
 
 
 

OBVESTILO ČLANOM DTV PO O DELU IN NAČRTIH DRUŠTVA 
SPOŠTOVANE ČLANICE IN ČLANI! 

 

V nadaljevanju vam posredujemo kratek zapisnik strokovnega srečanja Društva tehničnih vodij – površinsko 
odkopavanje, ki se je izvedel v Gradu Tuštanj dne 17.6.2021, s pričetkom ob 10. uri. 

Predavatelji in teme dogodka  

- dr. Željko Pogačnik, s temo: RUDARSKA ZAKONODAJA SKOZI ČAS 
- prof. dr. Senko  Pličanič, s temo: ZAKONODAJNI OKVIRJI 
- mag. Bernarda Podlipnik, s temo: UREDBA O RAVNANJU Z ODPADKI IZ RUDARSKIH IN DRUGIH 

DEJAVNOSTI IZKORIŠČANJA MINERALNIH SUROVIN 
- Simon Friškovec, s temo: OPUSTITEV RUDARSKIH DEL IN POSTOPEK SANACIJE 

 

Predsednik društva DTV PO, dr. Željka Pogačnik se je v uvodnem delu zahvalil vsem članicam in članom društva 
za udeležbo na tem strokovnem srečanju, prav tako se je zahvalil povabljenim in sicer ga. Bernardi Podlipnik iz 
Ministrstva za okolje in prostor, g. Damijanu Urankarju iz Ministrstva za infrastrukturo – zadolžen za urejanje 
prostora,  glavni direktorici na Inšpekciji za energijo in rudarstvo na MZI oz. celotni ekipi iz Inšpektorata za 
energijo in rudarstvo  

Predstavljene so bile sledeče strokovne teme: 

1) RUDARSKA ZAKONODAJA SKOZI ČAS; predavatelj dr. Željko Pogačnik  
 

Aprila 2019 je tedanja ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek imenovala projektno skupino, ki je bila 
zadolžena za pripravo prve novele spremembe Zakona o rudarstvu. Čistopis prve novele je bil zaključen v oktobru 
2019. Decembra 2020 je MZI objavil nov predlog o spremembah in dopolnitvah Zakona o Rudarstvu. Dne 
16.6.2021 je bil na spletni strani vlade RS objavljena vsebina – predlog zakona - Zakon o interventnih ukrepih za 
pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19, ki se ga  pošlje v sprejetje Državnemu 
zboru Republike Slovenije po nujnem postopku, v katerem se v  tretjem delu  ODSTOP OD DOLOČB DOLOČENEGA 
ZAKONA  točka 4., nanaša na Zakon o rudarstvu in je v 17. členu  zapisano:   

Ne glede na 50. člen Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 
– GZ) se koncesijskim pogodbam za izkoriščanje mineralne surovine, sklenjenim na podlagi zakona, ki 
ureja rudarstvo, katerih veljavnost preneha v obdobju med 30. 6. 2021 in 30. 6. 2022, veljavnost lahko 
podaljša za eno leto. 

Društvo se je zaradi posledic COVID-19  že v letu 2020 angažiralo in na ustrezne organe naslovilo poziv, da se 
rudarske pravice avtomatično podaljšajo za obdobje najmanj dveh let, pod pogojem, da je na območju 
pridobivalnega prostora še dovolj zalog mineralnih surovin, kar je možno ugotoviti iz priglasitvenega obrazca 
MS3.  

2) ZAKONODAJNI OKVIRI; predavatelj prof. Dr. Senko Pličanič 

Tik pred sprejemom je  v okviru »KPK« predlog avtomatskega podaljšanja v rudarskih pravic, ki ga je že predstavil 
predhodnik predavatelj. 

Ne glede na 50. člen Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 
– GZ) se koncesijskim pogodbam za izkoriščanje mineralne surovine, sklenjenim na podlagi zakona, ki 
ureja rudarstvo, katerih veljavnost preneha v obdobju med 30. 6. 2021 in 30. 6. 2022, veljavnost lahko 
podaljša za eno leto. 

Angažiranje je v smeri, da se beseda  LAHKO  izbriše in se jo nadomesti  »na predlog koncesionarja«.  



 
 
V pripravi je nov Zakon o varstvu okolja katerega naj bi Vlada sprejela sredi julija 2021. Ta zakon postavlja v 
drugačen položaj nevladne organizacije. Za koncesionarje spremembe zakona pridejo v poštev pri postopku  

 

Presoje vplivov na okolje in pridobivanju okoljevarstvenega soglasja, kjer javnost lahko sodeluje. Ureditev bo 
taka, da javnost postopkov ne bodo mogli ovirat, če ne bodo razlogi utemeljeni. Postopki bodo racionalizirani, 
hitrejši in debirokratizirani. 

3) UREDBA O RAVNANJU Z ODPADKI IZ RUDARSKIH IN DRUGIH DEJAVNOSTI IZKORIŠČANJA MINERALNIH 
SUROVIN; predavateljica mag. Bernarda Podlipnik  mag. Bernarda  

 
Problematik sanacije rudarskih prostorov, oz. se katerimi se koncesionarji dnevno srečujejo z različnimi izzivi, ki 
jih postavljajo v zapletene tudi brezizhodne situacij je veliko. Stvari pa vendarle niso tako neobvladljive in  
nerešljive. Ko govorimo o sanaciji rudarskega prostora oz. zapiranju, prostora, ko se  – opustitvi je s prostorom 
nekaj narediti. Osnovno izhodišče je prostorski akt, ki dovoljuje oz. opredeljuje dejavnost rudarjenja na 
določenem področje prostoru in v prostorskem aktu je določeno kako in kaj s sanacijo prostora. Bolj ko je to 
natančno določeno manj težav nastopi pri sanaciji. Pri postopkih so pomembne  okoljske silnice, ker se prostor 
zapušča zanamcev in naj bo le ta kot smo začeli z rudarjenjem.  

V okviru vseh težav, ki so jih na MOK detektirali v zadnjih letih v rudarskih prostorih so  iskali in še vedno iščemo 
optimalno rešitve, da se rudarski prostori po opuščenem oz. po zaključku izkoriščanja primerno usposobijo , da 
se vrne prostor za druge namene, ampak v taki kondiciji, da okolju ne povzroča škode.  

Rudarski prostori se običajno zapolnjujejo z rudarskimi odpadki, ki so v tem okolju nastali. Ker pa rudarskih 
odpadkov velikokrat ni dovolj, se lahko uporabijo lahko tudi drugi materiali.  

Z novelo Uredbe o rudarskih odpadkih, ki je bila objavljena v letošnjem letu (UL RS  št. 64/21)  je v 10. členu dodan 
odstavek z možnostjo zasipanja  (s tujko »backfilling«): 

Zasipavanje odkopanih rudniških prostorov z odpadki, ki niso rudarski odpadki, je odlaganje odpadkov v skladu s 
predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov, razen v primerih, ko je s posebnim predpisom določeno, da postopki 
zasipavanja odkopanih rudniških prostorov lahko štejejo za postopke predelave. 

Dikcija v 10. členu te Uredbe je popoln prenos evropske direktive. 

Rudarski prostor se lahko zapolni z materiali, minerali, odpadki, ki so sorodni prostoru, kjer se je prostoru odvzelo. 
Materiali morajo biti sorodni izvzetim, morajo imeti takšne lastnosti, da ne vplivajo negativno na okolje in dajo 
prostoru »re-using« noto. Prostor se mora urediti tako, da zgleda po zaključni sanaciji kot naravni prostor.  

4) OPUSTITEV RUDARSKIH DEL IN POSTOPEK SANACIJE; predavatelj: Simon Friškovec 

Poudarek predstavitve je na podaljšanju rudarskih pravic, ki je trenutno zelo pereča problematika. 

Same koncesije na področju rudarstva so bile uvedene z zakonom o rudarstvu iz leta 1999, ki je uvedel koncesije 
in je v prehodnih določbam določal, da se vsem koncesionarjem, nosilcem dovoljenj o izkoriščanju, lahko 
koncesija podeli po skrajšanem postopku. 

Kasneje je bila v rudarstvu uvedena Rudarska knjiga, kjer so vsi podatki o vseh koncesionarjih, o trajanju 
koncesije. Podaljšanje rudarske pravice je v skladu z obstoječo veljavno zakonodajo (ZRud-1-UPB3; Ur.l. RS, št. 
14/14-uradno prečiščeno besedilo in 61/17-GZ) možno, s tem, da je potrebno imeti izpolnjene določene pogoje. 
V kolikor se ne bo podaljševalo rudarskih pravic in ne bodo izpolnjevali pogoji podaljšanja bodo koncesionarji 
morali izpeljati postopek opustitve izkoriščanja mineralne surovine in izpeljati dokončno sanacijo okolja, kar je 
obveznost in dolžnost vsakega koncesionarja, s čemer se je strinjal ob podpisu koncesijske pogodbe. 

Sledil je prikaz primerov iz prakse na področju podaljševanja rudarskih pravic. 

 

Dovolite nam, da vas ob tej priložnosti obvestimo, da je Državni zbor Republike Slovenije v sredo, 7. julija 2021, 
sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-



 
 
19; v nadaljevanju: ZIUPGT; spletna povezava https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-
2454/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-pomoc-gospodarstvu-in-turizmu-pri-omilitvi-posledic-epidemije-covid-
19-ziupgt). 11. člen predmetnega zakona omogoča vsem koncesionarjem ne glede na določila 50. člena Zakona 
o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) podaljšanje veljavnosti 
rudarskih pravic za izkoriščanje, ki so bile podeljene na podlagi zakona, ki ureja rudarstvo in za katere koncesijska 
razmerja potečejo v letu 2021 ali v letu 2022; 

Citiramo: 

 

11. člen  

 

(1) Ne glede na 50. člen Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 
– GZ) se veljavnost rudarskih pravic za izkoriščanje, ki so bile podeljene na podlagi zakona, ki ureja rudarstvo, za 
katere koncesijska razmerja potečejo v letu 2021 ali v letu 2022, podaljša na predlog koncesionarja za 18 
mesecev. 

(2) Koncesionarji iz prejšnjega odstavka morajo predlog za sklenitev dodatka h koncesijski pogodbi vložiti 
najpozneje v enem mesecu od uveljavitve tega zakona. S sklenitvijo dodatka h koncesijski pogodbi se za enako 
obdobje, kot se podaljša koncesijsko razmerje, podaljša tudi veljavnost rudarske pravice po samem zakonu. 
Koncesionarji morajo podpisani dodatek vrniti ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, najpozneje v enem mesecu 
od vročitve. 

(3) Koncesionarjem iz prvega odstavka tega člena, ki v roku iz prejšnjega odstavka ne vložijo predloga za 
sklenitev dodatka h koncesijski pogodbi, in koncesionarjem, ki v roku iz prejšnjega odstavka ministrstvu, 
pristojnemu za rudarstvo, ne vrnejo podpisanega dodatka, se rudarska pravica in koncesijsko razmerje ne 
podaljšata in prenehata v skladu z veljavno koncesijsko pogodbo. 

 

V nadaljevanju vam prilagamo tudi osnutek Vloge, ki ga smiselno oblikujete (nadomestite rdeči tekst) z navedbo 
vaših podatkov. 

 

Zapisala: Janja Otoničar in dr. Željko Pogačnik 

 

Ljubljana, 16.7.2021 

 

 

  



 
 

PREDLAGAN OSNUTEK VLOGE 
 

Sektor za Rudarstvo 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 
DIREKTORAT ZA ENERGIJO 
Langusova ulica 4 
SI-1535  LJUBLJANA 
 
 
ZADEVA: VLOGA ZA PODALJŠANJE IN SKLENITEV DODATKA H KONCESIJSKI  POGODBI ZA 

KAMNOLOM FRANCE PREŠEREN ZA ČASOVNO OBDOBJE 18 MESECEV (KONCESIJSKA 
POGODBA ŠT. 354-26-05-1971) 

 
Skladno z 11. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi 
posledic epidemije COVID-19 (ZiUPGT; objavljen v Uradnem listu RS, št. 112/2021), PODVODNI MOŽ 
d.o.o. (KONCESIONAR) vlaga prošnjo za podaljšanje in sklenitev dodatka k obstoječi koncesijski pogodbi 
za kamnolom FRANCE PREŠEREN. 
 
Kot vlagatelj menimo, da so izpolnjeni vsi trije pogoji, kar v nadaljevanju dodatno pojasnjujemo. 
 
V zvezi z uveljavitvijo 11. člena ugotavljamo, da nahajališče naravnega/tehničnega kamna/industrijsek 
mineralne surovine z imenom FRANCE PREŠEREN v občini LJUBLJANICA, izpolnjuje vse pogoje za 
uveljavljanje podaljšanja: 
 

1. na dan uveljavitve tega zakona in podaje te Vloge, koncesionar PODVODNI MOŽ d.o.o. naslov, 
ima veljavno rudarsko pravico,   

2. veljavnost KONCESIJSKE POGODBE ŠT. 354-26-05-1971 za predmetno lokacijo poteče na dan 
10. 12. 2021 in  

3. koncesionar vlaga Vlogo v roku kot to predvideva ZiUPGT, kar je pogoj za podaljšanje in 
sklenitev dodatka h koncesijski pogodbi. 

 
 
V ______________________________ 
 
 

SREČNO! 
 
 

DIREKTOR: 
 

URŠIKA ZALA 

 

 

PRILOGA: 

1. KONCESIJSKA POGODBA ŠT. 354-26-05-1971 
 


