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4. podzakonski akt po ZRud-1 Faza: 
Številka: 007-238/2010 OSNUTEK 
EVA: 2010-2111-0102 za javno obravnavno 
 
Na podlagi drugega in četrtega odstavka 74. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 
61/10, 62/10-popr. in 76/10) izdaja ministrica za gospodarstvo v soglasju z ministrom za delo, 
družino in socialne zadeve in ministrom za okolje in prostor 
 

PRAVILNIK  
o rudarskem tehničnem soglasju 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa postopek in pogoje za izdajo tehničnega soglasja za tehnično presojo 

o izpolnjevanju in uporabnosti rudarskih postrojev in z njim povezanih odkopnih metod za 
izvajanje rudarskih del (v nadaljnjem besedilu: rudarsko tehnično soglasje). 
 

2. člen 
(pojmi) 

Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot jih določa Zakon o rudarstvu. 
 

II. POSTOPEK IN POGOJI IZDAJE RUDARSKEGA TEHNIČNEGA SOGLASJA 
 

1. Postopek izdaje rudarskega tehničnega soglasja 
 

3. člen 
(predlagatelj vloge) 

Proizvajalec, uvoznik ali projektant rudarskega postroja naslovi vlogo za izdajo 
rudarskega tehničnega soglasja na ministrstvo, pristojno za rudarstvo (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo). 
 

4. člen 
(vsebina vloge) 

K vlogi za izdajo rudarskega tehničnega soglasja je potrebno priložiti: 
1. obrazložitev razlogov za pridobitev rudarskega tehničnega soglasja, 
2.  opis vrste in namen rudarskega postroja, 
3. tehnične podatke o rudarskem postroju, 
4. idejno zasnovo dokumentacije o rudarske postroju, izdelane v skladu s predpisi, ki urejajo 

zagotavljanje varnosti strojev in 
5. utemeljitev odstopanj od tehničnih predpisov. 

 
5. člen 

 (način odločanja) 
O izdali rudarskega tehničnega soglasja odloča ministrica oziroma minister, pristojen za 

rudarstvo (v nadaljnjem besedilu: minister) na podlagi strokovnega mnenja odbora 
izvedencev rudarske stroke, ustanovljenega pri ministrstvu (v nadaljnjem besedilu: odbor 
izvedencev) 
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2. Pogoji izdaje rudarskega tehničnega soglasja 
 

6. člen 
 (strokovno mnenje) 

(1) Po prejemu vloge za izdajo rudarskega tehničnega soglasja odbor izvedencev rudarske 
stroke, najprej preveri, ali so vlogi za izdajo rudarskega tehničnega priloženi podatki iz 
prejšnjega člena. 

(2) Če odbor izvedencev oceni, da je potrebno vlogo dopolniti ali popraviti, jo vrne 
vlagatelju in določi rok, v katerem je treba podatke o rudarskem postroju dopolniti ali 
popraviti. 

(3) Ko odbor izvedencev ugotovi, da je vloga za izdajo rudarskega tehničnega soglasja 
ustrezno dopolnjena oziroma popravljena, predloži ministrici oziroma ministru, pristojnemu 
za rudarstvo (v nadaljnjem besedilu: minister) mnenje s strokovno obrazložitvijo. 

 
7. člen 

 (odločitev) 
 (1) Minister, pristojen za rudarstvo, na podlagi mnenja iz tretjega odstavka prejšnjega 

člena odloči o izdaji ali zavrnitvi rudarskega tehničnega soglasja z odločbo, ki se jo vlagatelju 
vloge vroči osebno. 

(2) Zoper odločbo, izdano v postopku izdaje rudarskega tehničnega soglasje, je dopustna 
pritožba, o kateri odloči Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). Zoper 
odločbo vlade je dopusten upravni spor. 

 
8. člen 

(stroški za delo odbora izvedencev) 
Stroški za izdajo rudarskega tehničnega soglasja, ki nastanejo zaradi dela odbora 

izvedencev, bremenijo vlagatelja vloge. 
 

3. Odbor izvedencev 
 

9. člen 
 (ustanovitev odbora izvedencev) 

(1) Odbor izvedencev šteje najmanj pet članov, od katerih mora biti vsaj eden zaposlen na 
ministrstvu. 

(2) Pri določanju števila članov odbora izvedencev minister upošteva njihovo strokovno 
izobrazbo, ki mora biti tehnične smeri in primerna načinu izdelave in uporabe rudarskih 
postrojev. 

(3) V primeru, da se v odbor izvedencev imenuje samo pet članov, mora biti strokovna 
izobrazba posameznih članov najmanj univerzitetna in z naslednjih področij: 
1. s področja strojništva, 
2. s področja elektrotehnike, 
3. s področja površinskih rudarskih del, 
4. s področja podzemnih rudarskih del in 
5. s področja geotehnologije. 

(4) Na podlagi poprej izvedenega javnega poziva za sodelovanje v članstvu odbora 
izvedencev, ki ga izvede ministrstvo, ustanovi odbor izvedencev minister z odločbo, ki jo 
osebno vroči vsakemu v odbor imenovanemu članu. 

(5) Zoper odločbo, izdano v postopku imenovanja članov odbora izvedencev, je dopustna 
pritožba, o kateri odloči vlada. Zoper odločbo vlade je dopusten upravni spor. 
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10. člen 
(način dela odbora izvedencev) 

(1) Odbor izvedencev opravlja svoje delo na sejah. 
(2) Sejo odbora izvedencev skliče minister, ko prejme ministrstvo vlogo za izdajo 

rudarskega tehničnega soglasja. 
 

11. člen 
(poslovnik o delu odbora izvedencev) 

Odbor izvedencev opravlja svoje delo na sejah v skladu s poslovnikom o delu odbora 
izvedencev, ki ga sprejme minister. 
 

12. člen 
(zagotavljanje dela odbora izvedencev) 

Administrativne in druge pogoje za delo odbora izvedencev zagotavlja ministrstvo. 
 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

13. člen 
(uskladitev poslovnika) 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se šteje za poslovnik o delu odbora izvedencev iz 10. 
člena tega pravilnik poslovnik o delu odbora izvedencev, sprejet na podlagi 7. člena 
Pravilnika o pogojih in postopku za izdajo tehničnega soglasja (Uradni list RS, št. 68/03 in 
83/03-popr.). 
 

14. člen 
(prenehanje z uporabo) 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o pogojih in postopku 
za izdajo tehničnega soglasja (Uradni list RS, št. 68/03 in 83/03-popr.). 
 

15. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 
januarja.2011. 
 
Št. 007-238/2010 
Ljubljana, dne …………. 2010. 
EVA 2010-2111-0102. 

mag. Darja Radić 
MINISTRICA 

za gospodarstvo 
 
SOGLAŠAVA! 

 
dr. Ivan Svetlik 

MINISTER 
za delo, družino in socialne zadeve 

 
prof. dr. Roko Žarnić 

MINISTER 
za okolje in prostor 
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