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10. podzakonski akt po ZRud-1 Faza: 

Številka: 007-236/2010 dopolnjeni OSNUTEK 

EVA: 2010-2111-0108 po javni obravnavi 

Opomba: 

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

 

Na podlagi tretjega odstavka 53. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10-

popr. in 76/10) izdaja Vlada Republike Slovenije 

 

UREDBO 

o določanju rudarske koncesnine  

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(predmet uredbe) 

Ta uredba določa povprečno ceno enote mineralnih surovin, možnosti zmanjšanja plačila 

nadomestila za mineralne surovine, pridobljene z njihovim izkoriščanjem (v nadaljnjem 

besedilu: rudarska koncesnina), način in pogoje izračunavanja, odmere in plačevanja rudarske 

koncesnine ter način nadzora nad njenim plačevanjem. 

 

2. člen 

(pojmi) 

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

 

3. člen 

(rudarska koncesnina) 

(1) Rudarska koncesnina je po tem pravilniku sestavljena iz nadomestila za pridobitev 

rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine v določenem pridobivalnem prostoru (v 

nadaljnjem besedilu: nadomestilo) in kupnine za mineralno surovino, pridobljeno z 

izkoriščanjem v določenem pridobivalnem prostoru (v nadaljnjem besedilu: kupnina). 

(2) Nadomestilo in kupnina se izračunava, odmerja in plačuje za vsako leto posebej, če ni 

s to uredbo določeno drugače.  

(3) Nadomestilo in kupnino plačuje tista pravna ali fizična oseba, ki je pridobila rudarsko 

pravico za izkoriščanje mineralne surovine v določenem pridobivalnem prostoru (v 

nadaljnjem besedilu: nosilec). 

 

4. člen 

(pristojnost) 

(1) Nadomestilo in kupnino izračunava in odmerja ter odloča o morebitnem njunem 

zmanjšanju ali oprostitvi ministrstvo, pristojno za rudarstvo (v nadaljnjem besedilu: 

ministrstvo). 

(2) Sredstva, zbrana iz nadomestil in kupnin se zbirajo pri Rudarskem skladu Republike 

Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Rudarski sklad) in se v skladu z zakonom, ki ureja 

rudarstvo, v višini 50 % sprotno usmerjajo v proračune samoupravnih lokalnih skupnosti, na 

katerih območju leži pridobivalni prostor, preostali del sredstev pa namenja za izvajanje 

nalog, določenih s posebnimi programi ministrstva, namenjenimi razvoju rudarstva v 

Republiki Sloveniji. 

 

II. POVPREČNA CENA ENOTE MINERALNIH SUROVIN  
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5. člen 

(ugotavljanje povprečne cene enote) 

(1) Povprečna cena enote mineralne surovine se ugotavlja na podlagi podatkov o vrsti, 

obsegu in razširjenosti posamezne mineralne surovine v Republiki Sloveniji in z 

upoštevanjem podatkov o njeni povprečni tržni ceni, doseženi v trgovanju z njo v preteklem 

koledarskem letu. 

(2) Pri ugotavljanje povprečne cene enote posamezne vrste mineralne surovine se 

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

tabela cen mineralnih surovin). 

 

6. člen 

(izračun povprečne cene enote mineralne surovine) 

(1) Višina povprečne cene enote določene vrste mineralne surovine iz prejšnjega člena se 

izračuna tako, da se najprej pomnoži povprečna vrednost enote iz stolpca 3 tabele iz priloge 1, 

izražena  v točkah, z vrednostjo enote iz stolpca 4 tabele iz priloge 1, izražena v procentu, ta 

zmnožek pa predstavlja število točk iz stolpca 5 tabele iz priloge 1. 

(2) Rezultat, pridobljen na način iz prejšnjega odstavka, se na koncu pomnoži z vrednostjo 

točke. 

 

7. člen 

(vrednost točke) 

(1) Vrednost točke iz drugega odstavka prejšnjega člena znaša 0,005 eurov. 

(2) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) uskladi vrednost točke iz 

prejšnjega odstavka za tekoče leto sorazmerno z rastjo cen življenjskih stroškov na območju 

Republike Slovenije ali v primeru, če se vrednost mineralnih surovin v svetu poviša ali zniža 

za več kot 10 %. 

 

III. MOŢNOSTI ZMANJŠANJA IN OPROSTITVE PLAČILA RUDARSKE 

KONCESNINE 

 

8. člen 

(merilo za zmanjšanje in oprostitev plačila) 

(1) Nosilec lahko zaprosi za zmanjšanje plačila nadomestila ali kupnine oziroma 

nadomestila in kupnine skupaj, če se pridobivanje mineralne surovine zaradi objektivnih 

razlogov ali vpliva višje sile bistveno poslabša glede na geološko-rudarske pogoje, predvidene 

v revidiranem rudarskem projektu, po katerem zavezanec izvaja izkoriščanje mineralne 

surovine. 

(2) Za zmanjšanje plačila nadomestila in kupnine lahko nosilec zaprosi le v primeru, ko 

mu je rudarska pravica za izkoriščanje podeljena za 20 let ali več. Plačilo nadomestila se 

lahko zmanjša največ za 30 %, plačilo kupnine pa se lahko zmanjša največ za 50%. 

(3) Za oprostitev plačila nadomestila in kupnine lahko zaprosi samo nosilec, ki izkorišča 

mineralne surovine, ki so v javnem interesu  in je zanje s posebnim predpisom določeno, da se 

lahko z njihovim izkoriščanjem na določenem območju Republike Slovenije zagotovi 

pospešen gospodarski in družbeni razvoj. 

(4) Zmanjšanje plačila lahko traja za čas do vzpostavitve normalnega stanja, vendar 

največ dve leti, oprostitev pa za čas, v katerem je mogoče vzpostaviti pospešen gospodarski in 

družbeni razvoj. 

(5) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka nosilec ne more več koristiti zmanjšanja plačila 

iz istega naslova, tudi če niso odpravljeni vzroki, zaradi katerih mu je bilo plačilo zmanjšano.. 
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9. člen 

(vloga za zmanjšanje plačila) 

(1) Vlogo za zmanjšanje plačila naslovi nosilec na ministrstvo. 

(2) Vloga za zmanjšanje plačila mora vsebovati opredelitev zmanjšanja in obrazložitev 

razlogov za zmanjšanje ter podatke in dokaze, iz katerih je mogoče ugotoviti obstoj pogoja iz 

prejšnjega člena. 

 

10. člen 

(odločanje o vlogi za zmanjšanje plačila) 

(1) Vloge iz prejšnjega člena obravnava komisija, ki jo imenuje minister oziroma 

ministrica, pristojna za rudarstvo (v nadaljnjem besedilu: minister) s sklepom. 

(2) Komisijo sestavljajo trije člani: 

- predstavnik ministrstva, ki je vodja komisije, 

- neodvisni strokovnjak s področja površinskega pridobivanja mineralnih surovin in 

- neodvisni strokovnjak s področja podzemnega pridobivanja mineralnih surovin. 

(3) Komisija dela po poslovniku, ki ga pripravi ministrstvo. 

(4) Komisija si lahko za svoje odločitve priskrbi mnenje ministrstva, pristojnega za 

finance in stališče samoupravne lokalne skupnosti, ki ji takšno nadomestilo oziroma kupnina 

v skladu z zakonom pripada (v višini 50 %). 

(5) Komisija o vlogah za zmanjšanje plačila sprejme stališče in ga posreduje ministru, ki 

odloči o njih s sklepom. 

(6) Sklep o dovolitvi zmanjšanja plačila oziroma zavrnitvi vloge se osebno vroči nosilcu 

ter pošlje rudarskemu skladu in samoupravni lokalni skupnosti iz četrtega odstavka tega člena. 

(7) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je dopustna pritožba, o kateri odloči vlada. Zoper 

odločbo vlade je dopusten upravni spor. 

 

IV. IZRAČUNAVANJE, ODMERA IN PLAČEVANJE RUDARSKE KONCESNINE 

 

1.  Izračunavanje, odmera in plačevanje nadomestila 

 

11. člen 

(izračun nadomestila) 

(1) Višino nadomestila izračuna ministrstvo po izdaji rudarskega koncesijskega akta za 

pridobivalni prostor, za katerega se naj bi podelila koncesija za izkoriščanje. 

(2) Pri izračunu višine nadomestila se upošteva velikost pridobivalnega prostora, 

določenega z rudarskim koncesijskim aktom, izražena v ha in način izkoriščanja mineralne 

surovine v takšnem pridobivalnem prostoru. 

(3) Višina nadomestila, ki se ga plačuje vsako leto, znaša: 

1. pri površinskem izkoriščanju trdnih mineralnih surovin: 

 - na območju, na katerem se izvajajo rudarska dela 20.000 točk/ha 

 - na območju, na katerem se rudarska dela še ne izvajajo 1.000 točk/ha 

2. pri podzemnem izkoriščanju trdnih mineralnih surovin: 

 - na območju, na katerem se izvajajo rudarska dela 5.000 točk/ha 

 - na območju, na katerem se rudarska dela še ne izvajajo 500 točk/ha 

3. pri izkoriščanju ogljikovodikov: 

 - za naftno polje oz. nahajališče z nafto, kondenzati in naravnimi plini 520 točk/ha 

4. pri pridobivanju morske soli: 

 - za prostor z morskimi solinami 100 točk/ha 
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(4) Vrednost točke iz prejšnjega odstavka znaša 0,007 eurov. 

(5) Vlada uskladi vrednost točke iz prejšnjega odstavka za tekoče leto sorazmerno z rastjo 

cen življenjskih stroškov na območju Republike Slovenije ali v primeru, če se vrednost 

mineralnih surovin v svetu poviša ali zniža za več kot 10 %. 

 

12. člen 

(odmera nadomestila) 

(1) Višino nadomestila, izračunano na način iz prejšnjega člena, odmeri ministrstvo 

nosilcu po sklenitvi koncesijske pogodbe, s sklepom. 

(2) Sklep o odmeri nadomestila se osebno vroči nosilcu ter pošlje Rudarskemu skladu. 

(3) Zoper sklep o odmeri nadomestila je dopustna pritožba, o kateri odloči vlada. Zoper 

odločbo vlade je dopusten upravni spor. 

(4) Nosilec, ki izpolnjuje pogoje iz prvega in drugega odstavka 8. člena te uredbe, ima 

pravico, da v roku 15 dni po prejemu sklepa o odmeri nadomestila vloži na ministrstvo vlogo 

iz 9. člena te uredbe.  

(5) V primeru iz prejšnjega odstavka se izvršitev sklepa o odmeri nadomestila zadrži do 

pravnomočnosti sklepa iz 10. člena te uredbe.   

 

13. člen 

(plačevanje nadomestila) 

(1) Pravnomočen sklep o odmeri nadomestila velja ves čas veljavnosti koncesijske 

pogodbe, če ni s 14. členom te uredbe določeno drugače. 

(2) Nosilec plača vsakoletno nadomestilo na podlagi računa, ki mu ga za preteklo leto 

najkasneje do 31. januarja tekočega leta izstavi Rudarski sklad. 

(3) Nosilec mora izstavljeni račun poravnati najkasneje do 31. marca leta, v katerem mu 

ga je izstavil Rudarski sklad, sicer se mu zaračunajo zamudne obresti v višini, kot jo določajo 

predpisi o plačevanju računov. 

(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko izstavljeni račun poravna s šest 

mesečnimi obročnimi brezobrestnimi plačili, če nosilec v osmih dneh po prejemu računa pri 

Rudarskem skladu vloži obrazloženo prošnjo za takšen način plačila, Rudarski sklad pa se s 

takšnim načinom plačila strinja. 

(5) Če Rudarski sklad po prejemu prošnje iz prejšnjega odstavka ugotovi, da prošnja ni 

utemeljena, jo s sklepom zavrne. Zoper takšen sklep je dopustna pritožba na ministrstvo. 

 

14. člen 

(možnost spremembe plačevanja nadomestila) 

(1) Pravnomočen sklep o odmeri nadomestila se lahko spremeni oziroma dopolni na 

podlagi pravnomočnega sklepa o dovolitvi zmanjšanja plačila iz 10. člena te uredbe ali če se 

ugotovi, da ima podzemno izkoriščanje takšne vplive na površino zemljišča, pod katerim se 

izvaja izkoriščanje, da se pojavljajo ugreznine, udrtine oziroma da se relief terena bistveno 

spreminja. 

(2) Ugotavljanje, ali ima podzemno izkoriščanje takšne vplive na površino zemljišča, pod 

katerim se izvaja izkoriščanje, da se pojavljajo ugreznine, udrtine oziroma da se relief terena 

bistveno spreminja, izvede ministrstvo na podlagi obvestila pristojnega rudarskega 

inšpektorja, lahko pa tudi na podlagi obvestila samoupravne lokalne skupnosti, na katere 

območju leži takšen pridobivalni prostor. 

(3) Če ministrstvo na podlagi obvestil iz prejšnjega odstavka ugotovi, da so se na površini 

zemljišča, pod katerim se izvaja izkoriščanje, pojavile ugreznine, udrtine oziroma da se je 

relief terena bistveno spremenil, izda po uradni dolžnost sklep, s katerim se določi višina 
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nadomestila, kot je s to uredbo predpisana pri površinskem izkoriščanju in s katerim se 

prejšnji sklep odpravi. 

(4) Sklep iz prejšnjega odstavka se osebno vroči nosilcu ter pošlje Rudarskemu skladu. 

(5) Zoper sklep o novi odmeri nadomestila je dopustna pritožba, o kateri odloči vlada. 

Zoper odločbo vlade je dopusten upravni spor. 

 

2.  Izračunavanje, odmera in plačevanje kupnine 

 

15. člen 

(izračun kupnine) 

(1) Višino kupnine izračunava ministrstvo za vsako leto posebej in sicer na podlagi 

podatkov, ki mu jih o pridobljeni količini in vrsti mineralne surovine v določenem 

pridobivalnem prostoru v preteklem letu posreduje nosilec.  

(2) Podatke o količini in vrsti mineralne surovine, ki jo je nosilec pridobil v pridobivalnem 

prostoru, za katerega je pridobil koncesijo za izkoriščanje, mora nosilec posredovati 

ministrstvu najpozneje do 30 januarja leta, ki sledi letu, v katerem je izkoriščal mineralno 

surovino.  

(3) Podatke o pridobljeni mineralni surovini posreduje nosilec ministrstvu na obrazcu, ki 

je v prilogi 2 te uredbe in je njen sestavni del (v nadaljnjem besedilu: obrazec priglasitve 

pridobljene mineralne surovine). Obrazec priglasitve pridobljene mineralne surovine lahko 

nosilec pošlje ministrstvu tudi v elektronski obliki, obrazec pa mora biti podpisan z varnim 

elektronskim podpisom nosilca ali pa mora biti na drug način, ki ga določi minister, 

nedvomno razvidno, da je obrazec poslal nosilec. 

(4) Podatki, ki jih vpiše nosilec na obrazec priglasitve pridobljene mineralne surovine, 

morajo biti resnični. Z njimi se zlasti ne sme prikazati manjša količina mineralnih surovin, kot 

je bila v resnici pridobljena ali slabša njihova kvaliteta, kot je v resnici. 

(5) Po prejemu vrnjenega obrazca priglasitve pridobljene mineralne surovine opravi 

ministrstvo izračun kupnine po naslednji enačbi: 

 

K = PE x Q 

pri čemer pomeni: 

K višina kupnine za pridobljeno mineralno surovino, ki jo mora nosilec plačati 

PE povprečna cena enote mineralne surovine, določena v skladu s 6. členom te uredbe  

Q količina pridobljene mineralne surovine 

 

16. člen 

(odmera kupnine) 

(1) Višino kupnine, izračunano na način iz prejšnjega člena, določi ministrstvo s sklepom, 

ki ga izda po uradni dolžnosti. 

(2) Sklep o določitvi višine kupnine se osebno vroči nosilcu ter pošlje Rudarskemu 

skladu. 

(3) Zoper sklep o določitvi višine kupnine je dopustna pritožba, o kateri odloči vlada. 

Zoper odločbo vlade je dopusten upravni spor. 

(4) Nosilec, ki izpolnjuje pogoje iz prvega in drugega odstavka 8. člena te uredbe, ima 

pravico, da v roku 15 dni po prejemu sklepa o določitvi višine kupnine vloži na ministrstvo 

vlogo iz 9. člena te uredbe.  

(5) V primeru iz prejšnjega odstavka se izvršitev sklepa o določitvi višine kupnine zadrži 

do pravnomočnosti sklepa iz 10. člena te uredbe.   

 

17. člen 
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(plačilo kupnine) 

(1) Na podlagi pravnomočnega sklepa o določitvi kupnine pošlje Rudarski sklad vsakemu 

zavezancu posebej račun za plačilo kupnine. 

(2) Nosilec mora izstavljeni račun poravnati najkasneje v 30 dneh po njegovem prejetju, 

sicer se mu zaračunajo zamudne obresti v višini, kot jo določajo predpisi o plačevanju 

računov. 

 

18. člen 

(izvajanje plačevanja kupnine) 

2) Če nosilec v predpisanem roku ne posreduje na ministrstvo izpolnjenega obrazca 

priglasitve pridobljene mineralne surovine, izda ministrstvo sklep o določitvi višine kupnine 

po uradni dolžnosti, pri čemer pa se njena višina določi tako, da se višina, izračunana za 

predpreteklo leto, poveča za 10%. 

(3) V primeru, ko nosilec šele začne z izkoriščanjem mineralne surovine in do 

predpisanega roka naslednjega leta ne posreduje na ministrstvo izpolnjenega obrazca 

priglasitve pridobljene mineralne surovine, izda ministrstvo sklep o določitvi višini kupnine 

po uradni dolžnosti, višino kupnine pa določi na podlagi podatkov o skupni količini mineralne 

surovine v pridobivalnem prostoru iz rudarskega projekta, ki ga je nosilec predložil v 

postopku podpisovanja koncesijske pogodbe, razdeljeni na število let veljavnosti koncesijske 

pogodbe, tako izračunana višina kupnine pa se poveča za 20 %. 

(4) Če se pri izvajanju nadzora po tej uredbi ugotovi, da je nosilec v obrazcu priglasitve 

pridobljene mineralne surovine prikazal za več kot 5 % manjšo količino mineralnih surovin, 

kot je bila v resnici pridobljena ali občutno slabšo njihovo kvaliteto, kot je v resnici, določi 

ministrstvo višino kupnine na način iz prejšnjega odstavka, tako izračunana višina kupnine pa 

se poveča za 30 %. 

 

V. NAČIN NADZORA 

 

19. člen 

(vrste nadzora) 

(1) Nadzorstvo nad izvajanjem določb te uredbe se izvaja kot finančno in inšpekcijsko 

nadzorstvo. 

(2) Finančno nadzorstvo predstavlja nadzor nad vplačevanjem nosilcev pravnomočno 

odmerjenih nadomestil in kupnin na račun Rudarskega sklada. 

(3) Inšpekcijsko nadzorstvo predstavlja nadzor nad pravilnostjo podatkov, vpisanih v 

obrazce priglasitve pridobljene mineralne surovine, ki jih morajo izpolniti nosilci in v 

predpisanih rokih dostavljati ministrstvu. 

 

20. člen 

(opravljanje finančnega nadzorstva) 

Finančno nadzorstvo po tej uredbi opravlja ministrstvo. 

 

21. člen 

(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva) 

(1) Inšpekcijsko nadzorstvo po tej uredbi opravlja inšpekcija, pristojna za rudarstvo (v 

nadaljnjem besedilu: rudarska inšpekcija). 

(2) Inšpekcijsko nadzorstvo, v mejah pristojnosti rudarske inšpekcije neposredno opravlja 

rudarski inšpektor.  

 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 
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22. člen 

(prekrški) 

(1) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni 

podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če vpiše na obrazec 

priglasitve pridobljene mineralne surovine podatek, s katerim je prikazana manjša količina 

mineralnih surovin, kot je bila v resnici pridobljena ali slabša njihova kvaliteta, kot je v 

resnici. 

(2) Z globo od 500 do 1.000 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 družbe, šteje za srednje veliko gospodarsko družbo, se kaznuje z globo 

od 2.000 do 7.500 eurov, pravna oseba, ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske družbe, 

šteje za veliko gospodarsko družbo, pa se kaznuje z globo od 3.000 do 10.000 eurov, 

odgovorna oseba takšne pravne osebe pa se kaznuje z globo od 1.000 do 2.000 eurov. 

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

23. člen 

(uskladitev koncesnin) 

Z dnem uveljavite te uredbe se šteje, da so bila plačila koncesnin po Uredbi o načinu 

določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00, 41/02, 52/03 in 67/04) pred 

uveljavitvijo te uredbe plačana kot nadomestila in kupnine po določbah te uredbe. 

 

24. člen 

(dokončanje postopkov) 

(1) Postopki v zvezi z zmanjšanjem ali oprostitvijo plačila nadomestila in kupnine, začeti 

pred uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo v skladu z določbami Uredbe o načinu določanja 

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

(2) Postopki v zvezi z odmerjanjem in plačevanjem plačil za rudarsko pravico, začeti pred 

uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo v skladu z določbami Uredbe o načinu določanja plačila 

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

 

25. člen 

(prenehanje z uporabo) 

Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o načinu določanja plačila za 

rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00, 41/02, 52/03 in 67/04). 

 

26. člen 

(začetek veljavnosti) 

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

 

Št. 007-236/2010 

Ljubljana, dne ….. 2010. 

EVA 2010-2111-0108 

Vlada Republike Slovenije 

Borut Pahor 

predsednik 
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PRILOGA 1 - tabela 
 

 

TABELA CEN MINERALNIH SUROVIN 

 
vrsta mineralne surovine računska 

enota 

povprečna  

vrednost enote  
v raščenem stanju  

v točkah 

tržna 

vrednost 
enote v % 

število točk 

1 2 3 4 5 

I – ENERGETSKE MINERALNE SUROVINE   

1 Premogi     
 1.1 – črni premog     

  s površinskim pridobivanjem m3 2400 2 48 

  s podzemnim pridobivanjem m3 2400 0,5 12 

 1.2 – rjavi premog     

  s površinskim pridobivanjem m3 2000 2 40 

  s podzemnim pridobivanjem m3 2000 05 10 

 1.3 – ksilit     

  s površinskim pridobivanjem m3 1600 2 32 

  s podzemnim pridobivanjem m3 1600 0,5 8 

 1.4 – lignit     

  s površinskim pridobivanjem m3 1400 2 28 

  s podzemnim pridobivanjem m3 1400 0,5 7 

2 ogljikovodiki   
 2.1 – surova nafta tona 1250 20 250 

 2.2 – naftni kondenzati tona 1500 20 300 

 2.3 – zemeljski plini m3 2,5 20 0,5 

3 radioaktivne mineralne surovine   
 3.1 – uranova ruda m3 500 10 50 

 3.2 – druge radioaktivne rude m3 750 10 50 

II – KOVINSKE MINERALNE SUROVINE   

1 železova ruda m3 200 10 25 

2 druge rude, iz katerih se pridobiva:     
 2.1 – aluminij m3 300 10 30 

 2.2 – baker m3 350 10 35 

 2.3 – cink m3 300 10 30 

 2.4 – kobalt m3 300 10 30 

 2.5 – kositer m3 300 10 30 

 2.6 – krom m3 400 10 40 

 2.7 – mangan m3 500 10 50 

 2.8 – molibden m3 500 10 50 

 2.9 – nikelj m3 300 10 30 

 2.10 – svinec m3 250 10 25 

 2.11 – tantal m3 300 10 30 

 2.12 – vanadij m3 500 10 50 

 2.13 – živo srebro m3 350 10 35 

 2.14 – plemenite kovine m3 300 10 30 

III – NEKOVINSKE MINERALNE SUROVINE   

1 Mineralne surovine za predelovalno industrijo   
 1.1 – Barit m3 300 10 30 

 1.2 – bentonit m3 4300 10 430 

 1.3 – kalcit m3 300 10 30 

 1.4 – kaolin m3 4200 10 420 

 1.5 - industrijska ognjevarna glina m3 400 10 40 

 1.6 – kreda m3 1900 10 190 

 1.7 – kremen m3 1400 10 140 

 1.8 – kremenov pesek m3 680 10 68 

 1.9 – levcit m3 250 10 25 

 1.10 - industrijska lončarska glina m3 3200 10 320 

 1.11 - magnezit m3 300 10 30 

 1.12 - pucolan m3 140 10 14 

 1.13 - roženec m3 1750 10 175 

 1.14 - sadra m3 300 10 30 

 1.15 - sljuda m3 300 10 30 

 1.16 - tuf m3 140 10 14 

 1.17 – zeolitski tuf m3 150 10 15 

 1.18 – minerali za kemikalije in gnojila:     
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  1.18/1 – naravni asfalt in bitumen m3 300 10 30 

  1.18/2 – naravni barijev sulfat m3 300 10 30 

  1.18/3 – disten m3 250 10 25 

  1.18/4 – fluorit m3 300 10 30 

  1.18/5 – naravni fosfat m3 300 10 30 

  1.18/6 – glinenec m3 200 10 20 

  1.18/7 – naravni grafit m3 300 10 30 

  1.18/8 – naravne kalijeve soli m3 450 10 45 

  1.18/9 – samorodno žveplo m3 300 10 30 

  1.18/10 – steatit m3 300 10 30 

2 Mineralne surovine za industrijo gradbenih materialov in proizvodov   
 2.1 – naravni kamen     

  2.1/1 – monoliti m3 9400 5 470 

  2.1/2 – lomljenec m3 280 10 28 

  2.1/3 – okrasni arhitektonski m3 950 10 95 

 2.2 – industrijski apnenec m3 325 6 19,5 

 2.3 – industrijski dolomit m3 375 6 22,5 

 2.4 – diatomejska zemlja m3 150 6 9 

 2.5 – fliš m3 110 20 22 

 2.6 – lapor m3 80 20 16 

 2.7 – lončarska glina m3 300 20 15 

 2.8 – keramičarska glina m3 240 20 12 

 2.9 – opekarska glina m3 200 20 10 

3 mineralne surovine za gradbeništvo     
 3.1 – tehnični kamen –apnenec m3 320 20 64 

 3.2 – tehnični kamen – dolomit  m3 300 20 76 

 3.3 – magmatske in metamorfne kamenine    

  3.3/1 – andezit m3 300 20 20 

  3.3/2 – andezitni tuf m3 300 20 20 

  3.3/3 – diabaz m3 300 20 20 

  3.3/4 – keratofir m3 300 20 20 

  3.3/5 – serpentinit m3 300 20 20 

  3.3/6 – tonalit m3 300 20 20 

 3.4 – ilovica m3 100 20 20 

 3.5 – mivka m3 1080 20 216 

 3.6 – pesek m3 210 20 42 

 3.7 – Prod m3 180 20 36 

 3.8 – jalovina – grušč m3 50 10 5 

IV – OSTALE MINERALNE SUROVINE   
 1 – pridobivanje mineralne surovine:     

  1.1 – iz sladke vode m3 5 2 0,1 

  1.2 – iz morja m3 5 2 0,1 

 2 – kamnine, iz katerih se pridobiva  
      drago in poldrago kamenje  

m3 300 20 6 

 3 – sekundarne mineralne surovine  m3 50 6 3 
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PRILOGA 2 - obrazec  
 

 

PRIGLASITEV PRIDOBLJENE MINERALNE SUROVINE 

 
nosilec rudarske pravice za izkoriščanje: 

_______________________________________ 

stanje: 

31. december _________  
naslov nosilca: 

_______________________________________ 

nahajališče: _______________________________________ 

koncesijska pogodba: 
štev. ______________ z dne _______________ 

 

veljavnost koncesijske pogodbe 

do _____________________  

 

 

količina pridobljene mineralne surovine v raščenem in razsutem stanju 
mineralna surovina  

 

(vrsta) 

proizvedena 

količina v raščenem 

stanju (m3) 

faktor raztresenosti proizvedena količina v  

razsutem stanju  

(m3) 

proizvedena količina v 

razsutem stanju (t) 

prostorninska masa  

 

(t/m3) 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

mineralna surovina 
(vrsta) 

predvidene odkopane količine  mineralnih surov v raščenem stanju (m3) opombe 

20 ___ 20 ___ - 20 povprečno 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 

   

 

 

   

 

pridobivalni prostor 
pridobivalni prostor celotna površina odprta površina ostala površina samoupravna 

(lokacija) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) lokalna skupnost 

 

 

 

       

 

vlaganje v raziskave in razvoj v pridobivalnem prostoru 
raziskave 

 

da/ne 

vrednost vlaganj 

 

(v eur) 

poročilo o raziskavah 

(da/ne) 

predvidena raziskovalne aktivnosti v naslednjem letu 

da/ne 

   20 ___ 20 ___ -20 ___ 

geološke 

raziskave 

 

 

 

   

rudarske 

raziskave 

 

 

 

   

tehnološke 
raziskave 

 
 

 

   

okoljevarstvene 
raziskave 

 
 

 

   

druge  
raziskave 
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raziskovalni prostor znotraj pridobivalnega prostora 
raziskovalni prostor 

(lokacija) 
velikost 

(ha) 
raziskave da/ne vrednost 

raziskav  

(v eur) 

poročilo 
priloženo 

da/ne 

samoupravna 
lokalna skupnost 

predvidene programske aktivnosti v 
naslednjem letu  

da/ne 

20 ___ 20 __ -20 __ 

        

 

sanacija  
porabljena sredstva  

za sanacijo  
v letu ____ 

način sanacije ocena predvidene končne sanacije na 

dan ____  
v letu ____ 

odvajanje sredstev  

v Eko – sklad 
da/ne 

- sprotna 

- fazna 
- končna 

 

 

 

   

 

zaloge in viri 
kategor. 

zalog 

geološke zaloge odkopne 

izgube  

(%) 

odkopne 

zaloge 

leto (zadnje 

petletno 

obdobje) 

odkopano v 

letu (raščeno 

stanje) 

 bilančne pogojno 

bilančne 

izven 

bilančne 

skupaj    a + b + c1 

a         

b         

c1         

a+b+c1         

 

skupaj odkopano a + b + c1 zalog 

  

 skupaj  

 

 

kategorije virov viri skupaj  

c2   

d1   

d2   

c2 + d1 + d2  

 

 

  

kvaliteta in uporabnost mineralne surovine: 

(kratek opis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadnja overitev zalog in virov:______________________________ 

(številka in datum potrdila) 

 

 

kraj in datum: 

 

v ____________ dne _________ 

 

 

m.p. 

obrazec izpolnil: 

 

______________________ 

(podpis odgovorne osebe) 

 


