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Številka: 007-276/2012/1 

Ljubljana, 19.07.2012 

EVA 2012-2430-0141 

GENERALNI SEKRETARIAT 

VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Gp.gs@gov.si 

ZADEVA: Predlog Uredbe o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v 
pridobivalnih prostorih Bučka – širitev v občini Škocjan, Hrast pri Vinici J2 v občini 
Črnomelj, Dobrava II v občini Radlje ob Dravi in Lukovica 2 v občini Lukovica – 
predlog za obravnavo  

1. Predlog sklepov vlade: 

Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10-popr. in 
76/10) je Vlada Republike Slovenije na __________ seji dne __________ sprejela naslednji sklep: 
 
Vlada Republike Slovenije izdaja Uredbo o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v 
pridobivalnih prostorih Bučka – širitev v občini Škocjan, Hrast pri Vinici J2 v občini Črnomelj, Dobrava 
II v občini Radlje ob Dravi in Lukovica 2 v občini Lukovica, in jo objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 

dr. Božo PREDALIČ 
GENERALNI SEKRETAR 

 
PREJMEJO: 
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo 
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje 

2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: 

- Julijan Fortunat, v. d. generalnega direktorja Direktorata za energijo 
- mag. Roman ČERENAK, sekretar 

2.b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora: 

/ 

3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: DA 

4.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov: 

/ 
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4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov: 

Gradivo naj obravnava Odbor Vlade Republike Slovenije za gospodarstvo najkasneje na svoji seji 
dne 04.09.2012 in Vlada Republike Slovenije na svoji redni seji dne 13.09.2012. 

5. Kratek povzetek gradiva 

Predlog uredbe zajema 4 pridobivalne prostore, za katere Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
Vladi Republike Slovenije predlaga, da podeli rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin. 
Pravna podlaga za izdajo uredbe (koncesijskega akta) je prvi odstavek 35. člena Zakona o rudarstvu 
(Uradni list RS, št. 61/10, 62/10-popr. in 76/10; v nadaljnjem besedilu: ZRud-1), ki določa, da 
rudarski koncesijski akt izda vlada na predlog ministrstva, pristojnega za rudarstvo. Skladno z drugim 
odstavkom 34. člena ZRud-1 se koncesija za izkoriščanje mineralne surovine lahko podeli brez 
javnega razpisa in samo na podlagi poprej izdanega rudarskega koncesijskega akta za določeni 
pridobivalni prostor pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje izrecno navedene pogoje. Četrti odstavek 35. 
člena ZRud-1 določa, da ministrstvo predlaga vladi izdajo koncesijskega akta na podlagi vloge 
pravne ali fizične osebe, če v postopku za izdajo rudarskega koncesijskega akta ugotovi, da ta oseba 
izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega zakona in da so za nameravano izkoriščanje mineralnih surovin 
izpolnjeni tudi drugi, s tem zakonom predpisani pogoji. Nadalje osmi odstavek 40. člena ZRud-1 
določa, da če po končanih preveritvah ministrstvo, pristojno za rudarstvo ugotovi, da so izpolnjeni 
pogoji za izdajo rudarskega koncesijskega akta, hkrati pa tudi ugotovi, da se vloga nanaša na 
pridobivalni prostor iz 2., 3., 4. ali 5. točke drugega odstavka 34. člena tega zakona, predlaga vladi 
izdajo rudarskega koncesijskega akta, na podlagi katerega se podeli koncesija vlagatelju vloge brez 
javnega razpisa. Za vse pridobivalne prostore, ki so predmet te uredbe, so izpolnjeni pogoji za izdajo 
koncesijskega akta brez javnega razpisa. 

6. Presoja posledic 

  

a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v 
tekočem in naslednjih treh letih 

NE 

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije 

NE 

c) administrativne posledice NE 

č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter 
konkurenčnost podjetij 

NE 

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike NE 

e) na socialno področje NE 

f) na  dokumenta razvojnega načrtovanja: 

- na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja, 

- na razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna 

- na razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij 

NE 

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR 

/ 

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR 

Iz naslova podelitve rudarskih pravic se bodo v državni proračun stekala plačila koncesnin. Višina 
prilivov je odvisna od velikosti posameznih pridobivalnih prostorov in konkretno izkopanih količin 
mineralne surovine. Skladno s predpisi je potrebno priglasitev za odmero koncesnine za tekoče leto 
izvesti do 30. januarja naslednje leto, rok plačila pa je največ 30 dni od vročitve odločbe o odmeri. 
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8. Predstavitev sodelovanja javnosti 

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja DA 

Datum objave: 20.07.2012 

Pripomb javnosti na uredbo ni bilo. 

________________________________________________________________________________ 

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega 
značaja. 

9. Predstavitev medresorskega usklajevanja 

Gradivo je bilo poslano v medresorsko usklajevanje: 

- Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, 
- Ministrstvu za finance, 
- Službi Vlade za zakonodajo, 
- izdajalcu odloka o zavarovanju vrednote (ni vrednot). 

Datum pošiljanja: 19.07.2012 

Gradivo je usklajeno: 

- z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, 
- z Ministrstvom za finance, 
- s Službo Vlade Republike Slovenije 

za zakonodajo. 

v celoti / v pretežni meri / delno 

Bistvena odprta vprašanja: 

/ 

 

10. Gradivo je lektorirano DA 

11. Zahteva predlagatelja za  

a) obravnavo neusklajenega gradiva NE 

b) za nujnost obravnave NE 

c)  obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti NE 

12. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti 

 

DA 

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade NE 

14. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. … z dne … 

 
Zvone ČERNAČ 

MINISTER 
 

 
PRILOGA:  

- jedro gradiva 
 



 
PREDLOG 

(EVA 2012-2430-0141) 

 

 

Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10-popr. 

in 76/10) izdaja Vlada Republike Slovenije 

 

UREDBO 

o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Bučka 

– širitev v občini Škocjan, Hrast pri Vinici J2 v občini Črnomelj, Dobrava II v občini 

Radlje ob Dravi in Lukovica 2 v občini Lukovica 

 

 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

(vsebina uredbe) 

 

Ta uredba kot koncesijski akt določa pogoje za podelitev rudarskih pravic za izkoriščanje 

mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Bučka – širitev v občini Škocjan, Hrast pri Vinici 

J2 v občini Črnomelj, Dobrava II v občini Radlje ob Dravi in Lukovica 2 v občini Lukovica. 

 

2. člen 

 

(koncesijska pogodba) 

 

(1) S sklepanjem koncesijske pogodbe se začne na predlog, ki ga imetnik odločbe o izbiri 

nosilca rudarske pravice vloži na ministrstvo, pristojno za rudarstvo. 

(2) Sklepanje koncesijske pogodbe se izvede na način, kot ga določa zakon, ki ureja rudarstvo. 

(3) V primeru neskladja določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te 

uredbe. 

 

3. člen 

 

(prenos rudarske pravice) 

 

Prenos rudarske pravice je mogoč pod pogoji in na način, ki ga določa zakon, ki ureja rudarstvo. 

 

4. člen 

 

(splošni varstveni pogoji in ukrepi) 

 

(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in med 

opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo 

ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, 

varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter drugih predpisih, s katerimi se urejajo 

rudarska dela. 

(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za 

izkoriščanje zagotoviti še: 

 ukrepe, da se predviden poseg v okolje izvede tako, da se v največji mogoči meri zmanjša 

poraba prostora in energije, 

 ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje varstva okolja pred izpustom 

plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico, 

 ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom, 



 

 smotrno izkoriščanje mineralne surovine z izbiro ustrezne sodobne tehnologije, 

 upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za 

varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti, 

 ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči kot posledici 

posega, 

 ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode, 

 dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev, 

 ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov, 

 ukrepe v zvezi s sanacijo in ponovno ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njenem 

prenehanju, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko 

stanje in 

 ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim. 

 

5. člen 

 

(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu) 
 

Varstvo in zdravje pri delu mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavljati na način, 

kot ga določa zakon, ki ureja rudarstvo. 

 

6. člen 

 

(obveznost obveščanja in poročanja) 
 

Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je dolžan poročati organom in zavodom v skladu s 

predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave, varstvo okolja 

in drugimi predpisi. 

 

7. člen 

 

(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo) 

 

(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine in 

zavezanec za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z 

določbami zakona, ki ureja rudarstvo. 

(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja 

rudarstvo, in s predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin. 

(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, 

ki ureja rudarstvo, in s predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo. 

 

8. člen 

 

(pogoji podaljšanja rudarske pravice) 

 

Čas veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje se lahko podaljša na način in pod pogoji, ki jih 

določa zakon, ki ureja rudarstvo. 

 

 

II. MINERALNE SUROVINE, PRIDOBIVALNI PROSTORI IN POGOJI, POD 

KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA 

 

9. člen 

 

(izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v kamnolomu Bučka – širitev v občini Škocjan, k. 

o. Bučka) 

 



 

(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v skupni količini do 

570000 kubičnih metrov v raščenem stanju. 

(2) Pridobivalni prostor Bučka – širitev predstavlja širitev obstoječega pridobivalnega prostora 

Bučka na sosednje parcele v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena. 

(3) Pridobivalni prostor Bučka – širitev sestavljajo: 

a) v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 2138/1, 2137/8, 2137/7 in 2137/6, vse k. o. Bučka, 

b) dela zemljišč s parcelnima številkama 2139/3 in 2138/2, k. o. Bučka, ki ležita vzhodno od 

meje, določene s poligonom točk T01–T02–T03–T04–T05–T06–T07 z naslednjimi 

koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu: 

 

Točka Y_GK X_GK 

T01 527171,9977 88475,9914 

T02 527160,7597 88463,6584 

T03 527127,4506 88439,9500 

T04 527099,6107 88409,2057 

T05 527073,5958 88373,5672 

T06 527071,6263 88369,9816 

T07 527062,8013 88353,9401 

 

(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine +210 metrov, 

delovne in končne brežine pa se oblikujejo skladno z rudarskim projektom za pridobitev 

koncesije za izkoriščanje in tako, da vplivi izkoriščanja ne segajo preko meja pridobivalnega 

prostora. 

(5) Skupna površina pridobivalnega prostora znaša 4,1243 hektarje. 

(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za dobo 38 let. 

(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se lahko v skladu s 3. točko drugega odstavka 34. člena 

Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10-popr. in 76/10; v nadaljnjem besedilu: 

ZRud-1) podeli brez javnega razpisa poslovnemu subjektu Avtoprevozništvo – TGM – MKI 

Jožef Tomažin s.p., Površje 4, 8274 Raka, matična številka 5151612000, davčna številka 

79643434. 

(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne 

dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora nosilec 

rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so: 

a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da je raba zemljišča, kot jo predvideva 

rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi 

prostorskimi akti; potrdilo je sestavni del rudarskega projekta, ki ga imetnik odločbe o izbiri 

koncesionarja priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe; 

b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije 

za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo, naravne 

vrednote, kulturno dediščino in drugo; 

c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave 

številka 6-III-61/2-O-12/AŠP z dne 16. februarja 2012, ki so objavljene na spletnih straneh 

ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske 

pravice za izkoriščanje. 

(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je potrebno izvajati sprotno oziroma takoj po izkoriščeni 

posamezni etapi, in sicer v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za 

izkoriščanje. Imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje se mora 

najkasneje do sklepanja koncesijske pogodbe opredeliti do načina zagotavljanja rezerviranih 

sredstev za sanacijo. Način zagotavljanja in plačevanja rezerviranih sredstev za sanacijo se 

določi v koncesijski pogodbi. 

(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje 

dejavnosti: 

 pridobivanje mineralne surovine iz prvega odstavka tega člena, 

 njeno skladiščenje in obogatitev, 

 uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na 

trgu, in 



 

 opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, ki so nastale pri 

izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali 

življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive 

škode na objektih in okolju. 

 

10. člen 

 

(izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v kamnolomu Hrast pri Vinici J2 v občini 

Črnomelj, k. o. Hrast pri Vinici) 

 

(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v skupni količini do 

588000 kubičnih metrov v raščenem stanju. 

(2) Pridobivalni prostor Hrast pri Vinici J2 predstavlja širitev obstoječega pridobivalnega 

prostora Hrast pri Vinici v globino in na sosednje parcele, in sicer v obsegu iz tretjega in 

četrtega odstavka tega člena. 

(3) Pridobivalni prostor Hrast pri Vinici J2 sestavljajo v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 

668/1, 668/2, 667, 666, 617/1, 624/1, 618/1, 617/2, vse k.o. Hrast pri Vinici. 

(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine +159 metrov, 

delovne in končne brežine pa se oblikujejo skladno z rudarskim projektom za pridobitev 

koncesije za izkoriščanje in tako, da vplivi izkoriščanja ne segajo preko meja pridobivalnega 

prostora. 

(5) Skupna površina pridobivalnega prostora znaša 3,4284 hektarov. 

(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za dobo 30 let. 

(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se lahko v skladu s 3. točko drugega odstavka 34. člena 

ZRud-1 podeli brez javnega razpisa poslovnemu subjektu Pridobivanje in prodaja peska 

Zdravko Juršinič s.p., Hrast pri Vinici 14, 8344 Vinica, matična številka 5167721000, davčna 

številka S49167499. 

(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne 

dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora nosilec 

rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so: 

a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da je raba zemljišča, kot jo predvideva 

rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi 

prostorskimi akti; potrdilo je sestavni del rudarskega projekta, ki ga imetnik odločbe o izbiri 

koncesionarja priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe; 

b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, 

gozdove, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo, k rudarskemu 

projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje; 

c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave 

številka 6-III-8/2-O-12/AŠP z dne 25. januarja 2012, ki so objavljene na spletnih straneh 

ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske 

pravice za izkoriščanje. 

(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je potrebno izvajati sprotno in po končanem izkoriščanju, 

in sicer v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. 

Imetnik odločbe o izbiri koncesionarja se mora najkasneje do sklepanja koncesijske pogodbe 

opredeliti do načina zagotavljanja rezerviranih sredstev za sanacijo. Način zagotavljanja in 

plačevanja rezerviranih sredstev za sanacijo se določi v koncesijski pogodbi. 

(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje 

dejavnosti: 

 pridobivanje mineralne surovine iz prvega odstavka tega člena, 

 njeno skladiščenje in obogatitev, 

 uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na 

trgu, in 

 opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, ki so nastale pri 

izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali 

življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive 

škode na objektih in okolju. 

 



 

11. člen 

 

(izkoriščanje proda v gramoznici Dobrava II v občini Radlje ob Dravi, k. o. Dobrava pri 

Radljah) 

 

(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda (geološko: peščeni prod) v skupni količini do 

454555 kubičnih metrov v raščenem stanju. 

(2) Pridobivalni prostor Dobrava II predstavlja nov pridobivalni prostor, in sicer v obsegu iz 

tretjega in četrtega odstavka tega člena. 

(3) Pridobivalni prostor Dobrava II obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 367 in 

368, k. o. Dobrava pri Radljah, ki ležita južno od meje, določene s premico, ki poteka 

skozi točki 1–2, ter zahodno od meje, določene s točkami 2–3–4–5–6, z naslednjimi 

koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu: 
 

Točka Y_GK X_GK 

1 518340,430 162594,310 

2 518492,603 162576,528 

3 518479,205 162532,620 

4 518456,745 162446,730 

5 518451,869 162418,555 

6 518441,130 162389,610 

 

(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine +317 metrov, 

delovne in končne brežine pa se oblikujejo skladno z rudarskim projektom za pridobitev 

koncesije za izkoriščanje in tako, da vplivi izkoriščanja ne segajo preko meja pridobivalnega 

prostora. 

(5) Skupna površina pridobivalnega prostora znaša 2,4288 hektara. 

(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za dobo 15 let. 

(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se lahko skladu z 2. točko drugega odstavka 34. člena 

ZRud-1 podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi MARALD-MARSEL gradbena 

mehanizacija-gramoz d.o.o., Hmelina 4, 2360 Radlje ob Dravi, matična številka 5343976000, 

davčna številka SI63495198. 

(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne 

dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora nosilec 

rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so: 

a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da je raba zemljišča, kot jo predvideva 

rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi 

prostorskimi akti; potrdilo je sestavni del rudarskega projekta, ki ga imetnik odločbe o izbiri 

koncesionarja priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe; 

b) pridobitev soglasij ostalih pristojnih soglasodajalcev in dovoljenj po predpisih, ki urejajo 

ceste, gozdove, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo, k rudarskemu 

projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje. 

(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je potrebno izvajati v skladu s potrjenim rudarskim 

projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Imetnik odločbe o izbiri koncesionarja se 

mora najkasneje do sklepanja koncesijske pogodbe opredeliti do načina zagotavljanja 

rezerviranih sredstev za sanacijo. Način zagotavljanja in plačevanja rezerviranih sredstev za 

sanacijo se določi v koncesijski pogodbi. 

(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje 

dejavnosti: 

 pridobivanje mineralne surovine iz prvega odstavka tega člena, 

 njeno skladiščenje in obogatitev, 

 uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na 

trgu, in 

 opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, ki so nastale pri 

izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali 

življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive 

škode na objektih in okolju. 



 

 

12. člen 

 

 (izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v kamnolomu Lukovica 2 v občini Lukovica, k. o. 

Lukovica in k. o. Krašnja) 

 

(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v skupni količini do 

3136540 kubičnih metrov v raščenem stanju. 

(2) Pridobivalni prostor Lukovica 2 predstavlja širitev obstoječega pridobivalnega prostora 

Lukovica – širitev 1 v globino in na sosednje parcele, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega 

odstavka tega člena. 

(3) Pridobivalni prostor Lukovica 2 sestavljajo: 

a) v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 327/17, 327/8, 328/3, 328/4, 328/22, 327/18, vse k. 

o. Lukovica, in 486/2, 485/2, 486/3, 485/1, vse k. o. Krašnja, 

b) del zemljišča s parcelno številko 486/1 k. o. Krašnja, ki leži južno od meje, določene s 

poligonom točk T34–T35–T36–T37–T38–T39–T39*, pri čemer točka T39* leži na 

presečišču stranice T39–T40 s katastrsko mejo med parcelama št. 486/1 in 490, obe k. o. 

Krašnja, ostale točke pa imajo naslednje koordinate v Gauss-Krügerjevem koordinatnem 

sistemu: 

 

Točka Y_GK X_GK 

T34 477590,04 114575,98 

T35 477592,74 114570,76 

T36 477604,60 114558,39 

T37 477622,29 114549,25 

T38 477642,19 114547,21 

T39 477655,83 114549,97 

T40 477683,63 114548,12 

 

(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine +340 metrov, 

delovne in končne brežine pa se oblikujejo skladno z rudarskim projektom za pridobitev 

koncesije za izkoriščanje in tako, da vplivi izkoriščanja ne segajo preko meja pridobivalnega 

prostora. 

(5) Skupna površina pridobivalnega prostora znaša 14,2902 hektarov. 

(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za dobo do 20 let. 

(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se lahko v skladu s 3. točko drugega odstavka 34. člena 

ZRud-1 podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi GRADBENO PODJETJE IN 

KAMNOLOM GRASTO d.o.o., Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana, matična številka 

1126326000, davčna številka SI43290949. 

(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne 

dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora nosilec 

rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so: 

a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da je raba zemljišča, kot jo predvideva 

rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi 

prostorskimi akti; potrdilo je sestavni del rudarskega projekta, ki ga imetnik odločbe o izbiri 

koncesionarja priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe; 

b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, 

gozdove, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo, k rudarskemu 

projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje. 

(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je potrebno izvajati sprotno, in sicer v skladu s potrjenim 

rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Imetnik odločbe o izbiri 

koncesionarja se mora najkasneje do sklepanja koncesijske pogodbe opredeliti do načina 

zagotavljanja rezerviranih sredstev za sanacijo. Način zagotavljanja in plačevanja rezerviranih 

sredstev za sanacijo se določi v koncesijski pogodbi. 

(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje 

dejavnosti: 

 pridobivanje mineralne surovine iz prvega odstavka tega člena, 



 

 njeno skladiščenje in obogatitev, 

 uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na 

trgu, in 

 opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, ki so nastale pri 

izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali 

življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive 

škode na objektih in okolju. 

 

 

III. NADZOR NAD IZVAJANJEM UREDBE 

 

13. člen 

 

(inšpekcijski nadzor) 

 

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za rudarstvo. 

 

 

IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 

 

14. člen 

 

(obveznost sanacije in rekultivacije iz predhodnih rudarskih pravic) 

 

(1) Poslovni subjekt Zdravko Juršinič s.p., Hrast pri Vinici 14, 8344 Vinica, matična številka 

5167721000, davčna številka S49167499, mora izvajati izkoriščanje in izvesti dokončno 

sanacijo in rekultivacijo zemljišč v skladu s koncesijsko pogodbo št. 354-14-70/01 z  dne 

10.12.2001, razen če sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 10. člena te uredbe, ki 

zajema tudi območje iz koncesijske pogodbe št. 354-14-70/01 z  dne 10.12.2001. 

(2) Gospodarska družba GRADBENO PODJETJE IN KAMNOLOM GRASTO d.o.o., 

Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana, matična številka 1126326000, davčna številka SI43290949, 

mora izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč v skladu s koncesijsko pogodbo št. 

354-14-39/01 z dne 10.12.2001, ter izvajati izkoriščanje in izvesti dokončno sanacijo in 

rekultivacijo zemljišč v skladu s koncesijsko pogodbo št. 354-14-241/01 z dne 24.04.2003, 

razen če sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 12. člena te uredbe, ki vključuje območja 

iz koncesijskih pogodb št. 354-14-39/01 z dne 10.12.2001 in št. 354-14-241/01 z dne 

24.04.2003. 

 

15. člen 

 

(prenehanje veljavnosti) 

 

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati: 

 17. člen Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v 

pridobivalnih prostorih Laze - širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici - širitev v Občini 

Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce - širitev 2 v Občini 

Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh - širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica - širitev v 

Občini Semič, Stari Grad 2 v Občini Krško, Stari Grad 3 v Občini Krško, Gabrovec 

(Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova - 

Polhov Gradec in Vrhpeč - širitev 2 v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 38/10 in 53/10), 

 IV. točka 7. člena Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko 

izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem prostoru polja Jezerci, Občina Bled in 

pridobivalnih prostorih: Stari grad, Občina Krško; Hardeška šuma, Občina Ormož; 

Lukovica, Občina Lukovica; Vrhpeč, Občina Trebnje; Lakoš, Občina Lendava; Ladra, 

Občina Kobarid; Poljane, Občina Mozirje; Podsmreka, Občina Ivančna Gorica; Zelše, 

Občina Cerknica; Pšičina, Občina Ormož (Uradni list RS, št. 52/02), ki se uporablja do 

izdaje odločbe o izbiri koncesionarja za pridobivalni prostor iz 12. člena te uredbe, in 



 

 8. člen Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v 

pridobivalnih prostorih Lukovica – širitev v občini Lukovica, Zala v Davči v občini 

Železniki, Špitalič v občini Kamnik, Paka – širitev 2 v mestni občini Velenje in Hardeška 

šuma v občini Ormož (Uradni list RS, št. 1/09). 

 

16. člen 

 

(začetek veljavnosti) 

 

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Št.  

Ljubljana,  

EVA 2012-2430-0141 

 

 

 

 

Vlada Republike Slovenije 

 

 

Janez Janša, l.r. 

predsednik 



 

OBRAZLOŽITEV 

 

I. UVOD 

 

1. Pravna podlaga 

Pravna podlaga za izdajo koncesijskega akta je prvi odstavek 35. člena Zakona o 

rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10-popr. in 76/10; v nadaljnjem besedilu: ZRud-

1), ki določa, da rudarski koncesijski akt izda vlada na predlog ministrstva, pristojnega 

za rudarstvo. 

Nadalje četrti odstavek 35. člena ZRud-1 določa, da ministrstvo, pristojno za rudarstvo, 

predlaga vladi izdajo rudarskega koncesijskega akta na podlagi vloge pravne ali fizične 

osebe, če v postopku za izdajo rudarskega koncesijskega akta ugotovi, da ta oseba 

izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega zakona in da so za nameravano izkoriščanje 

mineralnih surovin izpolnjeni tudi drugi, s tem zakonom predpisani pogoji. 

 

Osmi odstavek 40. člena ZRud-1 določa, da če po končanih preveritvah ministrstvo, 

pristojno za rudarstvo, ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za izdajo rudarskega 

koncesijskega akta, hkrati pa tudi ugotovi, da se vloga nanaša na pridobivalni prostor iz 

2., 3., 4. ali 5. točke drugega odstavka 34. člena tega zakona, predlaga vladi izdajo 

rudarskega koncesijskega akta, na podlagi katerega se podeli koncesija vlagatelju vloge 

brez javnega razpisa. 

 

2. Rok za izdajo predpisa, ki ga je določil zakon. 

 

ZRud-1 ne določa roka, v katerem bi morala Vlada sprejeti koncesijski akt. Posredno je 

rok določen preko določbe osmega odstavka 40. člena ZRud-1, da ministrstvo, pristojno 

za rudarstvo, če po končanih preveritvah ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za izdajo 

rudarskega koncesijskega akta, hkrati pa tudi ugotovi, da se vloga nanaša na 

pridobivalni prostor iz 2., 3., 4. ali 5. točke drugega odstavka 34. člena tega zakona, 

predlaga vladi izdajo rudarskega koncesijskega akta, na podlagi katerega se podeli 

koncesija vlagatelju vloge brez javnega razpisa. 

Skrajni rok za sprejem uredbe je 13.09.2012. 

 

3. Splošna obrazložitev v zvezi s predlogom predpisa, če je potrebna. 

/ 

4. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 

predstavljene v predlogu zakona. 

/ 

5. Izjava o skladnosti predloga predpisa s pravnimi akti Evropske unije in korelacijska 

tabela, če gre za prenos direktive. 

/ 

 
II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV 

 

Skladno z določilom tretjega odstavka 5. člena ZRud-1 se mora pred začetkom izkoriščanja 

mineralnih surovin v določenem pridobivalnem prostoru na način in pod pogoji, ki jih določa 

ta zakon, pridobiti koncesijo za izkoriščanje. Drugi odstavek 34. člena ZRud-1 določa, da se 

koncesija za izkoriščanje lahko podeli brez javnega razpisa in samo na podlagi poprej 

izdanega rudarskega koncesijskega akta za določeni pridobivalni prostor pravni ali fizični 

osebi, ki izpolnjuje taksativno naštete pogoje. V konkretnem primeru en vlagatelj vloge 

izpolnjuje pogoj lastništva ali od lastnika dane pravice izvajati rudarska dela iz 2. točke 

drugega odstavka 34. člena ZRud-1 (MARALD-MARSEL d.o.o. – 11. člen te uredbe), trije 

vlagatelji pa širijo svoj pridobivalni prostor v skladu s 3. točko drugega odstavka 34. člena 

ZRud-1 (Jožef Tomažin s.p. – 9. člen te uredbe, Zdravko Juršinič s.p. – 10. člen te uredbe  in 

GRASTO d.o.o.  – 12. člen te uredbe). Pri tem imajo vsi trije »širitelji« veljavne koncesijske 

pogodbe za pridobivalni prostor, ki ga širijo (Tomažin za pridobivalni prostor Bučka do 



 

13.02.2016, Juršinič za pridobivalni prostor Hrast pri Vinici do 10.12.2021 in GRASTO za 

pridobivalni prostor Lukovica – širitev do 24.04.2013). 

 

Pridobivalni prostor Bučka se širi samo na sosednje parcele, saj pridobivalna prostora Bučka 

in Bučka – širitev deli soteska, tako da izkoriščanje slednjem ne bo vplivalo na izkoriščanje 

v prvem. Pridobivalna prostora Hrast pri Vinici J2 in Lukovica 2 pa vključujeta tako širitev 

na nove parcele, kot širitev na pridobivalnem prostoru z že podeljeno rudarsko pravico v 

globino, saj se s širitvijo na območju predhodno podeljenih koncesij odpirajo nove zaloge 

mineralnih surovin. Posledično tudi rudarski projekt za pridobitev koncesije na novo 

opredeli tehnične rešitve izkoriščanja posameznega kamnoloma kot celote. Menimo, da je 

določbo 3. točke drugega odstavka 34. člena ZRud-1 potrebno razumeti tako, da pojem 

širitve na sosednje zemljišče zajema tudi širitev v globino obstoječega pridobivalnega 

prostora. 

 

Prvi in četrti odstavek 35. člena ZRud-1 določata, da rudarski koncesijski akt izda vlada na 

predlog ministrstva, pristojnega za rudarstvo, ter da ministrstvo predlaga vladi izdajo 

koncesijskega akta na podlagi vloge pravne ali fizične osebe, če v postopku za izdajo 

rudarskega koncesijskega akta ugotovi, da ta oseba izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega zakona 

in da so za nameravano izkoriščanje mineralnih surovin izpolnjeni tudi drugi, s tem zakonom 

predpisani pogoji. Nadalje osmi odstavek 40. člena ZRud-1 določa, da če po končanih 

preveritvah ministrstvo, pristojno za rudarstvo, ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za izdajo 

rudarskega koncesijskega akta, hkrati pa tudi ugotovi, da se vloga nanaša na pridobivalni 

prostor iz 2., 3., 4. ali 5. točke drugega odstavka 34. člena tega zakona, predlaga vladi izdajo 

rudarskega koncesijskega akta, na podlagi katerega se podeli koncesija vlagatelju vloge brez 

javnega razpisa. 

 

Za vse vloge, na podlagi katerih Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Vladi Republike 

Slovenije predlaga sprejem te uredbe kot koncesijskega akta, je bil izveden ugotovitveni 

postopek v zvezi z vlagateljevim izpolnjevanjem pogojev iz 6. člena ZRud-1 (zahteve glede 

sedeža družbe, poravnanih obveznosti iz davkov in drugih javnih dajatev, neuvedenega 

stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave ali likvidacije in neobsojenost za kazniva 

dejanja v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin) ter konkretnega pogoja 

iz drugega odstavka 34. člena ZRud-1 (pravica izvajati rudarska dela na zemljiščih, ki so 

predmet rudarske pravice, širitev pridobivalnega prostora). 

 

Prav tako je bila za vse pridobivalne prostore iz predlagane uredbe izvedena kontrola vrste 

mineralne surovine in kontrola skladnosti z Državno rudarsko strategijo. Skladno z drugim 

odstavkom 154. člena ZRud-1 se do sprejema državne rudarske strategije kot državna 

rudarska strategija po tem zakonu šteje splošni načrt gospodarjenja z mineralnimi 

surovinami iz 6. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno 

besedilo, in 68/08), tj. Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami – splošni 

načrt, ki ga je Vlada sprejela dne 09.04.2009 s sklepom št. 36100-5/2009/6. 

 

Vsi vlagatelji izpolnjujejo predpisane pogoje, vsi posegi so skladni z Državnim programom 

gospodarjenja z mineralnimi surovinami – splošni načrt. Za vse pridobivalne prostore, ki so 

predmet te uredbe, so občine izdale potrdilo o skladnosti posega s prostorskimi akti. 

 

Za vse pridobivalne prostore je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pridobilo naslednje 

dokumente: 

 Naravovarstvene smernice Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, kot to določa 

97. člen Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno 

besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZON), razen za pridobivalna prostora Dobrava II v 

občini Radlje ob Dravi in Lukovica 2 v občini Lukovica, za katera skladno z dopisoma 

zavoda št. 4-III-659/2-O-12/AG z dne 28.06.2012 in št. 2-III-318/2-O-12/TŠ z dne 

29.06.2012 izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja nista 

potrebni; 



 

 Potrdilo krajevno pristojnih upravnih enot, da za parcele, ki so predmet te uredbe, in ki 

so v lasti Republike Slovenije, ni uveden denacionalizacijski postopek; 

 Mnenje upravljavca parcel v lasti Republike Slovenije, tj. Sklada kmetijskih zemljišč in 

gozdov ali Zavoda za gozdove, da za parcele, ki so v njunem upravljanju ni zadržka za 

podelitev rudarske pravice (parcele niso v dolgoročnem zakupu ali v postopku 

odprodaje). 

 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je dne 19.07.2012 uredbo poslalo v medresorsko 

usklajevanje Ministrstvu za kmetijstvo in prostor (MKO), Ministrstvu za finance (MF) in 

Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (SVZ). (Tu bodo zapisane morebitne pripombe MKO, 

MF in SVZ na uredbo ter uskladitev ter izjava, da so pripombe v celoti upoštevane/Zaradi navedenega smatramo, da je vsebina 

uredbe medresorsko usklajena.) 
 

Skladno s šestim odstavkom 97. člena ZON si je tukajšnji upravni organ v postopku 

sprejemanja koncesijskega akta (uredbe o rudarskih pravicah) pridobil mnenje o 

sprejemljivosti prostorske ureditve z vidika varstva narave, tj. naravovarstveno mnenje št. 8-

III-288/2-O-12/MN, ki ga je dne 05.07.2012 izdal Zavod Republike Slovenije za varstvo 

narave. ZON namreč v tem odstavku določa, da brez naravovarstvenega mnenja akta ni 

mogoče sprejeti. Iz mnenja izhaja, da predlagana uredba o rudarskih pravicah v celoti 

upošteva vsebino naravovarstvenih smernic, in da je z njo v celoti usklajen. 

 

Po izdaji rudarskih koncesijskih aktov s to uredbo bo Ministrstvo za infrastrukturo in 

prostor skladno s prvim odstavkom 43. člena ZRud-1 izdalo odločbe o izbiri nosilca 

rudarske pravice za izkoriščanje po uradni dolžnosti, čemur bo sledil postopek sklepanja 

koncesijskih pogodb. Skladno z drugim odstavkom 44. člena ZRud-1 se s sklepanjem 

koncesijske pogodbe začne na predlog, ki se ga vloži na ministrstvo, pristojno za rudarstvo.  

 

Za pridobivalni prostor Bučka – širitev je bil v letu 2010 že izdan koncesijski akt in 

poslovnemu subjektu Jožef Tomažin s.p. že izdana odločba o izbiri koncesionarja po 

določbah starega Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo 

in 68/08), na podlagi katere pa zaradi neustreznih prehodnih določb novega ZRud-1 ni bilo 

mogoče skleniti koncesijske pogodbe. Odločba je prenehala veljati 07.06.2012, tako da je 

postopek za podelitev koncesije na podlagi določb novega ZRud-1 mogoče nadaljevati. 

 

Podobno je odločba o izbiri koncesionarja za pridobivalni prostor Lukovica – širitev 2, 

izdana družbi GRASTO d.o.o. na podlagi starega ZRud, veljala do 20.11.2010.   

 

Prvi odstavek 52. člena ZRud-1 določa, da z dnem, ko postane koncesijska pogodba 

veljavna, postane nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zavezanec za plačevanje rudarske 

koncesnine in zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo. Zavezancu se 

način in pogoji za plačevanje rudarske koncesnine ter zagotavljanje in plačevanje 

rezerviranih sredstev za sanacijo določijo z odločbo, ki jo v skladu s predpisom iz tretjega 

odstavka 53. člena ZRud-1 in Uredbo o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo (Uradni 

list RS, št. 91/11) ter določbami koncesijske pogodbe po uradni dolžnosti izda ministrstvo, 

pristojno za rudarstvo. Skladno s petim odstavkom 53. člena ZRud-1 so sredstva, dobljena z 

vplačili rudarskih koncesnin, v višini 50% prihodek tiste samoupravne lokalne skupnosti, na 

katere območju leži pridobivalni prostor, v višini 50% pa prihodek Republike Slovenije. V 

primeru, da se pridobivalni prostor nahaja na območju več samoupravnih lokalnih 

skupnosti, se plačilo razdeli glede na površino pridobivalnega prostora, ki leži na območju 

posamezne samoupravne lokalne skupnosti. Sredstva iz naslova plačil za rudarske pravice 

po tej uredbi naj bi predvidoma pričela pritekati v letu 2013. 

 

Uredba ni vključena v Delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2012, saj uredba 

predstavlja koncesijski akt za podelitev rudarske pravice, ki se izda na podlagi vlog pravnih 

in fizičnih oseb, ki pa jih ni mogoče planirati. 

 

V skladu z določilom osmega odstavka 40. člena ZRud-1 mora Vlada predlog uredbe 

obvezno obravnavati. 


