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Številka 007-236/2010-4  

Ljubljana, dne 30.6.2011  

EVA 2010-2111-0107 

GENERALNI SEKRETARIAT 

VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Gp.gs@gov.si 

ZADEVA:   Uredba o rudarski koncesnini, rudarskem nadomestilu in sredstvih za 

sanacijo – predlog za obravnavo  

1. Predlog sklepov vlade: 

Na podlagi tretjega odstavka 53. člena in tretjega odstavka 54. člena ter za izvajanje 

šestega odstavka 56. člena, osmega odstavka 72. člena in drugega odstavka 92. člena 

Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10-popr. in 76/10) je Vlada RS na 

…..…… seji dne ………... sprejela naslednji  

 

SKLEP: 

 

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o rudarski koncesnini, rudarskem 

nadomestilu in sredstvih za sanacijo, in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

PRILOGE: 

- predlog uredbe 

- obrazloţitev 

 

      PREJMEJO: 

- Ministrstvo za gospodarstvo 

- Ministrstvo za finance 

- Ministrstvo za okolje in prostor 

- Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 

- Sluţba Vlade RS za zakonodajo 

- Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 
- Urad Vlade RS za komuniciranje 
 

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

mailto:Gp.gs@gov.si
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1. Mag Janez Kopač, generalni direktor Direktorata za energijo 
2. Jasna Avbelj Hamzič, višja sekretarka 

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

/ 

3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: 

 
DA 

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

 

4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazloţitvijo razlogov: 

Gradivo naj obravnava Odbor Republike Slovenije z gospodarstvo in trajnostni razvoj in 
Vlada Republike Slovenije na svoji redni seji. 

5. Kratek povzetek gradiva 

S predlagano uredbo se določa način: 

- izračuna, odmere in plačevanja nadomestila za mineralne surovine, pridobljene z 

njihovim izkoriščanjem v pridobivalnih prostorih (v nadaljnjem besedilu: rudarska 

koncesnina) ter merila in pogoji za zmanjšanje in oprostitev plačila rudarske koncesnine; 

- izračuna, odmere in plačevanja nadomestila za mineralne surovine, pridobljene ob 

izvajanju gradbenih del na gradbiščih, ki se jih ne porabi v okviru gradnje na istem 

gradbišču (v nadaljnjem besedilu: rudarsko nadomestilo); 

- zagotavljanja sredstev za sanacijo posledic rudarskih del, nastalih zaradi izkoriščanja 

mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih (v nadaljnjem besedilu: sredstva za 

sanacijo); 

- zagotavljanja nadomestila za izvajanje tistih nalog Eko sklada, Slovenskega okoljskega 

javnega sklada (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), ki so v zvezi z upravljanjem sredstev 

za sanacijo, zbranih pri njem (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo za upravljanje z 

rezerviranimi sredstvi za sanacijo); 

- nadzora nad plačevanjem rudarske koncesnine in rudarskega nadomestila ter 

zagotavljanja sredstev za sanacijo. 

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 
DA  

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 

NE 
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proračuna 

-    na razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij 

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

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

Predlagana uredba ne bo imela zadevnih finančnih posledic za drţavni proračun in druga 

javnofinančna sredstva. 

8. Predstavitev sodelovanja javnosti 

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja DA  

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

javnega značaja, kar je razvidno iz opisa javne obravnave in strokovne uskladitve, ki se 

nahaja v prilogi. 

Datum objave: 30.6.2011 

Osnutek predlagane uredbe je bil prvotno izdelan kot dve uredbi, ki sta ločeno 

obravnavali rudarsko koncesnino in zagotavljanje sredstev za sanacijo skupaj s preostalimi 

osmimi osnutki podzakonskih aktov, ki jih določa ZRud-1. Obe uredbi sta bili objavljeni na 

spletnih straneh predlagatelja dne 20.10.2010. 

V razpravo so bili vključeni:  

- Slovensko društvo rudarjev in tehnikov – SRDIT, Društvo tehničnih vodij – površinsko 

odkopavanje, Društvo minerjev, vrtalcev in pirotehnikov Slovenije, Premogovnik 

Velenje d.d., Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Marmor Seţana d.d., Goriške opekarne 

d.d., Termit d.o.o., Kremen Novo mesto d.d., GZS – zdruţenje za nekovine in Geološki 

zavod Slovenije. 

Mnenja, predloge, pripombe  

so podali vsi v razpravo vključeni. Upoštevani so bili v celoti. 

Na podlagi osvojenih pripomb in predlogov sta bila oba osnutka dopolnjena in 

popravljena in ponovno objavljena na spletnih straneh predlagatelja dne 8.12.2010. Na njuni 

podlagi je  Slovensko društvo rudarjev in tehnikov – SRDIT organiziralo 9. in 10.12.2010 v 

Fiesi posvet, na katerem o vseh 10 podzakonskih aktih, ki jih določa ZRud-1, dosegla 

celovita uskladitev z rudarsko stroko. 

Na podlagi stališč in zaključkov s posveta SRDIT se je nato pristopilo k pisanju čistopisa 

uredbe o rudarski koncesnini in uredbe o zagotavljanju sredstev za sanacijo, pri čemer pa je 

bilo ugotovljeno, da je ustrezneje, da se vse to, kar urejata obe uredbi ločeno, uredi v enotni 

uredbi. Ob tem pa je bilo tudi ugotovljeno, da je potrebno v takšni enoviti uredbi spremeniti 

tudi določene, predhodno sicer usklajene rešitve, kot je to podrobno prikazano v opisu javne 

obravnave in strokovne uskladitve, ki se nahaja v prilogi.  

Pri tem je treba poudariti, da so s predlagano uredbo v celoti povzete tiste rešitve iz 

dosedanje Uredbe o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00 

in 52/03), ki se nanašajo na Tabelo cen in plačil za mineralne surovine ter Tabelo plačil za 

pridobivalne prostore, pri čemer pa z obravnavano uredbo predlagana slednja tabela ne 

razlikuje več med plačili za območja, koder se rudarska dela še ne izvajajo in območja, 

koder se rudarska dela izvajajo.  

Prav tako se s predlagano uredbo za prvo odmerjanje rudarske koncesnine, ki se bo 

izvedlo po njeni uveljavitvi, ohranja vrednost točke, kot je bila nazadnje spremenjena s 

Sklepom o uskladitvi vrednosti točke za odmero plačila za rudarsko pravico za leto 2010 

(Uradni list RS, št. 19/10), to je v višini 0,006176 evra.  

Nova vrednost točke, določena s predlagano uredbo, to je 0,007 evra, ki je določena z 
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upoštevanjem vrednosti točke po zadnjem Sklepu o uskladitvi vrednosti točke za odmero 

plačila za rudarsko pravico za leto 2010 (Uradni list RS, št. 19/10), povečane za indeks letne 

rasti cen v obdobju januar – december 2010 (Uradni list RS, št. 6/011), ki znaša po končnih 

podatkih SURS z januarja 2011 o indeksu cen ţivljenjskih potrebščin na območju Slovenije 

1,9 odstotnih točk in zaokroţeno na znesek s tremi decimalnimi mesti, pa se bo upoštevala 

šele pri določanju višine rudarske koncesnine, rudarskega nadomestila in rudarske sanacnine 

za leto 2012. 

Poudariti je tudi potrebno, da je predlagana rešitev o višini in načinu zagotavljanja 

nadomestila za izvajanje tistih nalog Eko sklada, ki so v zvezi z upravljanjem sredstev za 

sanacijo, zbranih pri njem, usklajena z Eko skladom. 

 
Bistvena odprta vprašanja: 

 

9. Predstavitev medresorskega usklajevanja 

/Gradivo je bilo poslano v medresorsko usklajevanje: 

- Sluţbi Vlade RS za zakonodajo 

- Ministrstvu za finance 

- Ministrstvu za okolje in prostor 

/Datum pošiljanja: 30. 6. 2011 

/Gradivo je usklajeno:  

bistvena odprta vprašanja: 

priloţiti mnenja organov, s katerimi gradivo ni 
usklajeno/ 

10. Gradivo je lektorirano NE 

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 … 

 

Mag. Darja RADIĆ 

M I N I S T RICA 

 

 

PRILOGE:  

- Jedro gradiva 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

 

Na podlagi tretjega odstavka 53. člena in tretjega odstavka 54. člena ter za izvajanje šestega 

odstavka 56. člena, osmega odstavka 72. člena in drugega odstavka 92. člena Zakona o 

rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10-popr. in 76/10)  je Vlada RS na …..…… seji dne 

………... sprejela naslednji  

 

 

SKLEP: 

 

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o rudarski koncesnini, rudarskem nadomestilu in 

sredstvih za sanacijo in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
 

mag. Helena KAMNAR 

GENERALNA SEKRETARKA 

 

 

Številka: 

Datum: 

 

 

 

 

Sklep prejmejo: 

 

- Ministrstvo za gospodarstvo 

- Ministrstvo za finance 

- Ministrstvo za okolje in prostor 

- Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 

- Sluţba Vlade RS za zakonodajo 

- Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 
- Urad Vlade RS za komuniciranje 
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PREDLOG  

(EVA 2010-2111-0107) 

 

Na podlagi tretjega odstavka 53. člena in tretjega odstavka 54. člena ter za izvajanje šestega 

odstavka 56. člena, osmega odstavka 72. člena in drugega odstavka 92. člena Zakona o 

rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10-popr. in 76/10) izdaja Vlada Republike Slovenije 

 

UREDBO 

o rudarski koncesnini, rudarskem nadomestilu in sredstvih za sanacijo 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(predmet uredbe) 

S to uredbo se določa način: 

- izračuna, odmere in plačevanja nadomestila za mineralne surovine, pridobljene z njihovim 

izkoriščanjem v pridobivalnih prostorih (v nadaljnjem besedilu: rudarska koncesnina) ter 

merila in pogoji za zmanjšanje in oprostitev plačila rudarske koncesnine; 

- izračuna, odmere in plačevanja nadomestila za mineralne surovine, pridobljene ob 

izvajanju gradbenih del na gradbiščih, ki se jih ne porabi v okviru gradnje na istem 

gradbišču (v nadaljnjem besedilu: rudarsko nadomestilo); 

- zagotavljanja sredstev za sanacijo posledic rudarskih del, nastalih zaradi izkoriščanja 

mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih (v nadaljnjem besedilu: sredstva za sanacijo); 

- zagotavljanja nadomestila za izvajanje tistih nalog Eko sklada, Slovenskega okoljskega 

javnega sklada (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), ki so v zvezi z upravljanjem sredstev 

za sanacijo, zbrana pri njem (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo za upravljanje z 

rezerviranimi sredstvi za sanacijo); 

- nadzora nad plačevanjem rudarske koncesnine in rudarskega nadomestila ter zagotavljanja 

sredstev za sanacijo. 

 

2. člen 

(pojmi) 

 

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot ga določa Zakon o rudarstvu 

(Uradni list RS, št. 61/10, 62/10-popr. in 76/10). 

 

II. IZRAČUN, ODMERA IN PLAČEVANJE RUDARSKE KONCESNINE  

 

1. Temeljne določbe 

 

3. člen 

(obveznost plačevanja rudarske koncesnine) 

 

(1) Zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine je tista pravna ali fizična oseba, ki je 

sklenila koncesijsko pogodbo za izkoriščanje mineralne surovine v določenem pridobivalnem 

prostoru (v nadaljnjem besedilu: koncesionar). 

(2) Koncesionar mora plačevati rudarsko koncesnino ves čas trajanja koncesijske 

pogodbe. 
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4. člen 

(način plačevanja rudarske koncesnine) 

 

Koncesionar mora plačevati rudarsko koncesnino kot plačilo za pridobivalni prostor in kot 

plačilo za mineralno surovino, pridobljeno v preteklem letu v raščenem stanju v takšnem 

pridobivalnem prostoru. 

 

5. člen 

(način izračunavanja rudarske koncesnine) 

 

(1) Osnova za izračun višine plačila rudarske koncesnine sta velikost pridobivalnega 

prostora in povprečna cena enote posamezne vrste pridobljene mineralne surovine v raščenem 

stanju. 

(2) Velikost pridobivalnega prostora se ugotavlja na podlagi podatkov iz rudarskega 

koncesijskega akta. 

(3) Povprečna cena enot mineralnih surovin v raščenem stanju se ugotavlja na podlagi 

podatkov o vrsti, obsegu in razširjenosti posameznih vrst mineralnih surovin v Republiki 

Sloveniji s hkratnim upoštevanjem podatkov o njihov trţni ceni v preteklem letu. 

 

6. člen 

(opredelitev plačil za pridobivalne prostore in mineralne surovine) 

 

(1) Višina plačila za pridobivalni prostor se glede na način in vrsto izkoriščanja mineralne 

surovine določa na podlagi določenega števila točk za 1 ha pridobivalnega prostora, kot je 

prikazano v tabeli, ki je v prilogi 1 te uredbe in je njen sestavni del (v nadaljnjem besedilu: 

tabela plačil za pridobivalne prostore).  

(2) Višina plačila za mineralno surovino se določa kot vrednostni znesek po enotah 

določenih vrst mineralnih surovin, izraţen z določenim odstotkom plačila oziroma številom 

točk, kot je prikazano v tabeli, ki je v prilogi 2 te uredbe in je njen sestavni del (v nadaljnjem 

besedilu: tabela cen in plačil za mineralne surovine). 

 

7. člen 

(določitev vrednosti točke) 

 

(1) Vrednost točke iz prejšnjega člena znaša 0,007 evra. 

(2) Vrednost točke iz prejšnjega odstavka se valorizira v skladu s koeficientom rasti cen 

ţivljenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki jih ugotavlja in objavlja organ, pristojen za 

drţavno statistiko.  

(3) Ministrica oziroma minister, pristojen za rudarstvo (v nadaljnjem besedilu: minister) v 

30 dneh po objavi koeficienta rasti cen ţivljenjskih potrebščin za obdobje preteklega leta v 

Republiki Sloveniji s sklepom o uskladitvi vrednosti točke določi novo vrednost točke za 

tekoče leto in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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2. Priglasitev osnove za  odmero rudarske koncesnine  

 

8. člen  

(osnova za odmero rudarske koncesnine) 

 

(1) Rudarsko koncesnino izračuna in odmeri ministrstvo, pristojno za rudarstvo (v 

nadaljnjem besedilu: ministrstvo) po uradni dolţnosti na podlagi podatkov za odmero 

rudarske koncesnine, ki jih mora koncesionar priglasiti ministrstvu vsako leto trajanja 

koncesijske pogodbe (v nadaljnjem besedilu: osnova za odmero rudarske koncesnine). 

(2) Koncesionar mora ministrstvu priglasiti osnovo za odmero rudarske koncesnine po 

preteku leta, v katerem je imel rudarsko pravico za izkoriščanje, in sicer najkasneje do 30. 

januarja naslednjega leta. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka o predpisanem roku za priglasitev osnove za 

odmero rudarske koncesnine lahko koncesionar zadnjič priglasi osnovo za odmero rudarske 

koncesnine v enem mesecu po uspešno opravljenem tehničnem pregledu izvedene sanacije, ki 

se ga izvede na podlagi poprej izdanega in pravnomočnega dovoljenja za opustitev rudarskih 

del.  

 

9. člen  

(priglasitveni obrazec za odmero rudarske koncesnine) 

 

 (1) Osnovo za odmero rudarske koncesnine priglasi koncesionar ministrstvu s pomočjo 

obrazca, ki je v prilogi 3 te uredbe in je njen sestavni del (v nadaljnjem besedilu: rudarski 

priglasitveni obrazec).  

(2) Koncesionar kazensko in odškodninsko odgovarja za resničnost, točnost in popolnost 

podatkov, vpisanih v njegov rudarski priglasitveni obrazec.  

 

3. Izračun rudarske koncesnine  

 

10. člen  

(izračun plačila za pridobivalni prostor) 

 

Znesek letnega plačila za pridobivalni prostor se izračuna po naslednji enačbi: 

 

Ppp = Tpp x pp x VT 

pri čemer pomeni: 

Ppp znesek letnega plačila za pridobivalni prostor, v evrih 

Tpp število točk za pridobivalni prostor, v skladu s tabelo plačil za pridobivalne prostore 

iz priloge 1 te uredbe 

Pp velikost pridobivalnega prostora, v hektarjih 

VT vrednost točke iz 7. člena te uredbe, v evrih 

 

11. člen  

(izračun plačila za mineralno surovino) 

 

 (1) Znesek letnega plačila za mineralno surovino se izračuna po naslednji enačbi: 

 

Pms = Tms x Qms x VT 

pri čemer pomeni: 

Pms znesek letnega plačila za pridobljeno mineralno surovino v raščenem stanju, v evrih 
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Tms število točk za določeno vrsto mineralne surovine, v skladu s tabelo cen in plačil za 

mineralne surovine iz priloge 2 te uredbe 

Qms količina v preteklem letu pridobljene trdne mineralne surovine v raščenem stanju, v 

m
3
, za ogljikovodike pa v tonah 

VT vrednost točke iz 7. člena te uredbe, v evrih 

  

(2) Če se je postopek izdaje odločbe o izboru kandidata za nosilca rudarske pravice za 

izkoriščanje izvedel kot draţba, na kateri so kandidati s svojimi ponudbami o višini plačila 

rudarske koncesnine konkurirali za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, se pri številu točk 

za določeno vrsto mineralne surovine (Tms) ne upošteva število točk po tabeli cen in plačil za 

mineralne surovine iz priloge 2 te uredbe, ampak tisto število točk, kot jih je koncesionar 

ponudil na draţbi. 

(3) Če se je v pridobivalnem prostoru v preteklem letu izkoriščalo dve ali več vrst 

mineralne surovine, se enačba iz prvega odstavka tega člena uporabi za vsako takšno vrsto 

mineralne surovine posebej. 

 

4. Odmera rudarske koncesnine 

 

12. člen  

(odločba o odmeri rudarske koncesnine) 

 

(1) Rudarsko koncesnino odmeri ministrstvo koncesionarjem z enotno odločbo o odmeri 

letnega plačila za pridobivalni prostor in odmeri letnega plačila za mineralno surovino 

oziroma mineralne surovine, če jih je več vrst, pridobljene v preteklem letu v istem 

pridobivalnem prostoru (v nadaljnjem besedilu: odločba o odmeri rudarske koncesnine).  

(2) Ministrstvo odmeri rudarsko koncesnino na podlagi izračunov iz 10. in 11. člena te 

uredbe tako, da se sešteje izračunano plačilo za pridobivalni prostor in plačilo za mineralne 

surovine, takšen seštevek pa se nato v skladu z računovodskimi standardi, ki urejajo 

zaokroţevanje končnih obračunov v gotovinskem prometu, zaokroţi na dve decimalni mesti. 

(3) Z odločbo o odmeri rudarske koncesnine se določijo tudi zneski, ki jih mora 

koncesionar nakazati Rudarskemu skladu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 

Rudarski sklad) in samoupravni lokalni skupnosti oziroma samoupravnim lokalnim 

skupnostim, če leţi pridobivalni prostor na območju dveh ali več samoupravnih lokalnih 

skupnosti ter številke njihovega vplačilnega računa. 

(4) Pri izračunih zneskov iz prejšnjega odstavka se v skladu z računovodskimi standardi, 

ki urejajo zaokroţevanje končnih obračunov v gotovinskem prometu, uporablja 

zaokroţevanje na 1 cent. 

(5) Če se po zaokroţevanju izračunanih zneskov iz tretjega odstavka tega člena za 

določitev zneska, ki pripada Rudarskemu skladu in samoupravni lokalni skupnosti, na katere 

območju leţi pridobivalni prostor, po izračunu iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je število 

centov liho, se zaokroţitev na 1 cent izvede v škodo Rudarskega sklada. 

(6) Če leţi pridobivalni prostor na območju dveh ali več samoupravnih lokalnih skupnosti 

in se po izračunu iz prejšnjega odstavka ugotovi, da zneska, ki jim pripada, zaradi lihega ali 

sodega števila centov ni mogoče razdeliti po zneskih na dve decimalni mesti, se zaokroţitev 

na 1 cent izvede v škodo tiste samoupravne lokalne skupnosti, na katere območju leţi večji 

del površine pridobivalnega prostora. 

 (7) Odločbe o odmeri rudarske koncesnine se pošiljajo v vednost samoupravnim lokalnim 

skupnostim, na katerih območju leţijo pridobivalni prostori oziroma deli pridobivalnih 

prostorov.  

 



 10 

13. člen  

(odmera rudarske koncesnine na podlagi rudarskega priglasitvenega obrazca) 

 

(1) Koncesionarjem, ki posredujejo ministrstvu izpolnjeni rudarski priglasitveni obrazec 

do 30. januarja, ministrstvo izda odločbo o odmeri rudarske koncesnine do 30. marca 

tekočega leta. 

(2) Ministrstvo izda odločbo o odmeri rudarske koncesnine v roku iz prejšnjega odstavka 

tudi koncesionarjem, ki mu posredujejo izpolnjeni rudarski priglasitveni obrazec po 30. 

januarju, vendar največ z enomesečno zamudo oziroma najkasneje do konca februarja 

tekočega leta, pri čemer pa se izračunana višina plačila rudarske koncesnine za vsak dan 

zamude posredovanja rudarskega priglasitvenega obrazca poveča za 0,5 %. 

(3) Koncesionarjem, ki v skladu s tretjim odstavkom 8. člena te uredbe posredujejo 

ministrstvu izpolnjeni priglasitveni obrazec zadnjič, ministrstvo izda odločbo o odmeri 

rudarske koncesnine v dveh mesecih po prejemu njihovega rudarskega priglasitvenega 

obrazca. 

 

 

14. člen  

(odmera rudarske koncesnine brez rudarskega priglasitvenega obrazca) 

 

(1) Če ministrstvo ugotovi, da mu določeni koncesionar najkasneje do konca februarja 

leta, ki sledi letu, v katerem je imel rudarsko pravico za izkoriščanje, ni posredoval 

izpolnjenega rudarskega priglasitvenega obrazca, ministrstvo izda odločbo o odmeri rudarske 

koncesnine v dveh mesecih po takšni ugotovitvi. 

 (2) V primeru iz prejšnjega odstavka se kot količina v preteklem letu pridobljene 

mineralne surovine upošteva s koncesijsko pogodbo določena največja količina in vrsta 

mineralne surovine, ki jo je dopustno izkoristiti v enem letu, na takšen način izračunana višina 

plačila rudarske koncesnine pa se poveča za 20 %. 

 

15. člen  

(moţnost spremembe odločbe o odmeri rudarske koncesnine) 

 

(1) Če se pri izvajanju nadzora po tej uredbi ugotovi, da je določeni koncesionar v svojem 

rudarskem priglasitvenem obrazcu, na podlagi katerega je bila izdana odločba o odmeri 

rudarske koncesnine, prikazal manjšo količino mineralne surovine, kot je bila pridobljena, ali 

drugačno vrsto mineralne surovine, kot je bila pridobljena, in je za takšno vrsto mineralne 

surovine po tabeli cen in plačil za mineralne surovine iz priloge 2 te uredbe določeno manjše 

število točk, kot je s to tabelo določeno za dejansko pridobljeno vrsto mineralne surovine, 

ministrstvo takšno odločbo odpravi in hkrati koncesionarju naloţi, da mu v določenem roku 

dostavi nov rudarski priglasitveni obrazec. 

(2) Če koncesionar iz prejšnjega odstavka dostavi ministrstvu nov rudarski priglasitveni 

obrazec v roku iz prejšnjega odstavka, izda ministrstvo novo odločbo o odmeri rudarske 

koncesnine na podlagi izračunov iz 10. in 11. člena te uredbe, na takšen način izračunana 

višina plačila rudarske koncesnine pa se poveča za 30 %. 

(3) Če koncesionar iz prvega odstavka tega člena ministrstvu v naloţenem roku ne dostavi 

novega rudarskega priglasitvenega obrazca, odmeri ministrstvo rudarsko koncesnino na način, 

kot je to določeno s prejšnjim členom, na takšen način izračunana višina plačila rudarske 

koncesnine pa se poveča za 40 %. 
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5. Plačevanje rudarske koncesnine  

 

16. člen  

(način plačila odmerjene rudarske koncesnine) 

 

Z odločbo o odmeri rudarske koncesnine se določi, da se mora odmerjeno letno plačilo za 

pridobivalni prostor in letno plačilo za mineralno surovino plačati v enkratnem znesku. 

 

17. člen  

(plačilni roki) 

 

(1) Koncesionar mora z odločbo o odmeri rudarske koncesnine določene zneske plačati v 

30 dneh po njeni vročitvi. 

(2) Če koncesionar ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, mu ministrstvo zaračuna 

zamudne obresti in sicer v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja višino predpisane 

obrestne mere zamudnih obresti.   

 

6. Merila in pogoji za zmanjšanje in oprostitev plačila rudarske koncesnine 

 

18. člen  

(moţnost zmanjšanja in oprostitve plačila) 

 

(1) Kot zmanjšanje plačila rudarske koncesnine se lahko upošteva zmanjšanje plačila 

samo za pridobivalni prostor, in sicer za 30 %, kot oprostitev plačila rudarske koncesnine pa 

se tudi lahko upošteva samo oprostitev celotnega plačila za pridobivalni prostor. 

(2) Za zmanjšanje plačila za pridobivalni prostor lahko zaprosi koncesionar v primeru, če 

je v pridobivalnem prostoru izkoriščanje mineralne surovine onemogočeno zaradi rudniške 

nesreče, ki je nastala zaradi višje sile, ki je ni bilo mogoče pričakovati, se ji izogniti ali jo 

odvrniti.  

(3) Za oprostitev plačila za pridobivalni prostor lahko ob izpolnjenih pogojih iz prejšnjega 

odstavka zaprosi samo koncesionar, ki izkorišča mineralne surovine, ki so v javnem interesu  

in je zanje z zakonom ali predpisom, izdanim na podlagi zakona določeno, da se lahko z 

njihovim izkoriščanjem na določenem območju Republike Slovenije zagotovi pospešen 

gospodarski in druţbeni razvoj. 

 

19. člen  

(vloga za zmanjšanje in oprostitev plačila) 

 

(1) Vlogo za zmanjšanje oziroma oprostitev plačila za pridobivalni prostor lahko naslovi 

koncesionar na ministrstvo najkasneje v osmih dneh po nastanku rudniške nesreče. 

(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati opredelitev zmanjšanja oziroma 

oprostitve plačila in obrazloţitev razlogov za zmanjšanje oziroma oprostitev ter podatke in 

dokaze, iz katerih je mogoče ugotoviti obstoj rudniške nesreče, ki je nastala zaradi višje sile. 

(3) Vloţitev vloge za zmanjšanje oziroma oprostitev plačila ne vpliva na obveznost 

koncesionarja, ki se nanaša na priglasitev osnove za izračun rudarske koncesnine, v kateri 

mora v naslednjem letu prikazati takšno količino mineralne surovine, ki jo je v preteklem letu 

pridobil pred nastopom rudniške nesreče in po odpravi posledic rudniške nesreče. 
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20. člen  

(odločanje o vlogah za zmanjšanje in oprostitev plačila) 

 

 O pravici za zmanjšanje oziroma oprostitev plačila za pridobivalni prostor odloča 

minister z odločbo. 

 

21. člen  

(posledica pozitivne odločitve o vlogi za zmanjšanje in oprostitev plačila) 

 

V primeru pozitivne odločitve o pravici za zmanjšanje oziroma oprostitev plačila se 

zmanjšanje oziroma oprostitev plačila za pridobivalni prostor upošteva pri odločbi o odmeri 

rudarske koncesnine, ki jo izda ministrstvo po prejemu koncesionarjevega priglasitvenega 

obrazca za odmero rudarske koncesnine v letu, ki sledi letu, v katerem se je zgodila rudniška 

nesreča.  

 

III. IZRAČUN, ODMERA IN PLAČEVANJE RUDARSKEGA NADOMESTILA  

 

1. Temeljne določbe 

 

22. člen 

(obveznost plačevanja rudarskega nadomestila) 

 

Zavezanec za plačilo rudarskega nadomestila je tista pravna ali fizična oseba, ki ji je bilo 

izdano gradbeno dovoljenje za objekt, pri katerega gradnji je na gradbišču predviden eden ali 

več izkopov in je z gradbenim dovoljenjem določeno, da se v takšnih izkopih predvideva 

pridobitev mineralne surovine (v nadaljnjem besedilu: investitor). 

 

23. člen 

(način plačevanja rudarskega nadomestila) 

 

Investitor mora plačevati rudarsko nadomestilo kot plačilo za tisto vrsto in količino 

mineralne surovine, ki jo pridobi ob izvajanju izkopov in je ne uporabi v okviru gradnje, za 

katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje (v nadaljnjem besedilu: plačilo za gradbeno 

mineralno surovino).  

 

24. člen 

(način izračunavanja rudarskega nadomestila) 

 

Osnova za izračun višine plačila za gradbeno mineralno surovino je povprečna cena enote 

posamezne vrste pridobljene mineralne surovine v raščenem stanju, kot je to prikazano v 

tabeli cen in plačil za mineralne surovine v prilogi 2 te uredbe, višina plačila pa določena z 

vrednostjo točke iz 7. člena te uredbe. 
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2. Priglasitev osnove za odmero rudarskega nadomestila  

 

25. člen  

(priglasitev osnove za izračun in odmero rudarskega nadomestila) 

 

(1) Rudarsko nadomestilo izračuna in odmeri ministrstvo po uradni dolţnosti na podlagi 

podatkov za odmero rudarskega nadomestila, ki jih mora investitor priglasiti ministrstvu po 

izvedenem izkopu (v nadaljnjem besedilu: osnova za odmero rudarskega nadomestila). 

(2) Investitor mora ministrstvu priglasiti osnovo za odmero rudarskega nadomestila po 

preteku leta, v katerem je bil izveden izkop in sicer najkasneje do 30. januarja naslednjega 

leta. V primeru, če se izkop izvaja več let, mora investitor priglasiti ministrstvu osnovo za 

odmero rudarskega nadomestila do 30. januarja v vseh letih izvajanja izkopa. 

 

26. člen  

(priglasitveni obrazec za odmero rudarskega nadomestila) 

 

(1) Osnovo za odmero rudarskega nadomestila priglasi investitor ministrstvu s pomočjo 

obrazca, ki je v prilogi 4 te uredbe in je njen sestavni del (v nadaljnjem besedilu: gradbeni 

priglasitveni obrazec).  

(2) Investitor kazensko in odškodninsko odgovarja za resničnost, točnost in popolnost 

podatkov, vpisanih v njegov gradbeni priglasitveni obrazec.  

 

3. Izračun rudarskega nadomestila 

 

27. člen  

(izračun plačila za gradbeno mineralno surovino) 

 

(1) Znesek letnega plačila za gradbeno mineralno surovino se izračuna po naslednji 

enačbi: 

Pgs = Tms x Qgs x VT 

pri čemer pomeni: 

Pgs znesek letnega plačila za pridobljeno gradbeno mineralno surovino v raščenem 

stanju, v evrih 

Tms število točk za določeno vrsto gradbene mineralne surovine, v skladu s tabelo cen in 

plačil za mineralne surovine iz priloge 2 te uredbe 

Qgs količina v preteklem letu pridobljene gradbene mineralne surovine v raščenem 

stanju, v m
3
 

VT vrednost točke iz 7. člena te uredbe, v evrih 

  

(2) Če se je na gradbišču v preteklem letu izkoriščalo dve ali več vrst gradbene mineralne 

surovine, se enačba iz prejšnjega odstavka uporabi za vsako takšno vrsto gradbene mineralne 

surovine posebej. 

 

4. Odmera rudarskega nadomestila 

 

28. člen  

(odločba o odmeri rudarskega nadomestila) 

 

(1) Rudarsko nadomestilo odmeri ministrstvo investitorju z odločbo o odmeri letnega 

plačila za gradbeno mineralno surovino oziroma gradbene mineralne surovine, če jih je več 
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vrst, pridobljene v preteklem letu na istem gradbišču (v nadaljnjem besedilu: odločba o 

odmeri rudarskega nadomestila).  

(2) Ministrstvo odmeri rudarsko nadomestilo na podlagi izračuna iz prejšnjega člena, 

izračunano plačilo za gradbeno mineralno surovino pa se nato v skladu z računovodskimi 

standardi, ki urejajo zaokroţevanje končnih obračunov v gotovinskem prometu, zaokroţi na 

dve decimalni mesti. 

(3) Z odločbo o odmeri rudarskega nadomestila se določijo tudi zneski, ki jih mora 

investitor nakazati Rudarskemu skladu in samoupravni lokalni skupnosti oziroma 

samoupravnim lokalnim skupnostim, če leţi gradbišče na območju dveh ali več samoupravnih 

lokalnih skupnosti. 

(4) Pri izračunih zneskov iz prejšnjega odstavka se v skladu z računovodskimi standardi, 

ki urejajo zaokroţevanje končnih obračunov v gotovinskem prometu, uporablja 

zaokroţevanje na 1 cent.  

(5) Če se po zaokroţevanju izračunanih zneskov iz tretjega odstavka tega člena za 

določitev zneska, ki pripada Rudarskemu skladu in samoupravni skupnosti, na katere 

območju leţi gradbišče, po izračunu iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je število centov liho, 

se zaokroţitev na 1 cent izvede v škodo Rudarskega sklada. 

(6) Če leţi gradbišče na območju dveh ali več samoupravnih lokalnih skupnosti in se po 

izračunu iz prejšnjega odstavka ugotovi, da zneska, ki jim pripada, zaradi lihega ali sodega 

števila centov ni mogoče razdeliti po zneskih na dve decimalni mesti, se zaokroţitev na 1 cent 

izvede v škodo tiste samoupravne lokalne skupnosti, na katere območju leţi večji del površine 

gradbišča. 

(7) Odločbe o odmeri rudarskega nadomestila se pošiljajo v vednost samoupravnim 

lokalnim skupnostim, na katerih območju leţijo gradbišča oziroma deli gradbišč.  

 

29. člen  

(odmera rudarskega nadomestila na podlagi gradbenega priglasitvenega obrazca) 

 

(1) Investitorjem, ki posredujejo ministrstvu izpolnjeni gradbeni priglasitveni obrazec do 

30. januarja, ministrstvo izda odločbo o odmeri rudarskega nadomestila do 30. marca 

tekočega leta. 

(2) Ministrstvo izda odločbo o odmeri rudarskega nadomestila v roku iz prejšnjega 

odstavka tudi investitorjem, ki mu posredujejo izpolnjeni gradbeni priglasitveni obrazec po 

30. januarju, vendar največ z enomesečno zamudo oziroma najkasneje do konca februarja 

tekočega leta, pri čemer pa se izračunana višina plačila rudarskega nadomestila za vsak dan 

zamude posredovanja rudarskega priglasitvenega obrazca poveča za 0,5 %. 

 

30. člen  

(odmera rudarskega nadomestila brez gradbenega priglasitvenega obrazca) 

 

(1) Če ministrstvo ugotovi, da mu določeni investitor najpozneje do konca februarja leta, 

ki sledi letu, v katerem je izvajal izkop, ni posredoval izpolnjenega gradbenega 

priglasitvenega obrazca, ministrstvo izda odločbo o odmeri rudarskega nadomestila v dveh 

mesecih po takšni ugotovitvi, kot količina pridobljene mineralne surovine pa se upošteva z 

gradbenim dovoljenjem določena prostornina izkopa, na takšen način izračunana višina 

plačila rudarskega nadomestila pa se poveča za 20 %. 

(2) Če se izkop izvaja več let, se v primeru iz prejšnjega odstavka kot količina pridobljene 

mineralne surovine tudi upošteva z gradbenim dovoljenjem določena prostornina izkopa, od 

katere pa se odšteje količina, za katero je investitor ţe plačal rudarsko nadomestilo, na takšen 

način izračunana višina plačila rudarskega nadomestila pa se tudi poveča za 20 %. 
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5. Plačevanje rudarskega nadomestila  

 

31. člen 

(način plačila odmerjenega rudarskega nadomestila) 

 

Z odločbo o odmeri rudarskega nadomestila se določi, da se mora odmerjeno letno plačilo 

za gradbeno mineralno surovino plačati v enkratnem znesku. 

 

32. člen  

(plačilni roki) 

 

(1) Investitor mora z odločbo o odmeri rudarskega nadomestila določene zneske plačati v 

30 dneh po njeni vročitvi. 

(2) Če investitor ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, mu ministrstvo zaračuna 

zamudne obresti in sicer v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja višino predpisane 

obrestne mere zamudnih obresti.   

 

IV. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA SANACIJO 

 

1. Temeljne določbe 

 

33. člen  

(obveznost zagotavljanja sredstev za sanacijo) 

 

(1) Zavezanec za zagotavljanje sredstev za sanacijo je koncesionar. 

(2) Koncesionar mora zagotavljati sredstva za sanacijo ves čas trajanja koncesijske 

pogodbe. 

 

34. člen  

(način zagotavljanja sredstev za sanacijo) 

 

 (1) Koncesionar mora zagotavljati sredstva za sanacijo kot denarna sredstva, ki jih vsako 

leto odvaja v Eko sklad z namenom, da jih po končanem izkoriščanju uporabi kot povračilo 

stroškov končne sanacije (v nadaljnjem besedilu: rezervirana sredstva za sanacijo). 

Koncesionar zagotavlja rezervirana sredstva za sanacijo z letnimi plačili kot akontacijo 

sredstev za končno sanacijo pridobivalnega prostora (v nadaljnjem besedilu: rudarska 

sanacnina). 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko koncesionar zagotavlja sredstva za 

sanacijo tudi z bančno garancijo, vendar samo, če ob sklenitvi koncesijske pogodbe predloţi 

brezpogojno, na prvi poziv plačljivo garancijo prvorazredne poslovne banke, kot varščino za 

izvedbo končne sanacije pridobivalnega prostora, čas njene veljavnosti pa mora biti najmanj 

eno leto daljši, kot je čas trajanja koncesijske pogodbe. 

 

35. člen  

(način izračunavanja zagotovljenih sredstev za sanacijo) 

 

(1) Osnova za izračun rudarske sanacnine sta strošek končne sanacije pridobivalnega 

prostora in skupna količina mineralne surovine, ki se jo lahko izkoristi v času trajanja 

koncesije in se jo določi z rudarskim koncesijskim aktom. 
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(2) Osnova za določitev višine bančne garancije je strošek končne sanacije pridobivalnega 

prostora. 

 

36. člen  

(opredelitev stroška končne sanacije) 

 

Strošek končne sanacije pridobivalnega prostora je odvisen od načina in vrste izkoriščanja 

mineralne surovine in se ga določi z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za 

izkoriščanje.  

 

37. člen  

(izračunavanje in odmerjanje plačila rudarske sanacnine) 

 

(1) Letna plačila rudarske sanacnine izračunava in odmerja ministrstvo po uradni 

dolţnosti vsako leto koncesionarjem, ki so se odločili, da bodo zagotavljali sredstva za 

sanacijo z letnim plačevanjem rudarskih sanacnin in je takšna njihova odločitev razvidna iz 

koncesijske pogodbe. 

(2) Rudarska sanacnina se izračunava in odmerja na podlagi podatkov o stroških končne 

sanacije pridobivalnega prostora in podatkov o v preteklem letu pridobljenih količinah 

mineralnih surovin v istem pridobivalnem prostoru. 

(3) Za posameznega koncesionarja se podatek o v preteklem letu pridobljenih količinah 

mineralnih surovin v njegovem pridobivalnem prostoru pridobi z vpogledom v njegov 

rudarski priglasitveni obrazec.  

 

2. Izračun plačila rudarske sanacnine 

 

38. člen  

(izračun rudarske sanacnine) 

 

Znesek letnega plačila rudarske sanacnine se izračuna po naslednji enačbi: 

 

Prs = (Sstr : SQms) x Qms +LN 

pri čemer pomeni: 

Prs znesek letnega plačila rudarske sanacnine, v evrih 

Sstr strošek končne sanacije pridobivalnega prostora, v evrih 

SQms skupna količina trdne mineralne surovine v raščenem stanju, ki jo je v skladu s 

koncesijskim aktom dopustno pridobiti, v m
3
, za ogljikovodike pa v tonah 

Qms količina v preteklem letu pridobljene trdne mineralne surovine v raščenem stanju, v 

m
3
, za ogljikovodike pa v tonah 

LN letno nadomestilo za upravljanje z rezerviranimi sredstvi za sanacijo, katerega višina 

se določa v skladu z 39. členom te uredbe, v evrih 

 

39. člen  

(nadomestilo za upravljanje z rezerviranimi sredstvi) 

 

(1) Nadomestilo za upravljanje z rezerviranimi sredstvi za sanacijo, ki se nahajajo na 

posebnih postavkah koncesionarjev na njegovem vplačilnem računu, predstavlja pravico Eko 

sklada do povrnitve stroškov, povezanih z zbiranjem, upravljanjem in namensko uporabo 

sredstev, pridobljenih iz rudarskih sanacnin. 
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(2) Višina letnega nadomestila za upravljanje z rezerviranimi sredstvi za sanacijo (LN), ki 

pripada Eko skladu, se določi kot 10 % zneska, izračunanega po prvem delu formule iz 

prejšnjega člena, oziroma po formuli ((Sstr : SQms) x Qms) : 10, pri čemer pa njegova višina 

ne sme preseči 1.000,00 evrov. 

(3) Če se po izračunu iz prejšnjega odstavka ugotovi, da bi višina letnega nadomestila za 

upravljanje z rezerviranimi sredstvi za sanacijo znašala manj kot 200,00 evrov, se takšno 

nadomestilo ne glede na določbe prejšnjega odstavka določi v višini 200,00 evrov. 

 

3. Odmera rudarske sanacnine 

 

40. člen  

(odločba o odmeri rudarske sanacnine) 

 

(1) Rudarsko sanacnino, izračunano v skladu z 38. členom te uredbe, odmeri ministrstvo 

koncesionarjem z odločbo o odmeri letnega plačila rudarske sanacnine (v nadaljnjem 

besedilu: odločba o odmeri rudarske sanacnine), pri čemer mora biti višina letnega 

nadomestila za upravljanje z rezerviranimi sredstvi za sanacijo prikazana ločeno.  

(2) Z odločbo o odmeri rudarske sanacnine se določi tudi vplačilni račun Eko sklada.  

(3) Pri izračunih za odmero rudarske sanacnine se v skladu z računovodskimi standardi, ki 

urejajo zaokroţevanje končnih obračunov v gotovinskem prometu, uporablja zaokroţevanje 

na dve decimalni mesti. 

 (4) Odločbe o odmeri rudarske sanacnine se pošiljajo v vednost Eko skladu.  

 

41. člen  

(odmera rudarske sanacnine na podlagi rudarskega priglasitvenega obrazca) 

 

(1) Koncesionarjem iz prvega odstavka 37. člena te uredbe, ki posredujejo ministrstvu 

izpolnjeni rudarski priglasitveni obrazec do 30. januarja, ministrstvo izda odločbo o odmeri 

rudarske sanacnine do 30. marca tekočega leta. 

(2) Ministrstvo izda odločbo o odmeri rudarske sanacnine v roku iz prejšnjega odstavka 

tudi koncesionarjem iz prvega odstavka 37. člena te uredbe, ki mu posredujejo izpolnjeni 

rudarski priglasitveni obrazec po 30. januarju, vendar največ z enomesečno zamudo oziroma 

najkasneje do konca februarja tekočega leta, pri čemer pa se izračunana višina plačila 

rudarske sanacnine za vsak dan zamude posredovanja rudarskega priglasitvenega obrazca 

poveča za 0,5 %. 

(3) Koncesionarjem iz prvega odstavka 37. člena te uredbe, ki v skladu s tretjim 

odstavkom 8. člena te uredbe posredujejo ministrstvu izpolnjeni priglasitveni obrazec zadnjič, 

ministrstvo izda odločbo o odmeri rudarske sanacnine v dveh mesecih po prejemu njihovega 

rudarskega priglasitvenega obrazca. 

 

42. člen  

(odmera rudarske sanacnine brez rudarskega priglasitvenega obrazca) 

 

(1) Če ministrstvo ugotovi, da mu določeni koncesionar iz prvega odstavka 37. člena te 

uredbe najkasneje do konca februarja leta, ki sledi letu, v katerem je imel rudarsko pravico za 

izkoriščanje, ni posredoval izpolnjenega rudarskega priglasitvenega obrazca, ministrstvo izda 

odločbo o odmeri rudarske sanacnine v dveh mesecih po takšni ugotovitvi. 

 (2) V primeru iz prejšnjega odstavka se kot količina v preteklem letu pridobljene 

mineralne surovine upošteva s koncesijsko pogodbo določena največja količina in vrsta 
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mineralne surovine, ki jo je dopustno izkoristiti v enem letu, na takšen način izračunana višina 

plačila rudarske sanacnine pa se poveča za 20 %. 

 

4. Plačevanje odmerjene rudarske sanacnine 

 

43. člen  

(način plačila odmerjene rudarske sanacnine) 

 

Z odločbo o odmeri rudarske sanacnine se določi, da se mora odmerjeno rudarsko 

sanacnino plačati na vplačilni račun Eko sklada v enkratnem znesku. 

 

44. člen  

(plačilni roki) 

 

(1) Koncesionar mora z odločbo o odmeri rudarske sanacnine določeni znesek plačati na 

vplačilni račun Eko sklada v 30 dneh po njeni vročitvi. 

(2) Če Eko sklad ugotovi, da mu določeni koncesionar, ki mu je bila odmerjena rudarska 

sanacnina, v predpisanem roku na njegov vplačilni račun ni plačal z odločbo o odmeri 

rudarske sanacnine določenega zneska, o tem brez odlašanja seznani ministrstvo. 

(3) Po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka ministrstvo koncesionarju iz prejšnjega 

odstavka zaračuna zamudne obresti, in sicer v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja 

višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti.  

(4) Zamudne obresti iz prejšnjega odstavka se nakazujejo na vplačilni račun Rudarskega 

sklada. 

 

5. Rezervirana sredstva za sanacijo 

 

45. člen 

(zagotavljanje nominalne vrednosti rezerviranih sredstev za sanacijo) 

 

(1) Za koncesionarja, ki mu je bila odmerjena rudarska sanacnina prvič, Eko sklad 

najkasneje v treh dneh po prejemu odločbe o odmeri rudarske sanacnine na svojem 

vplačilnem računu odpre posebno postavko za tisti pridobivalni prostor, na katerega se nanaša 

takšna odločba, in nanjo nakazuje vsakoletno odmerjeno rudarsko sanacnino. 

(2) Z rezerviranimi sredstvi koncesionarjev za sanacijo, ki se nahajajo na posebnih 

postavkah na njegovem vplačilnem računu, mora Eko sklad upravljati kot dober gospodar. 

(3) Eko sklad zagotavlja varnost in obrestovanje rezerviranih sredstev koncesionarjev za 

sanacijo z nalaganjem v depozite v sistem enotnega zakladniškega računa skladno s predpisi, 

ki urejajo javne finance.  

(4) Eko sklad posreduje ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, vsako leto najkasneje do 

30. marca poročilo o upravljanju z rezerviranimi sredstvi koncesionarjev v preteklem letu, ki 

vključuje tudi višino sredstev, ki jih je v preteklem letu uporabil kot nadomestilo za 

upravljanje z rezerviranimi sredstvi za sanacijo. 
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6. Vračilo in poraba rezerviranih sredstev za sanacijo 

 

46. člen  

(pogoj za izvedbo sanacije in vračila rezerviranih sredstev za sanacijo) 

 

(1) Koncesionar, ki je zagotavljal sredstva za sanacijo z letnim vplačevanjem rudarskih 

sanacnin, izvede sanacijo pridobivalnega prostora iz lastnih sredstev, po izvedeni sanaciji pa 

ima pravico, da se mu pri Eko skladu rezervirana sredstva za sanacijo vrnejo in sicer v višini 

vplačanih rudarskih sanacnin, zmanjšanih za višino letnih nadomestil za upravljanje z 

rezerviranimi sredstvi za sanacijo in povečanih z natečenimi obresti v skladu s tretjim 

odstavkom prejšnjega člena. 

 (2) V primeru stečaja ali prisilne likvidacije koncesionarja iz prejšnjega odstavka ali 

prenosa rudarske pravice za izkoriščanje na drugega koncesionarja obdrţi pravico iz 

prejšnjega odstavka novi koncesionar, ki izvaja izkoriščanje v istem pridobivalnem prostoru 

kot prejšnji koncesionar. 

(3) Ministrstvo obvesti Eko sklad o vsakem pravnomočnem dovoljenju za opustitev 

rudarskih del koncesionarja.  

 

47. člen  

(izvedba pravice za vračilo rezerviranih sredstev za sanacijo) 

 

 (1) Pravico iz prejšnjega člena izkoristi koncesionar tako, da vloţi na ministrstvo zahtevo 

za vračilo pri Eko skladu rezerviranih sredstev za sanacijo. 

(2) Koncesionar lahko vloţi zahtevo za vračilo pri Eko skladu rezerviranih sredstev za 

sanacijo po pravnomočnosti odločbe o prenehanju njegovih pravic in obveznosti. 

 

48. člen  

(postopek odločanja o vračilu rezerviranih sredstev za sanacijo) 

 

(1) O zahtevi za vračilo pri Eko skladu rezerviranih sredstev za sanacijo odloči 

ministrstvo z odločbo (v nadaljnjem besedilu: odločba o vračilu rezerviranih sredstev za 

sanacijo). 

(2) Z odločbo o vračilu rezerviranih sredstev za sanacijo se določi znesek in rok vračila in 

vplačilni račun koncesionarja. Rok vračila se določi ob upoštevanju datuma sprostitve vezave 

rezerviranih sredstev za sanacijo in znaša največ 30 dni po datumu sprostitve. 

(3) Odločba o vračilu rezerviranih sredstev za sanacijo se vroči koncesionarju, po 

pravnomočnosti pa se pošlje v izvršitev Eko skladu. 

(4)  Pravnomočna odločba o vračilu rezerviranih sredstev za sanacijo se šteje za izvršilni 

naslov glede obveznosti Eko sklada za vračilo rezerviranih sredstev za sanacijo. 

(5) Eko sklad sredstva iz prejšnjega odstavka nakaţe na številko koncesionarjevega 

vplačilnega računa v roku, določenem skladno z drugim odstavkom tega člena. 

(6) Po izvršenem nakazilu iz prejšnjega odstavka Eko sklad zapre postavko iz prvega 

odstavka 40. člena te uredbe. 

 

49. člen  

(moţnost uporabe rezerviranih sredstev za sanacijo) 

 

(1) Če koncesionar ne izvede sanacije pred iztekom koncesijske pogodbe, izda ministrstvo 

odločbo, s katero se odredi, da se rezervirana sredstva za sanacijo uporabijo za sanacijska 
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dela, ki se oddajo drugemu izvajalcu z javnim razpisom (v nadaljnjem besedilu: odločba o 

prisilni izvedbi sanacije s pomočjo rezerviranih sredstev). 

(2) Odločba o prisilni izvedbi sanacije s pomočjo rezerviranih sredstev se izda tudi v 

primeru, kadar koncesionar, ki je zagotavljal sredstva za sanacijo z letnim vplačevanjem 

rezervacijskih plačil, zaradi stečaja ali likvidacije ne obstaja več, sanacija zemljišč pa ni bila 

izvršena.  

(3) V primeru, da se izvede sanacija v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena, 

koncesionar ali njegovi nasledniki pa ne obstajajo več, Eko sklad preveč vplačana sredstva 

nakaţe na vplačilni račun Rudarskega sklada. 

(4) Ministrstvo obvesti Eko sklad o izdaji odločbe o prisilni izvedbi sanacije s pomočjo 

rezerviranih sredstev za sanacijo. 

 

50. člen  

(nujnost sanacije) 

 

(1) V primeru začasnega prenehanja izkoriščanja oziroma mirovanja, mora koncesionar iz 

lastnih sredstev izvesti tisti del sanacije, za katerega pogoji so dotlej nastali, območje 

pridobivalnega prostora pa urediti tako, da ne bo ogroţena varnost ljudi, ţivali, okolja in 

premoţenja.  

(2) V primeru, da je zaradi višje sile ali dejanja tretje osebe sprememba sanacije ali njena 

predčasna izvedba nujna zaradi varnosti ljudi, ţivali, okolja in premoţenja, takšno nujno 

sanacijo in njen obseg, ki jo mora izvesti koncesionar iz lastnih sredstev, z odločbo odredi 

rudarski inšpektor.  

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar ne glede na določbe tretjega 

odstavka 19. člena te uredbe pravico, da pri ministrstvu vloţi zahtevo za oprostitev plačila za 

pridobivalni prostor. 

 

51. člen  

(moţnosti in pogoji za spremembo končne sanacije) 

 

(1) Če koncesionar, drug interesent ali samoupravna lokalna skupnost, na območju katere 

poteka izkoriščanje mineralne surovine, na podlagi sprejetega prostorskega izvedbenega akta 

izrazi interes ali potrebo po drugačni obliki sanacije od predvidene v rudarskem projektu za 

pridobitev koncesije za izkoriščanje oziroma rudarskem projektu za izvedbo, lahko predlaga 

spremembo končne sanacije, s katero pa se mora strinjati ministrstvo. V primeru, da takšno 

spremembo sanacije ne predlaga koncesionar, se mora z njo strinjati tudi koncesionar. 

(2) Če se koncesionar ali ministrstvo s spremembo končne sanacije ne strinja, se končna 

sanacija izvede, kot je določena v rudarskem projektu iz prejšnjega odstavka.  

 

V. NADZOR  

 

52. člen  

(vrste nadzora) 

 

Nadzor nad plačevanjem rudarske koncesnine in rudarskega nadomestila ter 

zagotavljanjem sredstev za sanacijo se izvaja kot finančno in inšpekcijsko nadzorstvo. 
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53. člen  

(opravljanje finančnega nadzorstva) 

 

Finančno nadzorstvo opravlja ministrstvo kot nadzor nad: 

- vplačevanjem odmerjenih rudarskih koncesnin na vplačilni račun Rudarskega sklada in 

vplačilne račune samoupravnih lokalnih skupnosti, na katerih območje leţijo pridobivalni 

prostori oziroma deli pridobivalnega prostora, 

- vplačevanjem odmerjenih rudarskih nadomestil na vplačilni račun Rudarskega sklada in 

vplačilne račune samoupravnih lokalnih skupnosti, na katerih območje leţijo gradbišča 

oziroma deli gradbišča, 

- porabo odmerjenih rudarskih koncesnin in rudarskih nadomestil, ki pripadajo Republiki 

Sloveniji, 

- vplačevanjem odmerjenih rudarskih sanacnin na vplačilni račun Eko sklada, 

- tistim delom poslovanja Eko sklada, ki se nanaša na zbiranje in namensko uporabo 

sredstev, pridobljenih iz rudarskih sanacnin, in 

- višino in časom veljavnosti bančnih garancij. 

 

54. člen  

(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva) 

 

(1) Inšpekcijsko nadzorstvo opravlja rudarska inšpekcija kot nadzor nad: 

- skladnostjo podatkov koncesionarjev o količinah pridobljenih mineralnih surovin v 

pridobivalnih prostorih z dejanskim stanjem in 

- skladnostjo izvajanja sanacij z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za 

izkoriščanje in rudarskim projektom za izvedbo sanacije ter koncesijsko pogodbo. 

(2) Skladnost podatkov o količinah pridobljenih mineralnih surovin v pridobivalnih 

prostorih z dejanskim stanjem mora biti dokazljiva z uporabljenimi metodami izračuna na 

podlagi načrtov rudarskih merjenj, skladnost izvajanja sanacij z rudarskim projektom za 

izvedbo sanacij in koncesijsko pogodbo pa mora biti dokazljiva z rudarskimi projekti 

izvedenih sanacij. 

(3) Pristojni rudarski inšpektor lahko predlaga odvzem koncesije tistemu koncesionarju, 

pri katerem se ugotovi, da je v rudarskem priglasitvenem obrazcu namerno potvarjal podatke 

o velikosti in načinu izkoriščanja pridobivalnega prostora ter o vrsti, količini in kakovosti 

pridobljene mineralne surovine. 

 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

 

55. člen  

(prekrški) 

 

(1) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik 

posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost: 

1. če ministrstvu do predpisanega roka priglasitve za odmero rudarske koncesnine ne priglasi 

osnove za odmero rudarske koncesnine (drugi odstavek 8. člena); 

2. če ministrstvu do predpisanega roka priglasitve za odmero rudarskega nadomestila ne 

priglasi osnove za odmero rudarskega nadomestila (drugi odstavek 25. člena). 

(2) Z globo 500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba 

samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

(3) Če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena pravna oseba, ki se po predpisih, ki 

urejajo gospodarske druţbe, šteje za srednje veliko gospodarsko druţbo, se kaznuje z globo 
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7.500 eurov, pravna oseba, ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske druţbe, šteje za veliko 

gospodarsko druţbo, pa se kaznuje z globo 10.000 eurov, odgovorna oseba takšne pravne 

osebe pa se kaznuje z globo 1.000 eurov. 

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

1. Uskladitve v zvezi z vrednostjo točke 

 

56. člen  

(določanje vrednosti točke) 

 

(1) Pri določanju višine rudarske koncesnine, rudarskega nadomestila in rudarske 

sanacnine, ki se izračunava za leto 2011, se upošteva vrednost točke, določena s Sklepom o 

uskladitvi vrednosti točke za odmero plačila za rudarsko pravico za leto 2010 (Uradni list RS, 

št. 19/10). 

(2) Vrednost točke, določena s prvim odstavkom 7. člena te uredbe, se upošteva pri 

določanju višine rudarske koncesnine, rudarskega nadomestila in rudarske sanacnine, ki se 

izračunava za leto 2012. 

(3) Prvi sklep ministra iz tretjega odstavka 7. člena te uredbe o uskladitvi vrednosti točke 

za tekoče leto, s katerim se določi nova vrednost točke, se izda v letu 2013, takšna nova 

vrednost točke pa se upošteva pri določanju višine rudarske koncesnine, rudarskega 

nadomestila in rudarske sanacnine, ki se izračunava za leto, v katerem se določi nova vrednost 

točke, pri izračunavanju v naslednjih letih pa se upošteva vrednost točke, katere vrednost se 

določi v posameznem letu. 

 

2. Uskladitve v zvezi z rudarskimi koncesninami 

 

57. člen  

(dokončanje postopkov v teku) 

 

(1) Postopki v zvezi z izdajo odločb o odmeri rudarske koncesnine, začeti pred 

uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo po dosedanjih predpisih. 

(2) Postopki v zvezi z izdajo odločb o zmanjšanju ali oprostitvi plačila rudarske 

koncesnine, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo po dosedanjih predpisih. 

 

58. člen  

(uskladitev pogojev za odmero rudarske koncesnine) 

 

(1) Ne glede na določbe 9. člena te uredbe priglasijo koncesionarji osnovo za odmero 

rudarske koncesnine za leto 2011 do 30. januarja 2012 s pomočjo obrazca, kot je določen s 6. 

členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu določanja plačila za rudarsko 

pravico (Uradni list RS, št. 52/03). 

(2) Osnove za odmero rudarske koncesnine za leto 2012 in vsa naslednja leta do izteka 

koncesijske pogodbe priglašajo koncesionarji ministrstvu v predpisanem roku s pomočjo 

rudarskega priglasitvenega obrazca iz priloge 3 te uredbe. 
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3. Uskladitve v zvezi z rudarskimi nadomestili 

 

59. člen  

(dokončanje postopkov v teku) 

 

Postopki v zvezi z izdajo odločb o odmeri rudarskega nadomestila, začeti pred 

uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo po dosedanjih predpisih. 

 

60. člen  

(uskladitev osnov za odmero rudarskega nadomestila) 

 

(1) Ne glede na določbe 26. člena te uredbe priglasijo investitorji osnovo za odmero 

rudarskega nadomestila za leto 2011 do 30. januarja 2012 na dosedanji način, lahko pa tudi s 

pomočjo gradbenega priglasitvenega obrazca iz priloge 4 te uredbe. 

(2) Osnove za odmero rudarskega nadomestila za leto 2012 in vsa naslednja leta, v kateri 

se izvajajo izkopi, priglašajo investitorji ministrstvu s pomočjo gradbenega priglasitvenega 

obrazca iz priloge 4 te uredbe. 

 

4. Uskladitve v zvezi z zagotavljanjem rezerviranih sredstev za sanacijo 

 

61. člen  

(uskladitev zagotavljanja sredstev za sanacijo z bančno garancijo) 

 

(1) Bančne garancije, ki so jih pridobili koncesionarji pred uveljavitvijo te uredbe kot 

zagotovljena sredstva za sanacijo, se štejejo kot bančne garancije po določbah te uredbe, 

vendar samo, če se glasijo na celoten čas trajanje koncesije. 

(2) Koncesionar, ki zagotavlja sredstva za sanacijo z bančno garancijo, katere veljavnost 

se ne glasi na celoten čas trajanja koncesije, mora ministrstvu izročiti novo bančno garancijo, 

ki se glasi na preostanek časa trajanja koncesije, najkasneje v treh mesecih pred iztekom časa 

njene veljavnosti ali pa mu v tem roku predlagati takšno spremembo koncesijske pogodbe, na 

podlagi katere se do njenega izteka zagotavljajo sredstva za sanacijo z letnimi plačili rudarske 

sanacnine. 

(3) Če je določenemu koncesionarju, ki z dnem uveljavitve te uredbe še izkorišča 

mineralne surovine, veljavnost bančne garancije potekla, mora ministrstvu izročiti novo 

bančno garancijo, ki se glasi na preostanek časa trajanja koncesije, najkasneje ob priglasitvi 

osnove za odmero rudarske koncesnine za leto 2012 ali pa mu do priglasitve osnove za 

odmero rudarske koncesnine za leto 2012 predlagati takšno spremembo koncesijske pogodbe, 

na podlagi katere se do njenega izteka zagotavljajo sredstva za sanacijo z letnimi plačili 

rudarske sanacnine. 

 

62. člen  

(uskladitev zagotavljanja sredstev za sanacijo z rudarskimi sanacninami) 

 

(1) Koncesionarjem, ki so sklenili koncesijsko pogodbo pred uveljavitvijo te uredbe in jim 

z dnem uveljavitve te uredbe koncesijska pogodba še ni potekla, ter koncesionarjem, ki so 

pridobili rudarsko pravico za izkoriščanje v skladu z Uredbo o podelitvi rudarske pravice 

imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin (Uradni list 

RS, št. 103/00 in 81/02), ob izkoriščanju pa sredstev za sanacijo ne zagotavljajo z bančno 

garancijo, izda ministrstvo prve odločbe o odmeri rudarske sanacnine v letu 2013. 
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(2) Če se ugotovi, da koncesijska pogodba, ki jo je sklenil koncesionar iz prejšnjega 

odstavka, ne vsebuje podatkov o pridobivalnem prostoru, o največji skupni količini mineralne 

surovine, ki jo je dopustno izkoristiti in o stroških končne sanacije, ministrstvo z odločbo 

naloţi takšnemu koncesionarju, da ob priglasitvi osnove za odmero rudarske koncesnine za 

leto 2011 posreduje ministrstvu tudi podatke o velikosti, načinu izkoriščanja in vrsti 

pridobivalnega prostora, o skupni količini mineralne surovine, ki jo je po uveljavitvi te uredbe 

še dopustno izkoristiti, in stroških končne sanacije. Podatek o velikosti, načinu izkoriščanja in 

vrsti pridobivalnega prostora se pridobi z izdelavo načrta rudniškega prostora, podatek o 

skupni količini mineralne surovine se pridobi na podlagi podatkov iz obrazca o stanju zalog in 

virov mineralne surovine, ki se ga v skladu s prvim odstavkom 58. člena te uredbe posreduje 

na ministrstvo kot osnova za odmero rudarske koncesnine v letu 2012, podatek o oceni 

stroškov končne sanacije pa se pridobi v tistem rudarskem projektu, na podlagi katerega je 

bilo koncesionarju izdano dovoljenje za izkoriščanje v skladu z dosedanjimi predpisi. Ti 

podatki, ki jih posreduje koncesionar na ministrstvo s pomočjo obrazca, ki je v prilogi 5 te 

uredbe in je njen sestavni del (v nadaljnjem besedilu: obrazec za zagotavljanje sredstev za 

sanacijo) najkasneje do 30. januarja 2013, ne smejo biti v nasprotju z dovoljenjem za 

izkoriščanje, izdanim pred uveljavitvijo te uredbe v skladu z dosedanjimi predpisi. 

(3) Koncesionar iz prvega odstavka tega člena kazensko in odškodninsko odgovarja za 

resničnost, točnost in popolnost podatkov, vpisanih v njegov obrazec za zagotavljanje 

sredstev za sanacijo. 

(4) Koncesionarjem iz prvega odstavka tega člena, ki posredujejo ministrstvu izpolnjeni 

obrazec za zagotavljanje sredstev za sanacijo iz priloge 5 te uredbe v predpisanem roku, 

ministrstvo izda odločbo o odmeri rudarske sanacnine vsako leto po prejemu njihovega 

rudarskega priglasitvenega obrazca iz priloge 3 te uredbe in sicer v rokih, kot so s to uredbo 

določeni za izdajo odločb o odmeri rudarske koncesnine. 

(5) Če ministrstvo ugotovi, da mu določeni koncesionar iz prvega odstavka tega člena v 

predpisanem roku ni posredoval izpolnjenega obrazca za zagotavljanje sredstev za sanacijo iz 

priloge 5 te uredbe, izda odločbo o odmeri rudarske sanacnine v dveh mesecih, pri čemer pa 

se kot letno plačilo rudarske sanacnine določi dodatno plačilo za pridobivalni prostor, 

izračunan v skladu z 10. členom te uredbe na podlagi podatkov iz njegove priglašene osnove 

za odmero rudarske koncesnine za leto 2011, posredovane na ministrstvo v skladu s prvim 

odstavkom 58. člena te uredbe ali na podlagi podatkov iz njegove zadnje priglašene osnove za 

odmero rudarske koncesnine, ki je bila posredovana na ministrstvo v skladu z dosedanjimi 

predpisi, če takšen koncesionar ne priglasi osnove za odmero rudarske koncesnine za leto 

2011. Takšne odločbe izdaja ministrstvo vse dotlej, dokler mu koncesionar ne posreduje 

izpolnjenega obrazca za zagotavljanje sredstev za sanacijo iz priloge 5 te uredbe. 

 

5. Vzpostavitev začetka vplačevanja rudarskih sanacnin na Eko sklad 

 

63. člen  

(obveznost vzpostavitve pogojev za začetek vplačevanja rudarske sanacnine)  

 

Eko sklad vzpostavi organizacijske in tehnične pogoje za vplačevanje odmerjenih 

rudarskih sanacnin na ločene račune koncesionarjev, ki se bodo po uveljavitvi te uredbe 

odločili, da zagotavljajo sredstva za sanacijo s plačevanjem rudarske sanacnine, najkasneje do 

30. januarja 2013. 
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6. Prenehanje z uporabo 

 

64. člen  

(prenehanje z uporabo) 

 

Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha z uporabo Uredbe o načinu določanja plačila za 

rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00 in 52/03) in Uredbe o določanju plačila za sanacijo 

posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00). 

 

7. Začetek veljavnosti  

 

65. člen  

(začetek veljavnosti) 

 

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2012. 

 

Št.   

Ljubljana, dne  

EVA 2010-2111-0107  

 

Vlada Republike Slovenije 

Borut Pahor 

predsednik 
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PRILOGA 1 

 

TABELA PLAČIL ZA PRIDOBIVALNE PROSTORE 

 

način izkoriščanja  vrsta pridobivalnega prostora število točk  

1 2 3 

1. pri površinskem izkoriščanju 

trdnih mineralnih surovin 

površinski kop 15.000 točk/ha 

2. pri podzemnem izkoriščanju 

trdnih mineralnih surovin 

rudnik z vplivi na površino 

zemljišča  

5.000 točk/ha 

3. pri podzemnem izkoriščanju 

trdnih mineralnih surovin 

rudnik brez vplivov na površino 

zemljišča 

500 točk/ha 

4. pri izkoriščanju 

ogljikovodikov 

naftno polje oz. nahajališče z nafto, 

kondenzati in naravnimi plini 

520 točk/ha 

5. pri pridobivanju morske soli prostor z morskimi solinami 100 točk/ha 

 

 

PRILOGA 2 

 

TABELA CEN IN PLAČIL ZA MINERALNE SUROVINE 

 

vrsta mineralne surovine enota povprečna cena enote v 

raščenem stanju  

v točkah 

odstotek 

plačila 

 % 

število 

točk 

1 2 3 4 5 

I – ENERGETSKE MINERALNE SUROVINE   

1 Premogi     

 1.1 – črni premog     

  s površinskim pridobivanjem 1 m
3
 2400 2 48 

  s podzemnim pridobivanjem 1 m
3
 2400 0,5 12 

 1.2 – rjavi premog     

  s površinskim pridobivanjem 1 m
3
 2000 2 40 

  s podzemnim pridobivanjem 1 m
3
 2000 0,5 10 

 1.3 – ksilit     

  s površinskim pridobivanjem 1 m
3
 1600 2 32 

  s podzemnim pridobivanjem 1 m
3
 1600 0,5 8 

 1.4 – lignit     

  s površinskim pridobivanjem 1 m
3
 1400 2 28 

  s podzemnim pridobivanjem 1 m
3
 1400 0,5 7 

2 ogljikovodiki   

 2.1 – surova nafta 1 tona 1250 20 250 

 2.2 – naftni kondenzati 1 tona 1500 20 300 

 2.3 – zemeljski plini 1 m
3
 2,5 20 0,5 

3 drugi energetski plini   

 3.1 – plini 1 m
3
 2 20 0,4 

4 radioaktivne mineralne surovine   

 4.1 – uranova ruda 1 m
3
 500 10 50 

 4.2 – druge radioaktivne rude 1 m
3
 500 10 50 

II – KOVINSKE MINERALNE SUROVINE   
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1 ţelezova ruda 1 m
3
 200 10 25 

2 druge rude, iz katerih se pridobiva:    

 2.1 – aluminij 1 m
3
 300 10 30 

 2.2 – baker 1 m
3
 350 10 35 

 2.3 – cink 1 m
3
 300 10 30 

 2.4 – kobalt 1 m
3
 300 10 30 

 2.5 – kositer 1 m
3
 300 10 30 

 2.6 – krom 1 m
3
 400 10 40 

 2.7 – mangan 1 m
3
 500 10 50 

 2.8 – molibden 1 m
3
 500 10 50 

 2.9 – nikelj 1 m
3
 300 10 30 

 2.10 – svinec 1 m
3
 250 10 25 

 2.11 – tantal 1 m
3
 300 10 30 

 2.12 – vanadij 1 m
3
 500 10 50 

 2.13 – ţivo srebro 1 m
3
 350 10 35 

 2.14 – plemenite kovine 1 m
3
 300 10 30 

III – NEKOVINSKE MINERALNE SUROVINE   

1 mineralne surovine za predelovalno industrijo   

 1.1 – barit 1 m
3
 300 10 30 

 1.2 – bentonit 1 m
3
 4300 10 430 

 1.3 – kalcit 1 m
3
 380 10 38 

 1.4 – kaolin 1 m
3
 4200 10 420 

 1.5 – industrijska ognjevarna glina 1 m
3
 400 10 40 

 1.6 – kreda 1 m
3
 1900 10 190 

 1.7 – kremen 1 m
3
 1400 10 140 

 1.8 – kremenov pesek 1 m
3
 680 10 68 

 1.9 – levcit 1 m
3
 250 10 25 

 1.10 - industrijska lončarska glina 1 m
3
 3200 10 320 

 1.11 - magnezit 1 m
3
 300 10 30 

 1.12 - pucolan 1 m
3
 140 10 14 

 1.13 - roţenec 1 m
3
 1750 10 175 

 1.14 - sadra 1 m
3
 300 10 30 

 1.15 - sljuda 1 m
3
 300 10 30 

 1.16 - tuf 1 m
3
 140 10 14 

 1.17 – zeolitski tuf 1 m
3
 150 10 15 

 1.18 – minerali za kemikalije in gnojila: 

  1.18/1 – naravni asfalt in bitumen 1 m
3
 300 10 30 

  1.18/2 – naravni barijev sulfat 1 m
3
 300 10 30 

  1.18/3 – disten 1 m
3
 250 10 25 

  1.18/4 – fluorit 1 m
3
 300 10 30 

  1.18/5 – naravni fosfat 1 m
3
 300 10 30 

  1.18/6 – glinenec 1 m
3
 200 10 20 

  1.18/7 – naravni grafit 1 m
3
 300 10 30 

  1.18/8 – naravne kalijeve soli 1 m
3
 450 10 45 

  1.18/9 – samorodno ţveplo 1 m
3
 300 10 30 

  1.18/10 – steatit 1 m
3
 300 10 30 

2 mineralne surovine za industrijo gradbenih materialov in proizvodov   

 2.1 – naravni kamen     
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  2.1/1 – monoliti 1 m
3
 9400 5 470 

  2.1/2 – lomljenec 1 m
3
 280 10 28 

  2.1/3 – okrasni arhitektonski 1 m
3
 950 10 95 

 2.2 – industrijski apnenec 1 m
3
 325 6 19,5 

 2.3 – industrijski dolomit 1 m
3
 375 6 22,5 

 2.4 – industrijski lapor 1 m
3
 100 6 6 

 2.5 – diatomejska zemlja 1 m
3
 150 6 9 

 2.6 – fliš 1 m
3
 110 20 22 

 2.7 – lončarska glina 1 m
3
 300 20 60 

 2.8 – keramičarska glina 1 m
3
 240 20 48 

 2.9 – opekarska glina 1 m
3
 200 20 40 

3 mineralne surovine za gradbeništvo   

 3.1 – tehnični kamen – apnenec 1 m
3
 320 20 64 

 3.2 – tehnični kamen – dolomit 1 m
3
 380 20 76 

 3.3 – magmatske in metamorfne kamenine    

  3.3/1 – andezit 1 m
3
 380 20 76 

  3.3/2 – andezitni tuf 1 m
3
 380 20 76 

  3.3/3 – diabaz 1 m
3
 380 20 76 

  3.3/4 – keratofir 1 m
3
 380 20 76 

  3.3/5 – serpentinit 1 m
3
 380 20 76 

  3.3/6 – tonalit 1 m
3
 380 20 76 

 3.4 – ilovica 1 m
3
 100 20 20 

 3.5 – lapor 1 m
3
 80 20 16 

 3.6 – mivka 1 m
3
 1080 20 216 

 3.7 – pesek 1 m
3
 210 20 42 

 3.8 – prod 1 m
3
 180 20 36 

 3.9 – grušč in drobljenec 1 m
3
 150 20 30 

IV – OSTALE MINERALNE SUROVINE   

 1 – soli:     

  1.1 – soli 1 m
3
 100 1 1 

  1.2 – solne vode 1 m
3
 5 2 0,1 

 2 – šota  1 m
3
 200 20 40 

 3 – poldrago in drago kamenje – ruda  1 m
3
 300 20 60 

 4 – sekundarne mineralne surovine  1 m
3
 50 6 3 

V – JALOVINA   

 jalovine trdnih mineralnih surovin 1 m
3
 50 10 5 
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 PRILOGA 3 

 

RUDARSKI PRIGLASITVENI OBRAZEC 

(za odmero rudarske koncesnine in rudarskih sanacnin) 

 

naslovna stran 

 

koncesionar 

status   

ime firme oz. S.P. ter matična 

in davčna številka 

 

(izpolni koncesionar, ki je pravna oseba) 

ime in priimek, EMŠO in 

davčna številka 

 

(izpolni koncesionar, ki je fizična oseba) 

koncesijska 

pogodba 

številka in datum sklenitve  

čas trajanja  

 

sedeţ / bivališče 

koncesionarja 

drţava  

poštna številka in naselje/mesto  

hišna številka in ulica oz. kraj  

 

pridobivalni 

prostor 

ime oziroma geografski naziv  

kraj (naselje ali ledinsko ime)  

ime samoupravne/ih lokalne/ih  

skupnosti, na katere/ih 

območju leţi * 

1. 

2. 

3. 

*  Izpolni se toliko vrstic, na kolikor območjih samoupravnih lokalnih skupnosti leţi pridobivalni prostor. Če 

leţi pridobivalni prostor na območju samo ene samoupravne lokalne skupnosti, se izpolni samo 1. vrstica. 

 

priglasitveni obrazec 

izpolnil 

(kontaktna oseba za pojasnila): 

 

________________________ 

(ime in priimek) 

telefon  

E-naslov  

faks  

 

 

IZJAVA 

 

Podpisana odgovorna oseba koncesionarja pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo  

 

izjavljam, 

da so podatki, vpisani v:  

- tabeli (i) o vrsti/ah, količini/ah in kakovosti pridobljene/ih mineralne/ih surovin/e in 

- tabeli (ii) o načrtovani/h vrsti/ah in količini/ah mineralne/ih surovin/e, 

 

RESNIČNI, TOČNI IN POPOLNI. 

 

 

 

kraj in datum: 

 

v ______________________  

dne ____________________ 

 

 

m.p. 

odgovorna oseba koncesionarja: 

_________________________ 

(ime in priimek) 

 

_________________________ 

(podpis) 
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tabela (i)   

VRSTA, KOLIČINA IN KAKOVOST PRIDOBLJENE MINERALNE SUROVINE  

na dan 31.12.20__ 

mineralna surovina 

(vrsta MS) * 

p
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 s
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m
3 

% m
3 

t/m
3 

t 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

*  Izpolnijo se vsi stolpci in toliko vrstic, kolikor vrst mineralnih surovin se je izkoriščalo v preteklem letu. Če 

se je v pridobivalnem prostoru izkoriščala samo ena vrsta mineralne surovine, se izpolni samo 1. vrstica, 

preostale vrstice in stolpci pa se pustijo prazne. Če se v preteklem letu ni izvajalo izkoriščanje, se pustijo 

prazne vse vrstice in stolpci. 

 

tabela (ii)   

NAČRTOVANA VRSTA IN  KOLIČINA MINERALNE SUROVINE  

v tekočem letu 

mineralna surovina 

(vrsta MS) * 

načrtovana količina v raščenem stanju 

(za trdne MS v m
3
, za ogljikovodike tonah) 

opomba 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Program izkoriščanja mineralnih surovin v pridobivalnem prostoru je bil predloţen 

ministrstvu ______________________________________________________________ 

(datum predloţitve) 

*  Izpolnijo se vsi stolpci in toliko vrstic, kolikor vrst mineralnih surovin se naj bi izkoriščalo v tekočem letu. 

Če se naj bi v pridobivalnem prostoru izkoriščala samo ena vrsta mineralne surovine, se izpolni samo 1. 

vrstica, preostale vrstice in stolpci pa se pustijo prazne. Če  v tekočem letu ni predvideno izkoriščanje, se 

pustijo prazne vse vrstice in stolpci.. 
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PRILOGA 4 

 

GRADBENI PRIGLASITVENI OBRAZEC 

(za odmero rudarskega nadomestila) 

 

investitor ime firme oz. S.P. ter matična 

in davčna številka 

 

gradbeno 

dovoljenje 

številka in datum   

upravni organ, ki ga je izdal  

 

sedeţ / bivališče 

investitorja 

drţava  

poštna številka in naselje/mesto  

hišna številka in ulica oz. kraj  

 

gradbišče 

ime oziroma kraj  

površina (v hektarjih)  

ime samoupravne/ih lokalne/ih  

skupnosti, na katere/ih 

območju leţi gradbišče * 

1. % 

2. % 

3. % 

*  Izpolni se toliko vrstic, na kolikor območjih samoupravnih lokalnih skupnosti leţi gradbišče. Če leţi 

gradbišče na območju samo ene samoupravne lokalne skupnosti, se izpolni samo 1. vrstica. 

 

VRSTA IN KOLIČINA PRIDOBLJENE GRADBENE MINERALNE SUROVINE  

na dan 31.12.20__ 

gradbena mineralna surovina (vrsta MS) * pridobljena količina v raščenem stanju (v m
3
)

 

1.  

2.  

3  

*  Izpolni se toliko vrstic, kolikor vrst trdnih mineralnih surovin se je pridobilo v preteklem letu. Če se je na 

gradbišču pridobila samo ena vrsta mineralne surovine, se izpolni samo 1. vrstica. 

 

priglasitveni obrazec 

izpolnil 

(kontaktna oseba za pojasnila): 

 

________________________ 

(ime in priimek) 

telefon  

E-naslov  

faks  

 

 

IZJAVA 

 

Podpisana odgovorna oseba investitorja pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo  

izjavljam, 

da so podatki o vrsti/ah in količini/ah pridobljene/ih gradbene/ih mineralne/ih surovin/e, 

 

RESNIČNI, TOČNI IN POPOLNI. 

 

 

 

kraj in datum: 

 

v ______________________  

dne ____________________ 

 

 

m.p. 

odgovorna oseba investitorja: 

_________________________ 

(ime in priimek) 

 

_________________________ 

(podpis) 
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PRILOGA 5 

 

OBRAZEC ZA ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA SANACIJO 

(za začetek odmerjanja rudarske sanacnine) 

 

naslovna stran 

 

koncesionar 

status   

ime firme oz. S.P. ter matična 

in davčna številka 

 

(izpolni koncesionar, ki je pravna oseba) 

ime in priimek, EMŠO in 

davčna številka 

 

(izpolni koncesionar, ki je fizična oseba) 

koncesijska 

pogodba 

številka in datum sklenitve  

čas trajanja  

 

sedeţ / bivališče 

koncesionarja 

drţava  

poštna številka in naselje/mesto  

hišna številka in ulica oz. kraj  

pridobivalni 

prostor 

ime oziroma geografski naziv  

kraj (naselje ali ledinsko ime)  

 

priglasitveni obrazec 

izpolnil 

(kontaktna oseba za pojasnila): 

 

________________________ 

(ime in priimek) 

telefon  

E-naslov  

faks  

 

 

IZJAVA 

 

Podpisana odgovorna oseba koncesionarja pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo  

 

izjavljam, 

da so podatki, vpisani v:  

- tabeli (i) o velikosti in načinu izkoriščanje ter vrsti pridobivalnega prostora, 

- tabeli (ii) o skupni količini mineralnih surovin in 

- tabeli (iii) o stroških končne sanacije posledic rudarskih del, 

 

RESNIČNI, TOČNI IN POPOLNI. 

 

 

 

kraj in datum: 

 

v ______________________  

dne ____________________ 

 

 

m.p. 

odgovorna oseba koncesionarja: 

_________________________ 

(ime in priimek) 

 

_________________________ 

(podpis) 
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tabela (i)   

 

VELIKOST, NAČIN IZKORIŠČANJA IN VRSTA PRIDOBIVALNEGA PROSTORA  

na dan 31.12.20__ 

 

samoupravna lokalna skupnost in pripadajoči del celotne površine pridobivalnega prostora 

ime in sedeţ – poštna številka in kraj * ha % 

1.   

2.   

3.   

skupaj celotna površina pridobivalnega prostora  100 

način izkoriščanja  

vrsta pridobivalnega prostora  

Načrt rudniškega prostora izdelal: 

___________________________________________________________________________ 

(ime in sedeţ izdelovalca, naslov načrta in datum izdelave) 

 

*  Izpolni se toliko vrstic, na kolikor območjih samoupravnih lokalnih skupnosti leţi pridobivalni prostor. Če 

leţi pridobivalni prostor na območju samo ene samoupravne lokalne skupnosti, se izpolni samo 1. vrstica, 

preostale vrstice in stolpci pa se pusti prazne. 

 

tabela (ii)   

 

SKUPNA KOLIČINA MINERALNIH SUROVIN 

ki jo je v pridobivalnem prostoru še dopustno izkoristiti po 1. januarju 2012 

 

mineralna surovina 

(vrsta MS) * 

količina v raščenem stanju 

(za trdne MS v m
3
, za ogljikovodike tonah) 

opomba 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

zadnja overitev zalog in virov mineralnih surovin: 

______________________________________________________________ 

(številka in datum potrdila) 

 

Elaborat o zalogah in virih mineralnih surovin v pridobivalnem prostoru in podatek o skupni 

količini mineralnih surovin, ki jo je v pridobivalnem prostoru še dopustno izkoristiti po 1. 

januarju 2012 izdelal: 

___________________________________________________________________________ 

(ime in sedeţ rudarskega projektanta, naslov elaborata in datum izdelave) 

 

*  Izpolnijo se vsi stolpci in toliko vrstic, kolikor vrst mineralnih surovin se naj bi izkoriščalo po 1. januarju 

2012. Če se naj bi v pridobivalnem prostoru izkoriščala samo ena vrsta mineralne surovine, se izpolni samo 

1. vrstica, preostale vrstice in stolpci pa se pusti prazne. 
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tabela (iii)   

 

SANACIJA POSLEDIC RUDARSKIH DEL 

na dan 31.12.20__ 

 

ocena stroškov 

končne 

sanacije 

na dan 

31.12.20__ 

(v evrih) 

način izvajanja sanacije porabljena 

sredstva za 

sanacijo 

na dan 

31.12.20__ 

(v evrih) 

način zagotavljanja sredstev za 

sanacijo 

- sprotne sanacije 

- etapne sanacije 

- samo končna sanacija 

- z vplačevanjem odmerjenih 

rudarskih sanacnin v Eko sklad 

- z bančno garancijo 

 

 

 

(ustrezno označiti) 

  

(ustrezno označiti) 

 

oceno stroškov končne sanacije izdelal: 

___________________________________________________________________________ 

(ime in sedeţ rudarskega projektanta, naslov rudarskega projekta in datum izdelave) 
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OBRAZLOŢITEV 

 

I. UVOD 

 

1. PRAVNA PODLAGA 

Tretji odstavek 53. člena in tretji odstavek 54. člena ter izvajanje šestega odstavka 56. člena, 

osmega odstavka 72. člena in drugega odstavka 92. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, 

št. 61/10, 62/10-popr. in 76/10): 

 

»53. člen 

(izračunavanje in način plačevanja rudarske koncesnine) 

(1) Osnova za izračun rudarske koncesnine je povprečna cena enote določene vrste 

mineralne surovine, doseţene v trgovanju na evropskem gospodarskem prostoru v tekočem 

letu in je odvisna od vrste, obsega in razširjenosti določenih mineralnih surovin. 

(2) 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. 

(3) Povprečno ceno na enoto pridobljene mineralne surovine, ki se jo lahko doseţe v 

trgovanju na določenem svetovnem trgu, merila in pogoje za zmanjšanje in oprostitev 

plačila rudarske koncesnine, način njene odmere, obračunavanja in plačevanja ter način 

nadzora nad njenim plačevanjem, predpiše vlada. 

(4) Rudarska koncesnina se plačuje v letnih zneskih, ki znašajo največ 500 eurov na ha 

pridobivalnega prostora in največ 20 % povprečne cene za proizvedeno enoto mineralne 

surovine v obravnavanem letu, razen če v postopku draţbe niso doseţene višje cene. 

(5) Sredstva, dobljena z vplačili rudarskih koncesnin, so v višini 50 % prihodek tiste 

samoupravne lokalne skupnosti, na katere območju leţi 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 

oziroma glede na površino zemljišča, pod katerim se shranjujejo zemeljski plini, ki leţi na 

območju posamezne samoupravne lokalne skupnosti. 

 

54. člen 

(izračunavanje in način plačevanja rezervacij) 

(1) Obseg potrebnih rezerviranih sredstev za sanacijo se določi z revidiranim rudarskim 

projektom, izdelanim na podlagi s tem zakonom predpisane dokumentacije o zalogah in virih 

mineralnih surovin, na podlagi katerega se širi pridobivalni prostor in je odvisen od montan-

geoloških pogojev pridobivalnega prostora, obsega in tehnologije izkoriščanja ter trajanja 

rudarske pravice za izkoriščanje. 

(2) Za zagotovljena rezervirana sredstva za sanacijo se v skladu s tem zakonom štejejo pri 

Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, ustanovljenim v skladu z določbami 

zakona, ki ureja varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: EKO sklad) za namen sanacije 

vplačana in vezana denarna sredstva, lahko pa tudi ustrezne garancije pooblaščene banke, ki 

pa morajo biti takšne, da so denarna sredstva lahko na voljo takoj.  

(3) Podrobnejša merila za izračunavanje višine potrebnih rezerviranih sredstev za 

sanacijo, način in pogoji za odmero, obračunavanje in plačevanje ter porabe teh 

sredstev, nadzora nad plačevanjem in njihovo uporabo, predpiše vlada. 

(4) V primeru stečaja ali likvidacije nosilca rudarske pravice za izkoriščanje se ne glede 

na predpise, ki urejajo stečaj, z dnem pričetka stečaja ali likvidacije do takrat zbrana 

rezervirana sredstva za sanacijo izločijo iz stečajne oziroma likvidacijske mase in postanejo 
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last Republike Slovenije, ki jih namensko porabi za sanacijo pridobivalnega prostora, ki ga je 

do stečaja oziroma likvidacije izkoriščal nosilec rudarske pravice za izkoriščanje. 

(5) Koncesijska pogodba z nosilcem rudarske pravice za izkoriščanje mora obvezno 

vsebovati določilo o prenosu rezerviranih sredstev za sanacijo v last Republike Slovenije v 

primeru iz prejšnjega odstavka. 

 

56. člen 

(EKO sklad) 

(1) Za zbiranje, upravljanje in namensko uporabo sredstev, pridobljenih iz plačila 

rezervacij se s tem zakonom zadolţi EKO sklad. 

(2) Sredstva, pridobljena iz plačila rezervacij se zbirajo pri EKO skladu na posebnem 

podračunu, znotraj katerega se odprejo še posebne postavke za posamezne pridobivalne 

prostore. 

(3) EKO sklad v skladu z aktom o njegovi ustanovitvi izvaja za namen izvrševanja določb 

prvega odstavka tega člena predvsem naslednje naloge: 

-  upravlja sredstva v postavkah za posamezni pridobivalni prostor; 

-  spremlja vplačila nosilcev rudarske pravice za izkoriščanje; 

-  ohranja vrednost vloţenih sredstev; 

-  vrača vplačila nosilcem rudarske pravice za izkoriščanje v skladu z izdanimi odločbami; 

-  druga opravila, povezana z izvajanjem navedenih nalog. 

(4) Rezervirana sredstva za sanacijo, se lahko namenjajo samo za sanacijo tistih 

pridobivalnih prostorov, za katera so nosilci rudarske pravice za izkoriščanje zagotovili in 

vplačali rezervirana sredstva. Rezervirana sredstva za sanacijo posledic rudarskih del se v 

delu, ki jih je za določeni pridobivalni prostor plačeval nosilec rudarske pravice za 

izkoriščanje, lahko uporabijo samo za pokritje stroškov del, ki nastanejo v zvezi s sanacijo 

okolja po opustitvi izkoriščanja na takšnem prostoru. 

(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko rezervirana sredstva namenijo tudi 

za sanacijo drugih rudniških prostorov, če s tem soglaša nosilec rudarske pravice za 

izkoriščanje, ki je vplačeval takšna sredstva. 

(6) Iz sredstev, pridobljenih iz plačila rezervacij, se financira tudi delovanje EKO sklada 

za izvajanje nalog iz tretjega odstavka tega člena. Višina takšnih sredstev se določi s 

predpisom iz tretjega odstavka 54. člena tega zakona. 
(7) Za izdajanje odločb ter odmero višine vplačil in izplačil po tem členu je pristojno 

ministrstvo, pristojno za rudarstvo. 

 

72. člen 

(način rudarjenja in predpisana dokumentacija) 

(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora pred začetkom izvajanja rudarskih del 

razpolagati z načrtom rudniškega prostora in ga predati izvajalcu rudarskih del ter imeti na 

delovišču rudarske projekte, na podlagi katerih izvaja rudarska dela in drugo dokumentacijo, 

predpisano s tem zakonom. Načrt rudniškega prostora mora biti, skladno z napredovanjem 

rudarskih del, dopolnjen najmanj enkrat letno. 

(2) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora ob izvajanju rudarskih del poskrbeti za 

geološko dokumentacijo, ki se izdeluje kot geološke raziskave za ugotavljanje geološke 

zgradbe, odkrivanje nahajališč, določanje zalog ali virov, ugotavljanje fizikalno-mehanskih in 

drugih geoloških parametrov kamnin, ugotavljanje geoloških pogojev za pridobivanje 

mineralnih surovin in izgradnjo površinskih in podzemskih objektov in ugotavljanje geoloških 

pogojev za vbrizgavanje in shranjevanje zemeljskih plinov. 

(3) Za pravilno izvajanje rudarskih del in racionalno izkoriščanje mineralnih surovin ter 

zagotavljanje varnega dela in za preprečitev materialne škode, mora izvajalec rudarskih del na 



 37 

podlagi meritev izdelati rudarske načrte in karte, iz katerih je razvidno stanje rudarskih del, 

njihov medsebojni poloţaj, kakor tudi poloţaj glede na stara rudarska dela, objekte in 

vodotoke na površini (v nadaljnjem besedilu: načrti rudarskih merjenj). Načrte rudarskih 

merjenj lahko izdeluje oseba, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za odgovornega 

rudarskega projektanta. Kopije načrtov rudarskih merjenj mora izvajalec rudarskih del 

dostaviti ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, na njegovo zahtevo. 

(4) Znotraj rudniškega prostora lahko opravlja naloge s področja rudarskega merjenja, 

vodenja merske dokumentacije, izdelave rudarskih kart in načrtov samo oseba, ki izpolnjuje s 

tem zakonom predpisane pogoje za tehničnega vodjo rudarskih del in ima najmanj tri leta 

delovnih izkušenj s področja rudarskih merjenj.  

(5) Rudarska dela je treba izvajati tako, da z upoštevanjem zadnjega stanja rudarske 

tehnike, ki temelji na priznanih izsledkih znanosti, spoznanj in izkušenj s področja rudarstva, 

ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov, v največji moţni meri izostanejo škodljivi vplivi 

na okolje. 

(6) Rudarska dela v rudniških prostorih, koder obstoji nevarnost za ţivljenje in zdravje 

ljudi, za promet, sosednje objekte ali okolje, sme izvajalec rudarskih del začeti izvajati le na 

podlagi potrjenega rudarskega projekta za izvedbo takšnih rudarskih del.  

(7) Pri izvajanju del iz prejšnjega odstavka mora izvajalec rudarskih del upoštevati 

predpise, ki urejajo tehnične normative v rudarstvu (v nadaljevanju: tehnični predpisi), 

predpise, ki urejajo zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter varstvo okolja in druge 

predpise, če ni s tem zakonom in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, določeno drugače. 

(8) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora ministrstvu, pristojnem za 

rudarstvo, predloţiti program izkoriščanja mineralnih surovin, izdelan v skladu s 

koncesijsko pogodbo ter najpozneje do konca januarja tekočega leta sporočiti letno 

načrtovan izkop mineralne surovine.  

(9) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora zagotoviti izdelavo dokumentacije o 

zalogah in virih mineralnih surovin, ki jih izkorišča. 

(10) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje, ki sam izvaja rudarska dela, ali njegov 

izvajalec, mora spremljati in nadzorovati geološke in druge geofizikalne pojave, ravni hrupa 

in druge vplive na okolje, ki nastanejo zaradi izvajanja rudarskih del in zagotavljati 

monitoring o vplivih svoje dejavnosti na okolje in o njem voditi dokumentacijo o vplivih na 

okolje. 

(11) Izvajalec rudarskih del mora vsak rudniški prostor ali delovišče, kjer se izvajajo 

rudarska dela, kategorizirati glede na obstoječe nevarnosti in določiti stopnje nevarnosti 

zaradi škodljivih pojavov plina, vode in drugih nevarnih lastnosti in na tej podlagi izdelati 

dokumentacijo v obliki revidiranega rudarskega projekta.  

 

92. člen 

(pridobitev mineralne surovine ob izvajanju gradbenih del) 

(1) Če se ob izvajanju gradbenih del na podlagi gradbenega dovoljenja, izdanega po 

predpisih, ki urejajo graditev objektov, predvideva pridobitev nekovinske mineralne surovine, 

se ta surovina uporabi v okviru gradnje, pod pogoji določenimi v gradbenem dovoljenju, 

način uporabe takšne mineralne surovine pa mora biti določen v njegovem izreku. 

(2) Če se nekovinska mineralna surovina, pridobljena v okviru gradbenih del iz 

prejšnjega odstavka ne porabi v okviru gradnje, veljajo za investitorja teh del glede 

plačila za pridobljeno enoto mineralne surovine določbe tega zakona in predpisov, ki 

urejajo način določanja plačila rudarske koncesnine.«. 

 

2. ROK ZA IZDAJO PREDPISA, KI GA JE DOLOČIL ZAKON 
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Za izdajo tega predpisa je določen rok s prvim odstavkom 156. člena Zakona o rudarstvu 

(Uradni list RS, št. 61/10, 62/10-popr. in 76/10). Z njim je določeno, da se najkasneje v šestih 

mesecih po uveljavitvi zakona izdata dva predpisa, s katerima se ločeno uredi obveznost 

plačevanja nadomestila za pridobljene mineralne surovine in obveznost zagotavljanja sredstev 

za sanacijo po končanem izkoriščanju. Zato sta bili posredovani v javno obravnavo dve 

uredbi.  

Ker pa se je ob njuni izdelavi zmotno predpostavljalo, da sta obstoječi uredbi, izdani na 

podlagi ZRud, to je Uredba o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 

43/00 in 52/03) in Uredba o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list 

RS, št. 43/00), ki se ju še lahko uporablja do izdaje novih predpisov, takšni, da bi ju bilo pri 

izdaji novih neposredno uporabiti, ob pripravah na sedaj enotno uredbo pa se je ugotovilo, da 

prva ne ureja vseh vsebin, druge pa doslej sploh ni bilo mogoče izvajati, je prišlo pri 

dokončnem oblikovanju predlagane enotne uredbe do zamude. 

 

3. SPLOŠNA OBRAZLOŢITEV 

 

 3.1 OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM UREDBE 

Predlagano uredbo je treba sprejeti iz naslednjih razlogov: 

- Rešitve Uredbe o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00 

in 52/03), ki je bila izdana na podlagi desetega odstavka 14. člena prejšnjega Zakona o 

rudarstvu iz leta 1999 (ZRud) in se v skladu s četrtim odstavkom 155. člena Zakona o 

rudarstvu – ZRud-1 (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10-popr. in 76/10) še lahko uporablja do 

uveljavitve nove uredbe, niso v skladu z rešitvami ZRud-1; 

- Rešitev Uredbe o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 

43/00), ki je bila izdana na podlagi šestega odstavka 62. člena Zakona o rudarstvu iz leta 

1999 (ZRud) in se v skladu s četrtim odstavkom 155. člena Zakona o rudarstvu – ZRud-1 

(Uradni list RS, št. 61/10, 62/10-popr. in 76/10) še lahko uporablja do uveljavitve nove 

uredbe, v vseh letih njenega obstoja sploh ni bilo mogoče izvajati. Z omenjeno uredbo je 

namreč določeno, da se naj bi odmerjena plačila za sanacijo odvajala v Rudarski sklad, z 

ZRud pa je bilo določeno, da je za to pristojen Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

(Eko sklad), kar pa bi se moralo urediti s pogodbo, do katere pa ni prišlo; 

- S predlagano uredbo je treba opredeliti izvajanje tiste določbe ZRud-1, ki določa, da se iz 

sredstev, pridobljenih iz plačila rezervacij za sanacijo, financira tudi delovanje EKO 

sklada za izvajanje njegovih nalog, ki se nanašajo na zbiranje, upravljanje in namensko 

uporabo sredstev, pridobljenih iz rudarskih sanacnin ter da se višina takšnih sredstev 

določi s predpisom o zagotavljanju sredstev za sanacijo; 

- S predlagano uredbo je treba urediti tudi način sporočanja letno načrtovanih izkopov 

mineralne surovine, ker je z ZRud-1 tako kot s prej veljavnim ZRud določeno, da mora 

nosilec rudarske pravice za izkoriščanje ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, predloţiti 

program izkoriščanja mineralnih surovin, izdelan v skladu s koncesijsko pogodbo ter 

najpozneje do konca januarja tekočega leta sporočiti letno načrtovan izkop mineralne 

surovine, doslej pa se ta določba ni izvajala; 

- S predlagano uredbo se ureja tudi zagotavljanje plačevanja mineralnih surovin, ki se jih 

pridobi ob izvajanju gradenj oziroma izkopov, koz je bilo to določeno tudi s prej 

veljavnim ZRud. Ker pa postopek za odmerjanje takšnega plačevanja doslej ni bil 

sprocesiran, se je v preteklosti izvedlo veliko izkopov, v katerih so investitorji pridobili 

določeno vrsto mineralne surovine, ne da bi zanjo kaj plačali; 

- Ker je izračunavanje, odmerjanje in plačevanje nadomestila za mineralne surovine, 

pridobljene z njihovim izkoriščanjem v pridobivalnih prostorih ali na gradbiščih ter 

zagotavljanje sredstev za sanacijo posledic rudarskih del, nastalih zaradi izkoriščanja 
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mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih medsebojno povezano, je smiselno, da se 

namesto dveh ločenih predpisov izda enoten predpis, s katerim se vse prej navedeno uredi 

na pregleden način.  

 

     3.2 CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA UREDBE 

 

3.2.1 Cilji uredbe 

Ker so vse vrste mineralnih surovin, ki so dostopne na območju Republike Slovenije, v 

lasti drţave, je temeljni cilj uredbe zagotoviti, da pravne in fizične osebe, ki so pridobile 

koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine, plačujejo nadomestilo za 

njihovo izkoriščanje. Cilji obravnavane uredbe pa so tudi v tem, da se z njo zagotovi 

transparentnost odmerjanja rudarskih koncesnin, njihovo pravilno odmerjanje in uporaba na 

predpisani način, pravna varnost zavezancev in izrekanje glob v primerih, če določeni nosilec 

rudarske pravice za izkoriščanje ne prijavi resničnih podatkov o pridobivalnem prostoru ter 

pridobljeni vrsti, količini in kakovosti mineralne surovine. 

Temeljni cilj predlagane uredbe je tudi v tem, da pravne in fizične osebe, ki nastopajo kot 

investitor gradenj, za mineralne surovine, ki jih pridobijo ob izvajanju gradbenih del na 

gradbiščih in jih ne porabijo v okviru gradnje na istem gradbišču, tako kot koncesionarji tudi 

plačajo ustrezno nadomestilo. 

Temeljni cilj predlagane uredbe pa je tudi je v tem, da se z njeno pomočjo zagotovi, da se 

po končanem izkoriščanju mineralnih surovin v določenem pridobivalnem prostoru takšen 

prostor obvezno sanira. Takšna sredstva je potrebno zagotoviti ne glede na to, da je s 1.4. 

točko 2. člena ZRud-1 sicer določeno, da opustitev izkoriščanja mineralnih surovin vključuje 

vsa potrebna dela, ki jih je potrebno izvesti z namenom sanacije okolja, degradiranega zaradi 

pridobivanja, bogatenja in skladiščenja mineralnih surovin ter vzpostavitve prejšnjega stanja 

ali drugačne sanacije, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni moţna, da se po zapustitvi rudnika 

vzpostavi za opravljanje drugih dejavnosti primerna raba prostora, saj se mnogokrat zgodi, da 

gre koncesionar v stečaj ali prisilno poravnavo in bi tako v takšnem primeru padli stroški 

sanacije v breme drţave. 

 

3.2.2 Načela uredbe 

Načela uredbe so v zagotavljanju transparentnosti odmerjanja rudarskih koncesnin, 

rudarskih nadomestil in rudarskih sanacnin, njihovo pravilno odmerjanje in uporaba na 

predpisani način, pravna varnost zavezancev in izrekanje glob v primerih, če se določeni 

nosilec rudarske pravice za izkoriščanje ali investitor izogiba prijavam letno pridobljenih 

mineralnih surovin ali če določeni koncesionar ob prijavi daje neresnične podatke o 

pridobivalnem prostoru ter pridobljeni vrsti, količini in kakovosti pridobljene mineralne 

surovine. 

 

3.2.3 Poglavitne rešitve uredbe 

 

3.2.3.1 

Z obravnavano uredbo se za področje izračunavanj, odmere in plačevanja rudarske 

koncesnine povzema temeljni koncept rešitev iz Uredbe o načinu določanja plačila za 

rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00 in 52/03), ki je bila izdana na podlagi desetega 

odstavka 14. člena ZRud, ki ga v določenih segmentih dogradi. Z njo se namreč določa: 

1. da je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine tista pravna ali fizična oseba, ki je 

sklenila koncesijsko pogodbo za izkoriščanje mineralne surovine v določenem 

pridobivalnem prostoru, torej koncesionar; 

2. da mora koncesionar plačevati rudarsko koncesnino ves čas trajanja koncesijske pogodbe; 



 40 

3. da mora koncesionar plačevati rudarsko koncesnino kot plačilo za uporabo pridobivalnega 

prostora, v katerem leţijo mineralne surovine, ki jih lahko izkorišča na način in pod 

pogoji, določenimi s koncesijsko pogodbo in kot plačilo za mineralno surovino, 

pridobljeno v preteklem letu v raščenem stanju v takšnem pridobivalnem prostoru; 

4. da se pri izračunu višine plačila rudarske koncesnine kot osnova upošteva velikost 

pridobivalnega prostora in povprečna cena enote posamezne vrste pridobljene mineralne 

surovine v raščenem stanju; 

5. da se velikost pridobivalnega prostora ugotavlja na podlagi podatkov iz rudarskega 

koncesijskega akta, višina plačila za pridobivalni prostor pa da se glede na način in vrsto 

izkoriščanja mineralne surovine določa na podlagi določenega števila točk za 1 ha 

pridobivalnega prostora, kot je prikazano v tabeli, ki je v prilogi 1 predlagane uredbe in je 

njen sestavni del, takšna tabela plačil za pridobivalne prostore pa je primerljiva s tabelo, 

kot je bila določena z Uredbo o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list 

RS, št. 43/00 in 52/03), ki je bila izdana na podlagi desetega odstavka 14. člena prejšnjega 

Zakona o rudarstvu iz leta 1999 (ZRud); 

6. da se povprečna cena enot mineralnih surovin v raščenem stanju ugotavlja na podlagi 

podatkov o vrsti, obsegu in razširjenosti posameznih vrst mineralnih surovin v Republiki 

Sloveniji s hkratnim upoštevanjem podatkov o njihovi trţni ceni v preteklem letu, višina 

plačila za mineralno surovino pa da se določa kot vrednostni znesek po enotah določenih 

vrst mineralnih surovin, izraţen z določenim odstotkom plačila oziroma številom točk, kot 

je prikazano v tabeli, ki je v prilogi 2 te uredbe in je njen sestavni del, takšna tabela cen in 

plačil za mineralne surovine pa je povsem enaka, kot je bila s predpisom iz prejšnje točke; 

7. da znaša vrednost točke, ki se jo uporablja pri določanju plačila za pridobivalne prostore 

in plačil za pridobljene mineralne surovine 0,007 evra in da se je takšna vrednost točke 

določila z upoštevanjem vrednosti točke po zadnjem Sklepu o uskladitvi vrednosti točke 

za odmero plačila za rudarsko pravico za leto 2010 (Uradni list RS, št. 19/10), ki znaša 

0,006176 evra, povečane za indeks letne rasti cen v obdobju januar – december 2010, ki 

znaša po končnih podatkih SURS z januarja 2011 o indeksu cen ţivljenjskih potrebščin na 

območju Slovenije (Uradni list RS, št. 6/011) 1,9 odstotnih točk in zaokroţeno na znesek s 

tremi decimalnimi mesti; 

8. da se vrednost točke, ki bo znašala z dnem, ko se začne z uporabo predlagane uredbe, 

0.007 evra, valorizira v skladu s koeficientom rasti cen ţivljenjskih potrebščin v Republiki 

Sloveniji, ki jih ugotavlja in objavlja organ, pristojen za drţavno statistiko (SURS) in da 

ministrica oziroma minister, pristojen za rudarstvo, torej ministrica za gospodarstvo, v 30 

dneh po objavi koeficienta rasti cen ţivljenjskih potrebščin za obdobje preteklega leta v 

Republiki Sloveniji s sklepom o uskladitvi vrednosti točke določi novo vrednost točke za 

tekoče leto in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; 

9. da rudarsko koncesnino izračunava in odmerja ministrstvo po uradni dolţnosti in sicer na 

podlagi podatkov za odmero rudarske koncesnine, ki jih mora koncesionar priglasiti 

ministrstvu vsako leto trajanja koncesijske pogodbe kot osnovo za odmero rudarske 

koncesnine na posebnem priglasitvenem obrazcu, ki je v prilogi 3 predlagane uredbe in je 

njen sestavni del; 

10. da so vsa procesna dejanja, ki se nanašajo na izračunavanje in odmerjanje rudarske 

koncesnine, podrobno razvidna iz obrazloţitve členov obravnavanega dela uredbe, ki je v 

zaključnem delu te obrazloţitve. 

 

3.2.3.2 

Z obravnavano uredbo se za področje izračunavanj, odmere in plačevanja rudarskega 

nadomestila upošteva koncept rešitev iz te uredbe za področje izračunavanj, odmere in 

plačevanja rudarske koncesnine nadomestil. Zato se z njo določa: 
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1. da je zavezanec za plačevanje rudarskega nadomestila tista pravna ali fizična oseba, ki ji 

je bilo izdano gradbeno dovoljenje za objekt, pri katerega gradnji je na gradbišču 

predviden eden ali več izkopov in je z gradbenim dovoljenjem določeno, da se v takšnih 

izkopih predvideva pridobitev mineralne surovine, torej investitor; 

2. da mora investitor plačevati rudarsko nadomestilo kot plačilo za tisto vrsto in količino 

mineralne surovine, ki se jo pridobi ob izvajanju izkopov in se je ne uporabi v okviru 

gradnje, za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje (plačilo za gradbeno mineralno 

surovino); 

3. da se pri izračunu višine plačila rudarskega nadomestila kot osnova upošteva povprečna 

cena enote posamezne vrste pridobljene mineralne surovine v raščenem stanju, kot je to 

določeno za koncesionarje in prikazano v tabeli cen in plačil za mineralne surovine v 

prilogi 2 te uredbe, višina plačila pa določena z vrednostjo točke iz 7. člena te uredbe, 

torej vrednostjo, ki znaša z dnem, ko se začne z uporabo predlagane uredbe, 0,007 evra in 

ki se v naslednjih letih valorizira, kot to tudi velja za koncesionarje; 

4. da rudarsko nadomestilo izračunava in odmerja ministrstvo po uradni dolţnosti in sicer na 

podlagi podatkov za odmero rudarskega nadomestila, ki jih mora investitor priglasiti 

ministrstvu po izvedenem izkopu kot osnovo za odmero rudarskega nadomestila na 

posebnem priglasitvenem obrazcu, ki je v prilogi 3 predlagane uredbe in je njen sestavni 

del; 

5. da so vsa procesna dejanja, ki se nanašajo na izračunavanje in odmerjanje rudarskega 

nadomestila. podrobno razvidna iz obrazloţitve členov obravnavanega dela uredbe, ki je v 

zaključnem delu te obrazloţitve. 

 

3.2.3.3 

Z obravnavano uredbo se za področje zagotavljanja sredstev za sanacije pridobivalnih 

določa: 

1. da je zavezanec za zagotavljanje sredstev za sanacijo koncesionar; 

2. da mora koncesionar zagotavljati sredstva za sanacijo ves čas trajanja koncesijske 

pogodbe; 

3. da mora koncesionar zagotavljati sredstva za sanacijo kot denarna sredstva, ki jih vsako 

leto odvaja v Eko sklad z namenom, da jih po končanem izkoriščanju uporabi kot 

povračilo stroškov končne sanacije (rezervirana sredstva za sanacijo); 

4. da koncesionar zagotavlja rezervirana sredstva za sanacijo z letnimi plačili kot akontacijo 

sredstev za končno sanacijo pridobivalnega prostora (rudarska sanacnina); 

5. da se pri določanju višine rudarske sanacnine kot osnova upošteva strošek končne sanacije 

pridobivalnega prostora in skupna količina mineralne surovine, ki se jo lahko izkoristi v 

času trajanja koncesije in se jo določi s koncesijsko pogodbo; 

6. da se pri določanju višine bančne garancije kot osnova upošteva strošek končne sanacije 

pridobivalnega prostora; 

7. da letna plačila rudarske sanacnine izračunava in odmerja ministrstvo po uradni dolţnosti 

vsako leto koncesionarjem, ki so se odločili, da bodo zagotavljali sredstva za sanacijo kot 

rezervirana sredstva za sanacijo pri Eko skladu in je takšna njihova odločitev razvidna iz 

koncesijske pogodbe; 

8. da se rudarska sanacnina izračunava in odmerja na podlagi podatkov o stroških končne 

sanacije pridobivalnega prostora in podatkov o v preteklem letu pridobljenih količinah 

mineralnih surovin v istem pridobivalnem prostoru; 

9. da so vsa procesna dejanja, ki se nanašajo na izračunavanje in odmerjanje rudarske 

sanacnine, podrobno razvidna iz obrazloţitve členov obravnavanega dela uredbe, ki je v 

zaključnem delu te obrazloţitve. 
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4.  OCENA POSLEDIC PREDLOGA UREDBE ZA DRŢAVNI PRORAČUN IN 

DRUGA JAVNOFINANČNA SREDSTVA 

Predlagana uredba ne bo imela finančnih posledic za drţavni proračun in druga 

javnofinančna sredstva. To predlagatelj utemeljuje s tem, da se s predlagano uredbo 

pravzaprav nadaljuje dosedanji sistem odmerjanja nadomestila za mineralne surovine, 

pridobljene z njihovim izkoriščanjem, kot je to bilo določeno z Uredbo o načinu določanja 

plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00, 41/02, 52/03 in 67/04), ki je bila izdana 

na podlagi prejšnjega Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99, 46/04 in 68/08) in s tem, 

da se bo šele po začetku njene uporabe sploh lahko začelo z rezervacijo sredstev za sanacije 

pri Eko skladu. 

 

5. IZJAVA O SKLADNOSTI IN KORELACIJSKA TABELA 

Pri predmetnem predpisu ne gre za prenos direktive, zato izjava o skladnosti in 

korelacijska tabela nista priloţeni. Predlagana uredba tudi ni tehnični predpis v smislu 8. 

člena Direktive 98/34/ES z dne 22. Junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na 

področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. julija 1998, str. 

37), na podlagi katere je potrebno neharmonizirane predpise notificirati v fazi predloga. 

 

 

II. OBRAZLOŢITEV ČLENOV 

Predlagana uredba obsega 65. členov, ki so po vsebini, ki jo urejajo, porazdeljeni v osem 

delov in sicer: 

I.  SPLOŠNE DOLOČBE  

II.  IZRAČUN, ODMERA IN PLAČEVANJE RUDARSKE KONCESNINE  

III.  IZRAČUN, ODMERA IN PLAČEVANJE RUDARSKEGA NADOMESTILA  

IV.  ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA SANACIJO 

V.  NADZOR  

VI.  KAZENSKE DOLOČBE 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

 K 1. členu: 

S tem členom se uredi predmet obravnavane uredbe. Z njim je v skladu z napovedjo iz 

preambule določeno, da se s predlagano uredbo določa način izračuna, odmere in plačevanja 

rudarske koncesnine ter merila in pogoji za zmanjšanje in oprostitve njenega plačila, način 

izračuna, odmere in plačevanja rudarskega nadomestila, način zagotavljanja sredstev za 

sanacijo pridobivalnih prostorov, način zagotavljanja nadomestila za izvajanje tistih nalog 

Eko sklada, ki so v zvezi z upravljanjem sredstev za sanacijo, zbranih pri njem ter nadzora 

nad plačevanjem rudarske koncesnine in rudarskega nadomestila ter zagotavljanja sredstev za 

sanacijo. Pri tem je potrebno dodati, da je pojem rudarska koncesnina okrajšava za 

nadomestilo za mineralne surovine, pridobljene z njihovim izkoriščanjem v pridobivalnih 

prostorih, pojem rudarsko nadomestilo pa okrajšava za nadomestilo za mineralne surovine, 

pridobljene ob izvajanju gradbenih del na gradbiščih, ki se jih ne porabi v okviru gradnje na 

istem gradbišču 

 

 K 2. členu: 

Namen tega člena je poudariti, da imajo izrazi, uporabljeni v predlagani uredbi, enak pomen, 

kot ga določa ZRud-1. 

 

 K 3. členu: 
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Ta člen določa zavezance za plačevanje rudarske koncesnine. Z njim je določeno, da je takšen 

zavezanec tista pravna ali fizična oseba, ki je v skladu z zakonom o rudarstvu sklenila 

koncesijsko pogodbo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine v določenem 

pridobivalnem prostoru, torej koncesionar. 

 

 K 4. členu: 

Ta člen ureja sestav rudarske koncesnine. Zato je z njim določeno, da mora koncesionar 

plačevati rudarsko koncesnino kot plačilo za uporabo pridobivalnega prostora, v katerem 

leţijo mineralne surovine, ki jih lahko izkorišča na način in pod pogoji, določenimi s 

koncesijsko pogodbo (plačilo za pridobivalni prostor) in kot plačilo za mineralno surovino, 

pridobljeno v preteklem letu v raščenem stanju v takšnem pridobivalnem prostoru (plačilo za 

mineralno surovino). 

 

 K 5. členu: 

Ta člen določa osnovo za izračun in odmero rudarske koncesnine. Z njim je določeno, da sta 

pri tem pomembna velikost pridobivalnega prostora in povprečna cena enote posamezne vrste 

pridobljene mineralne surovine v raščenem stanju. S tem členom je tudi urejeno, kako se 

ugotavlja velikost pridobivalnega prostora in povprečna cena enot mineralnih surovin v 

raščenem stanju. 

 

 K 6. členu: 

S tem členom je podrobno urejeno določanje višine plačila za pridobivalne prostore in plačila 

za pridobljene mineralne surovine. Z njim je določeno, da se plačilo za pridobivalni prostor 

določa s številom točk, ki se razlikujejo glede na način in vrsto izkoriščanja mineralne 

surovine in so prikazane v posebni tabeli, plačilo za mineralno surovino pa da se določa s 

številom točk, ki predstavljajo vrednostni znesek po enotah določenih vrst mineralnih surovin, 

izraţen z določenim odstotkom plačila in se razlikujejo glede na vrsto pridobljene mineralne 

surovine in so tudi prikazani v posebni tabeli. Obe tabeli sta v prilogi 1 in 2 predlagane 

uredbe. 

 

 K 7. členu: 

Ta člen določa vrednost točke, s pomočjo katere se določa višina plačila za pridobivalne 

prostore in višina plačila za pridobljene mineralne surovine. Z njim je tudi določeno, da se 

takšna vrednost točke valorizira v skladu s koeficienti rasti cen ţivljenjskih potrebščin v 

Republiki Sloveniji, ki jih ugotavlja in objavlja organ, pristojen za drţavno statistiko (SURS) 

ter omogočeno, da se v določenem roku po objavi koeficienta rasti cen ţivljenjskih potrebščin 

za obdobje preteklega leta s sklepom o uskladitvi vrednosti točke določi in objavi nova 

vrednost točke za tekoče leto. 

 

 K 8. členu: 

S tem členom je določeno, da se rudarska koncesnina, to je plačilo za pridobivalni prostor in 

plačilo za pridobljeno mineralno surovino oziroma mineralne surovine, če se jih je v 

pridobivalnem prostoru izkoriščalo več vrst, odmeri na podlagi podatkov o velikosti in načinu 

izkoriščanja pridobivalnega prostora ter vrsti, količini in kakovosti pridobljene mineralne 

surovine v preteklem letu, ki jih mora koncesionar do 30. januarja v tekočem letu priglasiti 

ministrstvu. 

 

 K 9. členu: 

S tem členom je urejeno, na kakšen način se lahko izvede priglasitev osnove za odmero 

rudarske koncesnine (s pomočjo posebnega priglasitvenega obrazca, ki je v prilogi 3 
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predlagane uredbe). Ta člen tudi določa, da koncesionar kazensko in odškodninsko odgovarja 

za resničnost, točnost in popolnost podatkov, vpisanih v njegov priglasitveni obrazec. 

 

 K 10. členu: 

S tem členom je urejen način izračuna plačila za pridobivalni prostor. Z njim je določeno, da 

se znesek takšnega plačila izračuna po posebni enačbi, upoštevajoč število točk v skladu s 

tabelo iz priloge 1, velikost pridobivalnega prostora iz priglasitvenega obrazca in v trenutku 

izračuna veljavno vrednost točk. 

 

 K 11. členu: 

S tem členom je urejen način izračuna plačila za pridobljene mineralne surovine. Z njim je 

določeno, da se znesek takšnega plačila izračuna po posebni enačbi, upoštevajoč število točk 

v skladu s tabelo iz priloge 2, količino pridobljene mineralne surovine oziroma pridobljenih 

mineralnih surovin, če se jih je v pridobivalnem prostoru izkoriščalo več vrst, iz 

priglasitvenega obrazca in v trenutku izračuna veljavno vrednost točk. Ker pa je z zakonom o 

rudarstvu omogočeno, da se izbere kandidat za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje tudi s 

pomočjo draţbe, je s tem členom tudi določeno, da se v takšnem primeru ne upošteva število 

točk, kot jih določa tabela iz priloge 2, ampak tisto število, ki jih je koncesionar ponudil na 

draţbi.  

 

 K 12. členu: 

Ta člen ureja temelje za odmerjanje rudarske koncesnine. Z njim je zato določeno, da 

rudarsko koncesnino odmeri ministrstvo koncesionarjem z enotno odločbo o odmeri letnega 

plačila za pridobivalni prostor in odmeri letnega plačila za mineralno surovino oziroma 

mineralne surovine, če jih je več vrst, pridobljene v preteklem letu v istem pridobivalnem 

prostoru, da je v postopku njene odmere stranka samo koncesionar in da se, ker pripadajo 

sredstva, pridobljena iz rudarskih koncesnin v višini 50 % tisti samoupravni lokalni skupnosti, 

na katere območju leţi pridobivalni prostor, ko postane odločba o odmeri pravnomočna, 

pošlje takšni samoupravni lokalni skupnosti. 

 

 K 13. členu: 

Ta člen določa obveznost ministrstva glede rokov izdaje odločb o odmeri rudarske 

koncesnine. Z njim je zato določeno, da koncesionarjem, ki posredujejo ministrstvu izpolnjeni 

rudarski priglasitveni obrazec v predpisanih rokih priglasitve, ministrstvo odmeri rudarsko 

koncesnino na podlagi izračunov iz 10. in 11. člena te uredbe in izda odločbo o odmeri 

rudarske koncesnine v dveh mesecih po prejemu njihovega rudarskega priglasitvenega 

obrazca. Ker pa dosedanja praksa odmerjanja rudarske koncesnine po dosedanjih predpisih 

kaţe, da kar precejšnje število koncesionarjev zamuja s priglasitvijo, je s tem členom tudi 

določeno, da ministrstvo odmeri rudarsko koncesnino tudi takšnim zamudnikom, vendar 

samo, če oddajo priglasitev do konca februarja, izračunana višina plačila rudarske koncesnine 

za vsak dan zamude posredovanja rudarskega priglasitvenega obrazca poveča za 0,5 %. 

 

 K 14. členu: 

Ta člen ureja izračun in izdajo odločbe o odmeri rudarske koncesnine v primeru, ko določeni 

koncesionar sploh ne posreduje ministrstvu priglasitve. V takšnih primerih ministrstvo odmeri 

rudarsko koncesnino po uradni dolţnosti na podlagi izračunov iz 10. in 11. člena te uredbe in 

izda odločbo o odmeri rudarske koncesnine v dveh mesecih, ko ministrstvo ugotovi, da 

določeni koncesionar ni izvedel priglasitve, kot količina v preteklem letu pridobljene 

mineralne surovine pa se pri izračunu upošteva s koncesijsko pogodbo določena največja 
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količina in vrsta mineralne surovine, ki jo je dopustno izkoristiti v enem letu, na takšen način 

izračunana višina plačila rudarske koncesnine pa se poveča za 20 %. 

 

 K 15. členu: 

S tem členom je urejen primer, kako se odmeri rudarska koncesnina, če se pri izvajanju 

nadzora po tej uredbi ugotovi, da je koncesionar v priglasitvenem obrazcu, na podlagi 

katerega je ţe bila izdana odločba o odmeri rudarske koncesnine, prikazal napačne podatke. Z 

njim je določeno, da se v primeru, če je koncesionar v priglasitvenem obrazcu prikazal 

manjšo količino mineralnih surovin, kot je bila v resnici pridobljena ali občutno slabšo 

njihovo kakovost, kot je v resnici, takšno odločbo odpravi in hkrati po uradni dolţnosti izda 

novo odločbo o odmeri rudarske koncesnine,  pri čemer pa se njena višina določi tako, da se 

višina, izračunana za predpreteklo  leto, občutno poveča. 

 

 K 16. členu: 

Ta člen ureja način plačila odmerjene rudarske koncesnine. V izogib dosedanji praksi, ko je 

kar precejšnje število koncesionarjev ţelelo plačevati odmerjene zneske v več tranšah in je 

Ministrstvo za finance opozorilo, da to ni mogoče, je s tem členom določeno, da se mora 

odmerjeno letno plačilo za pridobivalni prostor in letno plačilo za mineralno surovino plačati 

v enkratnem znesku. 

 

 K 17. členu: 

Ta člen ureja plačilne roke. Z njim je določeno, da mora koncesionar z odločbo o odmeri 

rudarske koncesnine določene zneske plačati v 30 dneh po njeni vročitvi, sicer sledijo 

zamudne obresti. 

 

 K 18. členu: 

Ta člen ureja moţnost zmanjšanja in oprostitve plačila rudarske koncesnine. Z njim je 

določeno, da se kot zmanjšanje plačila rudarske koncesnine lahko upošteva samo zmanjšanje 

plačila za pridobivalni prostor za 30 %, kot oprostitev plačila rudarske koncesnine pa se tudi 

lahko upošteva samo oprostitev plačila za pridobivalni prostor. S tem členom je tudi določen 

pogoj, ki mora biti izpolnjen, da se lahko plačilo zmanjša ali oprosti. Za zmanjšanje plačila se 

lahko zaprosi samo v primeru, če je v pridobivalnem prostoru izkoriščanje mineralne surovine 

onemogočeno zaradi rudniške nesreče, ki je nastala zaradi višje sile, ki je ni bilo mogoče 

pričakovati, se ji izogniti ali jo odvrniti, za oprostitev plačila pa se lahko zaprosi pod istim 

pogojem samo v primeru izkoriščanja mineralne surovine, ki je v javnem interesu  in je zanjo 

z zakonom ali predpisom, izdanim na podlagi zakona določeno, da se lahko z njenim 

izkoriščanjem na določenem območju Republike Slovenije zagotovi pospešen gospodarski in 

druţbeni razvoj. 

 

 K 19. členu: 

S tem členom se ureja način vlaganja vlog za zmanjšanje oziroma oprostitev plačila za 

pridobivalni prostor in določena njihova vsebina. S tem členom je tudi določeno, da vloţitev 

vloge za zmanjšanje oziroma oprostitev plačila ne vpliva na obveznost koncesionarja, ki se 

nanaša na priglasitev osnove za izračun rudarske koncesnine za pridobljene mineralne 

surovine. 

 

 K 20. členu: 

Ta člen določa pristojni organ za odločanje o pravici za zmanjšanje oziroma oprostitev plačila 

za pridobivalni prostor. 
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 K 21. členu: 

S tem členom je urejena posledica pozitivne odločitve o vlogi za zmanjšanje in oprostitev 

plačila. Z njim je določeno, da se v primeru pozivne odločitve zmanjšanje oziroma oprostitev 

plačila za pridobivalni prostor upošteva pri odločbi o odmeri rudarske koncesnine, ki se jo 

izda v letu, ki sledi letu, v katerem se je zgodila rudniška nesreča. 

 

 K 22. členu: 

Ta člen določa zavezance za plačevanje rudarskega nadomestila. Z njim je določeno, da je 

takšen zavezanec tista pravna ali fizična oseba, ki ji je bilo izdano gradbeno dovoljenje za 

objekt, pri katerega gradnji je na gradbišču predviden eden ali več izkopov in je z gradbenim 

dovoljenjem določeno, da se v takšnih izkopih predvideva pridobitev mineralne surovine, 

torej investitor. 

 

 K 23. členu: 

Ta člen ureja način plačevanja rudarskega nadomestila. Z njim je določeno, da mora investitor 

plačevati rudarsko nadomestilo kot plačilo za tisto vrsto in količino mineralne surovine, ki se 

jo pridobi ob izvajanju izkopov in se je ne uporabi v okviru gradnje, za katero je bilo izdano 

gradbeno dovoljenje. Da se to plačevanje ne bi zamenjevalo s plačevanjem za pridobljene 

mineralne surovine ob izvajanju pridobljene koncesije, se takšno plačilo v nadaljevanju 

imenuje plačilo za gradbeno mineralno surovino. 

 

 K 24. členu: 

Ta člen določa osnovo za izračun in odmero rudarske koncesnine. Z njim je določeno, da je 

osnova za izračun višine plačila za gradbeno mineralno surovino povprečna cena enote 

posamezne vrste pridobljene mineralne surovine v raščenem stanju, kot je to prikazano v 

tabeli cen in plačil za mineralne surovine v prilogi 2 te uredbe, višina plačila pa določena z 

vrednostjo točke iz 7. člena te uredbe, kar pomeni, da plačujejo investitorji enako ceno kot 

koncesionarji. 

 

 K 25. členu: 

S tem členom je določeno, da rudarsko nadomestilo izračuna in odmeri ministrstvo po 

uradni dolţnosti na podlagi podatkov za odmero rudarskega nadomestila, ki jih mora 

investitor priglasiti ministrstvu po izvedenem izkopu kot osnovo za odmero rudarskega 

nadomestila. Z njim je tudi določeno, da lahko investitor ministrstvu priglasi osnovo za 

odmero rudarskega nadomestila neposredno po izvedenem izkopu, mora pa jo priglasiti 

najkasneje do 30. januarja leta, ki sledi letu, v katerem je bil izveden izkop.  

 

 K 26. členu: 

S tem členom je urejeno, na kakšen način se lahko izvede priglasitev osnove za odmero 

rudarskega nadomestila (s pomočjo posebnega priglasitvenega obrazca, ki je v prilogi 4 

predlagane uredbe). Ta člen tudi določa, da investitor kazensko in odškodninsko odgovarja za 

resničnost, točnost in popolnost podatkov, vpisanih v njegov priglasitveni obrazec. 

 

 K 27. členu: 

S tem členom je urejen način izračuna plačila za pridobljene gradbene mineralne surovine. Z 

njim je določeno, da se znesek takšnega plačila izračuna po posebni enačbi, upoštevajoč 

število točk v skladu s tabelo iz priloge 2, količino pridobljene mineralne surovine in v 

trenutku izračuna veljavno vrednost točk.  

 

 K 28. členu: 
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Ta člen ureja temelje za odmerjanje rudarskega nadomestila. Z njim je zato določeno, da 

rudarsko nadomestilo odmeri ministrstvo koncesionarjem, da je v postopku odmere stranka 

samo investitor in da se, ker pripadajo tudi sredstva, pridobljena iz rudarskih nadomestil v 

višini 50 % tisti samoupravni lokalni skupnosti, na katere območju leţi gradbišče, ko postane 

odločba o odmeri pravnomočna, pošlje takšni samoupravni lokalni skupnosti. 

 

 K 29. členu: 

Ta člen določa obveznost ministrstva glede rokov izdaje odločb o odmeri rudarskega 

nadomestila. Z njim je zato določeno, da investitorjem, ki posredujejo ministrstvu izpolnjeni 

gradbeni priglasitveni obrazec v predpisanih rokih priglasitve, ministrstvo odmeri rudarsko 

nadomestilo na podlagi izračuna iz 27. člena te uredbe in izda odločbo o odmeri rudarskega 

nadomestila v dveh mesecih po prejemu njihovega gradbenega priglasitvenega obrazca. 

Enako, kot je to urejeno s predlagano uredbo za zamudnike pri priglašanju osnov za odmero 

rudarske koncesnine, je s tem členom urejeno tudi za investitorje. Ministrstvo odmeri 

rudarsko nadomestilo na podlagi izračuna iz 27. člena te uredbe in izda odločbo o odmeri 

rudarskega nadomestila, pri čemer pa se izračunana višina plačila rudarskega nadomestila za 

vsak dan zamude posredovanja gradbenega priglasitvenega obrazca poveča za 0,5 %. 

 

 K 30. členu: 

S tem členom je urejen primer, kako se odmeri rudarsko nadomestilo, če investitor ne 

posreduje osnove za odmero rudarskega nadomestila in če se izvaja izkop več let. 

 

 K 31. členu: 

Ta člen ureja način plačila odmerjenega rudarskega nadomestila. V izogib dosedanji praksi, 

ko je kar precejšnje število investitorjev ţelelo plačevati odmerjene zneske v več tranšah, je s 

tem členom določeno, da se mora odmerjeno plačilo za pridobljeno gradbeno mineralno 

surovino plačati v enkratnem znesku. 

 

 K 32. členu: 

Ta člen ureja plačilne roke. Z njim je določeno, da mora investitor z odločbo o odmeri 

rudarskega nadomestila določene zneske plačati v 30 dneh po njeni vročitvi, sicer sledijo 

zamudne obresti. 

 

 K 33. členu: 

Ta člen določa zavezance za zagotavljanje sredstev za sanacijo pridobivalnih prostorov. Z 

njim je določeno, da je takšen zavezanec koncesionar in da mora koncesionar zagotavljati 

sredstva za sanacijo ves čas trajanja koncesijske pogodbe. 

 

 K 34. členu: 

Ta člen ureja način zagotavljanja sredstev za sanacijo. Z njim sta omogočena dva načina 

zagotavljanja takšnih sredstev, o katerih pa se mora koncesionar odločiti pred podpisom 

koncesijske pogodbe. Zato je s tem členom kot prva moţnost določeno, da mora koncesionar 

zagotavljati sredstva za sanacijo kot denarna sredstva, ki jih vsako leto odvaja v Eko sklad z 

namenom, da jih po končanem izkoriščanju uporabi kot povračilo stroškov končne sanacije, 

to je kot rezervirana sredstva za sanacijo, takšen koncesionar pa da zagotavlja rezervirana 

sredstva za sanacijo z letnimi plačili kot akontacijo sredstev za končno sanacijo 

pridobivalnega prostora, to je z letnimi plačili rudarske sanacnine. Kot druga moţnost pa je s 

tem členom določeno, da lahko koncesionar zagotavlja sredstva za sanacijo tudi z bančno 

garancijo, vendar samo, če ob sklenitvi koncesijske pogodbe predloţi brezpogojno, na prvi 

poziv plačljivo garancijo prvorazredne poslovne banke, kot varščino za izvedbo končne 
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sanacije pridobivalnega prostora, čas njene veljavnosti pa mora biti najmanj eno leto daljši, 

kot je čas trajanja koncesijske pogodbe. 

 

 K 35. členu: 

Ta člen v povezavi s prejšnjim členom, ki omogoča dva načina zagotavljanja sredstev za 

sanacijo, določa osnovo za izračun rudarske sanacnine in osnovo za določitev višine bančne 

garancije. Osnova za izračun rudarske sanacnine sta strošek končne sanacije pridobivalnega 

prostora in skupna količina mineralne surovine, ki se jo lahko izkoristi v času trajanja 

koncesije in se jo določi s koncesijsko pogodbo. Osnova za določitev višine bančne garancije 

pa je strošek končne sanacije pridobivalnega prostora. 

 

 K 36. členu: 

S tem členom se ureja način določanja stroškov končne sanacije pridobivalnega prostora. Z 

njim je namreč določeno, da je strošek končne sanacije pridobivalnega prostora odvisen od 

načina in vrste izkoriščanja mineralne surovine in se ga določi z rudarskim projektom za 

pridobitev koncesije za izkoriščanje. Da je strošek končne sanacije pridobivalnega prostora 

odvisen od načina in vrste izkoriščanja mineralne surovine je utemeljeno s tem, da se 

izkoriščanje mineralne surovine lahko izvaja tako, da se določena območja pridobivalnega 

prostora, v katerem se je zaključilo z izkoriščanjem, sanirajo tudi sprotno ali etapno (po 

fazah), ali pa tako, da se sanacija pridobivalnega prostora izvede šele, ko se v pridobivalnem 

prostoru izkoristi vse dopustne količine mineralnih surovin. Če se pridobivalni prostor sanira 

sprotno oziroma etapno, je zato strošek končne sanacije niţji kot bi bil, če bi se sanacija 

pridobivalnega prostora izvedla šele, ko bi se na celotnem območju pridobivalnega prostora 

zaključilo z izkoriščanjem. 

 

 K 37. členu: 

S tem členom so urejeni temelji za izračunavanje in odmerjanje rudarskih sanacnin. Z njim je 

namreč določeno, da letna plačila rudarske sanacnine izračunava in odmerja ministrstvo po 

uradni dolţnosti vsako leto koncesionarjem, ki so se odločili, da bodo zagotavljali sredstva za 

sanacijo kot rezervirana sredstva za sanacijo pri Eko skladu, ter da se rudarska sanacnina 

izračunava in odmerja na podlagi podatkov o stroških končne sanacije pridobivalnega 

prostora, podatkov o v preteklem letu pridobljenih količinah mineralnih surovin v istem 

pridobivalnem prostoru in nadomestila za upravljanje z rezerviranimi sredstvi za sanacijo, ki 

pripada Eko skladu. 

 

 K 38. členu: 

S tem členom je urejen način izračuna plačila rudarske sanacnine. Z njim je določeno, da se 

znesek takšnega plačila izračuna po posebni enačbi, upoštevajoč strošek končne sanacije, 

skupne količine mineralne surovine v raščenem stanju, ki jo je v skladu s koncesijsko 

pogodbo dopustno pridobiti in količine v preteklem letu pridobljene mineralne surovine v 

raščenem stanju, tako izračunanemu znesku pa se prišteje nadomestilo za upravljanje z 

rezerviranimi sredstvi za sanacijo, katerega višino sicer ureja 39. člen predlagane uredbe. 

 

 K 39. členu: 

Ta člen je namenjen načinu zagotavljanja nadomestila Eko skladu za upravljanje z 

rezerviranimi sredstvi. Z njim je namreč določeno, kako se izračuna višina takšnega 

nadomestila, s čimer se Eko skladu povrnejo stroški, ki jih je imel v zvezi z upravljanjem 

rezerviranih sredstev. 

 

 K 40. členu: 
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S tem členom se ureja postopek odmerjanje rudarske sanacnine. Z njim je določeno, da 

rudarsko sanacnino, izračunano v skladu z 38. členom, odmeri ministrstvo koncesionarjem z 

odločbo o odmeri letnega plačila rudarske sanacnine. 

 

 K 41. členu: 

Ta člen določa obveznost ministrstva glede rokov izdaje odločb o odmeri rudarske 

koncesnine. Z njim je zato določeno, da koncesionarjem, ki posredujejo ministrstvu izpolnjeni 

rudarski priglasitveni obrazec v predpisanih rokih priglasitve, ministrstvo odmeri rudarsko 

sanacnino na podlagi izračuna iz 38. člena te uredbe in izda odločbo o odmeri rudarske 

sanacnine v dveh mesecih po prejemu njihovega rudarskega priglasitvenega obrazca. Ker pa 

dosedanja praksa odmerjanja rudarske koncesnine po dosedanjih predpisih kaţe, da kar 

precejšnje število koncesionarjev zamuja s priglasitvijo, je s tem členom tudi določeno, da 

ministrstvo odmeri rudarsko sanacnino tudi takšnim zamudnikom, vendar samo, če oddajo 

priglasitev do konca februarja, izračunana višina plačila rudarske koncesnine se za vsak dan 

zamude posredovanja rudarskega priglasitvenega obrazca poveča za 0,5 %. 

 

 K 42. členu: 

Ta člen ureja izračun in izdajo odločbe o odmeri rudarske sanacnine v primeru, ko določeni 

koncesionar sploh ne posreduje ministrstvu priglasitve. V takšnih primerih ministrstvo odmeri 

rudarsko sanacnino po uradni dolţnosti na podlagi izračuna iz 38. člena te uredbe in izda 

odločbo o odmeri rudarske sanacnine v dveh mesecih, ko ministrstvo ugotovi, da določeni 

koncesionar ni izvedel priglasitve, kot količina v preteklem letu pridobljene mineralne 

surovine upošteva pa se pri izračunu upošteva s koncesijsko pogodbo določena največja 

količina in vrsta mineralne surovine, ki jo je dopustno izkoristiti v enem letu, na takšen način 

izračunana višina plačila rudarske koncesnine pa se poveča za 20 %. 

 

 K 43. členu: 

Ta člen ureja način plačila odmerjene rudarske sanacinine. Z njim je določeno, da se mora 

odmerjeno rudarsko sanacnino plačati na vplačilni račun Eko sklada v enkratnem znesku. 

 

 K 44. členu: 

Ta člen ureja plačilne roke. Z njim je določeno, da mora koncesionar z odločbo o odmeri 

rudarske sanacnine določene zneske plačati v 30 dneh po njeni vročitvi, sicer sledijo zamudne 

obresti. 

 

 K 45. členu: 

Ta člen ureja obveznosti Eko sklada glede odpiranja posebnih postavk na svojem vplačilnem 

računu, za posamezne koncesionarje oziroma njihove pridobivalne prostore. Ta člen je sicer 

namenjen zagotavljanju varnosti in obrestovanja vplačanih rezerviranih sredstev Z njim je 

namreč določeno, da se sredstva, vplačana pri Eko skladu kot rezervirana sredstva 

koncesionarjev za sanacijo od dneva vplačila obrestujejo kot depoziti pri upravljavcu sistema 

enotnega zakladniškega računa skladno s predpisi  o javnih financah.  

 

 K 46. členu: 

Ta člen ureja temeljne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da pri Eko skladu rezervirana 

sredstva vrnejo koncesionarjem. Z njim je namreč določeno, da koncesionar, ki je zagotavljal 

sredstva za sanacijo z letnim vplačevanjem rudarskih sanacnin, izvede sanacijo 

pridobivalnega prostora iz lastnih sredstev, po izvedeni sanaciji pa ima pravico, da se mu pri 

Eko skladu rezervirana sredstva vrnejo, in sicer v višini njihove vrednosti, ugotovljene v 

skladu z določbami 40. člena. S tem členom pa je tudi urejeno, kako se ravna s takšnimi 
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sredstvi v primeru stečaja ali prisilne likvidacije koncesionarja. Ministrstvo bo Eko sklad 

obvestilo o izdaji pravnomočnega dovoljenja za opustitev del in potrjenem projektu za 

sanacijo, z namenom zagotovitve pravočasne razpoloţljivosti rezerviranih sredstev za 

sanacijo. 

 

 K 47. členu: 

Ta člen predstavlja temelj za uvedbo postopka vračila rezerviranih sredstev tistim 

koncesionarjem, ki so zagotavljali sredstva za sanacijo z vplačevanjem odmerjenih rudarskih 

sanacnin. Z njim je namreč določeno, da lahko takšen koncesionar vloţi zahtevo za vračilo pri 

Eko skladu rezerviranih sredstev za sanacijo na ministrstvo po pravnomočnosti odločbe o 

prenehanju njegovih pravic in obveznosti in da je v postopku vračila rezerviranih sredstev za 

sanacijo stranka samo koncesionar.  

 

 K 48. členu: 

Ta člen ureja postopek vračanja rezerviranih sredstev. Z njim je tudi določeno, da se 

pravnomočna odločba o vračilu rezerviranih sredstev za sanacijo šteje za izvršilni naslov 

glede obveznosti Eko sklada za vračilo pri njem zbranih in ustrezno obrestovanih 

koncesionarjevih sredstev za sanacijo z letnim vplačevanjem odmerjenih rudarskih sanacnin 

in da Eko sklad takšna sredstva nakaţe na številko koncesionarjevega vplačilnega računa v 

roku, določenem s pravnomočno odločbo o vračilu rezerviranih sredstev za sanacijo. 

 

 K 49. členu: 

S tem členom so urejene moţnosti uporabe rezerviranih sredstev za sanacijo, če koncesionar 

ne izvede sanacije pred iztekom koncesijske pogodbe in se mu zato takšna sredstva ne vrnejo. 

V takšnem primeru izda ministrstvo odločbo, s katero se odredi, da se rezervirana sredstva za 

sanacijo uporabijo za sanacijska dela, ki se oddajo drugemu izvajalcu z javnim razpisom, 

omenjena odločba pa se lahko izda tudi v primeru, kadar koncesionar, ki je zagotavljal 

sredstva za sanacijo z letnim vplačevanjem rezervacijskih plačil, zaradi stečaja ali likvidacije 

ne obstaja več, sanacija zemljišč pa ni bila izvršena. Tudi o izdaji teh odločb ministrstvo 

obvešča Eko sklad z namenom pravočasne zagotovitve razpoloţljivosti rezerviranih sredstev 

za sanacijo.  

 

 K 50. členu: 

S tem členom so urejeni primeri, kadar je izvedba sanacije nujna, čeprav se z izkoriščanjem 

mineralne surovine še ni zaključilo oziroma koncesijska pogodba še ni potekla ter na kakšen 

način in pod kakšnimi pogoji se takšna sanacija izvede. 

 

 K 51. členu: 

S tem členom so urejeni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se lahko končna sanacija 

pridobivalnega prostora spremeni. 

 

 K 52. členu: 

S tem členom je določeno, da se nadzor nad plačevanjem rudarske koncesnine in rudarskega 

nadomestila ter zagotavljanjem sredstev za sanacijo izvaja kot finančno in inšpekcijsko 

nadzorstvo. 

 

 K 53. členu: 

Ta člen podrobno ureja obseg finančnega nadzorstva. 

 

 K 54. členu: 
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Ta člen podrobno ureja obseg inšpekcijskega nadzorstva. 

 

 K 55. členu: 

Ta člen ureja kazenske določbe in določa, v katerem primeru se določeno dejanje šteje kot 

prekršek, za katerega se lahko izreče globa. Ta člen določa tudi višino globe, če se storijo 

takšni prekrški in razlikuje višino glob glede na status prekršitelja 

 

 K 56. členu: 

S tem členom se uredi določanje vrednosti točke, ki se jo uporablja pri določanju višine 

rudarske koncesnine, rudarskega nadomestila in rudarske sanacnine. Ta člen je sicer namenjen 

postopnemu uvajanju nove vrednosti točke, ki se uporablja pri izračunavanju in odmerjanju 

rudarskih koncesnin, rudarskih nadomestil in rudarskih sanacnin. Z njim je namreč določeno, 

da se pri takšnem izračunavanju in odmerjanju, ki se začne v letu 2012, uporabi še vrednost 

točke, določene z doslej zadnjim uskladitvenim sklepom, ki ga je izdala Vlada kot Sklep o 

uskladitvi vrednosti točke za odmero plačila za rudarsko pravico za leto 2010 (Uradni list RS, 

št. 19/10) in znaša 0,006176 evra. S tem členom je tudi določeno, da se osnove za odmero 

rudarske koncesnine za mineralne surovine, pridobljene v letu 2012, posredujejo na 

ministrstvo še na enotnem priglasitvenem obrazcu, kot je bil določen z Uredbo spremembah 

in dopolnitvah Uredbe o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 

52/03) ter vse, kar je potrebno, da se pri naslednjih priglasitvah uporablja nova vrednost 

točke. 

 

 K 57. členu: 

S tem členom se ureja prevezava dosedanjega izračunavanja in odmerjanja rudarskih 

koncesnin na novi sistem, kot je določen s predlagano uredbo. Z njim je namreč določeno, da 

se postopki v zvezi z izdajo odločb o odmeri rudarske koncesnine in postopki v zvezi z izdajo 

odločb o zmanjšanju ali oprostitvi plačila rudarske koncesnine, začeti pred začetkom uporabe 

te uredbe, dokončajo po dosedanjih predpisih. 

 

 K 58. členu: 

S tem členom se uredi postopno uvajanje rudarskega priglasitvenega obrazca. Z njim je 

namreč določeno, da se prva priglasitev osnove za odmero rudarske koncesnine za izvede še s 

pomočjo obrazca, kot je določen s 6. členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o 

načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 52/03). 

 

 K 59. členu: 

S tem členom se ureja prevezava dosedanjega izračunavanja in odmerjanja rudarskih 

nadomestil na novi sistem, kot je določen s predlagano uredbo. Z njim je namreč določeno, da 

se postopki v zvezi z izdajo odločb o odmeri rudarskega nadomestila, začeti pred začetkom 

uporabe te uredbe, dokončajo po dosedanjih predpisih. 

 

 K 60. členu: 

S tem členom se dokončno preveţe dosedanje priglašanje investitorjev z izkopi pridobljenih 

mineralnih surovin na sistem, kot ga ureja predlagana uredba. 

 

 K 61. členu: 

Ta člen je namenjen uskladitvi dosedanjega zagotavljanja sredstev za sanacijo z bančno 

garancijo z rešitvami, kot jih določa predlagana uredba. Z njim je namreč določeno, da se 

bančne garancije, ki so jih pridobili koncesionarji pred začetkom uporabe te uredbe kot 

zagotovljena sredstva za sanacijo, štejejo kot bančne garancije po določbah te uredbe, vendar 
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samo, če se glasijo na celoten čas trajanja koncesije. Zato je s tem členom tudi določeno, da se 

mora v primeru, če je določenemu koncesionarju, ki z dnem, ko se začne z uporabo te uredbe, 

še izkorišča mineralne surovine, veljavnost bančne garancije potekla, najkasneje v treh 

mesecih pred njenim iztekom ministrstvu izročiti novo bančno garancijo, ki se glasi na 

preostanek časa trajanja koncesije ali pa mu predlagati takšno spremembo koncesijske 

pogodbe, na podlagi katere se do njenega izteka zagotavljajo sredstva za sanacijo z letnimi 

plačili rudarske sanacnine. 

 

 K 62. členu: 

S tem členom se odpravlja pomanjkljivost dosedanjih predpisov, na podlagi katerih so 

pridobile določene pravne in fizične osebe, ki so ţe pred uveljavitvijo prejšnjega Zakona o 

rudarstvu iz leta 1999 (ZRud) izkoriščale mineralne surovine na podlagi dovoljenj za 

izkoriščanje, izdanih še na podlagi prej veljavnega Zakona o rudarstvu iz leta 1974 in 

pridobile koncesijo za izkoriščanje neposredno z izdajo Uredbe o podelitvi rudarske pravice 

imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin (Uradni list 

RS, št. 103/00 in 81/02), s takšno uredbo pa ni bil določen niti čas trajanja koncesije niti 

strošek sanacije pridobivalnega prostora. Zato je z njim določeno, da morajo takšni 

koncesionarji v določenem roku posredovati ministrstvu ustrezne podatke in sicer s pomočjo 

obrazca, ki je v prilogi 5 predlagane uredbe ter na kakšen način lahko koncesionarji, ki so 

pridobili rudarsko pravico za izkoriščanje neposredno na podlagi Uredbe o podelitvi rudarske 

pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin 

(Uradni list RS, št. 103/00 in 81/02), pridobijo podatek o pridobivalnem prostoru, podatek o 

skupni količini mineralne surovine, ki jo je dopustno izkoristiti v njihovem pridobivalnem 

prostoru in podatek o stroških končne sanacije njihovega pridobivalnega prostora. S tem 

členom je tudi urejeno, kako lahko ravna ministrstvo, če določeni koncesionar takšnih 

podatkov oziroma izpolnjenega obrazca v takšnem roku ne posreduje. 

 

 K 63. členu: 

S tem členom je določen rok, v katerem morajo biti zagotovljeni pogoji, da se začne z 

vplačevanjem rudarske sanacnine na Eko sklad. Z njim je zato določeno, da Eko sklad 

vzpostavi organizacijske in tehnične pogoje za vplačevanje odmerjenih rudarskih sanacnin na 

ločene račune koncesionarjev najkasneje do datuma, v katerem morajo koncesionarji 

posredovati predpisane podatke v svojem priglasitvenem obrazcu. 

 

 K 64. členu: 

S tem členom je določeno, da se z dnem, ko se začne z uporabo predlagane uredbe, preneha z 

uporabo Uredbe o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00 in 

52/03) in Uredbe o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 

43/00). 

 

 K 65. členu: 

Ta člen določa uveljavitev uredbe (vacatio legis). 

 

III. OPIS JAVNE OBRAVNAVE IN STROKOVNE USKLADITVE 

Javna obravnava o predlagani uredbi je potekala hkrati o vseh 10 podzakonskih aktih, ki 

jih določa Zakon o rudarstvu – ZRud-1 (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr. in 76/10) in 

sicer: 

zap.št. naslov podzakonskega akta 

1 pravilnik o vrstah zahtevnih rudarskih del 

2 pravilnik o strokovnih izpitih s področja opravljanja rudarskih storitev 
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3 pravilnik o razvrščanju zalog in virov mineralnih surovin 

4 pravilnik o rudarskem tehničnem soglasju 

5 pravilnik o rudarski knjigi in geoloških podatkih, namenjenih rudarstvu 

6 pravilnik o rudarski reševalni sluţbi 

7 pravilnik o rudarski tehnični dokumentaciji in rudarskem merjenju 

8 pravilnik o vsebini in načinu izdelave splošnega akta o varnosti in zdravju pri delu, 

ki ga mora pred pričetkom del izdelati izvajalec rudarskih del  

9 uredba o rudarski koncesnini 

10 uredba o zagotavljanju sredstev za sanacijo  

 

Osnutki vseh 10 podzakonskih aktov so bili objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za 

gospodarstvo dne 20.10.2010. Še pred tem je Ministrstvo za gospodarstvo javno pozvalo vse 

zainteresirane za dajanje pripomb in predlogov. 

Po preteku javne obravnave je bil za vsako pripombo oziroma predlog, ki je bil 

posredovan na Ministrstvo za gospodarstvo, izdelan predlog stališča kot pregled vseh prejetih 

pripomb in predlogov po posameznih podzakonskih aktih. Iz pregleda pripomb in predlogov k 

posameznim podzakonskim aktom ter stališč o njih je razvidno, da je bilo potrebno osvojiti 

večino pripomb, v obravnavanem primeru uredbe pa prav vse pripombe in predloge, ki so jih 

posredovali Slovensko društvo rudarjev in tehnikov – SRDIT, Društvo tehničnih vodij – 

površinsko odkopavanje, Društvo minerjev, vrtalcev in pirotehnikov Slovenije, Premogovnik 

Velenje d.d., Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Marmor Seţana d.d., Goriške opekarne d.d., 

Termit d.o.o., Kremen Novo mesto d.d., GZS – zdruţenje za nekovine in Geološki zavod 

Slovenije. 

Zaradi upoštevanja osvojenih pripomb in predlogov je bilo potrebno javno obravnavane 

osnutke vseh 10 podzakonskih aktov v določenih določbah spremeniti, dopolniti in popraviti. 

Zaradi sledljivosti in primerjave med besedilom osnutkov, ki so bili objavljeni na spletni 

strani MG z dne 20.10.2010 kot gradivo za javno obravnavo, in besedilom sedanjih, na 

podlagi na MG osvojenih pripomb in predlogov, je bilo v vsakem takšnem osnutku novo 

besedilo v podčrtani pisavi. Ker pa je bilo potrebno v določenih primerih zaradi osvojenih 

pripomb in predlogov obstoječe člene preštevilčiti, je bilo tudi to v takšnem osnutku 

podzakonskega akta posebej označeno. 

Na podlagi osvojenih pripomb in predlogov so bili dopolnjeni oziroma spremenjeni in 

popravljeni osnutki vseh 10 podzakonskih aktov dne 8.12.2010 objavljeni na spletnih straneh 

Ministrstva za gospodarstvo. Dopolnjeni osnutki vseh 10 podzakonskih aktov, ki so objavljeni 

na spletnih straneh MG, so skupaj s pregledom vseh pripomb in predlogov ter stališč o njih, 

sluţili kot podlaga na posvetu, ki ga je dne 9. in 10.12.2010 v Fiesi organiziralo Slovensko 

rudarsko društvo inţenirjev in tehnikov – SRDIT.  

Na podlagi stališč in zaključkov s posveta SRDIT se je nato pristopilo k pisanju čistopisa 

uredbe o rudarski koncesnini in uredbe o zagotavljanju sredstev za sanacijo, pri čemer pa je 

bilo ugotovljeno, da je smiselno vse to urediti v enotni uredbi. Ob tem pa je bilo tudi 

ugotovljeno, da potrebno v takšni enoviti uredbi spremeniti tudi določene, predhodno sicer 

usklajene rešitve, kot je to prikazano v poglavju 3.2.3 te obrazloţitve, zlasti pa na novo 

opredeliti tabelo plačil za pridobivalne prostore, s katero se ne razlikuje več med površino 

pridobivalnega prostora, koder se rudarska dela še ne izvajajo in površino pridobivalnega 

prostora, koder se rudarska dela izvajajo. Jasneje pa je bilo potrebno določiti tudi obveznosti 

koncesionarjev pri posredovanju osnov za izračun rudarske koncesnine ministrstvu, 

pristojnemu za rudarstvo, na rudarskem priglasitvenem obrazcu, ki je v prilogi 3 predlagane 

uredbe ter povsem na novo urediti tudi obveznosti investitorjev, ko ob izvajanju izkopov 

pridobijo mineralne surovine. Povsem na novo pa je bilo potrebno urediti tudi pogoje za 

zagotavljanje sredstev za sanacijo, saj so se sedanje rešitve izkazale za neizvedljive. 
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Predlagatelj obravnavane uredbe ocenjuje, da bodo s takšnim določanjem plačila za 

pridobivalni prostor, kot je to določeno s takšno tabelo in določanjem plačila za pridobljene 

mineralne surovine, kot je to določeno z novim rudarskim priglasitvenim obrazcem, 

odpravljene prekomerne razlike pri dosedanjem plačevanju rudarske koncesnine, kot je to 

razvidno iz naslednjega seznama 238 koncesionarjev na področju rudarstva, ki je bil vključen 

v Poročilo Ministrstva za finance o sklenjenih oblikah javno-zasebnega partnerstva v 

Republiki Slovenije v letu 2009 – stanje 31. december 2009, obravnavan tudi na seji Vlade: 

 

naziv koncesionarja 

lokacija 

pridobivalnega 

prostora 

opis pridobljene 

mineralne surovine 

prilivi v 

proračun RS v 

letu 2009 

1 2 3 4 

1. CM CELJE, d.d. - Ceste mostovi Celje, druţba 

za nizke in visoke gradnje Velika Pirešica 
tehnični kamen - apnenec in 

dolomit 
59.471,63 € 

2. PREMOGOVNIK VELENJE, d.d. Velenje premog - lignit, podzemsko 56.708,37 € 
3. SALONIT ANHOVO, Kamnolomi, d.o.o. Črni Kal - Črnotiče tehnični kamen - apnenec 54.306,63 € 
4. Peskokop, avtoprevozništvo in TGM KEPA 

KEPA MARTIN, S.P. Jeţce - širitev tehnični kamen - dolomit 51.630,06 € 

5. PRIMORJE d.d. druţba za gradbeništvo, 

inţeniring in druge poslovne storitve Laţe I tehnični kamen - apnenec 51.597,87 € 

6. CESTNO PODJETJE KRANJ, druţba za 

vzdrţevanje in gradnjo cest, d.d. Kamna Gorica tehnični kamen - dolomit 37.957,90 € 

7. OBČINA ŠENTRUPERT Zabukovje tehnični kamen - dolomit 35.317,57 € 
8. GRANIT proizvodnja, trgovina in storitve d.d. Poljčane tehnični kamen - dolomit 33.046,09 € 
9. CGP, druţba za gradbeništvo, inţeniring, 

proizvodnjo in vzdrţevanje cest, d.d. Gunte tehnični kamen - dolomit 31.878,77 € 

10. CGP, druţba za gradbeništvo, inţeniring, 

proizvodnjo in vzdrţevanje cest, d.d. 

Cerov Log - širitev 

1 
tehnični kamen - dolomit 30.410,44 € 

11. CALCIT, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o. Stahovica 
apnenec za industrijske namene, 

tehnični kamen - apnenec in kalcit 
29.309,92 € 

12. KAMNOLOM VERD Podjetje za proizvodnjo 

kamnitih agregatov, d.o.o. Verd tehnični kamen - apnenec 27.924,89 € 

13. Splošno gradbeno podjetje POMGRAD Murska 
Sobota d.d. Bakovska cesta B prod in pesek 27.759,55 € 

14. RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi Paka tehnični kamen - dolomit 26.993,60 € 
15. PRIMORJE d.d. druţba za gradbeništvo, 

inţeniring in druge poslovne storitve Griţa pri Riţani tehnični kamen - apnenec 26.706,03 € 

16. Kamnolom Jeţce, JOŢE ADAMLJE, S.P. Jeţce tehnični kamen - dolomit 22.171,10 € 
17. GOKOP gradbeno, gostinsko in trgovsko 

podjetje d.o.o. Rače 2 prod, pesek in mivka 20.370,20 € 

18. KRAŠKI ZIDAR d.d., podjetje za 

gradbeništvo, inţeniring in proizvodnjo Mali Medvejk tehnični kamen - apnenec 19.731,33 € 

19. CPK, d.d., druţba za vzdrţevanje cest, 

gradbeništvo in druge poslovne storitve Črni Kal tehnični kamen - apnenec 17.775,04 € 

20. KPL d.d., druţba za gradnjo in vzdrţevanje 

cest, zelenih površin ter inţeniring Sadinja vas tehnični kamen - dolomit 17.682,17 € 

21. GRADIS BAU- UND ENGINEERING GmbH, 

Predstavništvo Šmartno ob Paki Podgora tehnični kamen - apnenec 16.090,97 € 

22. VERDIS d.o.o. proizvodnja in trgovina Gostenčnik tehnični kamen - dolomit 16.004,85 € 

23. RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. Trbovlje - Hrastnik 
premog - rjavi, podzemsko, 

tehnični kamen - apnenec 
15.881,22 € 

24. GEOENERGO, raziskave in pridobivanje 

surove nafte in zemeljskega plina d.o.o. Murska depresija nafta in zemeljski plin 15.578,04 € 

25. SEGRAP rudarstvo, proizvodnja in 
gradbeništvo d.o.o. Krapje prod 15.384,14 € 

26. TERMIT rudarsko podjetje kremenovih peskov 

in oplemenitenje nekovin, d.d. 

Moravče - 

Moravška terciarna 

kadunja 

kremenov pesek 14.951,98 € 

27. REKON gradbeništvo, inţeniring, trgovina, 

d.o.o. Ivančna Gorica Vetrnik tehnični kamen - dolomit 14.570,31 € 
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28. GRAMATECH, proizvodnja, trgovina, 

svetovanje, zastopanje, d.o.o. Pleše pri Škofljici tehnični kamen - dolomit 14.452,94 € 

29. PESKOKOP PODSMREKA d.o.o. Ivančna 

Gorica Podsmreka - širitev tehnični kamen - dolomit 13.632,45 € 

30. KPL d.d., druţba za gradnjo in vzdrţevanje 

cest, zelenih površin ter inţeniring Predstruge tehnični kamen - apnenec 12.123,30 € 

31. IAK, industrija apna kresnice, d.o.o. Ušenišče 
apnenec za industrijske namene in 

tehnični kamen - apnenec 
12.018,05 € 

32. STAVBAR IGM proizvodnja gradbenega 

materiala, gradbeništvo trgovina, nepremičnine, 

projektiranje in tehnično svetovanje ter storitve, 
d.o.o. 

Hoče prod 11.206,04 € 

33. INGRAD GRAMAT Trgovska in proizvodna 
druţba d.d. Stranice 

tehnični kamen - apnenec in 

dolomit 
10.598,79 € 

34. CPK, d.d., druţba za vzdrţevanje cest, 

gradbeništvo in druge poslovne storitve Razdrto - širitev tehnični kamen - apnenec 9.566,57 € 

35. Pridobivanje kamna, prevozne storitve in 

zemeljska dela ANTON JAGODIČ S.P. Zg. Gabernik tehnični kamen - dolomit 9.522,95 € 

36. NOGRAD, gradbeno in trgovsko podjetje d.o.o. Dobrovnik - širitev prod in pesek 9.502,44 € 
37. EKOPLAN A svetovanje, storitve, proizvodnja, 

d.o.o. Andraţ - širitev tehnični kamen - apnenec 9.460,21 € 

38. INGRAD GRAMAT Trgovska in proizvodna 
druţba d.d. Liboje 

tehnični kamen - apnenec in 

dolomit 
9.451,20 € 

39. AGM NEMEC, podjetje za proizvodnjo, 
trgovino in storitve d.o.o. Boben tehnični kamen - dolomit 9.278,05 € 

40. Gradbeno podjetje in kamnolom GRASTO 

d.o.o.  Lukovica tehnični kamen - dolomit 9.235,80 € 

41. CPM-GRADBENI MATERIALI, podjetje za 
proizvodnjo gradbenih materialov d.o.o. Meţica (Ţerjav) 

sekundarna surovina - jalovina, 

tehnični kamen - apnenec in 

dolomit 

8.690,43 € 

42. BEGRAD D.D. gradbeništvo, trgovina, 

inţeniring Suhor pri Vinici tehnični kamen - apnenec 8.645,06 € 

43. GRADIŠČE gradbeno podjetje d.o.o. Cerknica Zelše - širitev tehnični kamen - dolomit 8.461,82 € 
44. CESTNO PODJETJE PTUJ D.D. Pleterje II prod in pesek 8.326,15 € 
45. SEGRAP rudarstvo, proizvodnja in 

gradbeništvo d.o.o. Babinci prod 8.096,13 € 

46. CGP, druţba za gradbeništvo, inţeniring, 

proizvodnjo in vzdrţevanje cest, d.d. Vrhpeč - širitev tehnični kamen - apnenec 8.058,89 € 

47. VEGRAD d.d. Gradbeno industrijsko podjetje Selo pri Velenju 
dolomit za industrijske namene in 

tehnični kamen - dolomit 
7.586,05 € 

48. CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d. Borovnik tehnični kamen - dolomit 7.182,95 € 
49. LESDOG KOČEVJE, druţba za proizvodnjo in 

storitve, d.o.o. Mozelj tehnični kamen - dolomit 7.035,41 € 

50. TRGOGRAD trgovina in gradbeništvo, d.o.o., 

Litija Kmetov pruh tehnični kamen - dolomit 6.720,88 € 

51. LAROGO, gradbena mehanizacija in 
kamnolom, d.o.o. Šonovo tehnični kamen - dolomit 6.586,41 € 

52. WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŢ d.d. 
Hardeška šuma - 

širitev 1 
opekarska glina 6.454,76 € 

53. LAFARGE CEMENT, d.d., Trbovlje Retje - Plesko 
apnenec za industrijske namene, 

lapor za industrijske namene 
6.409,99 € 

54. ECOENERGETIKA druţba za varstvo okolja, 
rudarstvo in gradbeništvo d.o.o. Jurkovec - širitev prod, pesek in mivka 6.039,90 € 

55. SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d. Rodeţ 

lapor in apnenec za industrijske 

namene, naravni kamen, tehnični 

kamen - apnenec, fliš in lapor 

5.955,68 € 

56. KEMA Puconci, Kremen in specialni gradbeni 

materiali, d.o.o. Kuštanovci I kremenov pesek 5.745,67 € 

57. STREŠNIK industrija gradbenega materiala 

d.d. Dolenje Laknice tehnični kamen - dolomit 5.680,94 € 

58. CESTNO PODJETJE KRANJ, druţba za 

vzdrţevanje in gradnjo cest, d.d. 

Bistrica pri Naklem 

- širitev 
prod 5.376,11 € 

59. Krajevna skupnost LOKA PRI ŢUSMU Ţusem tehnični kamen - dolomit 5.302,57 € 
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60. VODNOGOSPODARSKO PODJETJE d.d. Brezovica tehnični kamen - apnenec 5.301,61 € 
61. AGM, JANEZ PUNGERČAR S.P. Trţišče tehnični kamen - dolomit in pesek 5.163,00 € 

62. GORIŠKE OPEKARNE d.d. Okroglica II - širitev 
lapor, opekarska, lončarska in 

keramičarska glina 
5.077,97 € 

63. GORENJC, splošno gradbeno podjetje, d.o.o. Graben prod 4.799,88 € 
64. CPK, d.d., druţba za vzdrţevanje cest, 

gradbeništvo in druge poslovne storitve Razdrto tehnični kamen - apnenec 4.579,02 € 

65. Teţka gradbena mehanizacija TONI 
GRABNAR S.P. Čemše tehnični kamen - dolomit 4.548,61 € 

66. JAVNO PODJETJE KOMUNALA 

CERKNICA d.o.o. Cerknica Podskrajnik tehnični kamen - dolomit 4.520,57 € 

67. GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO 
MESTO d.d. Soteska tehnični kamen - dolomit 4.188,10 € 

68. CESTNO PODJETJE MURSKA SOBOTA 

D.D., druţba za vzdrţevanje in gradnjo cest Sotina - širitev 
tehnični kamen - metadiabaz 

(dolomit) 
4.028,15 € 

69. GRATEX, Pridobivanje in predelava 

dolomitskega agregata in kurivoprodaja d.o.o., 

Laško 
Rečica 

dolomit za industrijske namene in 

tehnični kamen - dolomit 
3.980,33 € 

70. Trgovinske storitve in posredništvo - 

KAMNOLOM "JIMMY" FRANČIŠEK 

ŠKOBERNE S.P. 
Hrastje tehnični kamen - dolomit 3.909,73 € 

71. DRAGA Separacija peska, d.o.o., Kidričeva 3, 

Litija Draga pri Cerovici tehnični kamen - dolomit 3.860,61 € 

72. KONGRAD gradbeno, obrtno, instalacijsko in 

proizvodno podjetje d.d. Konjiška gora tehnični kamen - dolomit 3.671,62 € 

73. IGM ZAGORJE Industrija gradbenega 

materiala, d.o.o. Lipovški vrh 
apnenec za industrijske namene in 

tehnični kamen - apnenec 
3.627,52 € 

74. P-D KREMEN, Pridobivanje drugih rudnin in 

kamnin, d.o.o. Jersovec II roţenec 3.590,75 € 

75. CGP, druţba za gradbeništvo, inţeniring, 
proizvodnjo in vzdrţevanje cest, d.d. Stari Grad - širitev prod in pesek 3.413,51 € 

76. GRAMOZ, druţba za proizvodnjo in poslovne 

storitve d.o.o. Lakoš prod in pesek 3.383,27 € 

77. APNENEC d.o.o., Proizvodnja apnenčeve 

moke Zidani Most 
apnenec in lapor za industrijske 

namene 
3.257,72 € 

78. PESKOKOP ANICA RIGLER S.P. Kot pri Ribnici tehnični kamen - dolomit 3.039,83 € 
79. AGRAD podjetje za trgovino, gradbeništvo in 

gostinstvo d.o.o. Bizeljsko tehnični kamen - dolomit 3.033,92 € 

80. BETON - betonski izdelki DUŠAN KUHAR 

S.P. Prepolje prod, pesek in mivka 2.991,29 € 

81. SALONIT ANHOVO, Kamnolomi, d.o.o. Solkan 
apnenec za industrijske namene in 

sekundarne surovine, kalcit 
2.899,54 € 

82. Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija 
ŢARKO URŠIČ S.P. Rudnik tehnični kamen - dolomit 2.791,05 € 

83. KAMNOSEŠTVO JANKO TAVČAR S.P. 
Debela Griţa pri 

Povirju 
naravni kamen - apnenec 2.716,77 € 

84. GRADBENO PODJETJE RADLJE d.d. 
Šentvid pri 

Vuzenici 
prod in pesek 2.708,06 € 

85. TLAKOVEC podjetje za proizvodnjo in 
trgovino d.o.o. 

Pleterje R3 

(raziskovalni 

prostor) 

prod, pesek in mivka 2.651,47 € 

86. Avtoprevozništvo in pridobivanje peska in 

gramoza - JANEZ AMBROŢIČ S.P. Bereča vas tehnični kamen - dolomit 2.583,31 € 

87. Kamnolom Štanjel DUŠAN ŢERJAL S.P. Štanjel tehnični kamen - dolomit 2.486,27 € 
88. IGM ZAGORJE Industrija gradbenega 

materiala, d.o.o. Bizeljsko kremenov pesek 2.462,34 € 

89. RIGLER, peskokop, prevozništvo in storitve 
gradbene mehanizacije, d.o.o. Prigorica tehnični kamen - dolomit 2.317,78 € 

90. SPG separiranje in prodaja gramoza 

MIROSLAV PAČNIK S.P. Gorče pri Libeličah prod in pesek 2.314,68 € 

91. MITA Podjetje za proizvodnjo, prevoz, 
gradbeništvo in trgovino d.o.o. Domţale Čelo pri Vrhniki tehnični kamen - dolomit 2.283,53 € 

92. MINERAL Podjetje za pridobivanje, predelavo 

in montaţo naravnega kamna d.d. Cezlak I naravni kamen - tonalit 2.276,75 € 
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93. KREMEN d.d., Industrija in rudniki nekovin, 

Novo mesto Ravno kremenov pesek 2.219,72 € 

94. Peskokop pridobivanje peska BATIČ IVAN 

S.P. Batič tehnični kamen - dolomit 2.211,97 € 

95. KOMUNALNO STANOVANJSKO 

PODJETJE BREŢICE d.d. Vrbina - Breţice prod, pesek in mivka 2.116,81 € 

96. prevozništvo - peskokop, KRIVEC JANEZ S.P. Poljane tehnični kamen - dolomit 2.078,30 € 
97. GREDIN gradbeno in transportno podjetje 

Markovec d.o.o. Klanci tehnični kamen - dolomit 1.929,51 € 

98. Pridobivanje peska in gramoza TEREZIJA 

BURJA S.P. Ter 
tehnični kamen - apnenec in 

dolomit 
1.928,14 € 

99. GRAMOZ - AP proizvodnja, trgovina in 

storitve, d.o.o. Pijovci tehnični kamen - dolomit 1.919,32 € 

100. GRADNJE gradbeništvo in prevozništvo d.o.o. 
Boštanj Zavratec 1 in 2 tehnični kamen - dolomit 1.907,42 € 

101. Peskokop Raspet RADO RASPET S.P. Laharn tehnični kamen - dolomit 1.868,53 € 
102. MONTANA, pridobivanje in predelava 

nekovinskih rudnin, d.o.o. Zaloška Gorica bentonit, pucolan - tuf, zeolitski tuf 1.850,42 € 

103. POSREDNIŠTVO IVAN MIJOŠEK S.P. Zagaj tehnični kamen - andezit 1.841,44 € 

104. PRUHAR zastopstvo, posredovanje, trgovina in 

svetovanje d.o.o. Josipdol 
naravni kamen - tonalit - okrasni 

arhitektonski 
1.827,68 € 

105. MARMOR, Podjetje za pridobivanje in 
obdelavo naravnega kamna Seţana, d.d. Lipica II naravni kamen - apnenec 1.825,13 € 

106. KLUN - peskokop, transport in usluge tgm 

KLUN JOŢE S.P. Kot pri Ribnici tehnični kamen - dolomit 1.774,77 € 

107. prevozništvo, gradbena mehanizacija, 
posredništvo, gramoznica Bezena SILVA 

BRAČKO S.P. 
Bezena prod 1.686,52 € 

108. DOLOMIT GRADBENA MEHANIZACIJA-
SEPARACIJA PESKA JANKO KOSMAČ 

S.P. 
Kresni grič tehnični kamen - dolomit 1.624,73 € 

109. TOPOS, gradbeništvo, proizvodja, trgovina in 

storitve, Hotavlje, d.o.o. Lajše tehnični kamen - dolomit 1.489,84 € 

110. MARMOR, Podjetje za pridobivanje in 

obdelavo naravnega kamna Seţana, d.d. Lipica I naravni kamen - apnenec 1.440,13 € 

111. PESKOKOP HABER, JOŢEF PANČUR S.P. Haber tehnični kamen - dolomit 1.436,23 € 
112. MAGDA GODEC druţba za proizvodnjo, 

trgovino in storitve d.o.o. Selnica ob Dravi prod 1.390,49 € 

113. Mivšek, opravljanje storitev z gradbeno 
mehanizacijo, avtoprevozništvo, druga 

gradbena dela, računovodske storitve RAJKO 

MIVŠEK S.P. 

Mivšek tehnični kamen - dolomit 1.376,59 € 

114. INGEN - Gradbeni inţeniring, d.o.o. Elerji pri Škofijah naravni kamen - flišni peščenjak 1.370,11 € 

115. SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d. Perunk 

lapor in apnenec za industrijske 

namene, naravni kamen, tehnični 

kamen - apnenec, fliš in lapor 

1.369,78 € 

116. TANKO podjetje za nizke gradnje in 

hidrogradnje in trgovino na debelo, d.o.o. Mala gora tehnični kamen - dolomit 1.350,39 € 

117. CGP, druţba za gradbeništvo, inţeniring, 
proizvodnjo in vzdrţevanje cest, d.d. Vrčice tehnični kamen - dolomit 1.271,26 € 

118. SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE 

POMGRAD Murska Sobota d.d. Bakovska cesta prod  1.253,85 € 

119. GRADBENO PODJETJE IN KAMNOLOM 
GRASTO d.o.o.  Lukovica - širitev 1 tehnični kamen - dolomit 1.243,61 € 

120. SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE 

POMGRAD Murska Sobota d.d. Ivanci prod in pesek 1.201,49 € 

121. KOGRAD gradbeništvo d.o.o. Brezovica tehnični kamen - dolomit 1.138,92 € 
122. DRUŢBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI 

SLOVENIJI D.D. Bakovska cesta A prod in pesek 1.004,19 € 

123. GRANIT proizvodnja, trgovina in storitve d.d. Poljčane - širitev tehnični kamen - dolomit 981,24 € 
124. Izkopi in prevozi JANEZ BRADEŠKO S.P. Bradeško - Zadobje tehnični kamen - dolomit 978,92 € 
125. CESTNO PODJETJE MURSKA SOBOTA 

D.D., druţba za vzdrţevanje in gradnjo cest Dokleţovje prod in pesek 962,99 € 

126. SGP GRADITELJ Splošno gradbeno podjetje 

d.d. Godič - širitev 2 prod in pesek 956,86 € 

127. TGM in pridobivanje peska FRANC 
GRDADOLNIK S.P. Grdadolnik tehnični kamen - dolomit 937,95 € 
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128. Strojna zemeljska dela MILAN TOPLIŠEK 

S.P. Vodule tehnični kamen - dolomit 905,61 € 

129. Pridobivanje peska in storitve z gradbeno 

mehanizacijo IVAN POŢENEL S.P. Zala pesek 840,67 € 

130. T G P OZMEC - trgovsko, gradbeno in 

prevozniško podjetje d.o.o. Melinci prod, pesek in mivka 837,10 € 

131. peskokop Črna pridobivanje gramoza in peska 

JELENKO RADOVANOVIĆ S.P. Črna tehnični kamen - apnenec 815,21 € 

132. Gradbena mehanizacija, avtoprevozništvo, 

gradbena in zaključna dela v gradbeništvu, 
posredništvo JOŢE LUZAR S.P. 

Červivec tehnični kamen - dolomit 785,34 € 

133. GRADBENO PODJETJE PTUJ D.O.O. Pleterje I prod in pesek 780,02 € 
134. Teţka gradbena mehanizacija, 

avtoprevozništvo, nizke gradnje, asfaltiranje 

MARKO ZUPANČIČ S.P. 
Kriţate tehnični kamen - dolomit 774,52 € 

135. GMP peskokop HASAN MUJAKIĆ S.P. Topli vrh tehnični kamen - dolomit 759,41 € 
136. SNEŢNIK podjetje za proizvodnjo in storitve, 

d.d. Kočevska Reka tehnični kamen - dolomit 752,77 € 

137. Storitve s teţko gradbeno mehanizacijo 

MARJAN VEHAR S.P. Lajše tehnični kamen - dolomit 622,15 € 

138. GORENJE NOTRANJA OPREMA, d.o.o. Hom keramičarska glina 609,88 € 
139. CGP, druţba za gradbeništvo, inţeniring, 

proizvodnjo in vzdrţevanje cest, d.d. Cerov Log tehnični kamen - dolomit 603,84 € 

140. MARMOR HOTAVLJE, druţba za obdelavo 

kamna, d.d., Hotavlje Hotavlje naravni kamen - apnenec 597,72 € 

141. CESTNO PODJETJE KRANJ, druţba za 
vzdrţevanje in gradnjo cest, d.d. Bistrica pri Naklem prod 581,00 € 

142. TRIK kamenine d.o.o. Zagaj tuf (andezit) 545,76 € 
143. KOMUNALA RADGONA, javno podjetje 

d.o.o. Konjišče prod 462,70 € 

144. IGM ZAGORJE Industrija gradbenega 
materiala, d.o.o. Globoko 

kremenov pesek, kremen, 

ognjevarna glina 
457,70 € 

145. SOVDAT DAVID Ladra prod in pesek 438,35 € 
146. GOZDNO GOSPODARSTVO BLED d.o.o. Martinček prod in pesek 431,25 € 
147. Storitve s teţko gradbeno mehanizacijo 

MARJAN VEHAR S.P. Vehar - 1 tehnični kamen - dolomit 421,59 € 

148. NOGRAD, gradbeno in trgovsko podjetje d.o.o. Dobrovnik prod in pesek 420,58 € 
149. Avtoprevozništvo - TGM - MKI JOŢEF 

TOMAŢIN S.P. Bučka tehnični kamen - dolomit 404,95 € 

150. SOŠKO GOZDNO GOSPODARSTVO 

TOLMIN d.d. Šebalk tehnični kamen - dolomit 400,36 € 

151. MARJETKA HERIČ Pletovarje tehnični kamen - dolomit 399,39 € 
152. BEGRAD D.D. gradbeništvo, trgovina, 

inţeniring Hrast pri Vinici tehnični kamen - dolomit 385,71 € 

153. KONSTRUKTOR VGR gradbeništvo, 

proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Selnica ob Dravi prod in pesek 375,50 € 

154. CGP, druţba za gradbeništvo, inţeniring, 

proizvodnjo in vzdrţevanje cest, d.d. Vrhpeč tehnični kamen - apnenec 375,50 € 

155. SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE 

TEHNIK, d.d., druţba za gradbeništvo, 
inţeniring, trgovino 

Visoko tehnični kamen - dolomit 358,24 € 

156. SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d. Deskle 

lapor in apnenec za industrijske 

namene, naravni kamen, tehnični 

kamen - apnenec, fliš in lapor 

345,05 € 

157. MINERAL Podjetje za pridobivanje, predelavo 

in montaţo naravnega kamna d.d. Lesno Brdo naravni kamen - apnenec 339,39 € 

158. SPG separiranje in prodaja gramoza 

MIROSLAV PAČNIK S.P. 
Gorče pri Libeličah 

- širitev 
prod in pesek 317,40 € 

159. GRAMEH gradbena mehanizacija bojan 
JEREB S.P. Mrzla rupa tehnični kamen - dolomit 298,58 € 

160. STC, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.- v 

likvidaciji Zadobrova keramičarska glina 284,92 € 

161. GRANIT proizvodnja, trgovina in storitve d.d. Stojno selo tehnični kamen - dolomit 284,63 € 
162. DOLOMIT gradbena mehanizacija-separacija 

peska JANKO KOSMAČ S.P. Koševnik tehnični kamen - dolomit 274,33 € 

163. GOKOP gradbeno, gostinsko in trgovsko 
podjetje d.o.o. Dogoše - širitev prod 269,95 € 
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164. SOŠKO GOZDNO GOSPODARSTVO 

TOLMIN d.d. Lazna tehnični kamen - dolomit 254,48 € 

165. MRAK LEOPOLD Mrak tehnični kamen - dolomit 252,75 € 
166. MARMOR, Podjetje za pridobivanje in 

obdelavo naravnega kamna Seţana, d.d. Doline naravni kamen - apnenec 239,46 € 

167. Pridobivanje in prodaja peska ZDRAVKO 

JURŠINIČ S.P. Hrast pri Vinici tehnični kamen - dolomit 236,49 € 

168. storitve z gradbeno mehanizacijo, pridobivanje 

gramoza in peska, BRANKO KLEMENČIČ 
S.P. 

Gorenja vas tehnični kamen - dolomit 236,03 € 

169. STC, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.- v 

likvidaciji Šmiklavţ opekarska glina 228,34 € 

170. CGP, druţba za gradbeništvo, inţeniring, 
proizvodnjo in vzdrţevanje cest, d.d. Log II pri Sevnici tehnični kamen - dolomit 226,36 € 

171. KRAJNC FRANC Krajnc naravni kamen - skrilavi gnajs 204,14 € 
172. GRADIŠČE gradbeno podjetje d.o.o. Cerknica Zelše tehnični kamen - dolomit 195,87 € 
173. TRGOGRAD trgovina in gradbeništvo, d.o.o., 

Litija Draga tehnični kamen - dolomit 190,29 € 

174. NG nizke gradnje d.o.o. Klek tehnični kamen - dolomit 175,82 € 
175. ECOENERGETIKA druţba za varstvo okolja, 

rudarstvo in gradbeništvo d.o.o. Jurkovec prod in pesek 170,26 € 

176. OPEKARNA PRAGERSKO proizvodnja 
opeke in strešnikov d.d. Pragersko opekarska glina 167,45 € 

177. KREMEN d.d., Industrija in rudniki nekovin, 
Novo mesto 

Polhovica - 

Prapreče 
kremenov pesek in prod 155,27 € 

178. SOLINE Pridelava soli d.o.o. Lera in Fontanigge morska sol 153,17 € 
179. prevozništvo, gradbena mehanizacija, 

posredništvo, gramoznica Bezena SILVA 

BRAČKO S.P. 
Bezena - širitev prod 151,41 € 

180. VERDIS d.o.o. proizvodnja in trgovina Sele pri Slovenj Gradcu tehnični kamen - dolomit 149,58 € 
181. STC, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.- v 

likvidaciji Šmiklavţ - širitev opekarska glina 148,93 € 

182. GOZDNO GOSPODARSTVO BLED d.o.o. Rudno polje prod in pesek 134,73 € 
183. Storitve z gradbeno mehanizacijo MARJAN 

MAČEK S.P. Maček tehnični kamen - dolomit 132,71 € 

184. PK ovčar, pridobivanje okrasnega kamna 

JOVAN DAMIJAN S.P. Ovčar naravni kamen - skrilavi gnajs 129,90 € 

185. Peskokop, avtoprevozništvo in tgm Kepa 

KEPA MARTIN, S.P. Jeţce tehnični kamen - dolomit 128,40 € 

186. LESDOG KOČEVJE, druţba za proizvodnjo in 

storitve, d.o.o. Koprivnik tehnični kamen - dolomit 125,59 € 

187. SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE 

TEHNIK, d.d., druţba za gradbeništvo, 
inţeniring, trgovino 

Reteče - širitev prod in pesek 125,33 € 

188. KORŢE SONJA Korţe naravni kamen - skrilavi gnajs 122,11 € 
189. Krajevna skupnost ZREČE Gračič tehnični kamen - dolomit 117,56 € 
190. PESKOKOP MOŢINA gradbene storitve d.o.o. Zabukovje tehnični kamen - dolomit 113,32 € 
191. Gradbena mehanizacija, peskokop, prevozi in 

storitve s kmetijsko mehanizacijo KARL 

KUNEJ S.P. 
Rakonca tehnični kamen - dolomit 112,69 € 

192. SILVESTER KLEMENC Klemenc naravni kamen - skrilavi gnajs 112,22 € 
193. KOTNIK VESNA Kotnik naravni kamen - skrilavi gnajs 105,24 € 
194. KG-EKO, Proizvodnja in predelava agregatov, 

d.o.o. Šmarje - Sap tehnični kamen - dolomit 96,44 € 

195. ONM - ENERGIJA, ravnanje z obnovljivimi 

viri, d.o.o. Zalog opekarska glina 93,17 € 

196. OBČINA OPLOTNICA Brezje pri Oplotnici tehnični kamen - dolomit 88,80 € 

197. PETRUS podjetje za pridobivanje in obdelavo 

kamna d.o.o. Čeplje 
naravni kamen - apnenec - okrasni 

arhitektonski 
77,20 € 

198. Krajevna skupnost NEDELICA Nedelica prod in pesek 76,62 € 
199. INGEN - Gradbeni inţeniring, d.o.o. Premančan naravni kamen - flišni peščenjak 62,17 € 
200. TONALIT, SKRBINJEK JANEZ S.P. Cezlak naravni kamen - tonalit - lomljenec 54,14 € 
201. Gradbena mehanizacija MESARIČ MATILDA 

S.P. Polskava naravni kamen - serpentin 51,79 € 

202. NAFTA - GEOTERM, pridobivanje surove Lendava geotermični energetski vir 49,07 € 
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nafte in zemeljskega plina d.o.o. 

203. JAVNO KOMUNALNO PODJETJE 
KOMUNALA KOČEVJE d.o.o. Mozelj tehnični kamen - dolomit 45,92 € 

204. KREMEN d.d., Industrija in rudniki nekovin, 

Novo mesto Štebih kremenov pesek 43,64 € 

205. MARMOR, Podjetje za pridobivanje in 
obdelavo naravnega kamna Seţana, d.d. Gorjansko naravni kamen - siga 42,62 € 

206. GOZDNO GOSPODARSTVO BLED d.o.o. Rovtarica prod in pesek 39,96 € 
207. SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE 

TEHNIK, d.d., druţba za gradbeništvo, 

inţeniring, trgovino 
Reteče prod in pesek 35,44 € 

208. ČREŠNAR ANTON Loška gora naravni kamen - skrilavi gnajs 34,51 € 
209. RIGLER, peskokop, prevozništvo in storitve 

gradbene mehanizacije, d.o.o. Laze tehnični kamen - dolomit 34,42 € 

210. MINERAL Podjetje za pridobivanje, predelavo 

in montaţo naravnega kamna d.d. Drenov Grič naravni kamen - apnenec 34,25 € 

211. GRAD, obrtno gradbeno podjetje, d.d., Bled Ribno prod 34,00 € 
212. KPL d.d., druţba za gradnjo in vzdrţevanje 

cest, zelenih površin ter inţeniring Podutik tehnični kamen - dolomit 30,71 € 

213. Avtoprevozništvo, gradbena mehanizacija, 

pridobivanje in polaganje okrasnega kamna 

DUŠAN PODGRAJŠEK S.P. 
Loška gora naravni kamen - skrilavi gnajs 29,25 € 

214. MINERAL Podjetje za pridobivanje, predelavo 
in montaţo naravnega kamna d.d. Cezlak II naravni kamen - čizlakit 28,92 € 

215. Pridobivanje, obdelava in montaţa škrilnih 

plošč, OBROVNIK ANTON S.P. Obrovnik naravni kamen - skrilavi gnajs 25,92 € 

216. GRADNJE gradbeništvo in prevozništvo d.o.o. 
Boštanj Grahovica tehnični kamen - dolomit 25,70 € 

217. CESTNO PODJETJE MARIBOR druţba za 

gradnjo in vzdrţevanje cest d.d. Trbonje prod, pesek in mivka 22,56 € 

218. KLAS prodajalna nove in rabljene kmetijske ter 

gradbene mehanizacije, staro za novo 

STANISLAV HACE S.P. 
Bela tehnični kamen - dolomit 21,16 € 

219. TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica 
ob Soči d.d. Srpenica kreda 20,99 € 

220. Krajevna skupnost LOKOVEC Malin dol tehnični kamen - apnenec 20,55 € 

221. Kamnolom Ovčar ALOJZ OVČAR S.P. Ovčar 
naravni kamen - skrilavi gnajs in 

blestnik 
17,38 € 

222. MARMOR HOTAVLJE, druţba za obdelavo 

kamna, d.d., Hotavlje 

Kokra (Zgornje 

Jezersko) 

naravni kamen - lehnjak - okrasni 

arhitektonski 
16,77 € 

223. GOZDNO GOSPODARSTVO BLED d.o.o. Bitenjska planina prod in pesek 14,59 € 
224. Krajevna skupnost LOKA PRI ŢUSMU Ţamerk tehnični kamen - dolomit 12,15 € 
225. UNI druţba za gradbeni inţeniring, izvajanje in 

proizvodnjo d.o.o. Podbočje Premagovce tehnični kamen - dolomit 11,16 € 

226. GORENJE NOTRANJA OPREMA, d.o.o. Hom - širitev keramičarska glina 10,68 € 
227. MARMOR, Podjetje za pridobivanje in 

obdelavo naravnega kamna Seţana, d.d. Kopriva naravni kamen - apnenec 10,66 € 

228. SOLINE Pridelava soli d.o.o. Strunjan morska sol 5,26 € 
229. MARMOR, Podjetje za pridobivanje in 

obdelavo naravnega kamna Seţana, d.d. Tomaj naravni kamen - apnenec 4,72 € 

230. Krajevna skupnost ŠMIHEL POD NANOSOM Šmihel - Bukovje tehnični kamen - dolomit 4,71 € 
231. Avtoprevozništvo in pridobivanje peska in 

gramoza - JANEZ AMBROŢIČ S.P. Bereča vas - širitev tehnični kamen - dolomit 4,57 € 

232. GOZDNO GOSPODARSTVO BLED d.o.o. Gorjuše prod in pesek 3,81 € 
233. AGRAD podjetje za trgovino, gradbeništvo in 

gostinstvo d.o.o. Bizeljsko - širitev tehnični kamen - dolomit 3,34 € 

234. MARMOR, Podjetje za pridobivanje in 
obdelavo naravnega kamna Seţana, d.d. Kazlje naravni kamen - apnenec 2,79 € 

235. GRADBENO PODJETJE PTUJ D.O.O. 
Pleterje I - P1 - 

širitev 
prod in pesek 0,00 € 

236. MARTEX Proizvodnja keramičnih ploščic 

d.o.o. Okroglica I keramičarska glina 0,00 € 

237. NIZKE IN RUDARSKE GRADNJE, 
proizvodnja, trgovina in storitve, d.d.-v stečaju Duplek prod in pesek 0,00 € 

238. Storitve s teţko gradbeno mehanizacijo 

pridobivanje peska in gramoza RAJKO ČERIN 
S.P. 

Smolevec tehnični kamen - dolomit 0,00 € 
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SKUPAJ 1.252.734,00 €  

Opomba: 

enak znesek, kot je prikazan v stolpcu 4,  je šel v proračune tistih samoupravnih lokalnih skupnosti, 

na katerih območju leţi pridobivalni prostor 

 

Obravnavani predlog uredbe je bil, potem ko se ga je na podlagi strokovne uskladitve še 

dopolnilo in popravilo, posredovan še v mnenje Eko skladu, po pridobitvi njegovega mnenja 

pa še v medresorsko usklajevanje Ministrstvu za finance, Ministrstvu za okolje in prostor, 

Sluţbi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Sluţbi Vlade RS za 

zakonodajo. 

 

……………………………. 

 


