
 

 

 

OBVESTILO ČLANOM DTV PO O DELU IN NAČRTIH DRUŠTVA 

 

SPOŠTOVANE ČLANICE IN ČLANI! 

 
V letih 2021 in 2022 se bodo iztekle koncesije podjetjem za 65 % nahajališč mineralnih surovin. Ta 
podjetja ne bodo mogla izpolniti pogoja iz 4. točke prvega odstavka 50. člena Zrud-1, nekatera pa tudi 
ne pogoja iz 5. točke prvega odstavka 50.člena. 
 
Zato so v letu 2018 nekatera podjetja stopila v skupen projekt in pripravila novelo ZRud-1, s katero 
(poleg drugih vprašanj) drugače kot veljavni ZRud-1, ureja omenjena pogoja za podaljšanje koncesije. 
Omenjena novela ZRud-1 je bila v juniju 2019 v javni obravnavi, zatem je delovna skupina MZI, ki jo je 
imenovala ministrica ga. Alenka Bratušek pričela s pregledom pripomb iz javne obravnave in 
usklajevala besedilo novele ZRud-1 za proces medresorske obravnave. To delo je v zadnjih mesecih 
zastalo zaradi spremembe Vlade RS kot tudi zaradi COVID 19 situacije. Kljub vsemu pa je DTV PO 
nadaljevalo z akcijami in tako s strani državnega sekretarja na MZI g. Košoroka prejelo obljubo 
(sestanek 2.6.2020 ter 4.6.2020 s predstavniki podjetij Salonit Anhovo d.d., Calcit d.o.o., Goriške 
opekarne d.d., TRIK kamenine d.o.o., ter dr.Pličaniča in  DTV PO), da bo do jeseni novela zakona ZRud-
1 nared, za obravnavo v Državnem zboru RS. 
 
Društvo je v spomladanskih mesecih preko GZS poskušalo s predlogi spodbuditi finančno 
razbremenitev koncesionarjev ter predlagalo, da se koncesionarje razbremeni enkratnega plačila 
koncesnine, plačila nadomestila za stavbna zemljišča in vračila trošarin za energente; več si lahko 
preberete na spletni strani http://drustvo-dtvpo.si/wp-content/uploads/2020/04/Ukrepi-za-omilitev-
posledic-epidemije-na-podjetja-iz-gosp.-panog-pridob.....pdf. Vse dokumente IO DTV PO, ki sledijo 
aktivnostim redno objavlja na spletni strani, zato vas vljudno vabimo, da jo obiskujete ter nam na 
naslov predsednikdtvpo@gmail.com posredujete morebitna vaša vprašanja. 
 
Načrtovanega webinarja nismo izpeljali zaradi premajhnega odziva članov. 
 
V zadnjem obdobju smo žal zasledili tudi sistematično diskreditiranje koncesionarjev s strani podjetij, 
ki že imajo podpisano koncesijsko pogodbo. Smatrajo, da koncesionarji, ki si podaljšanja koncesije še 
niso uredili, le-te ne bodo mogli podaljšati, ter tako ne bodo mogli normalo poslovati po preteku kot 
do sedaj. Koncesionarji prav gotovo ne bodo poslovali, če ne bodo pravočasno ukrepali in pričeli z 
vsemi potrebnimi akcijami, ki jo zakonodaja zahteva. Z žalostjo pa ugotavljamo, da so nekateri 
gospodarski deležniki mnenja oz. si prilaščajo kompetence, da lahko v imenu koncendenta odločajo in 
o tem obveščajo gospodarske deležnike, z namenom pridobitve neke fiktivne poslovne prednosti. Take 
prijeme težko razumemo v »odraslem« gospodarskem okolju, iz katerega naj bi Slovenija izstopila po 
obdobju t.i. tranzicije. 
 
Ljubljana, 29.6.2020 

SREČNO! 

V imenu IO DTV PO 

predsednik, dr.Željko Pogačnik 


