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4. podzakonski akt po ZRud-1 Faza: 

Številka: 007-238/2010 dopolnjeni OSNUTEK 

EVA: 2010-2111-0102 po javni obravnavi 

Opomba: 

Spremembe, dopolnitve in popravki osnutka z dne 20.10.2010 > v podčrtani pisavi. 

 

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, 

druţino 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 o tehnični presoji 

izpolnjevanja in uporabnosti rudarskih postrojev ter z njimi povezanim izvajanjem rudarskih 

del in rudniških gradenj (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 

 

(naslov 1. poglavja – črtan) 

 

3. člen 

(predlagatelj vloge) 

(1) Proizvajalec, uvoznik ali projektant rudarskega postroja naslovi vlogo za izdajo 

rudarskega tehničnega soglasja na ministrstvo, pristojno za rudarstvo (v nadaljnjem besedilu: 

ministrstvo). 

(2) V primeru izvajanja rudarskih del ali rudniške gradnje naslovi na ministrstvo vlogo iz 

prejšnjega odstavka izvajalec rudarskih del ali rudarski projektant. 

 

4. člen 

(vsebina vloge) 

(1) K vlogi za izdajo rudarskega tehničnega soglasja iz prvega odstavka prejšnjega člena 

je potrebno priloţiti: 

1. obrazloţitev razlogov za pridobitev rudarskega tehničnega soglasja, 

2.  opis vrste in namen rudarskega postroja, 

3. tehnične podatke o rudarskem postroju, 

4. idejno zasnovo dokumentacije o rudarskem postroju in 

5. utemeljitev odstopanj od tehničnih predpisov. 

(2) K vlogi za izdajo rudarskega tehničnega soglasja iz drugega odstavka prejšnjega člena 

je potrebno priloţiti: 

1. obrazloţitev razlogov za pridobitev rudarskega tehničnega soglasja, 

2.  opis vrste in namen nameravanega izvajanja rudarskih del oziroma rudniške gradnje, 
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3. tehnične podatke o nameravanem izvajanju rudarskih del oziroma rudniške gradnje, 

4. idejno zasnovo nameravanega izvajanja rudarskih del oziroma rudniške gradnje in 

5. utemeljitev odstopanj od tehničnih predpisov. 

 

5. člen 

 (odbor izvedencev) 

(1) O izdaji rudarskega tehničnega soglasja odloča ministrica oziroma minister, pristojen 

za rudarstvo (v nadaljnjem besedilu: minister) na podlagi strokovnega mnenja pristojnega 

odbora pooblaščenih izvedencev rudarske stroke (v nadaljnjem besedilu: odbor izvedencev). 

(2) Pristojnost odbora izvedencev se ugotavlja glede na vsebino vloge iz prejšnjega člena. 

(3) Odbor izvedencev sestavljajo fizične in pravne osebe, ki so na način in pod pogoji, ki 

jih določa ta pravilnik, pridobili pravico, da lahko nastopajo kot pooblaščeni izvedenci 

rudarske stroke in jih, v odvisnosti vloge za izdajo rudarskega tehničnega soglasja, na način in 

pod pogoji, ki jih določa ta pravilnik, imenuje minister. 

 

(naslov 2. poglavja – črtan) 

(sedanji 6. člen – prestavljen v 12. člen) 

 

6. člen (novi člen) 

(pogoji za pridobitev pooblastila izvedenca rudarske stroke) 

(1) Pooblastilo izvedenca rudarske stroke lahko pridobi fizična ali pravna oseba za eno, 

dve ali vsa naslednja področja: 

1. rudarski postroji; 

2. rudarska dela; 

3. rudniške gradnje. 

(2) Fizična ali pravna oseba lahko pridobi pooblastilo izvedenca rudarska stroke za 

dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah in/ali izračunih, o zadevah iz prejšnjega 

odstavka. 

(3) Pooblastilo izvedenca rudarska stroke lahko pridobi fizična oseba, ki ima najmanj 

univerzitetno izobrazbo rudarske, geotehnološke, strojne, elektrotehniške, gradbene ali druge 

podobne tehnične smeri, stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s poznavanja strojegradnje, 

izvajanja rudarskih del oziroma rudniških gradenj in: 

- če razpolaga s strokovnimi referencami na področjih iz prvega odstavka prejšnjega člena, 

- če ima potrebna znanja na posameznih področjih iz prvega odstavka prejšnjega člena in 

- če ima ustrezna znanja o uporabi merilne opreme, ki se uporablja v rudarstvu. 

(4) Pooblastilo izvedenca rudarska stroke lahko pridobi pravna oseba, ki ima za polni 

delovni čas stalno zaposleno vsaj eno osebo, ki je pridobila pooblastilo iz prejšnjega odstavka. 

 

(sedanji 7. člen – prestavljen v 13. člen) 

 

7. člen (novi člen) 

(vloga za pridobitev pooblastila izvedenca rudarske stroke) 

(1) Za pridobitev pooblastila izvedenca rudarske stroke mora fizična ali pravna oseba 

podati vlogo na ministrstvo. 

(2) Vloga za pridobitev pooblastila iz prejšnjega odstavka mora poleg splošnih podatkov o 

naslovu fizične osebe oziroma sedeţu in imenu pravne osebe vsebovati: 

1. opredelitev področja iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, 

2. dokazilo o izobrazbi in delovnih izkušnjah, če poda vlogo fizična oseba oziroma dokazilo 

iz četrtega odstavka prejšnjega člena, če poda vlogo pravna oseba in 

3. strokovne reference na področju iz 1. točke tega odstavka. 
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(3) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka preveri tričlanska komisija, ki jo izmed 

zaposlenih na ministrstvu za obdobje petih let imenuje minister. Komisija lahko v zahtevnih 

primerih k sodelovanju povabi tudi druge strokovnjake, ki izpolnjujejo pogoje iz tretjega 

odstavka 6. člena tega pravilnika. 

(4) V primeru, da poda vlogo iz prvega odstavka tega člena tuja fizična oseba, se 

izpolnjevanje pogojev za pridobitev pooblastila izvedenca rudarske stroke ugotavlja po 

postopku priznavanja kvalifikacij takim osebam, kot ga določajo predpisi o postopku 

priznavanja kvalifikacij drţavljanom drţav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega 

prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih 

poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. 

(5) Komisija iz tretjega odstavka tega člena najpozneje v enem mesecu od prejema vloge 

izdela mnenje o izpolnjevanju pogojev kandidata za pridobitev pooblastila izvedenca rudarske 

stroke in ga posreduje ministru. 

 

(sedanji 8. člen – prestavljen v 14. člen) 

 

8. člen (novi člen) 

(pridobitev pooblastila izvedenca rudarske stroke in objava) 

 (1) Minister izda sklep o pridobitev pooblastila izvedenca rudarske stroke na podlagi 

mnenja iz petega odstavka prejšnjega člena. 

(2) Izdana pooblastila izvedencem rudarske stroke ministrstvo objavi na način, dostopen 

javnosti. 

 

(naslov 3. poglavja – črtan) 

 

9. člen  

(ustanovitev odbora izvedencev) 

(1) Po prejemu vloge iz 4. člena tega pravilnika in na podlagi poprej izvedenega javnega 

poziva za sodelovanje v članstvu odbora izvedencev, ki ga posreduje ministrstvo vsem 

pooblaščenim izvedencem rudarske stroke, ustanovi odbor izvedencev minister z odločbo, ki 

jo osebno vroči vsakemu v odbor imenovanemu članu. 

 (2) Pri določanju članov odbora izvedencev minister upošteva njihovo strokovno 

izobrazbo, ki mora biti primerna vsebini vloge iz 4. člena tega pravilnika. 

(3) Odbor izvedencev lahko šteje največ pet članov. 

 

10. člen 

(način dela odborov izvedencev) 

(1) Odbori izvedencev opravljajo svoje delo na sejah. 

(2) Sejo pristojnega odbora izvedencev skliče minister najpozneje v dveh mesecih po 

prejetju vloge za izdajo rudarskega tehničnega soglasja. 

 

11. člen 

(poslovnik o delu odbora izvedencev) 

Odbori izvedencev opravljajo svoje delo na sejah v skladu s poslovnikom o delu odbora 

izvedencev, ki ga sprejme minister. 

 

(sedanji 12. člen – prestavljen v 14. člen) 

 

12. člen (prej 6. člen) 

 (strokovno mnenje) 
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(1) Po sklicu seje odbora izvedencev iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika odbor 

izvedencev najprej preveri, ali so vlogi za izdajo rudarskega tehničnega priloţeni podatki iz 4. 

člena tega pravilnika. 

(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 oziroma 

nameravanem izvajanju rudarskih del oziroma nameravani rudniški gradnji dopolniti ali 

popraviti. 

(3) Ko odbor izvedencev ugotovi, da je vloga za izdajo rudarskega tehničnega soglasja 

ustrezno dopolnjena oziroma popravljena, predloţi ministru mnenje s strokovno 

obrazloţitvijo. 

 

13. člen (prej 7. člen) 

 (odločitev) 

 (1) Minister odloči o izdaji ali zavrnitvi rudarskega tehničnega soglasja na podlagi 

strokovnega mnenja odbora izvedencev z odločbo, ki se jo vlagatelju vloge vroči osebno. 

(2) Zoper odločbo, izdano v postopku izdaje rudarskega tehničnega soglasje, je dopustna 

pritoţba, o kateri odloči Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). Zoper 

odločbo vlade je dopusten upravni spor. 

 

14. člen (prej 8. in 12. člen) 

(stroški in pogoji za delo odbora izvedencev) 

(1) Stroški za izdajo rudarskega tehničnega soglasja, ki nastanejo zaradi dela odbora 

izvedencev, bremenijo vlagatelja vloge. 

(2) Administrativne in druge pogoje tehnične narave za delo odbora izvedencev zagotavlja 

ministrstvo. 

 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

15. člen (prej 13. člen) 

(uskladitev poslovnika) 

(1) Minister izda poslovnik o delu odbora izvedencev iz 11. člena tega pravilnika v treh 

mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.  

(2) Do izdaje poslovnika iz prejšnjega odstavka se z dnem uveljavitve tega pravilnika za 

poslovnik o delu odbora izvedencev iz 11. člena tega pravilnika uporablja 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.). 

 

16. člen (prej 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.). 

 

17. člen (prej 15. člen) 

(začetek veljavnosti) 

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

 

Št. 007-238/2010 

Ljubljana, dne …………. 2010. 

EVA 2010-2111-0102. 
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mag. Darja Radić 

MINISTRICA 

za gospodarstvo 

SOGLAŠAVA! 

 

dr. Ivan Svetlik 

MINISTER 

za delo, druţino in socialne zadeve 

 

prof. dr. Roko Ţarnić 

MINISTER 

za okolje in prostor 

 


