakuje,
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da bodo rezultati prinesli pomembna nova spoznanja, oziroma
je trpljenje živali etično sprejemljivo v primerjavi s pričakovanim
dosežkom;
gre za temeljne raziskave;
se poskusnih ciljev ne da doseči z drugimi metodami in
postopki;
se poskus izvede z najmanjšim možnim številom živali z
najnižjo nevrofiziološko občutljivostjo in metodo, ki povzroča
najmanj trpljenja, bolečin in trajnih poškodb;
se žival pred pričetkom poskusa anestezira, razen če je
bolečina, ki bo povzročena s poskusom, manjša od bolečine,
povzročene z anestezijo;
se bo žival po končanem poskusu ustrezno zdravila ali
usmrtila, če trpljenja ni mogoče preprečiti;
osebje za vodenje in izvajanje poskusa ter za nego in oskrbo
živali, prostori za bivanje oziroma gojitev in oskrbovanje živali
ter naprave in priprave izpolnjujejo predpisane pogoje;
so živali iz organizirane in registrirane reje za rejo poskusnih
živali.

Organizacija iz prejšnjega odstavka mora v vlogi za odobritev
poskusa navesti osebo iz prejšnjega odstavka, njeno strokovno
usposobljenost, položaj in pooblastila, ki jih ima za zaščito živali
na podlagi notranjih aktov organizacije, ter priložiti obrazložitev iz
prejšnjega odstavka tega člena.
24.člen
Postopek za izdajo dovoljenja za poskuse na živalih, higienskotehnični, organizacijski in kadrovski pogoji, nega in oskrba ter
veterinarska oskrba teh živali, evidenca in poročanje o poskusih
na živalih, o posegih in terapiji v izobraževalne namene morajo
biti v skladu s predpisanimi pogoji.
Upravni organ, pristojen za veterinarstvo, vodi na podlagi prejetih
vlog za dovoljenja in letnih poročil izvajalcev poskusov statistično
evidenco. Sklepni statistični podatki o številu in vrstah uporabljenih
živali ter vrsti poskusov na njih so javni. Dokumentacija o poskusih
se mora hraniti najmanj pet let.

Dovoljenje se ne sme izdati za poskuse za etično nesprejemljive
cilje, kot je preizkušanje bojnih sredstev, pesticidov, kozmetičnih
preparatov, tobačnih ali alkoholnih izdelkov, ali za poskuse pri
katerih se uporabljajo sredstva za hromljenje mišic in se izvajajo
brez anestezije.

5. Zakol živali
25.člen
Pred zakolom se morajo toplokrvne živali na strokoven in
predpisan način omamiti.

Dovoljenje se izda za konkreten poskus ali serijo poskusov in za
konkretnega vodjo ter izvajalca ali izvajalce in za določen čas.
Dovoljenje se ne izda oziroma se odvzame, če se ugotovi, da
niso izpolnjeni predpisani pogoji.

Prepovedana so naslednja ravnanja:
- zakol brez strokovnega in predpisanega omamljanja živali
pred zakolom; *
- zakol živali po omamljenju, ki ni izveden na strokoven način;
- izkrvavitev živali, ki ni izvedena takoj po omamljanju živali;
- začetek nadaljnje obdelave zaklanih živali, preden je žival
popolnoma izkrvavela.

Dovoljenje za poskuse ni potrebno:
" če je poskus predpisan s pravnim aktom;
če je poskus odredilo sodišče ali pristojni inšpektor na podlagi
pravnega akta;
pri izvajanju vakcinacij in diagnostičnih preiskav, odvzemu
krvi ali drugega materiala zaradi odkrivanja poškodb in bolezni.

Če ravnanje iz drugega odstavka tega člena naklepno izvrši
oseba, ki je registrirana za dejavnost klanja živali se šteje, da gre
za mučenje živali.

Minister, skupaj z ministrom za znanost in tehnologijo in z
ministrom za okolje in prostor ustanovi etično komisijo, ki
upravnemu organu, pristojnemu za veterinarstvo, na njegovo
zahtevo daje mnenje pri izdaji dovoljenja za določen poskus na
živali.

Določbe prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za
klanje perutnine in kuncev na domu pri rejcu, za lastno uporabo.

Izvajanje poskusov na živalih v nasprotju s tem zakonom, ki je
storjeno naklepno, se šteje za mučenje živali.

Izjemoma se lahko žival zakolje brez omamljanja:
- če gre za zakol v sili ali obstaja druga nevarnost pogina živali,
ali za zakol iz drugih zdravstvenih razlogov;
- če upravni organ, pristojen za veterinarstvo, izjemoma dovoli
obredni zakol.

22. člen
V izobraževalne namene so posegi, ki povzročajo živalim trpljenje
ln
poškodbe, ter posegi, ki povzročajo smrt živalim, prepovedani.

Zelo poškodovane ali neozdravljivo bolne živali morajo biti zaklane
ali usmrćene takoj na kraju samem. Za take živali lahko veterinar
izjemoma dovoli prevoz do klavnice, če ugotovi, da prevoz ne bo
povzročil nadaljnjega trpljenja živali. Vse poškodovane ali bolne
živali, ki so bile prepeljane v klavnico, morajo biti takoj po
veterinarskem pregledu zaklane ali usmrćene.

'zjemoma lahko upravni organ pristojen za veterinarstvo, dovoli
take posege, če se izvajajo v visokošolskih ali znanstvenoraziskovalnih institucijah in so nujni za redno izobraževanje
zdravnikov, veterinarjev, biologov, farmacevtov in zootehnikov,
Ce
njihovega cilja ni mogoče doseči s pomočjo drugih učnih
Pripomočkov
(film, slika, modeli, preparati ipd). Dovoljenje se izda
v
upravnem postopku.

V klavnici morata biti zagotovljena zaščita živali, namenjenih za
zakol, in preprečevanje vsakega razburjenja in trpljenja živali, ki
se jim je mogoče izogniti.

23. člen

Doprema živali v klavnico in njihov počitek do zakola, oskrba
živali do zakola, gonjenje živali od mesta razkladanja do hleva
oziroma prostora za klanje živali, omamljanje in zakol živali morajo
biti v skladu s predpisanimi pogoji.

Organizacija, v kateri se izvajajo poskusi na vretenčarjih, mora
imenovati
strokovnjaka za zaščito živali, ki ima ustrezno znanje
ln
le odgovoren za izvedbo poskusov v skladu s predpisi, ter
Pripravi obrazložitev za odobritev poskusa.
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Pri vseh izjemah od omamljenja pred zakolom iz tega člena je
treba poskrbeti, da bo živalim pred zakolom prihranjeno vse
trpljenje, ki se mu je mogoče izogniti.

28. člen
Imetnik zavetišča opravlja naslednje naloge:
-

sprejema prijave o zapuščenih živalih;
zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim;
zagotavlja namestitev in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču;
skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo
živali novim skrbnikom.
Imetnik zavetišča se šteje za skrbnika zapuščenih živali, dokler
so te v zavetišču.

6. Usmrtitev živali
26.člen
Usmrtitev živali je dovoljena, če je:
- takšen ukrep odrejen zaradi diagnostičnih preiskav in
preprečevanja ter zatiranja določenih kužnih bolezni;
- iz drugih zdravstvenih razlogov prepovedan zakol bolne ali
poškodovane živali;
- žival po veterinarski presoji v agoniji, neozdravljivo bolna ali
ima poškodbe večje stopnje in ji bolezen oziroma poškodba
povzroča trpljenje;
- to potrebno zaradi ohranjanja naravnega ravnotežja;
- žival nevarna za okolico oziroma povzroča občutno škodo in
tega ni mogoče drugače preprečiti;
- rejena za proizvodnjo kož ali krzna;
- žival dosegla tako starost, da ji odpovedujejo osnovne
življenjske funkcije;
- to nujno potrebno zaradi zdravstvenih razlogov ali veterinarsko
- sanitarnih ukrepov iz 30. člena tega zakona.

Imetnik zavetišča pri opravljanju svojih nalog sodeluje s pristojno
veterinarsko službo in organizacijami za zaščito živali.
29. člen
Kdor izgubi žival ali kdor najde zapuščeno žival, mora o tem takoj
obvestiti zavetišče. Če je žival poškodovana, ji mora najditelj nuditi
izvedljivo prvo pomoč.
30. člen
Skrbnik izgubljene hišne živali ima pravico zahtevati vrnitev živali.
Če tega ne stori v roku 8 dni od dneva, ko je bila najdena, lahko
imetnik zavetišča žival odda tudi drugemu zainteresiranemu
skrbniku, ki se zaveže, da bo za žival ustrezno skrbel. Če živali
ni možno oddati, se lahko po 30 dneh od dneva, ko je bila najdena,
usmrti.

Dovoljeni so le strokovni načini in postopki usmrtitve živali, ki
žival usmrtijo v trenutku oziroma z ustrezno predhodno omamo
ali v skrajnem primeru na način, ki povzroča le neizogibne bolečine.

Vse stroške v zvezi z zapuščeno hišno živaljo plača skrbnik
živali. Če skrbnik ni znan, krije stroške imetnik zavetišča.

Odstrel divjadi v lovišču se mora opraviti v skladu s predpisi o
lovstvu.

Če se žival odfia, lahko imetnik zavetišča zaračuna novemu
skrbniku pavšalni znesek za materialne stroške oskrbe živali.

Deratizacijo lahko izvajajo le za to registrirane in usposobljene
organizacije s sredstvi, ki žival usmrtijo s čim manjšo bolečino in
s čim krajšim trpljenjem, ali s sredstvi za sterilizacijo teh vrst
živali.

31. člen

Usmrtitev živali, ki je naklepno storjena v nasprotju s tem členom,
se šteje za mučenje živali.

Zapuščenim rejnim živalim priskrbi oskrbo in namestitev imetnik
zavetišča. Skrbnik ima pravico zahtevati vrnitev živali v roku 8
dni od dneva, ko je bila najdena.

III. SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI

Plačnik oskrbe rejne živali je skrbnik živali. Če ta ni znan oziroma
ga ni mogoče najti ali noče poravnati stroškov, se žival odda v
nadaljnjo rejo ali proda.

27. člen

Imetnik zavetišča lahko zaračuna novemu skrbniku pavšalni
znesek za materialne stroške oskrbe živali.

Izgubljenim, zavrženim, najdenim ali odvzetim neoskrbljenim
hišnim oziroma rejnim živalim se zagotovi pomoč, oskrba in
namestitev v zavetišču.

32. člen

Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva javnega pomena.
Imetnik zavetišča je lahko občina, oziroma vsaka fizična ali pravna
oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Zapuščenim bolnim in poškodovanim živalim mora veterinar nuditi
potrebno nujno veterinarsko pomoč na stroške skrbnika živali
oziroma imetnika zavetišča.

Izpolnjevanje predpisanih pogojev za začetek delovanja zavetišča
ugotavlja upravni organ, pristojen za veterinarstvo v upravnem
postopku.

Neozdravljivo bolnim ali poškodovanim, težko prizadetim in
poginjajočim zapuščenim živalim mora veterinar zagotoviti
takojšnjo usmrtitev na stroške skrbnika oziroma zavetišča.
33. člen
Imetniku zavetišča lahko lokalna samoupravna skupnost oziroma
ministrstvo, pristojno za veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo) dodeli na podlagi pogodbe iz proračuna lokalne
samoupravne skupnosti oziroma iz proračuna Republike Slovenije
sredstva kot pomoč za opravljanje dejavnosti.
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IV. DRUŠTVA NA PODROČJU ZAŠČITE
ŽIVALI, KI DELUJEJO V JAVNEM
INTERESU

VI. STROKOVNI SVET ZA ZAŠČITO
ŽIVALI
38.člen

34. člen
Strokovna in ljubiteljska društva na področju zaščite živali
opravljajo dejavnost v javnem interesu v delu, v katerem namen
ustanovitve in samo delovanje društva presega uresničevanje
interesov članov društva.

Pri ministrstvu se ustanovi strokovni svet za zaščito živali,
sestavljen iz priznanih strokovnjakov veterinarske, medicinske,
biološke, farmacevtske in zootehnične stroke ter predstavnikov
organizacij, ki delujejo na področju zaščite živali pred mučenjem.
Število članov ter sestavo strokovnega sveta določi minister.

Društvo deluje v javnem interesu:

Strokovni svet za zaščito živali:

1. če aktivno deluje na področju zaščite živali;
2. če organizira izobraževanje o zaščiti živali;
3. če je izkazana pretežna poraba sredstev društva za namene
javnega interesa in
4. če opravlja to dejavnost najmanj 2 leti.

- spremlja stanje na področju zaščite živali in predlaga ukrepe;
- predlaga kriterije za izdajo dovoljenj za poskuse;
- daje mnenja in predloge pri pripravi predpisov o zaščiti živali in
daje mnenja in predloge;
- daje mnenja in predloge v drugih zadevah za katere ga
zaprosijo državni organi.

35. člen
Ministrstvo podeli društvu, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena,
status društva, ki deluje v javnem interesu, z odločbo.

VII. PRISTOJNOSTI DRŽAVNIH
ORGANOV

Društvu, ki deluje v javnem interesu, lahko ministrstvo iz proračuna
Republike Slovenije oziroma lokalna samoupravna skupnost iz
svojega proračuna, na podlagi pogodbe dodeli sredstva za
opravljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu.

39. člen
Minister izda natančnejše predpise za izvajanje tega zakona, s
katerimi določi:

Ministrstvo preverja izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa
društva, ki deluje v javnem interesu", vsakih pet let.

- način zakola hladnokrvnih živali;
- način omamljanja, zakola ali usmrtitve živali;
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zavetišča za zapuščene živali
in hoteli za živali ter veterinarsko-sanitarni red v njih;
- vrste nagrad in priznanj ter postopek za predlaganje kandidatov
in postopek za podeljevanje nagrad in priznanj;
- podrobnejša merila in postopek za pridobitev in prenehanja
statusa društev, ki na področju zaščite živali delujejo v javnem
interesu, ter podrobnejšo vsebino in način vodenja evidence o
teh društvih;
- o strokovnem svetu za zaščito živali, številu njegovih članov,
sestavi in delu.

Društvu, ki ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, se ukine status
društva, ki deluje v javnem interesu, z odločbo ministra, pristojnega
za veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
36. člen
Odločba o pridobitvi in ukinitvi statusa društva, ki deluje v javnem
interesu, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrstvo vodi javno evidenco društev, ki so pridobila status
društva, ki deluje v javnem interesu.

40.člen
Minister izda v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna
področja, natančnejše predpise za izvajanje tega zakona, s
katerimi določi:

V. NAGRADE IN PRIZNANJA
37. člen

- pogoje za bivanje in rejo rejnih in hišnih živali, živali v živalskih
vrtovih in prodajalnah, na razstavah in tekmovanjih.tehnične,
tehnološke, ter veterinarsko-sanitarne pogoje za oskrbo, nego
in nadzor nad živalmi ter natančnejše pogoje za izdajo
dovoljenja za rejo živali ter vsebini in načinu vodenja evidenc;
- pogoje in način prevoza živali;
- pogoje za rejo, šolanje in ravnanje z nevarnimi psi;
- ukrepe za preprečevanje poškodb in bolečin prostoživečih
živali, do katerih lahko pride pri opravljanju kmetijskih in
gozdarskih opravil;

Nagrade in priznanja Republike Slovenije na področju zaščite
živali (v nadaljnjem besedilu: nagrade in priznanja) se podeljujejo
za najvišje dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju stroke
na področju zaščite živali in k sami zaščiti živali.
Nagrado oziroma priznanje lahko prejme posameznik, skupina,
društvo, ustanova, zavod ali druga organizacija.
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- odrediti odpravo nepravilnosti pri izvajanju osnovnih obveznosti
skrbnika živali;
- odrediti usmrtitev ali zakol živali na stroške skrbnika, če gre
po mnenju veterinarja za neodpravljive bolečine ali poškodbe;
- prepovedati rejo določene vrste živali in uporabo proizvodnih
ali poslovnih prostorov, če ugotovi, da je skrbnik ponovno kršil
obveznosti iz tega zakona in s tem povzročal živali bolečine in
trpljenje;
- prepovedati natovarjanje in prevoz živali, če niso izpolnjeni
predpisani pogoji;
- prepovedati izvajanje posegov, ki niso dovoljeni oziroma se
izvajajo v nasprotju z določbami tega zakona;
- odrediti ustavitev poskusov oziroma prepovedati izvajanje
poskusov na živalih, ki se izvajajo v nasprotju z določbami
tega zakona ali če pomanjkljivosti niso odpravljene v določenem
roku;
- prepovedati zakol živali, če ni zagotovljeno predpisano
omamljanje in zakol živali.
- prepovedati opravljanje dejavnosti imetniku zavetišča, če ne
izpolnjuje več predpisanih pogojev.

41. člen
Minister izda v soglasju z ministrom, pristojnim za znanost in
tehnologijo, in ministrom, pristojnim za okolje in prostor, predpis o
natančnejših pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje poskusov
na živalih, postopku, dokumentaciji, evidenci, poročilih in o etični
komisiji, ter o obveznostih strokovne osebe za zaščito živali,
kadrovskih in drugih pogojih za izvajanje poskusov ter postopku
z živalmi po končanem poskusu.
Minister določi v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje
zadeve in ministrom, pristojnim za obrambo, natančnejše pogoje
za šolanje in izvajanje nalog službenih živali.

VIII. NADZORSTVO
42.člen

44. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona in na njegovi podlagi
izdanih predpisov neposredno opravljajo veterinarski, kmetijski,
lovski, ribiški inšpektorji ter inšpektorji, pristojni za ohranjanje
narave (v nadaljnjem besedilu: pristojni inšpektor), vsak v okviru
svojih pooblastil in pristojnosti.

Policisti ter pooblaščene osebe carinske službe v primeru prevoza
in pošiljk živali brez ustreznih dokumentov ali v nasprotju z
določbami 1'2. člena tega zakona ali v primeru mučenja živali,
zadržijo živali oziroma pošiljko, osebe in prevozno sredstvo ter o
tem takoj obvestijo pristojnega inšpektorja.

Policisti nadzirajo izvajanje določb drugega odstavka 11. člena in
prvega, drugega in tretjega odstavka 12. člena, prve, druge, četrte,
pete, šeste, devete in petnajste alinee 15. člena tega zakona ter
na njihovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov, v primeru, da
pri operativnem delu na terenu neposredno zaznajo kršitev
navedenih določb ali so pri izvajanju nalog na terenu obveščeni o
takšni kršitvi.

Zadrževanje oziroma omejitev gibanja iz prejšnjega odstavka
lahko traja največ dve uri.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

O sumu prekrškov iz prvega in drugega odstavka 45. člena tega
zakona, policisti nemudoma obvestijo pristojnega inšpektorja iz
prvega odstavka tega člena.

45. člen
I
,
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem,
se za prekršek kaznuje posameznik:
I
1. če živali rie zagotovi bivališča, hrane, vode in oskrbe na način,
ki je glede na vrsto živali, pasmo, starost, stopnjo razvoja,
prilagoditve in udomačitve primeren njenim fiziološkim in
etološkim potrebam v skladu z ustaljenimi izkušnjami in
znanstvenimi spoznanji (prva alinea prvega odstavka 7. člena
tega zakona);
2. če živali ne zagotovi svobode gibanja, primerno živali glede na
njeno vrsto, pasmo, starost, stopnjo razvoja, prilagoditve in
udomačitve, ki preprečuje nepotrebno trpljenje (druga alinea
prvega odstavka 7. člena tega zakona);
3. če ne zagotovi dovolj prostora privezani ali zaprti živali, glede
na njene fiziološke in etološke potrebe v skladu z ustaljenimi
izkušnjami in znanstvenimi spoznanji (tretja alinea prvega
odstavka 7. člena tega zakona);
4. če živali ne zagotovi svetlobe, toplote, vlažnosti, kroženja
zraka, zračenja, koncentracije plinov, higiene in intenzivnosti
hrupa v prostoru, kjer je žival, ki ustrezajo njeni vrsti in stopnji
razvoja, prilagoditvi in udomačitvi, fiziološkim in etološkim
potrebam ter predpisanim higienskim pogojem (četrta alinea
prvega odstavka 7. člena tega zakona);
5. če ne zagotovi ločene nastanitve nezdružljivih živali (peta
alinea prvega odstavka 7. člena tega zakona);
6. če ne preprečuje napak v reji, ki povzročajo tehnopatije in
motnje v obnašanju živali (drugi odstavek 7. člena tega zakona);
7. če ne zagotovi ustreznega ločenega prostora za namestitev

Društva, ki delujejo na področju zaščite živali, sporočajo
pristojnemu inšpektorju kršitve določb tega zakona, ki jih ugotovijo
pri opravljanju svojih nalog, ter opozarjajo na nepravilnosti in
nezakonitosti v zvezi z zaščito živali.

43.člen
Pri inšpekcijskem nadzorstvu ima pristojni inšpektor, poleg pravic
in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še te pravice in dolžnosti:
- ugotoviti identiteto skrbnika živali v primeru suma kršitve
določb tega zakona ter kršitev po potrebi tudi fotografirati
oziroma posneti, in pravico brez predhodnega obvestila ter
brez dovoljenja pravne in fizične osebe vstopiti v poslovne ali
proizvodne prostore, ter vozila, kjer se nahajajo živali ali obstaja
sum, da se nahajajo. Če mora inšpektor pri opravljanju
nadzorstva pregledati stanovanjske prostore, pa pravna ali
fizična oseba temu nasprotuje ali ni dosegljiva, si mora za
pregled teh prostorov pridobiti odredbo pristojnega sodišča;
- opravljati redne preglede vseh objektov, kjer se redi ali se
opravlja promet z živalmi, prireditve, razstave in trgovine z
živalmi ter zavetišč in hotelov za živali;
- začasno ali trajno odvzeti žival, če je to potrebno za zaščito
živali v primeru kršitve določb tega zakona. Z odvzetimi živalmi
se do pravnomočne odločbe sodišča oziroma upravnega
organa ravna kot z zapuščenimi živalmi. Če je žival bolna ali
poškodovana, se na stroške skrbnika živali zagotovi tudi
takojšnja veterinarska oskrba živali;
poročevalec, št. 12

54

3. marec 1999

bolnih, poškodovanih ali onemoglih živali (drugi odstavek 8.
člena tega zakona);
8. če ne zagotovi fizičnega varstva nevarnih živali ( prvi odstavek
12. člena tega zakona);
9. če prevozno sredstvo oziroma kletke, zabojniki ipd., v katerih
se prevažajo živali, niso označene z znakom, ki kaže, da so
prisotne žive živali, in znakom, ki kaže na položaj živali ali če
na prevoznem sredstvu za prevoz zveri, nevarnih ali
prostoživečih živali ni opozorila, da se v njem nahajajo takšne
živali (četrti odstavek 16. člena tega zakona);
10.če usmrti žival v nasprotju s 26. členom tega zakona.

tega zakona;
12. če opravlja poskuse na živalih v nasprotju z 21. ali 23. členom
tega zakona;
13. če opravlja posege na živalih v nasprotju z 22. členom tega
zakona;
14. če opravlja dejavnost zavetišča, ne da bi za to izpolnjeval
predpisane pogoje (tretji odstavek 27. člena tega zakona);
15. če ne prijavi izgube živali v predpisanem roku ali če najdeni
živali ne nudi izvedljive prve pomoči (29. člen tega zakona);
16. če ovira pristojnega inšpektorja pri izvajanju postopkov iz prve
alinee 43. člena tega zakona.

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem,
se za prekršek kaznuje posameznik:

46. člen

1. če takoj ne oskrbi bolnih, poškodovanih in onemoglih živali
(prvi odstavek 8. člena tega zakona);
2. če natovarja, prevaža, pretovarja in raztovarja živali tako, da
se pred, med in po prevozu ne prepreči trpljenja ali pogina
živali (prvi odstavek 16. člena tega zakona);
3. če niso izpolnjeni predpisani pogoji pri nakladanju, prekladanju
in razkladanju ter prevozu živali, pri postopku z živalmi v
notranjem prometu, pri uvozu, izvozu in tranzitu živali, pred,
med in po prevozu (tretji odstavek 16. člena tega zakona);
4. če ni zagotovljeno predpisano napajanje in krmljenje živali
med prevozom (peti odstavek 16. člena tega zakona)
5. če neustrezno prevaža živali (17. člen tega zakona);
6. če ne zahteva pravočasno veterinarske pomoči in oskrbe
bolnih ali poškodovanih živali, veterinarske pomoči pri porodih,
kadar je potrebna, ali ne zagotovi ustrezne nege bolnih,
poškodovanih in onemoglih živali (18. člen tega zakona);
7. če zakolje žival v nasprotju s prvim, drugim in petim odstavkom
25. člena tega zakona;
8. če zelo poškodovane ali neozdravljivo bolne živali ne zakolje
ali usmrti takoj na kraju samem oziroma takoj po veterinarskem
pregledu (šesti odstavek 25. člena tega zakona);
Z denarno kaznijo od 100.000 do 150.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje posameznik:
1. če redi živali, jih prevaža, z njimi trguje ali organizira razstave,
tekmovanja in druge prireditve, kjer nastopajo živali, v nasprotju
s 6. členom tega zakona;
2. če ne nadzira rejnih in hišnih živali vsaj enkrat dnevno (tretji
odstavek 8. člena tega zakona);
3. če ne poskrbi oziroma ne pregleduje vsaj enkrat dnevno
tehnične opreme v rejah ali če ne poskrbi, da so morebitne
okvare odpravljene v najkrajšem času oziroma, da so
vzpostavljene nadomestne metode krmljenja in napajanja ter
vzdrževanja higiene (prvi odstavek 9. člena tega zakona);
4. če pri uporabi umetnega prezračevanja bivališča živali ne
zagotovi predpisanega rezervnega sistema prezračevanja in
alarmnega sistema (drugi odstavek 9. člena tega zakona);
5. če proda ali podari hišno žival osebam, mlajšim od 16 let, brez
privolitve njihovih staršev ali skrbnikov (10. člen tega zakona);
6. če ne zagotovi ustrezne vzgoje in šolanja oziroma drugih
ukrepov in je zato žival nevarna okolici (drugi odstavek 11.
člena tega zakona);
7. če ne zagotovi vzreje, vzgoje, šolanja in vodenja nevarnih
psov v skladu s predpisanimi pogoji (drugi odstavek 12.
člena tega zakona);
8. če nevarnega psa zaupa v vodenje osebam, ki nimajo
ustreznega kinološkega znanja, ali osebam, ki so mlajše od
16 let (tretji odstavek 12. člena tega zakona);
9. če opravlja dejavnost hotela za živali, ne da bi za to izpolnjeval
predpisane pogoje (drugi odstavek 14. člen tega zakona);
10.če stori katero od ravnanj iz 15. člena tega zakona; .
11. če v nasprotju s predpisi stori katero od ravnanj iz 20. člena
3. marec 1999

Z denarno kaznijo od 150.000 do 10,000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba, če stori katero od dejanj iz 45.
člena tega zakona ali,
1. če veterinarska organizacija ne vodi registra nevarnih psov
(četrti odstavek 12. člena tega zakona);
2. če opravlja boleče posege na vretenčarjih brez ustrezne
anestezije (prvi odstavek 19. člena tega zakona);
3. če v klavnici nista zagotovljena zaščita živali, namenjenih za
zakol, in preprečevanje vsakega razburjenja in trpljenja živali,
ki se jim je mogoče izogniti (sedmi odstavek 25. člena tega
zakona);
4. če doprema živali v klavnico in njihov počitek do zakola, oskrba
živali do zakola, gonjenje živali od mesta razkladanja do hleva
oziroma prostora za klanje živali, omamljanje in zakol živali
niso v skladu s predpisanimi pogoji (osmi odstavek 25. člena
tega zakona).
Z denarno kaznijo od 25.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe.
Z denarno kaznijo od 150.000 do 5,000.000 tolarjev se za prekršek
iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki ga stori v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47.člen
Minister izda izvršilne predpise iz 39., 40. in 41. člena tega zakona
v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
48.člen
Obstoječi objekti in oprema za rejo živali morajo izpolniti pogoje,
predpisane s tem zakonom in predpisi,izdanimi na njegovi podlagi
najpozneje v desetih letih od uveljavitve tega zakona.
49. člen
Do uveljavitve izvršilnih predpisov iz tega zakona se še uporabljata
- pravilnik o ukrepih za zaščito živali pred mučenjem pri izvajanju
zdravstvenega varstva živali (Uradni list SRS, št. 40/85);
- navodilo o pogojih za izdajo dovoljenja za poskus na živalih v
znanstveno-raziskovalne namene (Uradni list SRS, št. 40/85
in 22/87).
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- pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v
javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva, lovstva,
ribištva, veterinarstva ali prehrane (Uradni list RS, št. 52/98,
60/98) v delu, ki se nanaša na društva s področja zaščite
živali, kolikor je v nasprotju s tem zakonom.

50. člen
Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati:
- Zakon o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/
85);
- drugi odstavek 158. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list
RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96);
- 6. in 7. točka 11. člena zakona o prekrških zoper javni red in
mir (Uradni list SRS, št. 16/74 in 42/86);
- drugi stavek 11. člena zakona o postopku z najdenimi stvarmi
(Uradni list SRS, št. 31/76);

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

OBRAZLOŽITEV

Državni zbor Republike Slovenije je na 28. seji dne 30.01.1995
opravil prvo obravnavo predloga zakona o zaščiti živali in sprejel
predlagano besedilo kot primerno podlago za pripravo zakona za
drugo obravnavo. Vladi Republike Slovenije je naložil, naj predlog
zakona za drugo obravnavo pripravi v sodelovanju s
predlagateljema (Polonco Dobrajc in Zmagom Jelinčičem), ga
predloži Državnemu zboru hkrati s predlogom zakona o živinoreji
in pri tem upošteva naslednja stališča:

Na podlagi stališč Državnega zbora so se predlagatelji pri pripravi
predloga zakona za drugo obravnavo soočili z naslednjimi sklopi
vprašanj:
1. Dopolnitev vsebine zakona
Osnovno vodilo predlagateljem za pripravo besedila zakonskega
predloga za drugo obravnavo je bilo stališče Državnega zbora,
naj se vsebina zakona ne nanaša samo na zaščito živali pred
mučenjem, temveč naj se razširi tudi na področje uveljavljanja
načel dobrega počutja živali oziroma na preprečevanje stresa,
strahu, bojazni in stiske živali, zlasti pri rejnih živalih.

1.
- predlagatelji naj besedilo predloga zakona za drugo obravnavo
dopolnijo z najnovejšimi spoznanji moderne raziskovalne
znanosti, ki je razširila pojmovanje mučenja živali s čisto
fizičnega tudi na psihološko področje (stres, strah, bojazen,
stiske), zlasti pri rejnih živalih;
- predlagatelji naj predlog zakona za drugo obravnavo vzačetnem delu dopolnijo z definicijami osnovnih pojmov, ki so
za razumevanje zakona bistveni (npr. mučenje, strah,
prepovedani posegi, trpljenje, stiska, spremenjeno obnašanje,
tehnopatije kot posledica neprimerno urejenih hlevov, bolečina,
frustracije);
- predlagatelji naj v predlog zakona za drugo obravnavo vključijo
področje poskusov in posegov na živalih v izobraževalne
namene;
- skrb za najdene živali naj bo obravnavana v ustreznem
poglavju;
■ predlagatelji naj ponovno preučijo in primerno popravijo roke
za prilagoditev posameznih dejavnosti predpisanim pogojem
v zakonu.

Glede na to stališče, ki izhaja tudi iz samega naslova zakona, so
predlagatelji dopolnili predlog zakona z naslednjimi določbami:
- glede na razširitev vsebine zakona je ustrezno dopolnjen 1.
člen predloga zakona;
■ že v splošnih določbah je opredeljena odgovornost ljudi za
zaščito živali, za življenje in dobro počutje živali in temeljno
načelo: "Nihče ne sme brez utemeljenega razloga povzročiti
živali trpljenja, bolezni ali smrti";
- na novo so opredeljene temeljne obveznosti pri reji in prevozu
živali, pri izvajanju posegov, poskusih na živalih, zakolu in
usmrtitvi živali, ki naj preprečijo mučenje živali, to je trpljenje,
bolezni in poškodbe živali;
■ v določbah, ki predpisujejo obveznosti skrbnika živali (7. do
15. člen), so določena načela za uveljavljanje dobrega počutja
živali, ki jih določa tudi Evropska Konvencija za zaščito živali
v vzrejne namene;
- besedilo predloga zakona je dopolnjeno z določbami, ki urejajo
nego, nadzor in skrb za živali, prepoveduje določene reje in
zagotavljajo fizično varstvo nevarnih živali;
■ zaradi boljše preventive, so tudi natančneje določeni primeri,
ko morajo v postopku pridobivanja predpisanih dovoljenj za
opravljanje dejavnosti (dovoljenja po predpisih o gospodarskih
dmžbah, zadrugah ipd.) sodelovati tudi upravni organ, pristojen
za veterinarstvo, ministrstvo pristojno za živinorejo in
ministrstvo pristojno za varstvo narave, ki skrbijo za to, da so
ureditev bivališča, izbrana oprema in tehnologija v skladu z
določbami predlaganega zakona.

2. Vlada Republike Slovenije naj pri pripravi predloga zakona za
drugo obravnavo ustrezno upošteva pripombe Sekretariata
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve.
Predlagatelji so ob pripravi predloga zakona za drugo obravnavo
preučili navedena stališča in sklepe ter mnenje Sekretariata DZ
za zakonodajo in pravne zadeve. Ugotovili so, da je treba na
podlagi teh stališč, sklepov in mnenja predlog zakona za drugo
obravnavo temeljito vsebinsko dopolniti in ga tudi sicer notranje
drugače strukturirati. Ta poseg delno otežuje primerjavo besedila
predloga zakona za prvo obravnavo z besedilom predloga zakona
za drugo obravnavo, zato je v nadaljevanju te obrazložitve podano
podrobnejše pojasnjevanje sprememb v predlogu zakona za
drugo obravnavo glede na prvo obravnavo.
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2. Pomen posameznih izrazov
V zvezi s stališčem, da se predlog zakona dopolni z definicijami
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osnovnih pojmov, ki so za razumevanje zakona bistveni, so
predlagatelji:

oskrbe živali, poskrbela pa bodo tudi za oddajo teh živali novim
lastnikom.

■ dopolnili splošne določbe predloga'zakona in opredelili pomen
posameznih izrazov, ki so za razumevanje zakona bistveni.
Posebej so določili, kaj se šteje za mučenje živali (4. člen) in to
natančneje razdelali po posameznih podpoglavjih II. poglavja
predloga zakona. Posamezni členi II. poglavja predloga zakona,
kjer so opredeljena prepovedana ravnanja (npr. 15., 17., 19.
člen ipd.), vsebujejo tudi opredelitev, kdaj se določeno ravnanje
šteje za mučenje živali, kar predstavlja napotila pristojnim
organom pri presoji, ali naj se določena kršitev določb tega
zakona šteje za prekršek ali za kaznivo dejanje. To določanje
je zlasti pomembno zato, ker je v 342. členu kazenskega
zakonika Republike Slovenije kot kaznivo dejanje, za katerega
se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali kaznijo zapora do
treh mesecev, določeno tudi mučenje živali. To je povezano
tudi s kazenskimi sankcijami k predlaganemu zakonu;
- zatem pa v posameznih poglavjih še natančneje opredelili
posamezne izraze.

S takim sistemom bomo zagotovili osnovno in minimalno zaščito
živali in z ustavo zagotovljene pravice.
V predlogu zakona za prvo obravnavo je tudi določeno, da morajo
obstoječe farme, ki ne izpolnjujejo določil tega zakona, tehnologijo
reje ustrezno prilagoditi oziroma spremeniti najkasneje v roku
petih let po sprejemu zakona. Predlagatelji menijo, da je treba npr.
rezervni sistem za prezračevanja bivališča in alarmni sistem, ki
opozarja skrbnika na okvaro v prezračevalnem sistemu zagotoviti
v znatno krajšem roku. Nasprotno pa predpisani rok ni ustrezen
za spremembo obstoječe tehnologije. Predlagatelji so mnenja, da
bo treba proučiti predvsem, kako izboljšati tehnologije, ki jih
uporablja ves svet in predpisati realne roke. Organi nadzorstva
naj bi na podlagi ugotovitve dejanskega stanja v posameznih
obratih, določali roke za odpravo posameznih nepravilnosti.
S tem v zvezi so v prehodnih določbah predloženi novi roki za
prilagoditev posameznih dejavnosti predpisanim pogojem in rok
za izdajo izvršilnih predpisov in sicer v 47. členu predloga zakona.

3. Poskusi in posegi na živalih v izobraževalne namene

6. Mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve

Predlagatelji so pri pripravi besedila za drugo obravnavo preučili
tudi stališče Državnega zbora, da v predlog zakona vključijo
področje poskusov in posegov na živalih v izobraževalne namene
in to uredili v 21. do 24. členu predloga zakona. V izobraževalne
namene naj bi bili posegi, ki povzročajo živalim trpljenje, ter posegi,
ki povzročajo živalim smrt, prepovedani. Izjemoma naj bi bili taki
posegi dovoljeni za poskuse, ki se izvajajo v izobraževalnih ali
znanstveno raziskovalnih institucijah, če so nujni za redno
izobraževanje zdravnikov, veterinarjev, biologov, farmacevtov in
zootehnikov in če njihovega cilja ni mogoče doseči s pomočjo
drugih učnih pripomočkov (film, slika, modeli, preparati itd). Za
upoštevanje predpisov pri izvajanju teh poskusov in posegov naj
bi bil odgovoren vodja izobraževalnega programa ali njegov
namestnik.

Predlagatelji so upoštevali opozorila Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve, da bi bilo predloženo zakonsko besedilo nujno
vsebinsko in terminološko uskladiti z drugimi predpisi in predlogi
predpisov. Posebno pozornost so predlagatelji posvetili ugotovitvi
skladnosti določb, ki urejajo nadzorstvo, in kazenskih določb
glede na določbe novega kazenskega zakonika. S tem v zvezi
so predložene naslednje uskladitve:
- odpravljeno je podvajanje z Uredbo o zavarovanju ogroženih
* živalskih vrst;
- upoštevane so pristojnosti in pooblastila kmetijske, lovske in
ribiške inšpekcije ter inšpekcije za ohranjanje narave, po
veljavnih predpisih o živinoreji, lovstvu in ribištvu, zato je
določeno, da nadzor nad izvajanjem tega zakona opravljajo
tudi te inšpekcije, v okviru pristojnosti, ki jih imajo po veljavnih
zakonih.

Predpisani bodo tudi pogoji za izvajanje poskusov, posegov in
terapijo v izobraževalne namene in dokumentacija o tem. Statistični
podatki na podlagi te dokumentacije pa bodo javni (24. člen).

7. Usklajenost z mednarodnimi konvencijami in zakonodajo
Evropske Unije

4. Zapuščene živali

Na podlagi sklepa Državnega zbora so predlagatelji preučili
predlagani zakon tudi z vidika usklajenosti z določbami ratificiranih
mednarodnih konvencij in z zakonodajo Evropske Unije ter
ugotovili naslednje:

Določbe, ki se nanašajo na skrb za zapuščene živali in pomoč
zapuščenim živalim, so v skladu s stališčem Državnega zbora
obravnavane v posebnem III. poglavju predloga zakona.
Zapuščene hišne in rejne živali so velik problem tako iz vidika
zaščite živali pred mučenjem kakor tudi zdravstvenega varstva
živali in nenazadnje tudi ljudi.

Republika Slovenija je ratificirala Evropsko konvencijo za zaščito
živali v vzrejne namene (Uradni list RS-MP, št.: 7/92) in Evropsko
konvencijo za zaščito živali za zakol (Uradni list RS-MP, št.: 8/
92), kar so predlagatelji upoštevali pri pripravi določb, ki se
nanašajo na obveznosti skrbnika živali in načina reje, predvsem
glede razsvetljave, toplote, vlažnosti, ventilacije in drugih pogojev
okolja.

Poseben problem predstavljajo zavetišča za zapuščene živali.
Gre za lokalno zadevo javnega pomena. Teh zavetišč je v Sloveniji
premalo, predvsem pa jih ni tam, kjer bi bila nujno potrebna, to je
predvsem na območju Ljubljane, kjer je koncentracija hišnih in
zapuščenih živali največja. Preko VZS letno oskrbimo na
ljubljanskem področju preko 450 živali, v celjski preko 100 in v
koprski regiji tudi preko 100.

Prav tako so predlagatelji natančno preučili določbe smernic
Evropske zveze, ki urejajo zaščito živali pri prevozu, zakolu in
reji. Tako je besedilu predloga zakona upoštevana smernica sveta
EZ 91/628 EEC sprejeta 19.11.1991, ki dopolnjuje smernici 90/
425 in 91/496 EEC in je bila nazadnje dopolnjena z Aktom o
pristopu Avstrije, Finske in Švedske, ki natančneje ureja zaščito
živali med prevozom, kar je v predlogu natančneje urejeno v 16.
in 17. členu, kjer so določeni osnovni pogoji prevoza živali in
podane definicije neustreznega prevoza živali. Natančnejša
ureditev tega poglavja bo podana s podzakonskimi akti in je
urejena tudi z zakonom o veterinarstvu.

Zavetišča niso organizirana na takšnem nivoju, kot ga poznajo v
razvitem zahodnem svetu. Da bi se približali standardom, ki veljajo
tam, smo v zakonu predvideli zavetišča za živali, ki jih bodo
organizirali na lokalni ravni občine ali druge pravne in fizične osebe,
ki izpolnjujejo predpisane pogoje, v katerih bo poskrbljeno za
take živali. Nudena jim bo tudi osnovna oskrba in veterinarska
pomoč. Zavetišča bodo aktivno delovala v smislu čim boljše
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DZ za kmetijstvo in gozdarstvo in tudi ceno posledic, ki je bila
dana v predlogu zakona za prvo obravnavo, da sprejetje
predlaganega zakona praktično ne bo imelo negativnih posledic
za republiški proračun, stroške pa naj bi povzročila edino skrb za
najdene izgubljene živali, ki naj bi jo organizirali na ravni občin. Ker
je odbor za kmetijstvo in gozdarstvo sprejel sklep, naj predlagatelj
že za prvo obravnavo predloga zakona v Državnem zboru
pripravi dopolnjeno oceno finančnih sredstev in drugih posledic,
ki jih bo imel sprejem zakona, so predlagatelji celotno zadevo
preučili in s tem v zvezi dajejo naslednjo oceno:

Sklep Sveta Evropske zveze 88/306 EEC, sprejet 16.05.1988 o
sprejemu Evropske konvencije za zaščito klavnih živali in smernica
Sveta 93/119 EC, sprejeta 22.12.1993 o zaščiti živali v času
zakola ali usmrtitve, sta posebej upoštevana v podpoglavju o
zaščiti živali pri zakolu, tako da so določbe predloga usklajene z
določbami smernice sveta in skladu z že ratificirano Evropsko
konvencijo za zaščito živali za zakol. Zaščita rejnih živali, ki jo
natančneje opredeljujejo sklep Sveta 78/923 EEC, sprejet
19.06.1978 o sprejemu Evropske konvencije za zaščito živali, ki
so rejene v kmetijske namene, smernica Sveta 88/166 EEC,
sprejeta 07.03.1988, ki usklajuje zakonodajo Skupnosti ter
odpravlja smernico Sveta 86/113 EEC, ki je določila minimalne
standarde za zaščito nesnic v baterijskih rejah. Smernica Sveta
91/629 EEC, sprejeta 19.11.1991, ki določa minimalne standarde
za zaščito telet ter smernica Sveta 91/630 EEC, ki določa
minimalne standarde za zaščito prašičev, so bile upoštevane v
določbah predloga kot temelj za pripravo posameznih določb, ki
določajo način reje in so opredeljene v drugem poglavju predloga
od 7. do 12. člena.

Vzpostavitev zavetišč za zapuščene živali je lokalna zadeva
javnega pomena, ki jo lokalne samoupravne skupnosti opravljajo
kot lokalno javno službo. Njeno izvajanje lahko zagotovijo same,
ali pa njeno izvajanje zagotovijo s podelitvijo koncesij.

OCENA STROŠKOV OBRATOVANJA ZAVETIŠČA

Smernica Sveta 86/609 EEC, sprejeta 24.11.1986, ki je določila
zaščito živali v poskusne in znanstvene namene, je v predlogu
zakona zajeta v poglavju o poskusih na živalih, ki obsega 21. do
24. člen.

Ocena je izdelana za zavetišče s kapaciteto 60 psov, povprečni
čas oddaje živali je 20 do 30 dni, polovica sprejetih živali naj bi bile
psice, okrog 80% psov gre k novim skrbnikom, ostali k svojim
pravim skrbnikom , število evtanazij je zanemarljivo. Zavetišče s
tako kapaciteto potrebuje vsaj 4 redno zaposlene (stalno
dežurstvo) in sicer predvidoma veterinarske tehnike.

8. Finančne in druge posledice
Predlagatelji so upoštevali tudi pripombe, ki so bile dane na Odbom

ŠTEVILO PSOV V ZAVETIŠČU V ENEM LETU:

730

OD TEGA PSIC 60%:

438

ŠTEVILO POŠKOOOVANIH 10%:

73

POVPREČNI OSKRBI ČAS:

20 - 30 dni

HRANA

300 sit/psa/dan x 305 dni x 00 psov

LETNI STROSKI
6.570.000

VETERINA
PREGLED + VAKCINACIJA
STERILIZACIJA PSIC
ZDRAVLJENJE
POŠKODOVANIH PSOV

1500 sit/psa x 730 psov
8.000 sit/psico
25.000/psa x 73 psov

1.095.000
2.803.200
1.825.000

OSEBNI DOHODKI

150.000/osebo/mesec x 12 mesecev x 4 zaposleni

7.200.000

SKUPAJ
vsak ki vzame psa iz azila plača pavšal 5000 s* x 730
psov

19.493.000 Sit
3 660.000 sit

15.843.000 Sit
7 zavetišč x 19 483000 sit

136.451.000 sit

150.000 registriranih psov

910 sit/registriranega psa/leto
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Posledic pri uskladitvi hlevov in drugih objektov ter opreme za
rejo živali s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi,
pa predlagatelji ne morejo objektivno oceniti. Dejstvo je, da
marsikateri objekt in marsikatera oprema ne izpolnjujeta pogojev
za rejo živali, zato ju bo moral rejec na svoje stroške urediti tako,
da se prepreči mučenje živali, kar je v javnem interesu in se tega
zaveda vsak povprečen zemljan.

tako ne predstavljajo večjega bremena proračuna RS.
9. Predložitev Državnemu zboru
Državni zbor je s svojimi sklepi in stališči sicer naložil Vladi
Republike Slovenije, da pripravi ob predlogu zakona o zaščiti
živali za drugo branje tudi zakon o živinoreji za prvo branje. Zaradi
dejstva, da je pregled zakonodaje za področje veterinarstva že
potekal v mesecu oktobru, leta 1998, kjer je bila zaščita živali
izpostavljena kot eden izmed razlogov, zaradi katerih Republika
Slovenija lahko izgubi pravico izvoza živih živali v države Evropske
unije in pa dejstva, da se bo pregled zakonodaje za področje
živinoreje zaključil šele v drugi polovici leta 1999, je zakon o
zaščiti živali prioriteta in se zaradi tega uvršča v proceduro brez
zakona o živinoreji.

Zavetišča ne bodo opravljala funkcije lovljenja živali, saj je to
naloga VHS-VZS, ki v skladu z obstoječo zakonodajo na področju
veterinarstva to že opravlja in tudi prejema sredstva iz proračuna.
Živali se morajo zadržati 10 dni, da se ugotovi morebitna okužba
s steklino. Po preteku tega časa pa lahko živali prevzamejo
zavetišča, ki lahko delujejo na popolnoma prostovoljni osnovi, ter
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- EPA 700 - II - prva obravnava

- PREDLOG ZAKONA O KOROŠKI POKRAJINI

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE

in ga pošiljajo v prvo obravnavo.
Herman TOMAŽIČ, poslanec
Peter PETROVIČ, poslanec
Darinka MRAVLJA«, poslanka

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije obveščajo, da bodo kot predlagatelji
sodelovali na sejah delovnih teles Državnega zbora in na
sejah Državnega zbora

LJubljana, 3.2.1999
Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92)
ter 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96 in
26/97) vlagajo podpisani poslanci

Herman TOMAŽIČ, l.r.
Peter PETROVIČ, l.r.
Darinka MRAVLJAK, l.r.

I. UVOD

uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih
skupnostih. 143. člen ustave Republike Slovenije pa opredeljuje
pokrajino kot širšo samoupravno lokalno skupnost.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA.SPREJEM
ZAKONA

Tudi zakon o lokalni samoupravi v 72. členu določa, da se zaradi
urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega pomena občine lahko
povezujejo v pokrajine. Pokrajina se ustanovi na širšem
geografsko zaokroženem območju, na katerem se odvija večji
del družbenih, gospodarskih in kulturnih odnosov tam živečega
prebivalstva in na katerem je - glede na površino ozemlja, število
prebivalstva ter obstoječih in potencialnih gospodarskih
zmogljivosti - mogoče planirati razvoj, ki bo pospeševal
gospodarsko, kulturno in socialno ravnotežje v pokrajini in v državi.

Območja občin Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja,
Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem,
Ribnica, Vuzenica in območje mestne občine Slovenj Gradec (v
nadaljnjem besedilu: koroške občine) oblikujejo geografsko,
kulturno, zgodovinsko in družbeno-ekonomsko zaokroženo
celoto - koroško regijo. V tej zaokroženi celoti želimo usmeriti
dejavnosti občin v skupen razvoj in nastop navzven tako, da bo
postala koroška regija pomemben partner v Sloveniji in preko
državnih meja. Želimo izoblikovati in uveljavljati identiteto koroške
regije za skupno trženje, a z ohranjanjem in poudarjanjem
specifičnosti njenih posameznih delov in dogovorno reševati
možnosti in problematiko znotraj regije, še posebej na področju
ekologije, rabe prostora, prometa, šolstva, zdravstva, turizma
itd. Prvi korak na poti k tem ciljem je predstavljal sporazum o
združevanju koroških občin v Koroško regijo, katerega so koroške
občine sprejele 20. aprila 1998. Tako oblikovana Koroška regija,
ki je skupnost oziroma združenje več občin, seveda nima statusa
pokrajine. Zato je ustanovitev Koroške pokrajine naslednji korak
in logično nadaljevanje naših prizadevanj.

2. ODLOČITVE OBČINSKIH SVETOV KOROŠKIH
OBČIN O USTANOVITVI KOROŠKE POKRAJINE
Koroške občine so že sprejele odločitve o ustanovitvi Koroške
pokrajine, in sicer z dvotretjinsko večino vseh članov občinskih
svetov. Odločitve občinskih svetov koroških občin so priložene
in so sestavni del predloga zakona.
3. CILJI IN NAČELA ZAKONA

Temeljna podlaga za ustanovitev Koroške pokrajine je 138. člen
ustave Republike Slovenije, ki določa, da prebivalci Slovenije
3. marec 1999
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skupnosti, ki bo opravljala izvirne ter prenesene pristojnosti vanjo
združenih koroških občin in države z namenom izboljševanja
kvalitete življenja v koroški regiji.

6. člen
Koroška pokrajina ima svoj statut. Statut vsebuje določbe o
organizaciji Koroške pokrajine, njenih organih in pristojnostih, o
oblikah sodelovanja prebivalcev pri skupnih odločitvah in o
razmerjih med Koroško pokrajino in koroškimi občinami ter drugimi
pokrajinami.

Temeljno načelo zakona je, da ureja zgolj najnujnejše zadeve,
povezane z ustanovitvijo, konstituiranjem in delovanjem Koroške
pokrajine.
4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC

7. člen

Predlagano je, da se sredstva za financiranje Koroške pokrajine
zagotavljajo kot lastna sredstva, iz sredstev države in sredstev
koroških občin ob pogojih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja.
Koroški pokrajini pripada del prihodkov iz naslova dohodnine, ki
se določi za posamezno proračunsko leto s proračunskim
zakonom države. Predlog tudi določa, da koroške občine
zagotovijo Koroški pokrajini tista sredstva, ki so potrebna za
opravljanje nalog, ki jih prenesejo nanjo.

Meje Koroške pokrajine ni dopustno spreminjati brez pristanka
neposredno prizadetih koroških občin.
8. člen
Koroška pokrajina kot širša samoupravna lokalna skupnost deluje
v okviru državne suverenosti in državne ozemeljske celovitosti v
skladu z ustavo in zakoni.

II. BESEDILO ČLENOV

9. člen

I. poglavje

Koroška pokrajina v okviru svojih pristojnosti izvaja zadeve
splošnega pomena, ki pospešujejo razvoj pokrajine in so v korist
njenega prebivalstva.

SPLOŠNE DOLOČBE

Na Koroško pokrajino lahko država z zakonom prenese naloge
iz državne pristojnosti, če ji za to zagotovi finančna sredstva.
Koroška pokrajina in država medsebojne odnose uredita s
sporazumom.

1. člen
S tem zakonom se na podlagi odločitev občinskih svetov občin
Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka,
Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnicat Vuzenica
in občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec, sprejetih z
dvotretjinsko večino vseh članov, ter na podlagi sprejetega
sporazuma o združevanju koroških občin v Koroško regijo z dne
20.4.1998, ustanovi Koroška pokrajina.

10. člen
Odnosi med Koroško pokrajino in koroškimi občinami, ki so
povezane v pokrajino, se urejajo skladno z določbami zakona o
lokalni samoupravi.
Delovanje Koroške pokrajine ne sme posegati v avtonomijo
koroških občin pri upravljanju lokalnih zadev.

2. člen

Koroška pokrajina skrbi za uveljavljanje lokalne samouprave v
koroških občinah in med koroškimi občinami ter za usklajen razvoj
na ekonomskem, socialnem in kulturnem področju.

Koroška pokrajina obsega območja občin Črna na Koroškem,
Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob
Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica, Vuzenica in območje mestne
občine Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu: koroške občine).

Odločitve organov Koroške pokrajine veljajo na celotnem območju
pokrajine, razen če ni v samem predpisu določeno, da velja
odločitev samo za del območja pokrajine oziroma samo za
posamezno občino.

3. člen
Sedež Koroške pokrajine se določi s statutom Koroške pokrajine.

11. člen
4. člen
Koroška pokrajina temelji na ozemeljski, gospodarski, politični,
kulturni in zgodovinski povezanosti prebivalcev, ki omogoča
planiranje na prostorskem, gospodarskem, kulturnem in drugih
področjih ter uravnotežen razvoj v koroških občinah in celotni
Koroški pokrajini.

Koroška pokrajina lahko v okviru ustave in zakona ter svojega
statuta sodeluje z drugimi pokrajinami predvsem pri regionalnem
planiranju ter usklajevanju razvoja na področjih varstva okolja,
urejanju prostora, prometa, oskrbe z energijo, šolstva, zdravstva,
socialnega varstva in kulture, varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter sklepa z njimi sporazume o sodelovanju za
doseganje ciljev, ki so v skupnem interesu.

5. člen

12. člen

Koroška pokrajina je pravna oseba javnega prava.
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Koroška pokrajina sodeluje s pokrajinami drugih držav v okviru
mednarodnih pogodb in zunanjepolitičnih usmeritev države.
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18. člen

II.Poglavje
PRISTOJNOSTI KOROŠKE POKRAJINE

Pokrajinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v
okviru pravic in dolžnosti pokrajine.

13. člen

Člane pokrajinskega sveta volijo občinski sveti koroških občin.

Koroška pokrajina ureja in opravlja lokalne zadeve širšega pomena
zlasti na področjih:
- šolstva, športa, kulture, osnovnega zdravstva, socialnega
varstva in drugih družbenih dejavnosti, ki so pomembne za
razvoj pokrajine in koroških občin;
- komunalnih, energetskih, prometnih in drugih infrastrukturnih
objektov, ki presegajo potrebe posamezne koroške občine,
odstranjevanja komunalnih in drugih odpadkov ter odplak in
zagotavljanja drugih oblik varstva okolja z napravami
regionalnih zmogljivosti;
- gospodarstva, zlasti kmetijstva, obrti in turizma na območju
pokrajine;
- varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- dejavnosti in službe za pomoč koroškim občinam pri opravljanju
njihovih nalog in krepitev lokalne samouprave v koroških
občinah ter
- ureja in opravlja druge lokalne zadeve širšega pomena.

Število članov pokrajinskega sveta iz posamezne občine se določi
tako, da imajo:
- občine do 5000 prebivalcev enega člana,
- občine nad 5000 prebivalcev dva člana,
- mestne občine tri člane.
19. člen
Člani pokrajinskega sveta se volijo za štiri leta.
Volitve članov pokrajinskega sveta urejajo statuti koroških občin
v skladu s tem zakonom.
20. člen
Pokrajinski svet v okviru pristojnosti Koroške pokrajine:
- sprejema statut Koroške pokrajine;
- sprejema proračun in zaključni račun proračuna Koroške
pokrajine;
- sprejema plane razvoja Koroške pokrajine;
- daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na
Koroško pokrajino;
- odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon ali statut Koroške
pokrajine.

Pristojnosti Koroške pokrajine na področjih iz prejšnjega odstavka
se določijo s statutom v skladu z zakonom.
14. člen
Koroška pokrajina lahko opravlja na svojem območju upravne
naloge države, razen upravnih nalog, ki jih po zakonu neposredno
opravljajo ministrstva in upravnih nalog, ki so z zakonom
prenešene v pristojnost občin.

21. člen
15. člen

Kadar pokrajinski svet odloča o zadevah, ki se nanašajo na
finančne obveznosti koroških občin, je odločitev sprejeta samo s
soglasjem vseh članov pokrajinskega sveta.

Koroška pokrajina opravlja naloge, ki jih nanjo prenesejo koroške
občine, skladno s statutom pokrajine.

22. člen

16. člen

Predsednik pokrajinskega sveta se izvoli izmed članov
pokrajinskega sveta. Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala
večina članov pokrajinskega sveta.

Na Koroško pokrajino se lahko s področnimi zakoni prenese
izvajanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, ki se bolj
racionalno in učinkovito opravljajo v pokrajini, če ji država za to
zagotovi finančna sredstva. Pogoje in razloge za izvajanje
posameznih nalog iz državne pristojnosti v Koroški pokrajini
predpiše zakon.

Predsednik pokrajinskega sveta predstavlja in zastopa Koroško
pokrajino.
Predsednik pokrajinskega sveta skrbi in odgovarja za izvajanje
odločitev pokrajinskega sveta.

Državni zbor mora pred sprejemom zakona, s katerim se Koroški
pokrajini v izvajanje prenesejo posamezne naloge iz državne
pristojnosti, pridobiti njeno predhodno soglasje.

23. člen
Pokrajinski svet lahko razreši predsednika pokrajinskega sveta
na predlog najmanj tretjine članov pokrajinskega sveta, če hkrati
z večino glasov vseh članov pokrajinskega sveta izvoli novega
predsednika pokrajinskega sveta.

III. poglavje
ORGANI KOROŠKE POKRAJINE
17. člen

24. člen

Organi Koroške pokrajine so pokrajinski svet, predsednik
pokrajinskega sveta in nadzorni odbor.

Člani pokrajinskega sveta praviloma opravljajo funkcijo nepoklicno.
Statut Koroške pokrajine lahko določi, da predsednik
pokrajinskega sveta in posamezni člani pokrajinskega sveta
opravljajo funkcijo poklicno.
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25. člen

Koroška pokrajina lahko razpolaga samo s tistimi prihodki, ki so
vplačani v njen proračun do konca proračunskega leta.

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v Koroški
pokrajini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Koroške
pokrajine;
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih
sredstev;
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih
sredstev.

Proračun se sprejema za eno leto in velja za leto, za katero je
sprejet.
Proračun mora biti uravnotežen.
30. člen
Koroška pokrajina se ne sme zadolžiti doma ali v tujini.

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem
delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in
poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim
predpisom ali z akti pokrajinskega sveta in spoštovati
dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.

31. člen
Za izkazovanje prihodkov in odhodkov proračuna, urejanje
izvrševanja proračuna, vodenje poslovnih knjig in izdelovanje
letnih poročil se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo
proračun lokalnih skupnosti.

Statut Koroške pokrajine določa naloge, postopke in načine dela
nadzornega odbora, oblikovanje nadzornega odbora, načela za
organizacijo dela in predstavljanje nadzornega odbora ter javnost
dela nadzornega odbora. Nadzorni odbor v skladu s statutom
Koroške ppkrajine sprejme svoj poslovnik.

32. člen
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno in
učinkovito rabo proračunskih sredstev opravlja Računsko sodišče
Republike Slovenije.

26. člen
Člane nadzornega odbora imenuje pokrajinski svet.
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
Član nadzornega odbora ne more biti član pokrajinskega sveta in
predsednik pokrajinskega sveta.

V. Poglavje
POSTOPEK ZA KONSTITUIRANJE KOROŠKE
POKRAJINE TER ZA SPREMEMBO NJENEGA
OBMOČJA IN IMENA

27. člen
Člani organov Koroške pokrajine so pri opravljanju svoje funkcije
neodvisni.

1. Postopek za konstituiranje Koroške pokrajine
33. člen

IV.Poglavje

V postopku konstituiranja Koroške pokrajine se izvolijo in
konstituirajo njeni organi ter sprejme statut in drugi akti, potrebni
za delovanje pokrajine.

FINANCIRANJE KOROŠKE POKRAJINE
28. člen

34. člen

Sredstva za financiranje Koroške pokrajine se zagotavljajo kot
lastna sredstva, iz sredstev države in sredstev koroških občin
ob pogojih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja.

Prve volitve v pokrajinski svet razpiše predsednik Državnega
zbora.

Koroški pokrajini pripada del prihodkov iz naslova dohodnine, ki
se določi za posamezno proračunsko leto s proračunskim
zakonom.

Prve volitve v pokrajinski svet se razpišejo najkasneje 30 dni po
uveljavitvi tega zakona. Od dneva razpisa volitev do dneva volitev
v občinskih svetih koroških občin ne sme preteči več kot 60 in ne
manj kot 30 dni.

Koroške občine zagotovijo Koroški pokrajini tista sredstva, ki so
potrebna za opravljanje nalog, ki jih prenesejo nanjo.

Akt o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Prihodki in odhodki Koroške pokrajine so del javnih financ.
35. člen
Volitve v pokrajinski svet se izvajajo skladno z določbami tega
zakona in statuti koroških občin.

29. člen
Koroška pokrajina ima proračun,

36. člen

V proračunu Koroške pokrajine se izkazujejo vsi prihodki in
odhodki za financiranje njenih nalog.
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več kot polovica mandatov članov sveta.

Sklep o izstopu občine iz Koroške pokrajine lahko sprejme občinski
svet z dvotretjinsko večino svojih članov.

Prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega pokrajinskega sveta skliče
predsednik Državnega zbora.

O takem sklepu občinski svet obvesti pokrajinski svet in občinske
svete ostalih koroških občin ter zahteva njihovo mnenje. Če
pokrajinski svet in občinski sveti ostalih koroških občin
nasprotujejo izstopu občine iz Koroške pokrajine, ker bi to bilo v
škodo drugim koroškim občinam, mora občinski svet ponovno
odločati o vprašanju izstopa občine iz Koroške pokrajine.

37. člen
Prvo sejo pokrajinskega sveta vodi do izvolitve predsednika sveta
njegov najstarejši član. Na njegov predlog lahko pokrajinski svet
odloči, da vodi prvo sejo drug član pokrajinskega sveta.
Pokrajinski svet na prvi seji najprej sprejme začasni poslovnik o
svojem delu, katerega osnutek pripravi občina, v kateri je bil
izvoljen najstarejši član pokrajinskega sveta. Po sprejemu
začasnega poslovnika pokrajinski svet imenuje komisijo za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

43. člen

38. člen

Če občinski svet vztraja v svoji odločitvi o izstopu občine iz
Koroške pokrajine, o tem obvesti Državni zbor z obrazložitvijo
ter predlogom premoženjske in kadrovske delitvene bilance med
občino in Koroško pokrajino.

O potrditvi mandatov članov pokrajinskega sveta odloča
pokrajinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.

Državni zbor lahko odloči, da se odločitev občinskega sveta o
izstopu občine iz Koroške pokrajine ne upošteva, če ugotovi, da
bi izstop povzročil škodo drugim koroškim občinam.

Po potrditvi mandatov članov pokrajinskega sveta pokrajinski
svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja izvoli predsednika pokrajinskega sveta ter imenuje
sekretarja sveta in komisijo za pripravo statuta pokrajine in
poslovnika pokrajinskega sveta.

44. člen
Šteje se, da je izstop občine iz Koroške pokrajine v škodo drugim
koroškim občinam, če bi onemogočil ali bistveno otežil izvajanje
temeljnih nalog Koroške pokrajine iz 13. člena tega zakona.

39. člen
Pokrajinski svet v šestih mesecih po konstituiranju sprejme statut
pokrajine, v 60 dneh po sprejemu statuta pa sprejme poslovnik o
svojem delu.

Občina ne more izstopiti iz Koroške pokrajine pred koncem
proračunskega leta oziroma obdobja, določenega z zakonom o
proračunskih načelih in ne prej, dokler ni izvršena premoženjska
in kadrovska delitvena bilanca med občino in Koroško pokrajino.

40. člen
Pokrajinski svet najkasneje v šestih mesecih po konstituiranju
sprejme proračun Koroške pokrajine.

VI. poglavje
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. Postopek za spremembo območja in imena Koroške pokrajine
45. člen
41. člen

Materialne, kadrovske in prostorske pogoje za začetek delovanja
pokrajinskega sveta zagotavlja občina, v kateri je bil kot član
pokrajinskega sveta izvoljen predsednik pokrajinskega sveta.

Območje Koroške pokrajine in ime Koroške pokrajine se lahko
spremenita samo z zakonom na podlagi odločitev občinskih svetov
koroških občin.

46. člen
42. člen

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

Občina lahko izstopi iz Koroške pokrajine samo, če to ni v škodo
drugih koroških občin.
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OBRAZLOŽITEV
Volitve članov pokrajinskega sveta urejajo statuti koroških občin
v skladu s tem zakonom. Predsednik pokrajinskega sveta se
izvoli izmed članov pokrajinskega sveta. Funkcija članov
pokrajinskega sveta naj bi bila praviloma nepoklicna. Predlaga se
naslednje pristojnosti pokrajinskega sveta: sprejemanje statuta
Koroške pokrajine; sprejemanje proračuna in zaključnega računa
proračuna Koroške pokrajine; sprejemanje planov razvoja
Koroške pokrajine; dajanje soglasij k prenosu nalog iz državne
pristojnosti na Koroško pokrajino in odločanje o drugih zadevah,
ki jih določa zakon ali statut Koroške pokrajine. Predlog ureja tudi
primere razrešitve predsednika pokrajinskega sveta ter opredeljuje
vlogo in naloge nadzornega odbora.

Predlog zakona temelji na zamisli, da se z zakonom uredijo zgolj
najnujnejše zadeve, povezane z ustanovitvijo, konstituiranjem in
delovanjem Koroške pokrajine.
S tem zakonom se tako ustanovi Koroška pokrajina na območjih
občin Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta,
Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica,
Vuzenica in območju mestne občine Slovenj Gradec na podlagi
odločitve občinskih svetov koroških občin, sprejetih z
dvotretjinsko večino vseh članov. Koroška pokrajina je teritorialna
skupnost, ki ima položaj pravne osebe in ima svoj statut, ki je njen
temeljni splošni pravni akt. V statutu bo Koroška pokrajina
avtonomno reševala vprašanja kot so npr. vprašanje organizacije
pokrajine, vprašanje načinov in oblik sodelovanja prebivalcev pri
skupnih odločitvah, vprašanje razmerij med pokrajino in koroškimi
občinami ter drugimi pokrajinami ipd. Koroška pokrajina bo kot
širša samoupravna skupnost delovala v okviru državne
suverenosti in državne ozemeljske celovitosti v skladu z ustavo
in zakoni. Predlog ureja tudi sodelovanje Koroške pokrajine z
drugimi pokrajinami ter pokrajinami v drugih državah, ki poteka v
okviru ustave, zakonov in statuta pokrajine.

Predlagano je, da se sredstva za financiranje Koroške pokrajine
zagotavljajo kot lastna sredstva, iz sredstev države in sredstev
koroških občin ob pogojih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja.
Koroški pokrajini pripada del prihodkov iz naslova dohodnine, ki
se določi za posamezno proračunsko leto s proračunskim
zakonom države. Predlog tudi določa, da koroške občine
zagotovijo Koroški pokrajini tista sredstva, ki so potrebna za
opravljanje nalog, ki jih prenesejo nanjo. Koroška pokrajina se ne
sme zadolževati, nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter
gospodarno in učinkovito rabo proračunskih sredstev pa bo
opravljalo Računsko sodišče RS.

Pristojnosti Koroške pokrajine predlog opredeljuje kot izvirne
pristojnosti, ki se določijo s statutom, kot prenesene naloge
koroških občin in kot prenesene državne pristojnosti v izvajanje
Koroški pokrajini. Predlog pa dopušča tudi prenos upravnih nalog
z države na Koroško pokrajino.

Predlog zakona v postopku konstituiranja Koroške pokrajine ureja
izvolitev in konstituiranje njenih organov ter sprejem statuta in
drugih za delovanje pokrajine potrebnih aktov. Urejen je tudi
postopek za morebitno spremembo območja in imena Koroške
pokrajine.

Organi Koroške pokrajine so pokrajinski svet, predsednik
pokrajinskega sveta in nadzorni odbor. Pokrajinski svet je
opredeljen kot najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru
pravic in dolžnosti pokrajine ter je sestavljen iz predstavnikov
koroških občin. Predlog določa število članov pokrajinskega sveta
iz posamezne koroške občine na osnovi števila prebivalcev občine.
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Občina
ČRNA NA KOROŠKEM

Občinski svet Občine Črna na Koroškem

jedne

11. o3. 1997

na

svoji izred. seji obravnaval

DEKLARACIJO
OBČIN KOROŠKE REGIJE
O USTANOVITVI KOROŠKE POKRAJINE

in ga sprejel s (z)
in

9
/

glasovi ZA
glasovi PROTI.

Občinski svet šteje _13
svetnikov, zato je bila DEKLARACIJA OBČIN
KOROŠKE REGIJE O USTANOVITVI KOROŠKE POKRAJINE sprejeta z več kot
dvotretinjsko večino vseh svetnikov.
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Občina
MUTA

Občinski svet Občine
svoji

-^

je dne

MUTA

$1.05« 1998

na

seji obravnaval

DEKLARACIJO
OBČIN KOROŠKE REGIJE
O USTANOVITVI KOROŠKE POKRAJINE

in ga sprejel s (z)
in

11
/

glasovi ZA
glasovi PROTI.

Občinski svet šteje
15
svetnikov, zato je bila DEKLARACIJA OBČIN
KOROŠKE REGIJE O USTANOVITVI KOROŠKE POKRAJINE sprejeta z več kot
dvotretinjsko veČino vseh svetnikov.
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Občina
DRAVOGRAD

Občinski svet Občine
svoji

Dravograd

jedne

2.^. 1998

seji obravnaval

DEKLARACIJO
OBČIN KOROŠKE REGIJE
O USTANOVITVI KOROŠKE POKRAJINE

in ga sprejel s (z)
n

'

16
0

glasovi ZA
glasovi PROTI.

Občinski svet Šteje
svetnikov, zato je bila DEKLARACIJA OBČIN
KOROŠKE REGIJE O USTANOVITVI KOROŠKE POKRAJINE sprejeta z več kot
dvotretinjsko veČino vseh svetnikov.
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Občina
mvi ča

Občinski svet Občine
svoji

[ibZ jCA

jedne

na

_ seji obravnaval

DEKLARACIJO
OBČIN KOROŠKE REGIJE
O USTANOVITVI KOROŠKE POKRAJINE

in ga sprejel s (z)
in

Občinski svet šteje

//''/

glasovi ZA

D

glasovi PROTI.

^"/

svetnikov, zato je bila DEKLARACIJA OBČIN

KOROŠKE REGIJE O USTANOVITVI KOROŠKE POKRAJINE sprejeta z več kot
dvotretinjsko večino vseh svetnikov.
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Občina

Občinski svet Občine
svoji

^LOMEPO

C^Pec

je dne

l'1-'

na

seji obravnaval

DEKLARACIJO
OBČIN KOROŠKE REGIJE

O USTANOVITVI KOROŠKE POKRAJINE

in ga sprejel s (z)
in

Ć

Občinski svet šteje

Ž-ž

glasovi ZA
glasovi PROTI.

svetnikov, zato je bila DEKLARACIJA OBČIN

^

KOROŠKE REGIJE O USTANOVITVI KOROŠKE POKRAJINE sprejeta z vec kot
dvotretinjsko večino vseh svetnikov.
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Občina
TOPvevotA -

Občinski svet Občine
svoji

^.

TOCAKIKK ~E\ftN\CA

je dne

ttauas*

na

seji obravnaval

DEKLARACIJO
OBČIN KOROŠKE REGIJE
O USTANOVITVI KOROŠKE POKRAJINE

in ga sprejel s (z)
in

^
^

glasovi ZA
glasovi PROTI.

Občinski svet šteje M
svetnikov, zato je bila DEKLARACIJA OBČIN
KOROŠKE REGIJE O USTANOVITVI KOROŠKE POKRAJINE sprejeta z več kot
dvotretinjsko večino vseh svetnikov.
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Občina
-uoiAiy

Občinski svet Občine
svoji ^1

jedne

%-S ■

na

seji obravnaval

DEKLARACIJO
OBČIN KOROŠKE REGIJE
O USTANOVITVI KOROŠKE POKRAJINE

in ga sprejel s (z)
n

i

glasovi ZA
—

glasovi PROTI.

Občinski svet šteje ^-**1""
svetnikov, zato je bila DEKLARACIJA OBČIN
KOROŠKE REGIJE O USTANOVITVI KOROŠKE POKRAJINE sprejeta z več kot
dvotretinjsko veČino vseh svetnikov.

,vA
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Občina
ViMe/^J/CA

Občinski svet Občine
svoji

34.

VtAlž&nfcC) .

je dne

3C. O 3.

na

seji obravnaval

DEKLARACIJO
OBČIN KOROŠKE REGIJE
O USTANOVITVI KOROŠKE POKRAJINE

in ga sprejel s (z)
in

glasovi ZA
glasovi PROTI.

Občinski svet šteje
^7
svetnikov, zato je bila DEKLARACIJA OBČIN
KOROŠKE REGIJE O USTANOVITVI KOROŠKE POKRAJINE sprejeta z več kot
dvotretinjsko večino vseh svetnikov.
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Občina
HlSUMJk

Občinski svet Občine
svoji M

ie dne ~~f-

-t03^ na

seji obravnaval

DEKLARACIJO
OBČIN KOROŠKE REGIJE
O USTANOVITVI KOROŠKE POKRAJINE

in ga sprejel s (z)
in

glasovi ZA
^

glasovi PROTI.

Občinski svet šteje ^
svetnikov, zato je bila DEKLARACIJA OBČIN
KOROŠKE REGIJE O USTANOVITVI KOROŠKE POKRAJINE sprejeta z več kot
dvotretinjsko večino vseh svetnikov.
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Občina
tAftl .1F1

Ob

PRAV/

Občinski svet Občine
svoji

$5",

Ob 1)£AV)

je dne

/jGjk~ 4c\°l2

na

seji obravnaval

DEKLARACIJO
OBČIN KOROŠKE REGIJE
O USTANOVITVI KOROŠKE POKRAJINE

in ga sprejel s (z)
in

jj(f
0

glasovi ZA
glasovi PROTI.

Občinski svet šteje
l&
svetnikov, zato je bila DEKLARACIJA OBČIN
KOROŠKE REGIJE O USTANOVITVI KOROŠKE POKRAJINE sprejeta z več kot
dvotretinjsko veČino vseh svetnikov.
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Predlog zakona o

DODATNEM

SOFINANCIRANJU

IZGRADNJE

OSNOVNIH

ŠOL

(ZDSIOS)

- EPA 709 - II - prva obravnava

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS bodo pri obravnavi predloga sprememb in dopolnitev
v Državnem zboru in pri delu njegovih organov sodelovali kot
predlagatelji.

Skupina poslancev
Ljubljana, 4.2.1999
V skladu s 174. in 175. členom Poslovnika Državnega zbora
RS (Ur. list RS, št. 40/93 in 80/94) podpisani poslanci kot
predlagatelji pošiljajo

PODPISI POSLANCEV:
1. FRANC POKŠIČ,
2. JANEZ MEŽAN,
3. VLADIMIR ČELIGOJ,
4. MIRKO ZAMERNIK,

- PREDLOG ZAKONA O DODATNEM SOFINANCIRANJU
IZGRADNJE OSNOVNIH ŠOL,
ki naj bi ga Državni zbor RS obravnaval in sprejel.

l.r.
l.r.
l.r.
l.r.

)
mestnih središčih pa mladi ne bodo imeli od česa in kje živeti.

I. UVOD

CILJI IN NAČELA ZAKONA

OCENA STANJA

Osnovni namen tega zakona je zagotoviti otrokom na
demografsko ogroženih področjih vsaj približno enake pogoje,
kot jih imajo v urbanih naseljih. Predlagatelji ocenjujemo, da je to
eden od nujnih ukrepov za ohranitev in razvoj slovenskega
podeželja.

V Sloveniji je veliko občin, ki kot ustanovitelji osnovnih šol nimajo
dovolj sredstev niti za vzdrževanje. Še večji problem pa se v teh
občinah pojavi, ko je na področju šolstva potrebna investicija.
Dejstvo, da so te občine pretežno demografsko ogrožene pa
njihovo finančno šibkost izpostavi kot še večji problem.
Odseljevanje prebivalstva je za te kraje že tako veliko, če pa
otroci ne morejo vsaj v osnovno šolo hoditi v domačem kraju pa
je verjetnost njihove odselitve v urbana naselja še večja.

Telovadnica v teh krajih pa je mnogo več kot le prostor, kjer
telovadijo otroci, ampak pomeni velik prispevek za splošni razvoj
tega kraja.

Praksa je pokazala, da je v Slovenji kar nekaj občin, ki niso
sposobne sofinancirati izgradnje ali obnove šol pod finančnimi
pogoji kot so uveljavljeni sedaj. V nekaterih primerih so občine
tako finančno šibke, da ne bi bile sposobne izgraditi šole niti, v
primeru, ko bi za to namenile celoten občinski proračun.

FINANČNE POSLEDICE
Sprejetje zakona bo obremenilo državni proračuna za
5.000.000.000 SIT, kar pa v primerjavi z učinki zakona ne bo
predstavljalo velikega finančnega bremena. To je le 0,00033%
državnega proračuna.

Približevanje osnovnega šolstva otrokom mora biti cilj šolske
politike, saj bo v nasprotnem primeru naše podeželje izumrlo, v
3. marec 1999
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3. člen

II. BESEDILO ČLENOV

Sredstva iz prejšnjega odstavka se namenijo za dodatno
sofinanciranje izgradnje osnovnih šol, ki se gradijo oziroma se
bodo pričele graditi v tistih občinah, v katerih je povprečni prihodek
na prebivalca nižji od 2/3 državnega povprečja oziroma v tistih
občinah, v katerih prihodki občine ne dosegajo 75% izračunane
primerne porabe.

1. člen
S tem zakonom se določijo pogoji in načini dodatnega
sofinanciranja izgradnje osnovnih šol v Republiki Sloveniji, obseg
potrebnih sredstev, viri sredstev in način njihovega zagotavljanja.
2. člen

4. člen

Republika Slovenija bo za dodatno sofinanciranje izgradnje
osnovnih šol v državnem proračunu v obdobju od leta 1999 do
leta 2009 zagotavljala sredstva v višini najmanj 300.000.000 SIT
na leto upoštevaje stopnjo rasti proračuna.

Minister za šolstvo in šport v roku 60 dni po sprejemu tega zakona
predpiše naivodila o pridobitvi in porabi sredstev ter način
dodatnega sofinanciranja.
5. člen

Sredstva iz prejšnjega odstavka se oblikujejo v proračunu pod
posebno postavko ministrstva, pristojnega za šolstvo in šport.

Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV:
To naj bi bile tiste občine v katerih je povprečni prihodek na
prebivalca nižji od 2/3 državnega povprečja oziroma tiste občine,
ki ne dosegajo 75% izračunane primerne porabe.

Prvi člen opredeljuje namen zakona.
V drugem členu je določen čas trajanja dodatnega financiranja
izgradnje osnovnih šol ter obseg zagotovljenih sredstev na leto.
Drugi odstavek določa, da se sredstva zagotovijo v državnem
proračunu.

Četrti člen nalaga ministrstvu za šolstvo in šport, da pripravi v
roku 60 dni vse potrebne prepise za izvajanje tega zakona. Peti
člen določa kdaj začne zakon veljati.

Tretji člen opredeljuje kriterije po katerih so občine upravičene do
dodatnega sofinanciranja.

poročevalec, št. 12
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

POGODBE

SODELOVANJU

SLOVENIJO

TER

IN

FLAMSKO

MED

0

REPUBLIKO

FLAMSKO

REGIJO

SKUPNOSTJO

(BRFLS)

■ EPA 713 - II ■

teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 97. seji dne 18. februarja 1999
določila besedilo:

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in
razvoj;
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj.

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE O
SODELOVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN
FLAMSKO SKUPNOSTJO TER FLAMSKO REGIJO,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena zakona o zunanjih zadevah.
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

I.člen

2.člen

Ratificira se Pogodba o sodelovanju med Republiko Slovenijo in
Flamsko skupnostjo ter Flamsko regijo, podpisana v Ljubljani
dne 3. septembra 1998.

Pogodba se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*

* Besedilo izvirnika v nizozemskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.
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Pogodba o sodelovanju

med

Republiko Slovenijo

in

Flamsko skupnostjo

ter

Flamsko regijo
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- širjenja dvostranske trgovine.

POGODBA O SODELOVANJU MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN
FLAMSKO SKUPNOSTJO TER
FLAMSKO REGIJO

*

V ta namen pogodbenici pospešujeta izmenjavo menedžerjev in
strokovnjakov, ki so specializirani za ustanavljanje struktur za
majhne in srednje velike družbe in programov menedžmenta za
menedžerje majhnih in srednje velikih podjetij.

REPUBLIKA SLOVENIJA

3. ČLEN

in

Pogodbenici spodbujata sodelovanje in izmenjave med javnimi in
zasebnimi organi na področju osnovnih in uporabnih znanstvenih
raziskav in tehnološkega razvoja.

FLAMSKA SKUPNOST TER FLAMSKA REGIJA, v nadaljnjem
besedilu "FLANDRIJA"

V rednih presledkih določita, kateri sektorji imajo prednost na
področju znanstvenega in tehnološkega razvoja.

v nadaljnjem besedilu "pogodbenici" sta se,
sklicujoč se na n|une prijateljske vezi in skupne vrednote
svobode, demokracije, pravičnosti in solidarnosti;

4. ČLEN

glede na to, da so zgodovinske spremembe ustvarile možnosti
za vzpostavitev pravičnega in trajnega miru v Evropi, na podlagi
Ustanovne listine Združenih narodov, načel Helsinške sklepne
listine, na podlagi Evropske konvencije o človekovih pravicah in
Pariške listine za novo Evropo;

Pogodbenici spodbujata sodelovanje in izmenjave na kulturnem
in družbeno-kulturnem področju. Podpirata prednostne dejavnosti,
ki prispevajo h kulturnemu razvoju in širjenju njunih jezikov in
kultur v drugi državi.
Podpirata tudi izmenjave na področju umetnosti in s skupnimi
močmi varujeta njuno kulturno dediščino.

pozdravljata pogajanja med Republiko Slovenijo in Evropsko Unijo,
katerih cilj je polnopravno članstvo v Uniji;

Nadalje pospešujeta izmenjave na avdiovizualnem področju.

v želji, da bi potrdili obstoječe sodelovanje;
z namenom, da bi to sodelovanje razširili na nova področja, kot
so določena s to pogodbo, v kolikor ta spadajo na področja
delovanja pogodbenic, da bi prispevali k vzpostavitvi tesnejših
vezi med Republiko Slovenijo in Flandrijo,

5. ČLEN
Pogodbenici podpirata in pospešujeta sodelovanje v turizmu.
V ta namen pospešujeta izmenjavo strokovnjakov in izmenjavo
izkušenj ter informacij o turistični politiki.

DOGOVORILI, KOT SLEDI:
1. ČLEN

6. ČLEN

Pogodbenici krepita sodelovanje na področjih, kot so
gospodarstvo, znanost, tehnologija, izobraževanje, kultura,
socialna politika, stanovanjska politika, varstvo okolja, regionalno
planiranje, infrastruktura, prometna politika, kmetijstvo in živilskopredelovalna industrija, poklicno usposabljanje in zaposlovanje,
turizem, šport, telekomunikacije in politika javnih občil.

Pogodbenici spodbujata sodelovanje med športnimi organizacijami,
izmenjavo športnih ekip in športnikov in sodelovanje na športnih
prireditvah obeh držav.

V ta namen pospešujeta sodelovanje med institucijami in družbami,
ki so dejavne na omenjenih področjih.

7. ČLEN

Pogodbenici podpirata in pospešujeta sodelovanje v športu.

Pogodbenici poglabljata sodelovanje in izmenjave v izobraževanju,
usposabljanju in poklicnem usposabljanju.

Pogodbenici spodbujata izmenjavo izkušenj na področjih
tehničnega, tehnološkega in upravnega znanja in izkušenj.

Pogodbenici spodbujata neposredno sodelovanje in stike med
univerzami in drugimi izobraževalnimi institucijami.

2. ČLEN

Spodbujata izmenjavo informacij, izkušenj v poučevanju,
strokovnjakov in rezultate raziskav, dokumentacije in publikacij s
področja izobraževanja in izmenjave učiteljev, učencev in
študentov.

Pogodbenici si prizadevata razširiti medsebojne gospodarske
odnose.
Spodbujata sodelovanje, zlasti na področjih:
•
- razvoja gospodarskih struktur,
- priprave programov menedžmenta za menedžerje družb,
- privabljanja naložb in sklepanja poslov skupnih vlaganj,
- prenosa tehnologij in znanja in izkušenj,
- razvoja poslovnih stikov in izvajanja sodelovanja med družbami
in institucijami,
- panožnih programov,
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8. ČLEN
Pogodbenici sodelujeta na socialnem področju ter na področju
dela in iskanja zaposlitve, še zlasti kar zadeva poklicno
usposabljanje, delovna razmerja in pogajanja med sindikati in
delodajalci, družinsko politiko, socialno skrbstvo, posebno pomoč
mladim, vključevanje invalidov v družbo in skrb za ostarele.
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Vodje obeh delegacij v komisiji se lahko občasno sestajata, da bi
razpravljala o izvajanju delovnih programov.

9. ČLEN
Pogodbenici sodelujeta na področju zdravstvenega varstva.

14. ČLEN

Posebna pozornost se posveča zdravstveni oskrbi, zdravstveni
vzgoji in preventivnemu zdravstvenem varstvu.

Mešano komisijo sestavljajo predstavniki, ki jih imenujeta
pogodbenici:

10. ČLEN

Naloge mešane komisije so:

Pogodbenici spodbujata sodelovanje in izmenjave na področju
okolja, razvoja podeželja, regionalnega planiranja, stanovanjske
politike, infrastrukture, prometne politike in telekomunikacij.

- priprava in odobritev programov in projektov, ki so načrtovani
za bližnjo prihodnost;
- nadzor financiranja programov in projektov, ki izhajajo iz te
pogodbe in ga izvajata pogodbenici;
- preverjanje napredka sodelovanja in ocenjevanje njegovih
rezultatov;
- usklajevanje prioritet v rednih časovnih presledkih in določanje
smernic;
- proučevanje vseh problemov, ki so povezani z izvajanjem,
delovanjem in razlago te pogodbe.

Pospešujeta izmenjavo znanstvenih, tehničnih in statističnih
podatkov ter prenos tehnologije, zlasti glede varstva okolja in
sanacije.
11. ČLEN
Pogodbenici spodbujata sodelovanje in izmenjave na področju
kmetijstva. Spodbujata izmenjavo znanstvenih, tehničnih in
statističnih informacij ter tehnologije na omenjenem področju.

15. ČLEN
Ta pogodba začne veljati na dan, ko sta se pogodbenici pisno
obvestili, da so bile izpolnjene njune zahteve za začetek veljavnosti
te pogodbe.

12. ČLEN
Na področjih, ki jih zajema ta pogodba, si pogodbenici prizadevata
za sodelovanje v okviru mednarodnih organizacij. V ta namen se
lahko obveščata o svojih stališčih in se na splošno posvetujeta.

Ta pogodba se sklene za pet (5) let.
Po tem se samodejno obnavlja za nadaljnja (2) dveletna obdobja.
Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli odpove to pogodbo s
predhodnim šest mesečnim (6-mesečnim) pisnim obvestilom drugi
pogodbenici.

Pogodbenici sodelujeta v okviru programov mednarodnih
organizacij na področjih, omenjenih v 1. členu, ter poudarjata
posebne vezi prijateljstva in sodelovanja.

V primeru odpovedi pogodbenici sprejmeta ukrepe, potrebne za
zagotavljanje dokončanja vseh skupnih projektov, ki izhajajo iz te
pogodbe.

13. ČLEN
Za namen izvajanja te pogodbe, pogodbenici ustanovita Mešano
komisijo Slovenija - Flandrija.

Sestavljeno v Ljubljani, dne 3. septembra 1998, v dveh izvirnikih,
v slovenskem, nizozemskem in angleškem jeziku, pri čemer so
vsa tri besedila enako verodostojna. V primeru spora služi
angleško besedilo kot podlaga za sporazum.

Ta komisija se sestaja vsaj vsaki dve leti, izmenično v Sloveniji in
v Flandriji.

Za Republiko Slovenijo
Marjan Senjur, l.r.

Mešana komisija lahko zadolži delovne skupine, da organizirajo
začasne sestanke v podporo izvajanju delovnih programov.
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Za Flandrijo
Luc van den Brande, l.r.
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3. člen

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

Za izvajanje pogodbe skrbi Vlada Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV

socialna politika, stanovanjska politika, varstvo okolja, regionalno
planiranje, infrastruktura, prometna politika, kmetijstvo in živilskopredelovalna industrija, poklicno usposabljanje in zaposlovanje,
turizem, šport, telekomunikacije in politika javnih občil.

Pogodbo o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Flamsko
skupnostjo ter Flamsko regijo, sta 3. septembra 1998 v Ljubljani
podpisala dr. Marjan Senjur, minister za ekonomske odnose in
razvoj in Luc van den Brande, ministrski predsednik tlamske
vlade.

Pogodbo o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Flamske regije v skladu z 2. odstavkom 63. Zakona o zunanjih
zadevah ratificira državni zbor RS.

Pogodba zagotavlja podlago za krepitev medsebojnega
sodelovanja s Flamsko regijo, ki je ena najbolj dinamičnih in
propulzivnih evropskih regij, kije pripravljena vlagati v Sloveniji in
tesno sodelovati tudi na tehničnem področju. Pristojnost za
sklepanje mednarodnih pogodb ima od I. 1993. Regija je pri
sklepanju samostojna, federalno vlado samo obvesti o namenih.

Zaradi izvajanja pogodbe ne bo potrebno sprejeti novih ali
spremeniti veljavnih predpisov.
Na podlagi sklenjene pogodbe za Republiko Slovenijo ne bodo
nastale nove finančne obveznosti.

Pogodba je krovne narave in zajema sodelovanje na področjih
kot so gospodarstvo, znanost, tehnologija, izobraževanje, kultura,
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IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA

Poročilo

K

OBRAVNAVI

PROBLEMATIKE

FINANČNEGA

NADZORA

IZVAJANJEM

NACIONALNEGA

PROGRAMA

REPUBLIKI

IZGRADNJE

NAD

AVTOCEST

V

SLOVENIJI

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna
in drugih javnih financ je na 21. seji, 3. februarja 1999, obravnaval
problematiko finančnega nadzora nad izvajanjem nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.

- poročilo RS RS o nadzoru na Ministrstvu za promet in zveze v
zvezi s postopkom priprave in sprejemanja lokacijskega načrta
za AC odsek Vransko - Blagovica (št. 450-02/93-9/236; 17. 2.
1998)

Člani odbora so za razpravo prejeli naslednja gradiva:

- poročilo RS RS o reviziji proračunske postavke 4623 - sredstva
za izgradnjo avtocest na Ministrstvu za finance za leto 1995 (št.
450-02/93-9/261; 16. 4. 1998)

- poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije (RS RS) o
nadzoru na Ministrstvu za okolje in prostor - Upravi RS za varstvo
narave (št. 450-02/93-9/150; 26. 2. 1997)

- sklepe, ki jih je Vlada RS sprejela ob obravnavi priporočil
Računskega sodišča Ministrstvu za finance ob reviziji proračunske
postavke 4623 - sredstva za izgradnjo avtocest št. 1202-7/97-32
za leto 1995 (št. 450-02/93-9/261; 5. 5. 1998)

- poročilo RS RS o reviziji računovodskih izkazov za leto 1995
Družbe za državne ceste, d.o.o. (450-02/93-9/216; 10. 11. 1997)
- pojasnila Družbe za državne ceste, d.o.o. k poročilu o reviziji
računovodskih izkazov za leto 1995 Družbe za državne ceste
št. 1208/96 -42 (Št. 450-02/93-9/216; 12. 11. 1997)

- poročilo RS RS o reviziji poslovanja Družbe za avtoceste v
Republiki Sloveniji, d.d. (450-02/93-9/266; 1. 6. 1998)
- poročilo RS RS o reviziji postopka priprave in izvedbe javnega
razpisa v Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (450-02/
93-9/304; 7.12. 1998)

- poročilo RS RS o nadzoru priprave predloga investicijske
odločitve za AC odsek Vransko - Blagovica v Družbi za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d. (št. 450-02/93-9/234; 16. 2. 1998)

- poročilo člana RS RS, gospoda Martina Jakšeta, izdelano na
osnovi dokončnih poročil o nadzoru v zvezi s postopkom priprave
in sprejemanja lokacijskega načrta za odsek AC Vransko Blagovica (št.450-02/93-9/236, 234, 237; 18. 9. 1998)

- poročilo RS RS o nadzoru na Ministrstvu za okolje in prostor v
Uradu za prostorsko planiranje v zvezi s postopkom priprave in
sprejemanja lokacijskega načrta za AC odsek Vransko - Blagovica
(št. 450-02/93-9/237; 17. 2. 1998)

- sklep Državnega zbora ob obravnavi predloga Letnega plana
razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1998 in Letnega programa
dela DARS d.d. za leto 1998

- informacijo Vlade Republike Slovenije k poročilu
drugostopenjskega senata Računskega sodišča o nadzoru na
Ministrstvu za okolje in prostor - Uradu RS za prostorosko
planiranje v zvezi z postopkom priprave in sprejemanja
lokacijskega načrta za AC odsek Vransko - Blagovica (št. 45002/93-9/237; 8. 7. 1998)
3. marec 1999

- odgovor predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije
na sklep 20. izredne seje Državnega zbora ob obravnavi Letnega
plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1998 in letnega
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programa DARS d.d. za leto 1998 (št. 450-02/93-9/259; 10. 4.
1998)

in namen razprave na odboru naj bi bil predvsem ta, da revidirane
osebe povedo, kaj bodo storili za odpravo nepravilnosti.

- končno poročilo posebne komisije za oceno investicije za AC
odsek Arja vas - Vransko, Severne obvozne ceste Zadobrova Tomačevo in Vzhodne avtoceste Šentjakob - Malence (št. 32110/89-2/360; 27. 11. 1998)

Minister za okolje in prostor je v svojem odgovoru na revizijske
zaključke Računskega sodišča povedal, da smatrajo, da je bila
trasa odseka avtoceste Arja vas - Vransko izbrana pravilno, saj
so pri predhodnih opravilih sodelovale skupine strokovnjakov in
da zavračajo nepreverjene trditve posameznikov, da bi bila druga
trasa boljša. Lahko bi bila ekonomsko cenejša (pa še to je zelo
vprašljivo), ne bi pa bila ustrezno umeščena v prostor, poleg tega
pa je vprašanje, če bi lokalni dejavniki sploh dali soglasje za to
traso. Glede naročnika lokacijskih načrtov za gradnjo (kar je tudi
eden od očitkov Računskega sodišča) je povedal, da delajo v
skladu z zakonom in da bodo postopke spremenili le, če bo
Državni zbor spremenil zakon. Smatra pa, da je sedanji zakonsko
določen postopek dober, saj zagotavlja, da vseh opravil pri pripravi
gradnje avtocest ne opravlja samo en organ.

- ugovor Uprave DARS d.d. na končno poročilo posebne komisije
za pregled in oceno investicijskih programov (št. 321-10/89-2/
360; 7.12. 1998) s prilogami
- analizo vzrokov visokega povečanja stroškov pri izgradnji
avtocestnih odsekov glede na prvotni program izgradnje
avtocestnega omrežja od začetka njegovega izvajanja do konca
leta 1997 (Vlada Republike Slovenije, št. 321-10/89-2/363; 18.12.
1998)
- poročilo člana RS RS, g. Martina Jakšeta izdelano na osnovi
dokončnih poročil RS o izvajanju javnih razpisov za realizacijo
cestnih programov (št. 450-02/93-9/316; 8. 1. 1999)

Minister za promet in zveze je pojasnil, da so na ministrstvu
podrobno proučili vsa gradiva, ki se nanašajo na gradnjo avtocest
in tudi že sprejeli nekatere ukrepe, s katerimi naj bi predvsem
naredili sistem bolj pregleden tako, da bi laže pravočasno reagirali
na odstopanja v izvajanju nacionalnega programa. Ugotovil je, da
je nadzor ustrezen, saj je postavljen na različnih nivojih. Opozoril
je, da je Računsko sodišče revidiralo v glavnem zadeve pred
letom 1997, ko je on postal minister, kljub vsemu pa priporočila
upoštevajo. Povedal je tudi, da bodo pri naslednji oddaji inženirskih
del dosledno upoštevali zakon o javnih naročilih, da se ne bi
ponovile napake iz leta 1994, ko je DARS oddal dela DDC.

- poročilo o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev za
graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od 1. 1. 1998 do 30. 9.
1998 (št. 433-03/92-2/19; 28. 1. 1999)
- osnutek ugotovitev in sklepov, ki naj bi jih po obravnavi gradiva
sprejel odbor (3. 2. 1999).
V uvodu je predsednik odbora povedal, da je obravnava
nadzora nad izvajanjem nacionalnega program izgradnje avtocest
v Sloveniji po finančni plati najbolj obsežen projekt v Sloveniji in
tako tudi največja zadeva, ki se je je v reviziji lotilo Računsko
sodišče in sedaj tudi odbor. S problematiko nadzora se je ukvarjal
v svojih obravnavah tudi že Državni zbor, zlasti ob obravnavi
Letnega programa DARS d.d. za leto 1998 ter Letnega plana
razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1998 in Letnega programa
dela DARS d.d. za leto 1998. Ob obravnavi teh gradiv je zbor na
20. izredni seji, 25. 3.1998 tudi sprejel sklepa, s katerima je zahteval
od Vlade Republike Slovenije, da izdela analizo vzrokov visokega
povečanja stroškov izgradnje avtocest in predlagal Računskemu
sodišču, da opravi revizijo programa izgradnje avtocest.

V razpravi so prisotni člani odbora in ostali vabljeni opozarjali
predvsem na veliko povečanje stroškov izvedbe avtocestnega
programa od njegove prvotne različice do danes. Ugotavljali so,
da je bil na eni strani prvotni program pripravljen nestrokovno, saj
ni bilo dovolj ustreznih osnov za njegovo pripravo. Po drugi strani
pa so nekateri razpravljalci menili, da je šlo za zavestno nižanje
vrednostni programa, predvsem iz političnih razlogov. Gradnjo
avtocest zelo dražijo tudi dodatne zahteve posameznih
soglasodajalcev in lokalnih skupnosti ter prebivalcev ob trasi in
potrebno bi bilo točno določiti, kaj od teh zahtev se lahko upošteva
in kaj je potrebno finančno pokriti iz drugih virov.
Glede trase Vransko - Blagovica so nekateri člani odbora menili,
da n| bila izbrana ustrezno, zlasti zato, ker vse možne variante
niso Bile dovolj proučene, kar je v svojih ugotovitvah napisalo tudi
Računsko sodišče. Po drugi strani pa so predstavniki ministrstev
poudarjali, da so bili pri izbiri trase opravljeni vsi potrebni postopki.
Pri izbiri trase so upoštevali tudi načelo, da mora avtocesta
povezovati večja mesta in urbana naselja med seboj (primer
Zasavja).

Predsednik odbora je nato navedel še vsa gradiva, s katerimi
razpolagajo člani odbora in ostali vabljeni ter pri tem posebej
opozoril na osnutek ugotovitev in sklepov, ki naj bi jih odbor sprejel
po obravnavi.
Povedal je še, da je bilo o izvajanju nacionalnega programa izgradnje
avtocest doslej v javnosti slišati veliko informacij, dezinformacij in
tudi neresnic, predvsem zato, ker ni bilo na razpolago ustreznih
gradiv. Odbor tudi zaradi tega ni prej uvrstil obravnave te točke
na dnevni red. Sedaj so zbrana vsa potrebna gradiva in razprava
o problematiki finančnega nadzora nad izgradnjo avtocest je lahko
kvalitetna in pripelje do kvalitetnih zaključkov, ki naj bi predvsem
pripomogli k boljšemu delu v bodoče. Problematiko bo obravnaval
tudi Odbor za infrastrukturo in okolje, ki bo zadeve obravnaval
predvsem s svojega vidika in jim bodo zaključki Odbora za nadzor
proračuna in drugih javnih financ lahko v pomoč pri razpravi.

Člani odbora so razpravljali tudi o neustrezni oddaji del oziroma o
nepopolnih in nepravilno izvedenih javnih razpisih, s katerim sta
DARS in DRSC oddala dela DDC. Ugotovili so, da so bili pri javnem
razpisu nekateri možni ponudniki že s samimi razpisnimi pogoji
izločeni, napake pa so bile storjene tudi v postopku izbire
najugodnejšega ponudnika.
Nekateri prisotni so menili, da bi morali izboljšati zlasti finančni
nadzor, še posebej pa nadzor nad izvajanjem že sklenjenih pogodb.
Prevečkrat se namreč dogaja, da po podpisu pogodb z (na videz)
zelo ugodnimi ponudniki prihaja do podražitev, aneksov k prvotni
pogodbi ter s tem do velikih podražitev.

V svoji predstavitvi revizijskih poročil |e predsednik
Računskega sodišča povedal, da je bilo pri revizijah, ki so jih
opravili in se nanašajo na izgradnjo avtocest ter organe oziroma
družbe, ki pri tem sodelujejo, opravljeno veliko dela. Večina poročil
je postalo dokončnih šele po obravnavi na velikem senatu, kar
kaže po eni strani na to, da je problematika zelo kompleksna, po
drugi strani pa tudi na to, da se revidirane osebe niso strinjale z
ugotovitvami Računskega sodišča in so jih prerekale, dokler so
to v skladu z zakonom lahko delale. Sedaj so poročila dokončna
poročevalec, št. 12

Glede problematike vezane na "bencinski tolar", ki jo v enem od
svojih poročil pravtako ugotavlja Računsko sodišče in zaradi
česar je Ministrstvu za finance tudi podalo negativno mnenje, je
odbor po pojasnilu predstavnikov Ministrstva za finance in po
seznanitvi s spremembami, ki so bile opravljene (nov zakon o
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določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji (Ur. I. RS št. 57/98) ter sprememb in dopolnitev zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 91/98)
jasneje določeni način zbiranja in pretok sredstev, ki so po zakonu
namenjena za gradnjo avtocest in nadzor njihove porabe.

"bencinskem tolarju", nova pogodba o načinu upravljana z
zbranimi sredstvi, nov protokol o načinu razporejana sredstev)
ugotovil, da so bila na tem področju priporočila Računskega
sodišča (zlasti glede večjega nadzora namenske uporabe
sredstev) upoštevana. To je razvidno tudi iz poročila o izdvajanju
sredstev in namenski porabi sredstev za graditev državnih cest,
določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji od 1.1.1998 do 30. 9. 1998.

3. Odbor predlaga Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za promet
in zveze in Ministrstvu za okolje in prostor, da preverijo in jasneje
določijo postopke, pristojnosti in pooblastila ter odgovornosti
posameznih subjektov v procesu priprave in izvajanja
avtocestnega programa. Pri tem naj še večji poudarek posvetijo
tekočemu nadzoru.

V razpravi je bilo postavljeno še vprašanje spremebe pri cestninah
za tovornjake. Po stavki avtocestnih prevoznikov v letu 1998 se
je namreč cestnina na avtocestah za 3. in 4. razred bistveno
znižala. Ker je cestnina eden od virov za izgradnjo avtocest, bi
lahko tudi to ogrozilo izvajanje nacionalnega programa gradnje
avtocest. Pojasnjeno je bilo, da vpliv zmanjšanja cestnine ni tako
velik, saj je kompenziran s tem, da morajo tovornjaki obvezno
voziti po avtocestah in ne po obvoznih magistralnih ali lokalnih
cestah kot so delali prej. Tako se zaradi večjega prometa
tovornjakov po avtocestah kljub nižji cestnini v končnem znesku
nabere iz tega vira približno enako sredstev kot se je v prejšnjih
letih.

4. Odbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da preveri
organiziranost služb in pravnih oseb, ki sodelujejo pri izvajanju
avtocestnega programa in zagotovi jasne in transparentne odnose
med Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za promet in
zveze, DARS in DDC oziroma drugimi "inženirji", ki sodelujejo pri
izvajanju nacionalnega programa. Glede na ugotovitve
Računskega sodišča je potrebno ponovno preveriti organiziranost
oziroma status DDC.
5. Odbor predlaga Vladi, da zagotovi stalni in učinkovit nadzor
nad izvajanjem programa preko Ministrstva za promet in zveze,
Službe za proračunsko inšpekcijo pri Ministrstvu za finance in
organov DARS. Zagotovi naj tudi najmanj polletno poročanje
Državnemu zboru.

Po končani razpravi o problematiki finančnega nadzora nad
izvajanjem nacionalnega programa izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji je Odbor za nadzor proračuna in drugih
javnih financ sprejel naslednje

6. Odbor predlaga Vladi, da glede na praktične izkušnje pri delu
DARS in ugotovitve Računskega sodišča ponovno preveri
smotrnost sedeža družbe in racionalnost organiziranosti
dejavnosti na dveh lokacijah. Po potrebi naj predlaga spremembo
zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji.

UGOTOVITVE IN SKLEPE:
1. Odbor ugotavlja, da je pri izvajanju nacionalnega programa
avtocest od njegovega sprejema do danes prišlo do velikega
povečanja stroškov. Odbor ob tem ugotavlja, da je bil prvotni
nacionalni program finančno podcenjen, ker ni bil pripravljen na
osnovi ustreznih strokovnih podlag (raziskave, prostorskotehnična dokumentacija, celovitost programa...).

7. Odbor se je seznanil s poročili Računskega sodišča Republike
Slovenije, drugimi gradivi in odgovori nadziranih pravnih oseb.
Vlada in ostali pravni subjekti naj Odboru za nadzor proračuna in
drugih javnih financ v roku 30 dni poročajo o realizaciji sklepov,
ugotovitev in priporočil, ki jih je v svojih poročilih navedlo Računsko
sodišče RS ter o realizaciji teh sklepov Odbora za nadzor
proračuna in drugih javnih financ.

Odbor ugotavlja, da je povečanje stroškov v veliki meri posledica
povečanja prvotnega programa, dodatnih del (povečanje
obračunskih količin, spremembe tras, nepopolne raziskave,
upoštevanje dodatnih zahtev lokalnih skupnosti in prebivalcev ob
trasi...), sprememb v tehnologiji gradnje ter splošnega povečanja
cen gradbenih materialov in storitev.

8. Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ predlaga
Odboru za infrastrukturo in okolje, da pri obravnavi točke
"Obravnava poročil in gradiv v zvezi z uresničevanjem
Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji"
na 38. seji odbora upošteva tudi te sklepe Odbora za nadzor
proračuna in drugih javnih financ.

Poročila o nadzoru izvajanja nacionalnega programa izgradnje
avtocest pa ugotavljajo, da je del povečanja stroškov nastal tudi
zaradi pomanjkljivosti in nepravilnosti pri pripravi in izvajanju
programa.

Svetovalec DZ
mag. Jože KONČAN, l.r.

2. Odbor ugotavlja, da so s sprejemom novega zakona o
zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest,
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Predsednik odbora
Feri HORVAT, l.r.
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