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Predlog zakona o

RUDARSTVU

(ZRltd)

- EPA 391 - II ■ prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268 člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije je na 45. seji dne 15/1-1998 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RUDARSTVU,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

■ Metod DRAGONJA, minister za gospodarske dejavnosti,
- Irena DOBRAVC TATALOVIČ, generalna sekretarka v
Ministrstvu za gospodarske dejavnosti.

(Ur.list RS, št. 59/96), sprejet je bil tudi novi zakon o standardizaciji,
(Ur.list RS št. 1/95). Na Mednarodni konferenci dela v Ženevi sta
bili v letu 1995 na njenem 82. zasedanju sprejeti, tudi s soglasjem
slovenske delegacije, Konvencija št. 176 in Priporočila št. 183, ki
urejata področje varnosti in zdravja v rudnikih. V pripravi je novi
zakon o varstvu pri delu, ki tudi že upošteva usmeritve predloga
novega zakona o rudarstvu. Evropska Unija oziroma njen
direktorat v Luksemburgu pripravlja nove smernice za področje
rudarstva, ki bodo usmerjale predvsem zaščito pri delu ter
zdravstveno zaščito v rudarstvu. Omenjene smernice so šele v
fazi priprave zato pri izdelavi zakona niso bile upoštevane.
Upoštevani sta bili smernici EU št. 92/91 EEC z dne 03.11.1992 in
št. 92/104/EEC z dne 03.12.1992, ki urejata minimalne pogoje za
izboljšanje varnosti in zdravja delavcev pri izkoriščanju mineralnih
surovin , ki se izvaja z vrtanjem in z rudarskimi deli pod zemljo in
na površini. Določila teh smernic bo potrebno upoštevati predvsem
pri izdelavi podzakonskih aktov k zakonu o rudarstvu. Upoštevana
pa so bila določila že omenjene Konvencije št. 176 in Priporočil št.
183, za kar so na Mednarodni konferenci dela glasovale tudi
članice Evropske Unije. Pri pripravi zakona sta bila upoštevana
tudi dokumenta Združenih narodov, Ekonomske komisije za
Evropo, Komiteja za energetiko, Delovne skupine za premog
»Developing the Basic Concepts of Mining Legislations«, Geneve
1996 in »United Nations International Framework Classification
for Reserves and Resources«, Geneve 1997 ter »Direktiva 94/
22/EC evropskega parlamenta in sveta z dne 30.05.1994 glede
pogojev za podeljevanje in uporabo avtorizacije za prospekcijo,
raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov«.

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
O RUDARSTVU
Izkoriščanje in raziskovanje rudnin ne glede na to, ali so v zemlji
ali na njeni površini, v tekočih ali stoječih vodah, ali v obalnem
morju, ureja sedaj veljavni zakon o rudarstvu (Uradni list SRS, št.
17/75) z dopolnitvami (Uradni list SRS, št. 29/86 in 24/89). Pogoji
za izkoriščanje in raziskovanje rudnin, pridobivanje določenih
rudnin ter nadzorstvo nad tem, kako organizacije, ki izkoriščajo
ali raziskujejo rudnine izpolnjujejo predpise, ki veljajo za ta dela,
so temeljna vsebina veljavnega zakona o rudarstvu. Zakon o
rudarstvu je torej pretežno tehnični zakon, ki rudnine obravnava
kot naravno bogastvo, ki se ne obnavlja, in ki so dobrine splošnega
pomena v družbeni lastnini in pod posebnim družbenim varstvom.
Premog kot rudnino po zakonu o rudarstvu deloma ureja tudi
zakon o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 31/81,
29/86), saj v dejavnosti premogovništvo opredeljuje raziskovanje,
pridobivanje in distribucijo premoga kot zadeve posebnega
družbenega pomena.
Glavni razlogi za izdajo predlaganega zakona so predvsem
naslednji: V zadnjih nekaj letih se je spremenila zakonodaja na
področju materialne infrastrukture, sprejet je bil zakon o
gospodarskih
javnih službah, (Ur.list RS, št. 32/94), spremenila
se
je zakonodaja na področju varstva okolja, sprejet je bil zakon
o varstvu okolja, (Ur.list RS, št. 32/93) in naravno dobro je bilo
olastninjeno, spremenjena je zakonodaja na področju graditve
objektov, sprejete so bile spremembe zakona o graditvi objektov
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infrastrukture in okoljevarstvene zakonodaje ter nekaterih novih
spoznanj o rudarjenju v času veljavnosti zakona o rudarstvu, pa
je potrebno v predlaganem zakonu o rudarstvu uveljaviti tudi
novo pravno in tehnično terminologijo.

Določbe sedaj veljavnega zakona o rudarstvu se nanašajo le na
raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin ne glede na to ali
so v zemlji ali na njoni površini v tekočih ali stoječih vodah ali v
obalnem morju. V novem zakonu o rudarstvu so poleg
raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin zajeta tudi druga
rudarska dela kot npr. raziskovanje, izgradnja in sanacija
podzemnih prostorov z rudarskimi metodami dela (izkopa in
podgrajevanja) pri izdelavi predorov, jaškov, skladišč, zaklonišč
in drugonamenskih podzemnih objektov, izgradnji galerij, brežin,
usekov, deponij, odlagališč itd. Tudi raziskovanje in vrtanje vrtin
ter preizkušanje, razstreljevanje, uporaba razstrelilnih sredstev
v proizvodne namene ter za vse vrste razstreljevanja na površini
in pod zemljo se uvršča med rudarska dela. Podrobna opredelitev
rudarskih del je podana v 4. členu zakona. Podobne rešitve
oziroma opredelitve rudarskih del imajo tudi nekatere novejše
rudarske zakonodaje držav, ki so resne članice za vstop v
Evropsko unijo (npr. rudarska zakonodaja Češke Republike).
Takšna razširitev obsega rudarskih del omogoča, da se rudarsko
znanje, tradicija in izkušnje številnih rodov rudarjev in rudarskih
strokovnjakov tudi v času zapiranja rudnikov ohranijo skozi
ustrezne oblike šolanja tudi v bodočnosti. To bo omogočilo tudi
preživetje oziroma nadaljnje delo rudarskih inštitutov, takultete in
rudarskih podjetij saj so ta znanja še kako potrebna tudi pri izgradnji
cestne infrastrukture (izgradnja predorov, jaškov, usekov itd.),
izkoriščanju geotermalnih virov, podzemnem skladiščenju
nevarnih odpadnih materialov, zapiranju oziroma opustitvi rudniških
objektov ter sanaciji zemljišč degradiranih z rudarskimi deli itd.

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Temeljni cilj, ki se želi doseči z izdajo tega zakona je zakonsko
urediti pogoje za izvajanje rudarskih del, varovanja okolja v času
izvajanja rudarskih del in ureditev degradirane površine ter njeno
usposobitev za ponovno uporabo v teku ali po končanem izvajanju
rudarskih del.
Eden pomembnih ciljev je tudi ohranjanje rudarske stroko z
razširitvijo rudarske dejavnosti na druga rudarska dela, ki niso
povezana neposredno z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem
mineralnih surovin kakor je to podano v poglavju št. I, s čimer
predlog tega zakona nima namena posegati v pristojnosti zakona
o graditvi objektov ampak zgolj tudi v bodoče zagotavljati vso
avtonomnost rudarskih del. K novemu zakonu se bodo izdelali
tudi novi tehnični predpisi in predpisi iz varstva pri delu, ki bodo
tudi že upoštevali sodobne metode izvajanja rudarskih del kar bo
omogočilo varnejše in tudi ekonomsko učinkovitejše izvajanje
rudarskih del.
Zakon upošteva načela zakona o varstvu okolja in nekatera že
uveljavljena in poznana načela:
- ohranjanje in varovanje okolja med izvajanjem rudarskih del in
ureditev okolja po končanih rudarskih delih.
- lastništvo Republike Slovenije na naravnih virih med katere sodijo
mineralne surovine.
- možnost, da si vsaka fizična ali pravna oseba pridobi rudarsko
pravico za raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralnih surovin,
če zato izpolnjuje predpisane pogoje.
- optimalno razpolaganje z mineralnimi surovinami.
- varno delo, ki ga zahtevajo določila zakona o varstvu pri delu,
upoštevaje dosežke tehničnega razvoja.

Mineralne surovine kot naravni vir so po zakonu o varstvu okolja
lastnina Republike Slovenije. Varstvo in pogoji gospodarskega
izkoriščanja mineralnih surovin, ob upoštevanju splošnih načel o
trajnostnem varovanju narave, se določijo z državnim programom
gospodarjenja z mineralnimi surovinami, ki je sestavljen iz
splošnega načrta in načrtov gospodarjenja s posameznimi
mineralnimi surovinami, pri čemer morajo biti upoštevane
raziskanost, izkoriščenost, razširjenost in potrebe države po
gospodarskem izkoriščanju posameznih mineralnih surovin.
Državni program je podlaga za izdelavo prostorskih planov države,
načrti gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami pa
podlaga za izdelavo prostorskih planov lokalne skupnosti.
Navedeni program in načrte potrjuje Vlada.

III. POGLAVITNE REŠITVE

Država lahko proti plačilu podeli rudarsko pravico (ki ima
značilnosti koncesije) na naravni dobrini, ki je v njeni lasti, pravni
ali fizični osebi. Rudarska pravica na naravni dobrini se lahko
podeli, če so izpolnjeni vsi okoljevarstveni pogoji, ki so z zakonom
o varstvu okolja določeni za posege v okolje in za zavarovanje
naravnega bogastva. Predmet rudarske pravice na naravnem
viru je pravica do njegovega gospodarskega izkoriščanja, kadar
je izkoriščanje dejavnost ali kadar je naravni vir prevladujoča
sestavina dejavnosti koncesioniranja. Ostala vprašanja povezana
z gospodarjenjem pri izkoriščanju mineralnih surovih pa ureja
zakon o gospodarskih javnih službah.

Predlagani zakon se v precejšnji meri opira na določbe veljavnega
zakona o rudarstvu. Določa obseg mineralnih surovin, njihovo
raziskovanje, izkoriščanje ter pridobivanje. Za raziskovanje in
izkoriščanje bo Republika Slovenija (koncendent) pridobila nosilce
rudarske pravice (koncesionarje) na podlagi javnega razpisa.
Podeljevalec rudarske pravice je torej država, medtem ko je
nosilec rudarske pravice fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje
vse pogoje za izvajanje rudarskih del. Medsebojna razmerja v
zvezi z rudarsko pravico za raziskovanje in izkoriščanje
mineralnih surovin urejata podeljevalec rudarske pravice in njen
nosilec s koncesijsko pogodbo.

Na novo urejena zakonodaja na področju varstva okolja zahteva,
da se v predlaganem zakonu o rudarstvu uresničuje načelo preventive. Za uresničevanje načela preventive in ugotavljanja
skladnosti z okoljevarstvenimi značilnostmi lokacije se s presojo
vplivov na okolje ugotavlja sprejemljivost posameznih nameravanih
posegov v okolje glede na njihove dolgoročne, kratkoročne,
posredne in neposredne posledice za okolje. Vplivi na okolje se
bodo presojali zlasti pri tistih nameravanih posegih za katere je
predpisano dovoljenje in ki bi lahko občutneje vplivali na okolje. V
tem primeru gre nedvomno za poseg s področja raziskovanja
oziroma izkoriščanja mineralnih surovin, ki je predmet urejanja v
predlaganem zakonu o rudarstvu.

Predvidena je obveznost plačila za rudarsko pravico, ki jo mora
plačati nosilec rudarske pravice državi ter način kako se določi
višina plačila za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin.
Rudarski sklad, v katerem se zbira del sredstev od plačil, mora
uporabljati sredstva pridobljena od plačil za rudarsko pravico
izključno za namene, ki so določeni z zakonom.

Poleg potrebnih vsebinskih sprememb zakona o rudarstvu, ki so
posledica že sprejete nove zakonodaje na področju materialne

Urejena so lastninsko - pravna razmerja v zvezi z zemljišči,
zajetimi v raziskovalni oziroma pridobivalni prostor in pristopnimi
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Predlagani zakon opredeljuje območja na katerih ni mogoče
pridobiti rudarske pravice za raziskovanje in izkoriščanje
mineralnih surovin, niti ni mogoče izvajati rudarskih del.
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proizvodnja nafte in plina v Republiki Sloveniji minimalna, ne
predstavlja ekonomske podlage za pokritje stroškov sanacije,
zato država prevzema začetni in najnujnejši del stroškov sanacije.

zemljišči, za katera je predvidena tudi možnost razlastitve v korist
nosilca rudarske pravice, v kolikor je za to izkazana javna korist.
Zakon našteva rudarska dela, ki jih lahko opravljajo le tiste fizične
in pravne osebe, ki so si za ta dela pridobile ustrezno dovoljenje
ministrstva pristojnega za rudarstvo.

Naštet je seznam vseh slovenskih in bivših zveznih predpisov, ki
se bodo uporabljali do izdaje novih predpisov po tem zakonu, to je
v enem letu po uveljavitvi zakona. Gre za zelo obsežno in
strokovno zelo zahtevno delo, ki ga bo moralo opraviti ministrstvo
pristojno za rudarstvo. Za ostale predpise, ki jih morata izdati
ministrstvo pristojno za rudarstvo in Vlada, je določen krajši šest
mesečni rok.

Predlagani zakon določa minimalni obvezni rok prijave pričetka
izvajanja rudarskih del s strani izvajalca rudarskih del pristojnemu
upravnemu organu ter rudarski inšpekciji ter obveznosti izvajalca
del v primeru če začasno ali trajno ustavi rudarska dela.
Po končanih rudarskih delih mora izvajalec rudarskih del izvesti
dokončno sanacijo okolja in odpraviti posledice rudarjenja.

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

V predlaganem zakonu je podrobno urejena tehnična dokumentacija na podlagi katere bo lahko izvajalec del izvajal rudarska dela.
Glede na novo okoljevarstveno zakonodajo je v predlaganem
zakonu za razliko od veljavnega zakona o rudarstvu med tehnično
dokumentacijo dodana tudi dokumentacija o vplivih rudarskih del
na okolje, dokumentacija povezana z opustitvijo izkoriščanja
mineralnih surovin, dokumentacija potrebna za izgradnjo in izrabo
podzemnih prostorov, nato dokumentacija o določitvi kategorizacije jam, delov jam in delovišč kjer se izvajajo rudarska dela z
ozirom na nastopanje nevarnih in škodljivih pojavov plina, vode,
mulja in drugih nevarnih pojavov, ter druga potrebna dokumentacija.

Predlagani zakon ne bo povzročil novih izdatkov iz proračuna
Republike Slovenije v primerjavi z obstoječim stanjem, razen v
segmentu začetne in nujne varnostne in ekološke sanacije vrtin
in rudarskih objektov za raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov, bo pa od Republike Slovenije kot lastnika mineralnih surovin
in podeljevalca rudarskih pravic zahteval gospodaren in
odgovoren odnos do raziskovanja in izkoriščanja mineralnih
surovin, prav tako pa tudi do varovanja okolja.
Za nosilce rudarske pravice, ki bodo opravljali rudarska dela bo
predlagani zakon zahteval dosledno izvajanje varovanja in urejanja
okolja med in po končanem izvajanju rudarskih del, kar bo za njih
pomenilo večjo finančno obremenitev.

Novi zakon o rudarstvu bo podal tudi pravne pogoje za izdelavo
novih tehničnih predpisov in predpisov iz varstva pri delu ter
standardov s katerimi se bo lahko ustrezneje reguliralo tehnično
pravilno in varno izvajanje rudarskih del s sodobnimi metodami
izvajanja del. To bo omogočilo ne samo varnejše izvajanje del
temveč tudi modernizacijo tehnoloških postopkov ob hkrati večji
ekonomski učinkovitosti.

Poleg omenjenega bodo nosilci rudarske pravice obremenjeni s
plačilom za rudarsko pravico, katere višino bo v odvisnosti od
vrste, obsega in rabe mineralne surovine v predpisu določila
Vlada, predpisana pa bodo tudi merila in pogoji za zmanjšanje
plačila, način odmere, obračunavanja in plačevanja ter delež
lokalne skupnosti. Po predhodnih analizah in predvidevanjih naj bi
plačilo za pridobljene mineralne surovine znašalo med 0.1 in 5,0
% od njene prodajne cene za enoto. Predhodni izračuni izkazujejo
predvidene dohodke Republike Slovenije kot lastnika mineralnih
surovin cca. 550 mio SIT letno, od česar naj bi del pripadel lokalni
skupnosti, na območju katere se pridobivanje mineralnih surovin
vrši, drugi del pa bi se zbiral v rudarskem skladu za predvidene
namene.

Nadzorstvo, kako podjetja in druge pravne osebe ali posamezniki
pri izvajanju rudarskih del upoštevajo zakone, tehnične predpise,
standarde in druge predpise bo opravljal Republiški rudarski
inšpektorat. Pristojnosti rudarske inšpekcije so v novem zakonu
opredeljene natančneje kot v dosedanjem. Pri tem so rudarskim
inšpektorjem dana večja pooblastila za ukrepanje pa tudi dolžnost
da sodelujejo pri svojem delu s predstavniki delodajalcev in
delojemalcev ter s strokovnimi institucijami doma in v svetu, torej
je rudarski inšpekciji dana tudi svetovalno-izobraževalna vloga,
kar se je že dosedaj pokazalo kot zelo učinkovito pri
zmanjševanju števila nesreč in nevarnih pojavov v rudnikih.

Na podlagi predhodnih ocen za pripravo programa sanacije in iz
tega izhajajoče tehnične dokumentacije ter za izvedbo del pri
sanaciji, Nafta Lendava kot edini izvajalec pri raziskovanju in
izkoriščanju ogljikovodikov navaja, da je za celotno sanacijo 230
vrtin in opuščenih rudarskih objektov potrebno 4,0 mlrd SIT,
Republika Slovenija pa s tem zakonom zagotavlja sredstva v
višini 1,5 mlrd SIT v obdobju treh let po uveljavitvi tega zakona. S
tem bo omogočena varnostna in ekološka sanacija najbolj kritičnih
vrtin in objektov. Manjkajoča sredstva za dokončanje sanacije se
bodo zagotavljala iz sredstev plačil za rudarske pravice za
raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov in ekoloških taks.

Pomembna novost v predlaganem zakonu je varovanje in urejanje
okolja. Fizične in pravne osebe morajo izvajati rudarska dela
tako, da ne presegajo dopustne obremenitve okolja med
izvajanjem rudarskih del ter da najkasneje po končanih rudarskih
delih, površino, ki je z rudarskimi deli prizadeta, usposobijo za
ponovno uporabo.
Podjetja in organizacije, ki bodo z dnem uveljavitve tega zakona
že raziskovala ali izkoriščala mineralne surovine si bodo morala
v 12 mesecih od uveljavitve tega zakona pridobiti rudarsko pravico
za raziskovanje ali izkoriščanje mineralnih surovin. Psi tem bodo
imela prednostno pravico.

V. PRIMERJAVA S TUJIMI ZAKONI
Predlagatelj je proučil zakon o rudarstvu Zvezne republike
Nemčije z novelami do oktobra 1990, zakon o rudarstvu Republike Avstrije z novelami do septembra 1990 in osnutek zakona o
rudarstvu Republike Madžarske iz novembra 1990, rudarski
zakon Republiki Hrvaški iz leta 1991 in še zlasti rudarski zakon
Češke republike iz leta 1992.

V zvezi z varnostno in ekološko sanacijo 230 vrtin in opuščenih
rudarskih objektov, zgrajenih za potrebe raziskovanja in
izkoriščanja ogljikovodikov od leta 1943 do 1990, Republiški
rudarski inšpektorat ugotavlja, da je posebej nujna sanacija in
likvidacija nekaterih najbolj kritičnih vrtin in rudarskih objektov.
Izvajalci del v omenjenem obdobju so bile namreč tako
madžarske, nemške, hrvaške in slovenske firme, ki za sanacijo
opuščenih vrtin in objektov niso poskrbele. Ker je sedanja
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Raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin je izključno v
lasti države v Republiki Madžarski in Republiki Hrvaški. Pravico
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rudarskih del, pri samem izvajanju rudarskih del in končno po
prenehanju rudarskih del.

raziskovanja in izkoriščanja dodeljuje republiški rudarski organ,
pristojen za rudarstvo, na osnovi zahtev podjetij, ki imajo ustrezno
registracijo dejavnosti.

Potrebno tehnično dokumentacijo za pridobitev dovoljenja za
izvajanje rudarskih del določajo vsi zgoraj navedeni rudarski
zakoni. Enako je z dokumentacijo, ki se izdeluje in predlaga med
tekočim obratovanjem in po končanem obratovanju rudnika. Vso
tehnično dokumentacijo je potrebno v zgoraj omenjenih tujih
državah predložiti v odobritev rudarskemu glavarstvu.

Rudarski zakon Zvezne republike Nemčije ločuje mineralne
surovine na tiste, ki jih z dovoljenjem pristojnih oblasti lahko vsakdo
raziskuje in izkorišča, in tiste, ki so vključene v zemljiško posest
in tako pridržane za lastnika zemljišča. V obeh primerih pa podeljuje
pravico do raziskovanja in izkoriščanja pristojna rudarska oblast
pri deželnih vladah.

Predlagani zakon o rudarstvu izhaja iz ustavne opredelitve da je
država lastnik mineralnih surovin zato se mineralne surovine ne
povezujejo z lastništvom zemljišča.

Rudarski zakon Republike Avstrije ima podobno ureditev, vendar
pozna še mineralne surovine, ki so pridržane državi (predvidene
so posebne dajatve) in tako imenovane ostale mineralne surovine
v lasti zemljiškega lastnika, za katere zadošča priglasitev. Pravico
do raziskovanja in izkoriščanja (razen ostalih mineralnih surovin)
podeljujejo področna glavarstva (šest za devet zveznih dežel).

Raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin bo urejeno s
pogodbo med podeljevalcem rudarske pravice in njenim nosilcem
na osnovi izbora iz javnega razpisa ali pod določenimi pogoji brez
njega po predhodno sklenjeni pogodbi o višini odškodnine med
nosilcem rudarske pravice in lastnikom zemljišča.

Rudarski zakon Češke Republike iz leta 1992 ločuje mineralne
surovine na tiste za katere daje dovoljenje centralna rudarska
uprava in tiste ki so v pristojnosti področnih rudarskih uprav.
Rudarska pravica (koncesije) se podeljuje tako domači kot tudi
pravni ali fizični osebi ter je tržno blago. Država nima pravice do
razlastitve zemljišča na katerem se nahajajo mineralne surovine.
Področje rudarskih del je razširjeno tudi na podzemne gradnje in
druga zemeljska dela na površini, ki se izvajajo z rudarskimi
metodami dela.

Postopek pridobivanja rudarskih pravic (koncesij) in dovoljenj za
izvajanje rudarskih del je v predlaganem zakonu o rudarstvu
Smiselno in vsebinsko urejeno podobno kot v vsej navedeni tuji
rudarski zakonodaji.

Rudarsko oblast po nemškem rudarskem zakonu predstavljajo
zvezni minister za gospodarske zadeve in pristojni upravni organi
za rudarstvo posameznih zveznih dežel. Slednji tudi imenujejo
pooblaščence za nadzorovanje izvajanja rudarskih del (rudarske
inšpektorje).

BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen zakona)

Po avstrijskem rudarskem zakonu rudarsko oblast predstavljajo
zvezni minister za gospodarske zadeve in področna rudarska
glavarstva. Rudarska glavarstva so neposredno podrejena
zveznemu ministru in so direktno pristojna za nadzor nad
izvajanjem rudarskih del tudi v smislu nalog inšpektorjev dela.
Resorno ministrstvo nadzoruje delo področnih rudarskih
glavarstev.

Ta zakon ureja raziskovanje, izkoriščanje in gospodarjenje z
mineralnimi surovinami kot naravnim virom, ne glede na to ali so
v zemlji ali na njeni površini v tekočih ali stoječih vodah ali pa v
obalnem morju.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka veljajo za raziskovanje
in izkoriščanje mivke, peska in gramoza iz vodnih in priobalnih
zemljišč določbe zakona, ki ureja vode.

Rudarski zakon Republike Madžarske pozna rudarski oblastni
urad pri ministrstvu, ki deluje na področju države in področna
rudarska glavarstva v velikih županijah, ki izvajajo upravne in
inšpekcijske naloge pri izvajanju rudarskih del. Za primerjavo
lahko navedemo da rudarski zakoni Republike Hrvaške,
Republike Bosne in Hercegovine in Republike Srbije poznajo
republiške rudarske organe ter župnijske in občinske organe
pristojne za rudarstvo ter republiško rudarsko inšpekcijo.

Zakon določa tudi ukrepe in pogoje za izvajanje rudarskih del,
varovanje okolja in varstva pri delu v času izvajanja rudarskih del
pri raziskovanju oziroma izkoriščanju mineralnih surovin in drugih
rudarskih delih, ki niso v zvezi z raziskovanjem ali izkoriščanjem
mineralnih surovin, ureditev prizadetih površin po končanem
izvajanju rudarskih del ter njihovo usposobitev za ponovno
uporabo.

V skladu z rudarskim zakonom Republike Češke tvorijo rudarsko
oblast centralna uprava (urad za rudarstvo) ter področne
rudarske uprave. Rudarska oblast je neposredno podrejena
gospodarskemu ministrstvu sodeluje pa tudi z ministrstvom za
okolje, delo itd.. Centralni kakor tudi področni uradi izvajajo tako
upravne kot tudi inšpekcijske naloge s področja izvajanja
rudarskih del.

Ta zakon določa tudi način podeljevanja rudarske pravice,
pristojnosti in način izdajanja posameznih dovoljenj, kot tudi
organizacijo in način izvajanja inšpekcijske službe na področju
rudarstva.
Gospodarjenje z mineralnimi surovinami je v pristojnosti države,
ki ureja, načrtuje in nadzira raziskovanje in izkoriščanje mineralnih
surovin z namenom zagotoviti njihovo optimalno izkoriščanje v
skladu z načeli varstva okolja in naravnih vrednot.

Zlasti nemški zakon o rudarstvu odlikuje skrb za varovanjem
okolja. Prav tako uveljavlja skrb za varčno ravnanje z zalogami
mineralnih surovin.

2.člen
(pojmi)

Varovanje okolja ustrezno skrbno obravnavajo novi češki,
madžarski in avstrijski zakon o rudarstvu v dosti manjši meri pa
ostali veljavni zakoni o rudarstvu v Republiki Sloveniji, Hrvaški,
Srbiji in BIH. V predlaganem zakonu o rudarstvu so uvedeni
elementi varovanja okolja že od dovoljenja za poseg v prostor do
pridobitve rudarske pravice, preko dovoljenja za izvajanje
poročevalec, št. 15

Pojmi imajo v tem zakonu naslednji pomen:
1. Mineralne surovine so neobnovljivi naravni viri v lasti države,
ki so posredno ali neposredno gospodarsko izkoristljivi.*
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2. Gospodarjenje z mineralno surovino obsega vse postopke in
dela potrebna za optimalno izkoriščanje mineralne surovine,
kar obsega podelitev rudarske pravice, izkoriščanje mineralne
surovine in opustitev izkoriščanja.

14. Raziskovalni prostor je z naravnimi ali umetnimi črtami omejen
del zemeljske površine, ki v globino ni omejen in je z rudarsko
pravico dodeljen za raziskovanje, uporablja pa se ga na
podlagi izdanega dovoljenja za raziskovanje določenih
mineralnih surovin.

3. Rudnik (rudarski obrat) je z zemljiščem omenjeno področje
na površini ali pod njo, kjer se raziskuje ali izkorišča mineralne
surovine. Raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralnih
surovin vključuje tudi stroje, opremo, zgradbe, gradbeno
infrastrukturo, deponije oziroma odlagališča in druge objekte,
ki so potrebni za izvajanje rudarskih del, do katerih imajo
dostop delavci, ki ta dela izvajajo.

15. Pridobivalni prostor je z naravnimi ali umetnimi črtami omejen
del zemeljske površine, ki sega do določene globine in je z
rudarsko pravico dodeljen za izkoriščanje, uporablja pa se
ga na podlagi izdanega dovoljenja za izkoriščanje določenih
mineralnih surovin.
16. Geološka struktura za skladiščenje ogljikovodikov je posebna
oblika zgradbe poroznih ali razpokanih kamnin, ki je omejena
z nepropustnimi plastmi.

4. Rudniški oziroma rudarski objekt je objekt na površini in pod
zemljo na raziskovalnem oziroma pridobivalnem prostoru, ki
je namenjen raziskovanju In izkoriščanju mineralne surovine
ter izvajanju drugih rudarskih del.

17. Geotermični energetski vir je vir, katerega vzrok je zemljina
toplota in ga je možno izkoriščati tako, da se po odvzemu
toplote vrača v nahajališče.

5. Rudarska infrastruktura so tisti rudniški objekti, ki so potrebni
za pričetek raziskovalnih in pridobivalnih del pri izkoriščanju
mineralne surovine(dovozne ceste, elektro naprave in objekti,
zgradbe za ljudi in opremo itd.)

18. Varnostni steber je varovalno območje v katerem ni dovoljeno
pridobivanje mineralnih surovin. Z njim se varuje podzemne
in površinske objekte ali dobrine splošnega pomena.

6. Rudniški prostor je prostor na površini in pod zemljo, sestavljen
iz pristopnega zemljišča in zemljišča namenjenega
raziskovanju oziroma izkoriščanju mineralne surovine,
omejen z mejnimi linijami med določenimi geografskimi
koordinatami, navezanimi na geodetsko mrežo. Načrt
rudniškega prostora je katastrska karta v predpisanem merilu,
z označenimi mejami in parcelnimi številkami, ki ob začetku
odkopavanja ne sme biti starejša kot šest mesecev in mora
biti letno dopolnjena.

19. Odkopna metoda je skupek tehničnih postopkov, ukrepov,
procesov in zaporedij pri pridobivanju (odkopavanju)
mineralnih surovin z rudarskimi deli v okviru konstrukcijsko
določenih elementov odkopnega polja ali njegovega manjšega
sestavnega dela.
20. Rudarska pravica je pravica za raziskovanje oziroma
izkoriščanje mineralnih surovin, katero podeljuje s koncesijo
država kot lastnik mineralnih surovin, na način, ki ga določa
ta zakon.

7. Predhodno raziskovanje vključuje:geološko pregledovanje
terena, geološko snemanje, majhni izkopi, plitvo vrtanje do
10m, geofizikalno raziskovanje, geološko kartiranje,
preiskovanje tal in druga dela za pridobitev podatkov o lastnosti
zemeljskih struktur.

21. Postroj je skupek naprav ali instalacij katerih vzajemna funkcija
služi istemu tehničnemu cilju in so povezane v funkcionalno
celoto.

8. Raziskovanje vključuje dela za neposredno ali posredno
iskanje mineralnih surovin, vključno z vsemi potrebnimi
dejavnostmi, ki so s tem iskanjem povezane, kakor tudi
odpiranje in preiskovanje naravnih nahajališč mineralnih
surovin ter opuščenih jalovišč ali talilniških odpadkov z
namenom, da se ugotovi in oceni gospodarno izkoristljivost
mineralnih surovin.

22. Odkopno polje ali revir je zaključeno območje odkopavanja z
lastnim vstopom in izstopom komunikacijskih poti ali zraka
ter specifičnimi konstrukcijsko določenimi elementi.
23. Del odkopnega polja je odkopno delovišče v sestavu
odkopnega polja. Odkopno polje se lahko deli na dele kot so:
blok, etaže, obzorja ali horizonte in posamezna delovišča.
Delovišča se lahko poimenujejo glede na tehnične ali
geografske karakteristike. Fronta je smer odkopavanja ali
napredovanja rudarskega delovišča.

9. Izkoriščanje vključuje vsa potrebna dela, da se mineralne
surovine pridobi, obogati in uskladišči.
10. Pridobivanje vključuje vsa potrebna dela, da se pride do
mineralne surovine v nahajališču (odpiranje), da se pripravi
za izkopavanje (pripravo), da se jo izkoplje (odkopavanje) in
pripelje na obogatitev.

24. Klasifikacija in kategorizacija mineralnih surovin je postopek
s katerim razvrstimo mineralne surovine po njihovih lastnostih,
uporabnosti in izdatnosti, ter jih ločimo na zaloge in vire.
25. Zaloge mineralnih surovin so mineralne surovine v nahajališčih
ki jih je moč ekonomično izkoristiti.

11. Črpanje vključuje vsa potrebna dela, da se pride do ležišča
mineralne surovine (vrtanje), da se nahajališče pripravi za
črpanje, da se črpanje izvede ter mineralno surovino vključi v
predelavo.

26. Viri mineralnih surovin so mineralne surovine v nahajališču,
ki ni dovolj raziskano ali dovolj izdatno, da bi ga bilo možno z
znanimi odkopnimi metodami ekonomično izkoristiti.

12. Obogatitev vključuje vsa potrebna dela, da se pridobljeno
mineralno surovino predela v uporabno obliko in kakovost. To
se doseže z drobljenjem, sejanjem in ločevanjem po fizikalnih,
fizikalno-kemičnih in kemičnih postopkih.

27. Rudno bogastvo so vse mineralne surovine od 1. do 15. točke
3. člena tega zakona kot viri ali zaloge v raziskovanju oziroma
izkoriščanju.

13. Skladiščenje vključuje vsa potrebna dela za hranjenje
mineralnih surovin v trdnem, razsutem, tekočem ali plinastem
stanju na način, da le-te čim manj izgube na obliki in kakovosti.
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28. Pristopno zemljišče je tisto zemljišče, preko katerega je možen
pristop do raziskovalnega ali pridobivalnega prostora in na
kateremu koncesionar (v nadalnjem besedilu: nosilec
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raziskovanju ali izkoriščanju mineralnih surovin,
6. raziskovanje, izgradnja in sanacija podzemnih prostorov z
rudarskimi metodami izkopa in vgrajevanja osnovne
podgradnje (predori, jaški, skladišča, zaklonišča in drugi
podzemni prostori), izvajanje zračenja v plinonosnih režimih,
odvodnjavanje, injektiranje in sidranje,
7. izgradnja galerij, brežin , usekov, deponij, odlagališč, etažnih
cest, odvodnjevalnih kanalov ter gradbenih jam z rudarskimi
metodami dela na površini in pod njo, ter podzemskega izkopa
in podgrajevanja pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih
surovin,
8. raziskovanje in izkoriščanje geoloških struktur za skladiščenje
ogljikovodikov,
9. raziskovanje in izkoriščanje geotermičnih energetskih virov
10. raziskovanje zemeljskih struktur z oziram na primernost za
gradnjo podzemnih prostorov ali skladiščenje materialov v
njih z rudarskimi metodami dela,
11. rekonstrukcije in vzdrževanje za uporabo rudniških prostorov
po opustitvi raziskovanja ali izkoriščanja mineralnih surovin,
12. raziskovanje in črpanje globinskih voda iz 6.,9., in 14. točke 3.
člena tega zakona,
13. zapiranje rudniških objektov in sanacija zemljišča, degradiranega z rudarskimi deli.

rudarske pravice) izvrši nujno potrebne posege v prostor za
izvajanje del raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin,
na podlagi pridobljene rudarske pravice.
29. Nevaren pojav je vsak pojav v procesu priprave, raziskovanja
in izkoriščanja mineralne surovine, ki ogroža zdravje in
življenje ljudi, imetja, ter rudniško opremo, objekte in okolico.
30. Rudarska metoda izkopa in vgrajevanja osnovne podgradnje
pri gradnji podzemnih prostorov, je metoda dela, ki omogoča
stabilnost in samonosilnost z osnovno podgradnjo podprtega
prostora.
31. Rudarska dela so dela, ki se izvajajo za raziskovanje in
izkoriščanje mineralnih surovin, dela, ki so v zvezi z izkopi in
osnovnimi podgradnjami pri vseh vrstah podzemnih objektov,
kakor tudi ostala dela iz 4. člena tega zakona.
3. člen
(mineralne surovine)
Mineralne surovine so vse energetske surovine (fosilna goriva in
ogljikovodiki), rude in kamnine, deli kamnin, mineralov, usedlin,
produkti izhlapevanja (sol) in geotermija ter obsegajo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

vse vrste premoga,
nafto in bitumenske kamnine,
radioaktivne mineralne surovine,
mineralne surovine, iz katerih se lahko pridobivajo kovine, ter
njihove uporabne spojine,
vse vrste plinov, ki so v zemlji,
vode kadar se iz njih lahko pridobivajo mineralne surovine,
grafit, žveplo, magnezit, fluorit, barit, sljuda, sadra, kalcit,
kreda, ksilit, bentonit, roženec, kremen in kremenov pesek,
kaolin, proti ognju odporno glino, lapor ter apnenec in dolomit
za industrijske namene, glinenec, diatomejsko zemljo,
pucolan-tuf, disten, levcit, zeolitiski tuf,
naravni kamen (okrasni kamen, arhitektonski gradbeni kamen
ter poldrago in drago kamenje),
vse vrste soli in solnih voda,
tehnični kamen,
prod, pesek, mivko, ilovico,
lončarsko, keramičarsko in opekarsko glino,
vse nenaštete mineralne surovine naravnega izvora,
geotermijo, kjer se voda vrača v ležišča,
vse sekundarne surovine ki se pojavljajo kot neizrabljeni
ostanki pridobivanja in bogatenja mineralnih surovin.

II. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE NA
PODROČJU GOSPODARJENJA Z MINERALNIMI
SUROVINAMI
5. člen
(državni program gospodarjenja z mineralnimi
surovinami)
Z državnim programom gospodarjenja z mineralnimi surovinami
(v nadaljevanju besedila: državni program) se določijo cilji,
usmeritve in pogoji za usklajeno raziskovanje in izkoriščanje
mineralnih surovin v državi, najvišja možna stopnja njihovega
izkoriščanja in pogoji za njihovo smotrno izkoriščanje.
Državni program se izdela kot skupni program za vse mineralne
surovine v državi, ob upoštevanju posebnosti posameznih območij,
posebnosti in razširjenosti posameznih mineralnih surovin in potreb
po njihovem gospodarskem izkoriščanju.
Z državnim programom se lahko opredeli izkoriščanje mineralne
surovine iz 3. člena tega zakona, kot pomembne za Republiko
Slovenijo.

Mineralne surovine iz 8. točke prejšnjega odstavka so naravno
bogastvo.

Obvezno izhodišče za izdelavo državnega programa so stopnja
varovanja okolja pred obremenitvami in varstveni režim
zavarovanih mineralnih surovin.

4. člen
(rudarska dela)

Državni program je sestavljen iz splošnega načrta in načrtov
gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami.

Rudarska dela po tem zakonu so:

6. člen
(splošni načrt)

1. dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod
zemljo, na njeni površini, vtekočih in stoječih vodah, v obalnem
morju, na morskem dnu, v prvotnem ležišču, naplavinah,
izkopaninah, jaloviščih,
2. priprava, odpiranje, odkopavanje, črpanje, bogatenje in
skladiščenje mineralnih surovin,
3. raziskovanje in vrtanje vrtin za raziskovanje nad 10 m globine,
4. preizkušanje, razstreljevanje in uporaba razstrelilnih sredstev
v proizvodne namene, vse vrste površinskih in podzemnih
razstreljevanj, primarnih in sekundarnih razstrelitev
(odstrelov) in vsa masovna miniranja (odstreljevanja), tako
pri pridobivalnih kot drugih rudarskih delih.
5. odlaganje odkrivke, jalovine in drugih snovi, ki nastanejo pri
poročevalec, št. 15

Splošni načrt gospodarjenja z mineralnimi surovinami vsebuje
opis in ovrednotenje stanja zalog in izkoriščenosti posameznih
mineralnih surovin, podrobnejšo razdelavo ciljev iz državnega
programa ter ukrepe za njegovo izvedbo in izhodišča za načrte
gospodarjenja s posameznimi mineralnimi mineralnimi surovinami,
ob upoštevanju posebnosti po posameznih območjih in
posameznih mineralnih surovin.
Splošni načrt gospodarjenja z mineralnimi surovinami sprejme
Vlada na predlog ministrstva, pristojnega za rudarstvo za obdobje,
ki ni daljše od 10 let.
11. februar 1998

8
t

posredovanih pripomb in stališč.

Pred iztekom obdobja iz prejšnjega odstavka se izdela poročilo o
izvedenih ukrepih in oceno stanja doseganja ciljev.

Načrt gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami je
podlaga za izdelavo prostorskih planov lokalne skupnosti.

Na podlagi poročila iz prejšnjega odstavka se splošni načrt
gospodarjenja z mineralnimi surovinami ponovno izdela ali pa
Vlada odloči o njegovi spremembi ali podaljšanju.

V postopku priprave prostorskega načrta lokalne skupnosti mora
njegov pripravljalec pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za
rudarstvo o izpolnitvi pogoja iz prejšnjega odstavka.

7.člen
(povezanost s prostorskim planiranjem)
Državni program je podlaga za izdelavo prostorskih planov države.

11.člen
(strokovne naloge)

8.člen
(načrt gospodarjenja s posameznimi mineralnimi
surovinami)

Priprava osnutka in predloga državnega programa in načrtov
gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami je strokovna
naloga ministrstva, pristojnega za rudarstvo.

Načrt gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami je
sestavljen iz opisanega in grafičnega dela in vsebuje opis in
ovrednotenje razširjenosti, raziskanosti, izkoriščenosti
posameznih mineralnih surovin, ter evidentiranje zalog in potreb
po posameznih mineralnih surovinah na posameznem območju,
razdelavo ciljev in ukrepov iz državnega programa po
posameznih mineralnih surovinah na posameznih območjih.

III. RAZISKOVANJE IN IZKORIŠČANJE MINERALNIH
SUROVIN
12. člen
(raziskovanje in izkoriščanje)
Mineralne surovine so v lasti države.

Podrobnejšo vsebino in sestavine načrta gospodarjenja s
posameznimi mineralnimi surovinami predpiše minister, pristojen
za rudarstvo.
9.člen
(sprejem)

Pravico raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin (v
nadaljnem besedilu: rudarska pravica) je mogoče pridobiti samo
pod pogoji in na način, ki ga določa ta zakon in na njegovi podlagi
izdanimi predpisi.

Načrt gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami
sprejema Vlada.

13. člen
(raziskovalni in pridobivalni prostor)

Načrt iz prejšnjega odstavka se usklajuje skladno s spremembami, določenimi v državnem programu.
Načrt iz prvega odstavka tega člena se izdela za obdobje, ki ni
daljše od 10 let.

Raziskovanje mineralnih surovin se opravlja v raziskovalnem
prostoru, katerega velikost se določi v aktu za podelitev rudarske
pravice.
Izkoriščanje mineralnih surovin se opravlja v pridobivalnem
prostoru katerega velikost se določi v aktu za podelitev rudarske
pravice.

Pred iztekom obdobja iz prejšnjega odstavka se izdela poročilo o
izvedenih ukrepih ter oceno doseganja ciljev. Na podlagi poročila
se načrt ponovno izdela ali pa Vlada odloči o njegovi spremembi
ali podaljšanju.

Način označevanja mej, vodenja registra nosilcev rudarske pravice
ter način vodenja katastra raziskovalnih in pridobivalnih prostorov
predpiše minister, pristojen za rudarstvo.

10.člen
(sodelovanje občin in javnosti)

14. člen
(rudarska pravica in dovoljenje za predhodno
raziskovanje)

Pri pripravi načrta gospodarjenja s posameznimi mineralnimi
surovinami, sodelujejo pristojni organi lokalne skupnosti, na katere
območju se nahajajo mineralne surovine, ki jih ureja načrt.

Rudarsko pravico podeli s koncesijo v imenu države Vlada, posebej
za raziskovanje in posebej za izkoriščanje ali skupaj za
raziskovanje in izkoriščanje.

Ministrstvo, pristojno za rudarstvo pošlje osnutek načrta iz
prejšnjega odstavka lokalni skupnosti in zagotovi njegovo
razgrnitev ter javno predstavitev, ki traja najmanj 30 dni.

Rudarsko pravico za raziskovanje mineralnih surovin iz 10., 11.
in 12. točke 3. člena tega zakona, kot tudi dovoljenje za predhodno
raziskovanje je mogoče pridobiti na podlagi dovoljenj iz 50. in 51.
člena tega zakona.

Lokalna samouprava v obdobju 2 mesecev od zaključka javne
razgrnitve in predstavitve posreduje pisne pripombe na osnutek
načrta iz prvega odstavka tega člena.

15. člen
(plačilo rudarske pravice)

V okviru javne razrgnitve imajo pravico posredovati svoje pripombe
in stališča tudi lastniki zemljišč na katerih načrt predvideva
raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne surovine, imetniki
pravice izkoriščanja mineralne surovine na območju, ki ga ureja
načrt in druge fizične in pravne osebe, ki imajo na območju občine
stalno prebivališče ali sedež.

Plačilo za rudarsko pravico za raziskovanje oziroma izkoriščanje
mineralnih surovin(v nadaljnem besedilu:plačilo) plača državi
nosilec rudarske pravice. Plačilo pripada državi in občini, v
razmerju in na podlagi meril, ki jih določi Vlada. Osnova za izračun
plačila je vrsta, obseg in raba mineralne surovine.

Pripravljalec osnutka načrta iz prvega odstavka tega člena se
mora v okviru priprave predloga načrta pismo opredeliti do
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- če je rudarsko pravico že podelila v skladu z določbami tega
zakona,
- če zakon omejuje podelitev rudarske pravice
- če zakon ali akt Vlade določa drugačen način opravljanja
dejavnosti raziskovanja in izkoriščanja mineralne surovine

ali v celoti oprosti plačila.
Za zmanjšanje višine plačila mora nosilec rudarske pravice vložiti
posebno vlogo, na ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
Višino plačila, merila in pogoje za zmanjšanje plačila, način odmere,
obračunavanja in plačevanja, ter način nadzora nad izpolnjevanjem koncesijske pogodbe, predpiše Vlada.

Vloga iz prejšnega odstavka mora vsebovati vse elemente
potrebne za določitev vsebine koncesijskega akta iz 16.člena
tega zakona.

16. člen
(akt za podelitev rudarske pravice)

Če se na podlagi vloge iz prvega odstavka tega člena izda
koncesijski akt, je Vlada dolžna v roku 60 dni od dneva izdaje
akta začeti s postopkom javnega razpisa.

Podlaga za podelitev rudarske pravice je koncesijski akt.
Koncesijski akt je predpis Vlade, ki se izda v skladu z državnim
programom iz 5.člena tega zakona.

Vlagatelj vloge iz prvega odstavka tega člena ima na javnem
razpisu, ob enakih pogojih za vse koncesionarje, prednostno
pravico pri podelitvi rudarske pravice razen, če je bilo za isti
raziskovalni ali pridobivalni prostor vloženih več vlog o
zainteresiranosti ali, če na javnem razpisu kateri od koncesionarjev
uveljavlja prednostno pravico po 21 .členu tega zakona.

Koncesijski akt za podelitev rudarske pravice vsebuje zlasti:
1. opredelitev mineralne surovine, za katero se daje rudarska
pravica,
2. predmet rudarske pravice in opredelitev obsega ter morebitna
izključevanja v zvezi rudarsko pravico,
3. opredelitev okoljevarstvenih pogojev, pogojev varstvenega
režima ter način upravljanja, rabe ali izkoriščanja mineralne
surovine,
4. navedbo dejavnosti, ki se lahko opravlja v zvezi z mineralno
surovino ki je predmet rudarske pravice,
5. pogoje, ki jih mora izpolnjevati nosilec rudarske pravice,
6. začetek in čas trajanja rudarske pravice,
7. raziskovalni oziroma pridobivalni prostor, na katerega se
nanaša rudarska pravica,
8. plačilo za koncesijo,
9. pooblastilo za nadzor nad uresničevanjem rudarske pravice,
10. razloge in način prenehanja rudarske pravice,
11. dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije,
vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja
okolja,
12. pooblastila in pogoje za sklenitev in pričetek veljavnosti
koncesijske pogodbe
13. obveznost nosilca rudarske pravice, da ponudi mineralno
surovino, ki jo pridobi in ne porabi za lastne potrebe, na trg
vsem pod enakimi pogoji.
14. garancije nosilca rudarske pravice

19. člen
(omejitve za podelitev rudarske pravice)
Rudarsko pravico na območju, ki je z zakonom razglašeno za
naravno bogastvo ali zavarovano naravno vrednoto, se lahko
podeli le v skladu z zakonom in s predpisanim režimom varstva.
Rudarsko pravico na območju urbanih naselij, javnih prometnih
poti, vodnih gradenj, vodovodov, plinovodov, naftovodov,
električnih vodov visoke napetosti, vrelcev mineralnih,
radioaktivnih, termalnih in zdravilnih voda, kulturnih spomenikov,
pokopališč in vojaških objektov ter objektov in naprav
hidromelioracijskih sistemov lahko podeli Vlada samo s soglasjem
lastnika omenjenih objektov.
20. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojno razmerje v zvezi z rudarsko pravico uredita država
in nosilec rudarske pravice s koncesijsko pogodbo, ki mora
vsebovati:
1. namen in način raziskovanja ali izkoriščanja mineralne
surovine,
2. prostor, za katerega velja rudarska pravica,
3. obdobje, za katero je rudarska pravica podeljena,
4. plačilo za podeljeno rudarsko pravico,
5. predlog načina ureditve raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora med in po končanem raziskovanju ali
izkoriščanju mineralne surovine ter zavarovanje plačila za
ureditev prostora,
6. sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega raziskovanja ali
izkoriščanja mineralne surovine,
7. prenehanje koncesijske pogodbe in možnosti morebitnega
podaljšanja,
8. pogoje prenosa in dedovanje rudarske pravice,
9. garancije nosilca rudarske pravice.

17. člen
(podeljevanje rudarske pravice)
Država podeli rudarsko pravico na podlagi javnega razpisa, v
skladu z 16. členom tega zakona, če ta zakon ne določa drugače.
Javni razpis iz prejšnega odstavka izvede ministrstvo, pristojno
za rudarstvo.
18. člen
(vloga o zainteresiranosti za podelitev rudarske
pravice)
Če gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
je v Republiki Sloveniji registriran za opravljanje dejavnosti
raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin z vlogo,
naslovljeno na Vlado, izrazi zainteresiranost za raziskovanje
oziroma izkoriščanje mineralne surovine opredeljene v državnem
programu iz 5,člena tega zakona, mora Vlada v roku 120 dni od
dneva, koje vlogo prejela, pričeti postopek za izdajo koncesijskega
akta iz 16.člena tega zakona, razen v primerih:
- če predlagano raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne
surovine ni v skladu i državnim programom iz 5. člena tega
zakona
poročevalec, št. 15

21 .člen
(prednostna pravica)
Pri podelitvi rudarske pravice za raziskovanje oziroma
izkoriščanje ima prednost pravna ali fizična oseba, ki je na istem
prostoru že imela pravico za raziskovanje oziroma izkoriščanje
mineralnih surovin, pridobljeno na podlagi zakona o rudarstvu
(Uradni list S RS štev. 17/75,29/86 in 24/89) pa je ta pravica potekla
ali ugasnila ni pa bila odvzeta.
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Kadar so z rudarsko pravico širi že določen pridobivalni prostor,
ima prednost pravna ali fizična oseba, ki že opravlja rudarska
dela na zemljišču, ki meji na zadevno območje.

26.člen
(odvzem rudarske pravice)
Država lahko nosilcu rudarske pravice odvzame rudarsko
pravico:
- če ne izpolnjuje določil koncesijske pogodbe,
- če ne posreduje podatkov po določbah tega zakona.

Če zaprosi za rudarsko pravico lastnik zemljišča, ima ta prednost
pred ostalimi prosilci, pri enakih pogojih, razen pred prosilci iz
prvega in drugega odstavka tega člena.

O odvzemu rudarske pravice odloča Vlada, na predlog tistega, ki
mu je s koncesijskim aktom dano pooblastilo za nadzor nad
uresničevanjem rudarske pravice.

22. člen
(prenos rudarske pravice)
Rudarska pravica se lahko prenese le s soglasjem Vlade, na
gospodarsko družbo ali samostojnega podjetnika posameznika,
ki je v Republiki Sloveniji registriran za opravljanje dejavnosti
raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin in izpolnjuje iste
pogoje kot nosilec rudarske pravice.

Odločba o odvzemu rudarske pravice je dokončna in jo je
dovoljeno izpodbijati s tožbo v upravnem sporu.
27. člen
(druga vprašanja rudarske pravice)

Fizična oseba lahko, ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnega
odstavka in ob predložitvi pravnomočnega sklepa o dedovanju,
rudarsko pravico tudi deduje.

Za pridobivanje in izbor nosilcev rudarske pravice, za javni razpis,
za vprašanja v zvezi s koncesijsko pogodbo, za varstvo nosilca
rudarske pravice in reševanje sporov, za prenehanje razmerja iz
pogodbe o podelitvi rudarske pravice, za prenos rudarske pravice,
se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja koncesije za
gospodarske javne službe, če s tem zakonom ni drugače
določeno.

V primeru, da ni dediča, ki bi izpolnjeval pogoje iz tega člena,
rudarska pravica ugasne po preteku časa za katerega je bila
podeljena, ali če dve leti po smrti nosilca rudarske pravice,
nobeden od njegovih dedičev ne vloži vloge za pridobitev soglasja
iz prvega odstavka tega člena.

28. člen
(pridobitev mineralne surovine ob izvajanju gradbenih
del)

Vlogo za pridobitev soglasja iz prvega odstavka tega člena vloži
na ministrstvo, pristojno za rudarstvo zainteresirana gospodarska
družba, samostojni podjetnik posameznik ali dedič nosilca
rudarske pravice.

Kadar gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali
fizična oseba ob izvajanju del ria podlagi gradbenega dovoljenja
ali enotnega dovoljenja za gradnjo, na podlagi zakona, ki ureja
graditev objektov, pridobi mineralno surovino iz 11. in 12. točke 3.
člena tega zakona jo mora uporabiti skladno s pogoji v navedenem
dovoljenju.

Rudarska pravica se ne sme prodati ali dati v najem.V primeru,
da je nad nosilcem rudarske pravice opravljen stečaj, po zakonu,
ki ureja stečaj, se lahko rudarska pravica prenese le hkrati s
celotnim prevzemom dolžnika, ob upoštevanju določb prvega in
drugega odstavka tega člena.

29. člen
(lastninsko-pravna razmerja)

Pravni posli, sklenjeni v nasprotju s tem členom so nični.

V primeru, ko nosilec rudarske pravice sam ni lastnik zemljišča,
ki je s koncesijskim aktom zajeto v raziskovalni oziroma
pridobivalni prostor, oziroma ni sam lastnik pristopnega zemljišča
iz 28.točke 2. člena tega zakona, mora pridobiti to zemljišče s
pravnim poslom sklenjenim z lastnikom zemljišča.

23. člen
(pravica na istem prostoru)
Rudarska pravica za raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne
surovine se sme podeliti tudi za prostor, za katerega je že
podeljena rudarska pravica, če se raziskovanje oziroma
izkoriščanje nanaša na mineralne surovine, ki jih obstoječi nosilec
rudarske pravice, ne raziskuje ali ne izkorišča in če dodatna
rudarska pravica na istem raziskovalno - pridobivalnem prostoru
ne bo ovirala obstoječega izkoriščanja mineralnih surovin.

30. člen
(razlastitveni upravičenec)
će lastnik zemljišča iz 29. člena tega zakona pisno ponudbo
nosilca rudarske pravice za odkup tega zemljišča oziroma
sporazumno omejitev lastninske ali druge stvarne pravice na
tem zemljišču pisno zavrne, ali nanjo v 30 dneh od prejema ne
odgovori, se lastninska pravica lahko odvzame ali omeji proti
nadomestilu v naravi ali plačilu odškodnine.

24. člen
(način prenehanja koncesijskega razmerja)
Razmerje med državo in nosilcem rudarske pravice preneha:
- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- z odvzemom rudarske pravice,
- z ugasnitvijo rudarske pravice.

Razlastitev je dovoljena v korist nosilca rudarske pravice (v
nadaljnem besedilu: razlastitveni upravičenec).

25. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

31. člen
(javna korist)

Koncesijska pogodba preneha:
- po poteku časa za katerega je bila sklenjena,
- z odpovedjo, če je bila sklenjena za nedoločen čas,
- z razdrtjem.

Lastninska ali druga stvarna pravica na zemljišču iz 29.člena
tega zakona se v javno korist lahko odvzame ali omeji (v
nadalnjem besedilu: razlastitev).

Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne
pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe, se določijo
v koncesijski pogodbi.

Javna korist po tem zakonu je izkazana, če je razlastitev zemljišča
potrebna zaradi izkoriščanja mineralne surovine ki » rr!menii
kakovosti ni zelo razširjena, pa je bila na območju zemljišča iz 29.
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klasificirati in kategorizirati zaloge ali vire mineralnih surovin ter
voditi evidenco in hraniti podatke o zalogah in virih mineralnih
surovin. Enkrat letno mora o stanju klasificiranih in kategoriziranih
zalog poročati ministrstvu, pristojnem za rudarstvo.

člena tega zakona z raziskovanjem ugotovljena njena primerna
kakovost in za gospodarsko izkoriščanje zadostna količina in če
je to območje določeno z prostorskim izvedbenim načrtom.
32. člen
(služnost)

Način vodenja evidence, hranjenja podatkov, klasificiranja in
kategoriziranja zalog in virov, vsebino elaborata o zalogah in virih
mineralnih surovin, postopek za potrditev elaborata o klasifikaciji
in kategorizaciji zalog in virov mineralne surovine, ter način
poročanja predpiše minister, pristojen za rudarstvo.

Lastninska ali druga stvarna pravica na zemljišču iz 29. člena
tega zakona se lahko v korist nosilca rudarske pravice omeji z
ustanovitvijo služnosti prehoda, prevoza ali gradnje rudarskih
objektov.

39. člen
(poslovna tajnost)

Lastninska ali druga stvarna pravica na zemljišču se lahko
začasno omeji, če je to potrebno zaradi vzdrževanja rudarskih
objektov ali za izvedbo njihove gradnje.

Z elaboratom iz 37. in 38. člena tega zakona, kakor tudi z drugo
rudarsko dokumentacijo nosilca rudarske pravice, mora
ministrstvo, pristojno za rudarstvo ravnati na način, ki zagotavlja
poslovno tajnost ves čas trajanja rudarske pravice, s podatki iz
poročil po 36. in 38. členu tega zakona pa še tri leta po prenehanju
rudarske pravice.

33. člen
(postopek za razlastitev)
Postopek za razlastitev se začne na predlog razlastitvenega
upravičenca.

Dokumentacijo iz prejšnjega odstavka lahko uporabi država pri
pripravi javnega razpisa za podelitev rudarske pravice, tretji osebi
pa jih lahko da na razpolago le s soglasjem lastnika podatkov.

Predlog mora poleg listin, ki jih določa zakon, ki ureja stavbna
zemljišča obsegati še:
- pravnomočno upravno odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice.
34. člen
(razveljavitev sklepa o razlastitvi)

IV. RUDARSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Če razlastitveni upravičenec v enem letu po dokončnosti
dovoljenja za izvajanje del, ni začel z izkoriščanjem mineralne
surovine, zaradi katere je bilo zemljišče razlaščeno, se na predlog
razlaščenca sklep o razlastitvi razveljavi.

40. člen
(rudarski sklad)
Za upravljanje in namensko uporabo dela sredstev, pridobljenih
iz plačila rudarske pravice, ki pripadejo državi, se ustanovi rudarski
sklad, kot posebna proračunska postavka ali poseben račun v
upravljanju ministrstva, pristojnega za rudarstvo.

35. člen
(ostala vprašanja razlastitve)
Glede pristojnosti sodišča, postopka za razlastitev, ostalih
obveznosti in pravic razlastitvenega upravičenca in razlaščenca,
določitve odškodnine za odvzeto zemljišče in odškodnine zaradi
omejitve lastninske ali druge stvarne pravice, se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja stavbna zemljišča.

Sredstva iz prejšnega odstavka so namenjena za:
- izdelavo državnega programa in načrtov gospodarjenja s
posameznimi mineralnimi surovinami,
- dajanje posojil, financiranje in podporo predhodnega raziskovanja in raziskovanja mineralnih surovin in odpravo posledic
raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin,
- uvajanja novih tehnologij v rudarstvu,
- vzpostavitev in vzdrževanje baz podatkov s področja
raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin in drugih zadev,
ki so potrebne za pospeševanje razvoja rudarstva.

Določbe zakona iz prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo tudi
v primeru, če na območju, za katerega je izkazana javna korist
po določbah tega zakona stoji objekt, ki bistveno ovira izkoriščanje
mineralnih surovin.
36. člen
(poročanje)
Nosilec rudarske pravice za raziskovanje mineralnih surovin mora
ministrstvu, pristojnem za rudarstvo najmanj enkrat letno poročati
o rezultatih raziskovanj mineralnih surovin, če ni drugače določeno
v pogodbi o podelitvi rudarske pravice.

V. IZVAJANJE RUDARSKIH DEL
41. člen
(pogoji za izvajanje del)
Rudarska dela lahko izvaja gospodarska družba ali samostojni
podjetnik posameznik, če je v Republiki Sloveniji registriran za to
dejavnost (v nadaljevanju: izvajalec), ki izpolnjuje tudi druge
predpisane pogoje.

37. člen
(elaborat o zalogah ali virih)
Nosilec rudarske pravice za raziskovanje mora v šestih mesecih
po končanem raziskovanju mineralnih surovin izdelati elaborat o
zalogah ali virih mineralnih surovin v raziskovalnem prostoru in
ga predložiti ministrstvu, pristojnem za rudarstvo.

V primeru, da rudarskih del ne izvaja nosilec rudarske pravice,
mora skleniti ustrezno pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje pogoje.
Izpolnjevanje predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti iz
prvega odstavka ugotavlja rudarska inšpekcija.

38. člen
(zaloge ali viri mineralnih surovin)
Vn.sjlec rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin mora
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42. člen
(način izvajanja rudarskih del)

45. člen
(reševalna služba, obveščanje in vodenje akcije
reševanja)

Rudarska dela sme izvajalec opravljati le na podlagi dovoljenja za
izvajanje del po 52.členu tega zakona.

Izvajalec, ki izvaja podzemeljska rudarska dela ali dela v ognje in
eksplozijsko nevarnih obratih ali dela, pri katerih lahko nastanejo
strupeni plini, pare ali nevarnosti vdorov plina, vode in mulja,
mora organizirati reševalno službo. Več izvajalcev lahko organizira
skupno reševalno službo. Površinski rudniki morajo organizirati
reševalno službo v primeru, če je narava njihovega dela takšna,
da ni mogoče uspešno izvajati reševanja s civilnimi reševalnimi
službami.

Pri izvajanju del iz prejšnjega odstavka mora izvajalec upoštevati
tehnične normative in ukrepe za varstvo delavcev (v nadaljevanju:
tehnični predpisi) ter upoštevati predpise o varstvu pri delu ter
varstvu okolja tako, da je pravočasno zagotovljena predpisana
varnost ljudi in živali, prometa in sosednjih objektov ter varnost
samega objekta in del, napeljav, opreme ter materiala.
43. člen
(več izvajalcev rudarskih del)

Vsak delavec je dolžan takoj obvestiti nadrejenega o vsakem
pojavu nevarnosti, še posebej o pojavih eksplozivnih, zadušljivih,
strupenih plinov, vdorih vode, mulja, blata, hribinskih udarih in
plazovih, nastalih previsih, nestabilnih brežinah, zatajenih
razstrelnih sredstvih in o drugih nastalih nevarnostih, ki lahko
ogrozijo zaposlene, objekte in naprave.

Kadar v istem rudniku izvajata delo dva ali več izvajalcev rudarskih
del, mora naročnik del, ki upravlja z rudnikom usklajevati izvajanje
vseh ukrepov, ki so povezani z varnostjo in zdravjem delavcev
ter je odgovoren za varen potek vseh del. Navedeno ne odvezuje
posameznih izvajalcev od odgovornosti za izvajanje vseh ukrepov,
povezanih z varnostjo in zdravjem njihovih delavcev. Za varno
izvajanje del sklenejo naročnik del in izvajalci pisni dogovor o
skupnih varstvenih ukrepih.

O vseh nevarnih pojavih iz prejšnjega odstavka tega člena, je
odgovorna oseba izvajalca del dolžna takoj obvestiti rudarsko
inšpekcijo.

44. člen
(posebnosti razmer pri izvajanju rudarskih del)

V primeru pojava nevarnosti in ko je ogrožena varnost zaposlenih,
objektov in naprav rudnika, vodi akcijo reševanja odgovorna
oseba, določena s splošnim aktom izvajalca.

Minister, pristojen za rudarstvo predpiše za izvajanje tehničnih in
varstvenih ukrepov pri izvajanju rudarskih del naslednje tehnične
predpise:

Rudarski inšpektor lahko odredi za vodenje akcije reševanja drugo
odgovorno osebo, ali prevzame vodenje akcije sam, če ugotovi,
da vodenje akcije ni dovolj strokovno in učinkovito.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

za dela na površini,
pri podzemnih delih,
pri prevodu v podzemnih prostorih in na površini,
za električne naprave in inštalacije,
za pridobivanje ogljikovodikov in izkoriščanje geotermije,
pri bogatenju mineralnih surovin,
pri skladiščenju in izrabi sekundarnih ali trenutno odpadnih
surovin v rudarstvu,
8. druge tehnične in varstvene predpise.

Izvajanje opravil in način organiziranja in delovanja reševalne
službe predpiše minister, pristojen za rudarstvo.

Dodatne posebnosti del iz prejšnega odstavka se lahko uredijo s
splošnim aktom izvajalca, ob upoštevanju tehničnih predpisov iz
prejšnega odstavka.

Izvajalec podzemskih rudarskih del mora obvezno organizirati
službo za varstvo pri delu.

46. člen
(opravljanje strokovnih nalog iz področja varstva pri
delu)
Vsak izvajalec rudarskih del mora zagotoviti izvajanje predpisov
s področja varstva pri delu.

Strokovne naloge s področja varstva pri delu, ki potekajo pri
izvajanju rudarskih del, lahko opravlja oseba, ki izpolnjuje pogoje
določene s tem zakonom za tehničnega vodjo rudarskih del.

Kadar se rudarska dela izvajajo za podzemne objekte, ki niso
namenjeni za raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralnih
surovin, se morajo pri izvajanju takšnih rudarskih del poleg
predpisov iz prvega odstavka tega člena upoštevati tudi vsi
tehnični in drugi predpisi, določeni z zakonom, ki ureja graditev
objektov.

Vodja službe varstva pri delu iz drugega odstavka tega člena, je
lahko le oseba z visokošolsko univezitetno strokovno izobrazbo.
47. člen
(tehnično vodenje in nadzor)

V primeru iz prejšnjega odstavka se mora po izvršenih delih
izkopa in osnovne podgradnje in pred nadaljevanjem gradbenih
in drugih del, ki so v zvezi s podzemnim objektom, opraviti tehnični
pregled izvršenega izkopa oziroma osnovne podgradnje ter o
opravljenem pregledu izdati ustrezno potrdilo (v nadaljnem
besedilu: rudarsko soglasje).

Pri izvajanju rudarskih del mora izvajalec zagotavljati tehnično
vodenje del po rudarski projektni dokumentaciji in tehničnih
predpisih, pri graditvi objektov pa poleg tehničnega vodenja tudi
nadzor po zakonu, ki ureja graditev objektov.

Rudarsko soglasje izda ministrstvo, pristojno za rudarstvo.

48. člen
(pooblastila)

Investitor oziroma izvajalec rudarskih del na podzemnem objektu
je pri tehničnem pregledu iz četrtega odstavka tega člena poleg
dokazil predpisanih z zakonom, ki ureja graditev objektov, komisiji
za tehnični pregled dolžan predložiti tudi rudarsko soglasje.

11. februar 1998

Tehnično vodenje iz prejšnjega člena zajema vsa pooblastila, ki
so določena s tehničnimi predpisi in jih odgovorna oseba izvajalca
uporablja za tehnično pravilno in varno izvajanje del po odobreni
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K vlogi za izdajo dovoljenja za izkoriščanje ali opustitev izkoriščanja
mora nosilec rudarske pravice priložiti:

rudarski projektni dokumentaciji znotraj rudnika. Tehnično
nadzorstvo znotraj rudnika pa zajema le pooblastila za tehnično
pravilno izvajanje del po odobreni projektni dokumentaciji.

1. dokazilo o pridobljeni rudarski pravici za izkoriščanje,
2. revidiran rudarski projekt za izkoriščanje ali opustitev
izkoriščanja,
3. sklep nosilca rudarske pravice o opustitvi izkoriščanja, če se
dovoljenje nanaša na opustitev izkoriščanja,
4. dovoljenje za poseg v prostor pri izkoriščanju ali pri odpravi
posledic izkoriščanja,
5. situacijski načrt z vrisanimi mejami pridobivalnega prostora v
takem merilu, da je mogoče na njegovi podlagi v naravi določiti
meje pridobivalnega prostora, z javnimi prometnimi in drugimi
objekti, ki so na tem prostoru, z opisom meje pridobivalnega
prostora in z navedbo občine, na katere območju je ta prostor,
6. geološko dokumentacijo po 83.členu tega zakona,
7. dokazilo o plačani odškodnini zaradi spremembe namembnosti
kmetijskega zemljišča ali gozda.

49. člen
(knjiga rudarskega nadzora)
Vsak tehnični vodja rudarskih del je dolžan voditi knjigo rudarskega
nadzora. V knjigo rudarskega nadzora se vnašajo:
1. ukrepi rudarskega inšpektorja, izdani na licu mesta,
2. odločbe, ki jih izdaja rudarski inšpektor,
3. ukrepi s strani pooblaščenih oseb izvajalca, ki se nanašajo na
varstvo pri delu,
4. službeni nalogi pooblaščenih oseb izvajalca.
50. člen
(vrste dovoljenj in pristojnosti za njihovo izdajanje)
Za izvajanje rudarskih del po 4. členu tega zakona, ki se nanašajo
neposredno na raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin,
izda ministrstvo, pristojno za rudarstvo naslednja dovoljenja:
1.
2.
3.
4.
5.

K vlogi za izdajo dovoljenja za raziskovanje mineralnih surovin iz
10., 11. in 12. točke 3. člena, mora vlagatelj priložiti:
1. revidiran rudarski projekt za raziskovanje,
2. dovoljenje za poseg v prostor pri raziskovanju,
3. situacijski načrt z vrisanimi mejami raziskovalnega prostora v
takem merilu, da je mogoče na njegovi podlagi v naravi določiti
meje raziskovalnega prostora, z opisom lege raziskovalnega
prostora in z navedbo občine, na katerem območju je ta prostor,
4. geološko dokumentacijo po 83.členu tega zakona.

dovoljenje za raziskovanje,
dovoljenje za izkoriščanje,
dovoljenje za opustitev izkoriščanja,
dovoljenje za izvajanje del,
dovoljenje za uporabo objektov in naprav.

Za izvajanje rudarskih del, ki se ne nanašajo neposredno na
raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, se izda le
dovoljenje po 4. in 5. točki iz prejšnjega odstavka.

K vlogi za izdajo dovoljenja za predhodno raziskovanje, mora
vlagatelj priložiti:

Dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, za raziskovanje in
izkoriščanje mineralne surovine po 10., 11. in 12. točki 3. člena
tega zakona, izdaja upravna enota, na območju katere se bodo
rudarska dela izvajala.

1. program predhodnega raziskovanja,
2. situacijski načrt z vrisanimi mejami območja predhodnega
raziskovanja,
3. soglasja občin na območju katerih bo potekalo predhodno
raziskovanje.

Upravna enota mora o vsakem izdanem dovoljenju iz prejšnega
odstavka obvestiti ministrstvo, pristojno za rudarstvo in rudarsko
inšpekcijo.

52. člen
(dovoljenje za izvajanje del)

Rudarska inšpekcija mora biti obveščena o vsakem dovoljenju,
izdanem po tem členu, o dovoljenjih iz 1 .,2. in 3. točke 1. odstavka
tega člena pa tudi upravna enota, za območje katere je bilo
dovoljenje izdano.

Z dovoljenjem za izvajanje del se odobri izvajanje del po rudarskem
projektu za izvajanje naslednjih del:
1. odpiranje in pričetek pridobivanja mineralne surovine iz
odkopnih polj, revirjev ali delov nahajališč,
2. odpiranje in pričetek pridobivanja mineralnih surovin v
varnostnih stebrih,
3. gradnjo jaškov in ostalih objektov, ki povezujejo obzorja
oziroma jamo s površino,
4. gradnjo glavnih skladišč razstrelilnih sredstev ter glavnih
skladišč tekočih goriv in maziv,
5. gradnjo glavnih črpališč, vodnih vrat, jezov in baraž,
6. gradnjo ostalih glavnih objektov in naprav, ki imajo značaj
trajnih objektov in so v neposredni tehnološki zvezi z
raziskovanjem ali izkoriščanjem mineralnih surovin,
7. uvajanje odkopnih metod,
8. zapiranje rudnikov in odpravo posledic izkoriščanja,
9. kategoriziranje rudniških prostorov glede na preteče
nevarnosti,
10. rekonstrukcijo rudniških prostorov po končanem raziskovanju
in izkoriščanju,
11. vsa dela iz 4.člena tega zakona, ki niso v povezavi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin.

51. člen
(dovoljenje za raziskovanje ali izkoriščanje in
dovoljenje za opustitev izkoriščanja)
Z dovoljenjem iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 50. člena se
odobri generalne tehnične rešitve pri raziskovanju in izkoriščanju
ali prenehanju izkoriščanja mineralnih surovin ter določi
obveznosti, ki izhajajo iz rudarske pravice in dovoljenja za poseg
v prostor.
K vlogi za izdajo dovoljenja za raziskovanje mora nosilec rudarske
pravice priložiti:
1.
2.
3.
4.

dokazilo o pridobljeni rudarski pravici za raziskovanje,
revidiran rudarski projekt za raziskovanje,
dovoljenje za poseg v prostor pri raziskovanju,
situacijski načrt z vrisanimi mejami raziskovalnega prostora v
takem merilu, da je mogoče na njegovi podlagi v naravi določiti
meje raziskovalnega prostora, z opisom lege raziskovalnega
prostora in z navedbo občine (občin), na katere območju je ta
prostor,
5. geološko in geomehansko dokumentacijo, po 83. členu tega
zakona.
poročevalec, št. 15
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geotermične energetske vire, mora poleg prijave pričetka izvajanja
del iz prejšnjega odstavka prijaviti ministrstvu, pristojnem za
rudarstvo in rudarski inšpekciji, tudi prenehanje teh del.

rudarske pravice ali izvajalec priložiti:
1. revidiran rudarski projekt,
2. dovoljenje za poseg v prostor, če se dela ne nanašajo
neposredno na raziskovanje in izkoriščanje,
3. dokazilo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje rudarskih del.

Nosilec rudarske pravice ali izvajalec mora ministrstvu, pristojnem
za rudarstvo in rudarski inšpekciji obvezno prijaviti prenehanje
rudarskih del tudi pri raziskavah ostalih mineralnih surovin, če
hkrati s prijavo pričetka teh del ni biio prijavljeno tudi planirano
trajanje in končanje del.

Za izvajanje rudarskih del, ki niso našteta v prvem odstavku tega
člena, lahko izda dovoljenje tehnični vodja rudarskih del oziroma
glavni tehnični vodja rudarske organizacije, po postopku in na
način določen s splošnim aktom izvajalca rudarskih del.

57. člen
(dovoljenje za uporabo)

53. člen
(enotno dovoljenje)

Uporaba objektov oziroma naprav, zgrajenih po rudarskem
projektu, je dovoljena na podlagi dovoljenja iz 5. točke prvega
odstavka 50. člena tega zakona.

Kadar ima rudarski projekt iz 76., 77. in 78. člena tega zakona,
tudi vsebino rudarskega projekta za izvajanje del, se lahko izda
dovoljenje iz 1., 2., 3. in 4. točke 50. člena tega zakona po
skrajšanem postopku, kot enotno dovoijenje.

Dovoljenje za uporabo rudarskih objektov in naprav izda na predlog
komisije za tei,nični preg'ed tisti upravni organ, ki jo i/dal dovoljenje
za izvajanje del U 50. člena *ega zakona.
Izvedbo tehničnega pregleda predlaga nosilec rudarske pravic9
ali izvajalec.

Skrajšani postopek po prejšnem odstavku je postopek, s katerim
se lahko združi dva postopka iz prejšnega odstavka tega člena
in sicer tako, da se postopek za izdajo enega izmed dovoljenj iz
1, 2 ali 3 točke 50. člena združi s postopkom za izdajo dovoljenja
za izvajanje del po 52. členu tega zakona.

Objekte in naprave, izdelane na podlagi dovoljenja iz 3. odstavka
52.člena tega zakona, se lahko uporablja na podlagi dovoljenja,
katerega izda tehnični vodja rudarskih del oziroma glavni tehnični
vodja rudarske organizacije, po postopku in na način, določen s
splošnim aktom izvajalca.

Skrajšani postopek in izdajo enotnega dovoljenja lahko predlaga
nosilec rudarske pravice.
Enotno dovoljenje izda ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
54. člen
(začasno dovoljenje za izvajanje del)

Za tehnični pregled, poskusno obratovanje in izročitev zgrajenih
rudarskih naprav in objektov, se smiselno uporabljajo določbe
zakona, ki ureja graditev objektov.

Za uvajanje nove odkopne metode pri izkoriščanju mineralnih
surovin lahko ministrstvo, pristojno za rudarstvo izjemoma izda
začasno dovoljenje za izvajanje del za največ dve leti.

58. člen
(pogoji za vodenje rudarskih del)
Tehnični vodja rudarskih del, ki vodi izvajanje podzemnih rudarskih
del in vodja tehničnih služb za opravljanje rudarskih del, je lahko
oseba z visoko univerzitetno izobrazbo, dvema letoma ustreznih
delovnih izkušenj in opravljenim strokovnim izpitom za tehničnega
vodjo rudarskih del, ali oseba z visoko strokovno izobrazbo,
tremi leti ustreznih delovnih izkušenj in opravljenim strokovnim
izpitom za tehničnega vodjo rudarskih del.

Začasno dovoljenje se izda tudi v primerih, ko je zaradi obnovitve
tehnologije in naprav, predvideno poskusno obratovanje.
K vlogi za izdajo dovoljenja iz prejšnega odstavka mora nosilec
rudarske pravice priložiti listine iz drugega odstavka 52. člena
tega zakona.
55. člen
(dokončno dovoljenje)
Dokončno dovoljenje, s katerim se določi varstvene ukrepe pri
uporabi odkopne metode, tehnologije ali naprav iz 54.člena tega
zakona, izda nosilcu rudarske pravice ministrstvo, pristojno za
rudarstvo po predložitvi dokazil o ustreznosti odkopne metode,
tehnologije ali naprav.

Tehnični vodja rudarskih del, ki vodi izvajanje površinskih rudarskih
del in vodja tehničnih služb za opravljanje rudarskih del, je lahko
poleg osebe, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnega odstavka, tudi oseba
z višjo strokovno izobrazbo, štirimi leti ustreznih delovnih izkušenj
in opravljenim strokovnim izpitom za tehničnega vodjo rudarsr*' >
del, ali oseba s srednjo strokovno izobrazbo, petimi leti ustreznih
delovnih izkušenj in opravljenim strokovnim izpitom za tehničnega
vodjo rudarskih del.

Postopek dokazovanja o ustreznosti odkopne metode, tehnologije
in naprav predpiše minister, pristojen za rudarstvo.

59. člen
(tehnično soglasje)

56. člen
(pričetek izvajanja del)

Tehnično soglasje je pozitivna tehnična presoja o izpolnjevanju in
uporabnosti postrojev za izvajanje rudarskih del in odkopnih metod.

Nosilec rudarske pravice ali izvajalec, kateremu je bilo izdano
dovoljenje iz 4. točke 50. člena tega zakona, mora petnajst dni
pred pričetkom rudarskih del prijaviti ministrstvu, pristojnem za
rudarstvo in rudarski inšpekciji pričetek del ter osebo, ki bo
opravljala posle tehničnega vodje rudarskih del in osebo, ki bo
opravljala posle tehničnega nadzorstva, če se z rudarskimi deli
gradi objekte.

Tehnično soglasje se lahko izda za postroje za izvajanje rudarskih
del in za odkopne metode, za katere v Republiki Sloveniji še ni
tehničnega predpisa, za katere odbor izvedencev meni, da zanje
tehnični predpis ne more biti izdan ali za postroje za izvajanje
rudarskih,del in za odkopne metode, ki pomembno odstopajo od
tehničnih predpisov.

Nosilec rudarske pravice ali izvajalec, ki raziskuje nafto, zemeljski
plin, geološke strukture za skladiščenje ogljikovodikov in

Na zahtevo proizvajalca, uvoznika ali projektanta postroja za
izvajanje rudarskih del, ali odkopne metode in na predlog odbora
izvedencev izda tehnično soglasje minister, pristojen za rudarstvo.
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mineralnih surovin.

Minister iz prejšnega odstavka s pravilnikom določi pogoje in
postopek za izdajo tehničnega soglasja in imenuje odbor
izvedencev.

Komisija iz prejšnjega odstavka je sestavljena iz predstavnikov
ministrstva pristojnega za rudarstvo in predstavnikov ministrstva
pristojnega za okolje in prostor, ki jih v komisijo imenuje minister,
pristojen za okolje in prostor.

Odbor izvedencev opravlja naloge v skladu s poslovnikom, ki ga
sprejme minister, pristojen za rudarstvo.

Po opravljenem pregledu komisija izdela zapisnik s predlogi
nadalnjih ukrepov in ga pošlje ministrstvu, pristojnemu za
rudarstvo ali upravni enoti, ki je izdala dovoljenje za izkoriščanje.

VI. USTAVITEV IZVAJANJA IN TRAJNA OPUSTITEV
RUDARSKIH DEL

62. člen
(sanacija okolja in odprava posledic)

60. člen
(začasna ustavitev)

Po pridobitvi dovoljenja za opustitev izkoriščanja mineralnih surovin
iz 50. člena tega zakona mora nosilec rudarske pravice izvesti
dokončno sanacijo okolja in odpraviti posledice, ki so nastale pri
izvajanju rudarskih del.

Začasno ustavitev izvajanja rudarskih del pri raziskovanju in
izkoriščanju mineralnih surovin zaradi nepričakovanih geoloških,
rudarskih ali gospodarskih vzrokov, mora nosilec rudarske
pravice prijaviti rudarski inšpekciji najpozneje v 24 urah po ustavitvi
del, v primeru nevarnega pojava pa takoj.

Tudi izvajalec ostalih rudarskih del, ki jih opredeljuje ta zakon, je
dolžan izvršiti dokončno sanacijo okolja in odpraviti posledice, ki
so nastale pri izvajanju rudarskih del.

Začasno pričakovano ustavitev del mora nosilec rudarske pravice
prijaviti rudarski inšpekciji najmanj 8 dni pred ustavitvijo del.
Postopek je enak pred ponovnim pričetkom del.

Na območjih, kjer posledic ni mogoče v celoti sanirati oziroma
odpraviti, je izvajalec dolžan izvesti ukrepe zavarovanja, da se
izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni
povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na
objektih in okolju.

Če je ustavitev del iz prvega odstavka tega člena pričakovana za
več kot 30 dni, je potrebno:
1. opraviti meritve stanja in dopolniti rudarske načrte,
2. napraviti zapisnik o vzrokih za ustavitev del ter o nevarnostih,
ki utegnejo nastati pri ponovnem pričetku del.

O izvedenih delih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena mora izvajalec obvestiti ministrstvo, pristojno za rudarstvo
ali upravna enota, ki je izdala dovoljenje za opustitev izkoriščanja
in rudarsko inšpekcijo.

Vsako začasno ustavitev izvajanja rudarskih del, ki niso zajeta v
prvem odstavku tega člena, mora nosilec rudarske pravice prijaviti
rudarski inšpekciji najpozneje v 24 urah po ustavitvi del, v primeru
nevarnega pojava pa takoj.

Ministrstvo, pristojno za rudarstvo ali upravna enota, ki je izdala
dovoljenje za opustitev izkoriščanja, izvede na podlagi obvestila
iz prejšnjega odstavka tehnični pregled, s katerim ugotovi, ali je
sanacija okolja izvršena v skladu z rudarskim projektom in ali
izvedeni ukrepi iz 3. odstavka tega člena zadoščajo. Rudarski
projekt je ustrezen in edini dokument za sanacijo okolja, v kolikor
gre za dela iz 4. člena tega zakona.

Med začasno ustavitvijo del mora nosilec rudarske pravice
poskrbeti za redno vzdrževanje vseh rudniških prostorov in
objektov, kakor tudi drugih podzemnih prostorov in objektov, ki
niso v povezavi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih
surovin tako, da je v njih možno gibanje brez nevarnosti za življenje
in zdravje ljudi in da se prepreči nastanek škode.

Pri tehničnem pregledu iz prejšnjega odstavka sodeluje tudi
predstavnik ministrstva za okolje in prostor.

Začasna ustavitev izvajanja rudarskih del je ustavitev, ki ne traja
več kot eno leto.

63. člen
(prenehanje pravic in obveznosti)

61. člen
(popolna in trajna opustitev izkoriščanja)

Pravice in obveznosti iz dovoljenj po 1. in 2. točki 50. člena ten
zakona prenehajo z odločbo, ki jo izda isti organ, ki je izdal
navedena dovoljenja.

V primeru, da se nosilec rudarske pravice iz katerega koli razloga
odloči popolno in trajno opustiti izvajanje rudarskih del pri
izkoriščanju mineralnih surovin mora pri tem upoštevati določbe
koncesijske pogodbe.

Odločba iz prejšnega odstavka je pogoj za prenehanje rudarske
pravice, izbris iz registra nosilcev rudarske pravice in izbris iz
katastra raziskovalnih oziroma pridobivalnih prostorov.

Popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del pri izkoriščanju
mineralnih surovin, mora nosilec rudarske pravice prijaviti rudarski
inšpekciji in ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, ali upravni
enoti, ki je izdala dovoljenje za izkoriščanje iz 43. člena tega
zakona, najmanj petnajst dni pred ustavitvijo del.

Rudarske načrte, merske knjige in drugo dokumentacijo o stanju
rudarskih del, ki se nanašajo na raziskovanje in izkoriščanje, se
mora pred ukinitvijo rudarske pravice izročiti v hrambo Arhivu
Republike Slovenije, potrdilo o oddaji dokumentacije pa mora
nekdanji nosilec rudarske pravice poslati na ministrstvo, pristojno
za rudarstvo.

Ministrstvo, pristojno za rudarstvo ali upravna enota, ki je izdala
dovoljenje za izkoriščanje, imenuje komisijo, ki je pristojna da na
kraju samem preveri razloge za opustitev del, ugotovi zaloge ali
vire mineralnih surovin in ugotovi ali so izpolnjeni pogoji za opustitev
del glede na določila koncesijske pogodbe.Nosilec rudarske
pravice mora komisiji predložiti dokumentacijo, na osnovi katere
je izvajal dela pri izkoriščanju mineralne surovine in sprejel odločitev
za trajno opustitev izvajanja rudarskih del pri izkoriščanju
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64. člen
(stroški odprave posledic rudarskih del)
Nosilec rudarske pravice krije vse stroške odprave škode, ki je
posledica izvajanja rudarskih del.
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Nosilec rudarske pravice ima pravico do povrnitve sorazmernih
stroškov za sanacijo zemljišča iz sredstev za spremembo
namembnosti zemljišča v skladu z zakoni, ki urejajo kmetijska
zemljišča in urejanje prostora, glede na končno vrednost zemljišča.

Vsebino, zaporedje projektov, posamezne sestavne dele in način
izdelave revizije rudarskih projektov predpiše minister, pristojen
za rudarstvo.

VII. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN
PROJEKTIRANJE

Rudarske projekte lahko izdeluje gospodarska družba oziroma
samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnem besedilu:
projektant), če izpolnjuje naslednje pogoje:

68. člen
(izdelava rudarskih projektov)

65. člen
(tehnična dokumentacija)

- da ima gospodarska družba v sodni register vpisano, samostojni
podjetnik posameznik pa pri davčni upravi priglašeno dejavnost
projektiranja in z njim povezanega tehničnega svetovanja s
področja rudarstva

Rudarska dela se načrtujejo in izvajajo v okviru tehnične
dokumentacije.
Za tehnično dokumentacijo štejejo:
1. rudarski projekti,
2. rudarski načrti,
3. dolgoročni in letni programi izkoriščanja mineralnih surovin iz
82.člena tega zakona,
4. dokumentacija o zalogah ali virih mineralnih surovin,
5. geološka dokumentacija,
6. dokumentacija o vplivih rudarskih del na okolje,
7. dokumentacija o razvrstitvi rudnikov ali njihovih delov, kjer se
izvajajo rudarska dela glede na stopnje nevarnosti zaradi
škodljivih pojavov plina, vode in drugih nevarnih lastnosti
mineralne surovine.

- da ima v času opravljanja dejavnosti iz prejšnje alinee
zagotovljeno sodelovanje diplomiranega inženirja montanistike
ali diplomiranega inženirja gradbeništva, ki je pooblaščeni inženir
po predpisih o graditvi objektov ali da je samostojni podjetnik
posameznik sam diplomirani inženir navedenih strok ali
pooblaščeni inženir po zakonu, ki ureja graditev objektov.

Podrobno vsebino in obseg tehnične dokumentacije iz prejšnjega
odstavka pri izvajanju posameznih rudarskih del iz 4.člena tega
zakona predpiše minister, pristojen za rudarstvo.

Vsak rudarski projekt mora imeti odgovornega vodjo rudarskega
projekta, ki skrbi za koordinacijo posameznih delov projekta, za
izvajanje določb 66. člena tega zakona, za celovitost in kakovost
projekta ter za rok izdelave.

69. člen
(oseba za izdelavo rudarskih projektov)
Rudarski projekt ali posamezne dele rudarskega projekta lahko
izdela le samostojni projektant.

Pri rudarskih delih, ki niso v neposredni povezavi z raziskovanjem
ali izkoriščanjem mineralnih surovin se lahko uporablja tudi
dokumentacija, ki jo določa zakon, ki ureja graditev objektov.

Projektantski nadzor nad izvpjanjem rudarskih del lahko opravlja
le oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene za odgovornega vodjo
projekta.

66. člen
(izdelava tehnične dokumentacije)

70. člen
(pogoji za opravljanje del samostojnega projektanta)

Tehnična dokumentacija iz prejšnjega člena mora biti izdelana
upoštevaje:

Samostojni projektant po 69. členu tega zakona je lahko oseba, ki
ima:

1. določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih tehničnih
predpisov, zahteve določene (z lokacijskim dovoljenjem), z
dovoljenjem za poseg v prostor, z dovoljenjem za raziskovanje
in izkoriščanje mineralnih surovin, pogoje iz izdanih soglasij
prizadetih organov in organizacij, druge predpise ki se
uporabljajo na področju raziskovanja in izkoriščanja mineralnih
surovin,
2. predpise o varstvu zdravja in o varstvu okolja ter o varstvu
pred požari,
3. sodobni dosežki in sodobne metode rudarske, geološke,
geomehanske in geotehnološke znanosti in tehnike.

1. visoko univerzitetno izobrazbo, strokovni izpit za samostojnega
projektanta rudarskih projektov in tri leta ustrezne prakse;
2. visoko strokovno izobrazbo, strokovni izpit za samostojnega
projektanta rudarskih projektov in pet let ustrezne prakse;
3. višjo strokovno izobrazbo, strokovni izpit za samostojnega
projektanta rudarskih projektov in deset let ustrezne prakse.
Odgovorni vodja rudarskega projekta iz drugega odstavka
63.člena tega zakona je lahko samo samostojni projektant z
visoko univerzitetno izobrazbo rudarske ali geotehnološke stroke.

67.člen
(rudarski projekti)

71. člen
(pooblaščena oseba)

Rudarski projekti so:

Pooblaščena oseba projektanta, mora na rudarskem projektu
potrditi, da samostojni projektant in odgovorni vodja rudarskega
projekta izpolnjujeta pogoje iz 70. člena tega zakona.

1.
2.
3.
4.
5.

projekt za raziskovanje mineralnih surovin in hribinskih struktur,
projekt za izkoriščanje mineralnih surovin,
projekt za izgradnjo in izrabo podzemnih prostorov,
projekt opustitve izkoriščanja mineralnih surovin,
projekt za izvajanje del pri raziskovanju in izkoriščanju
mineralnih surovin, izgradnji podzemnih prostorov in pri
opustitvi raziskovanja ali izkoriščanja,
6. projekt izvedenih del.
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72. člen
(izjava o upoštevanju 66. člena)
Potrjen rudarski projekt ter izjavo, da so v projektu upoštevane
določbe 66. člena tega zakona, podpiše.samostojni projektant, ki
je izdelal rudarski projekt ali del rudarskega projekta, ter odgovorni
vodja rudarskega projekta.
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omogočajo pridobitev izhodiščnih parametrov za izdelavo
rudarskega projekta za izvajanje del ali za izdelavo študije vplivov
rudarskih posegov na okolje. Obvezna vsebina tega rudarskega
projekta je tudi program izvedbe raziskovalnih del.

73. člen
(revident)
Revizijo rudarskega projekta lahko opravi oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:

77. člen
(projekt za izkoriščanje ali opustitev izkoriščanja
mineralnih surovin)

1. Revizijo rudarskega projekta ali dela rudarskega projekta lahko
opravi samo revident z visoko univerzitetno izobrazbo, ki je
opravljal dela samostojnega projektanta najmanj tri leta po
opravljenem strokovnem izpitu za samostojnega projektanta
rudarskih projektov,

Rudarski projekt za izkoriščanje ali opustitev izkoriščanja
mineralnih surovin mora poleg generalnih tehničnih rešitev
vsebovati tudi:

2. Revizijo celotnega rudarskega projekta lahko opravi samo
revident z rudarsko ali geotehnološko izobrazbo, revizijo
posameznih delov projekta pa revident z izobrazbo, ki ustreza
posameznem delu projekta ob izpolnjevanju pogojev iz
prejšnjega odstavka.

1. opis stanja naravnih dobrin in že obstoječe obremenitve okolja
na vplivnem območju nameravanega izvajanja rudarskih del,
2. študije vplivov izvajanja rudarskih del na okolje z določitvijo
varnostnih stebrov,
3. agro-pedološke karakteristike prihribine in jalovine, ki se bo
pri izvajanju rudarskih del odlagala na površini,
4. idejne tehnične rešitve, s katerimi se ne bo preseglo dopustno
tveganje za okolje in dopustna obremenitev okolja,
5. idejne tehnične rešitve, s katerimi se bo odpravilo posledice
izkoriščanja v okolju.

Vsak revident poda svoje revizijsko poročilo, revident celotnega
projekta pa skupno revizijsko poročilo.
Revizije rudarskega projekta ni mogoče poveriti delavcu revidenta,
ki je projekt izdelal, in ne delavcu revidenta, katerega projekt je v
reviziji kot določa 75.člen tega zakona.

78. člen
(projekt za izgradnjo in izrabo podzemnih prostorov)

Revident rudarskega projekta preveri ali so v rudarskem piojektu
upoštevane določbe 66. člena tega zakona.

Rudarski projekt za izgradnjo in izrabo podzemnih prostorov, ki
niso v povezavi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih
surovin mora poleg tehnološke rešitve vsebovati tudi:

74. člen
(revizijska klavzula)

1. namen izgradnje jamskega prostora in v primeru, da gre za
izgradnjo skladišča, tudi navedbo materialov, ki se bodo
skladiščili,
2. študije vplivov izgradnje in izrabe podzemnega prostora na
okolje,
3. idejne tehnične rešitve s katerimi se ne bo preseglo dopustno
tveganje za okolje.

Gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik (v
nadaljevanju: revident), ki je opravil revizijo rudarskega projekta,
potrdi z revizijsko klavzulo, da je opravil revizijo v skladu z
73.členom tega zakona.
Revizijsko klavzulo podpiše odgovorna oseba ali pooblaščeni
delavec revidenta, ki je opravil revizijo.
V revizijski klavzuli mora biti naveden revident, ki je revidiral celoten
rudarski projekt in revidenti, ki so revidirali posamezne dele
projekta z navedbo, da izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka
73.člena tega zakona. Priložen mora biti tudi izpisek iz sodnega
registra ali potrdilo Davčne uprave Republike Slovenije kot dokaz,
da je revident registriran za dejavnost projektiranja rudarskih
projektov v Republiki Sloveniji.

79. člen
(projekt za izvajanje del)
Rudarski projekt za izvajanje del pri raziskovanju, izkoriščanju
mineralnih surovin, izgradnji podzemnih prostorov in pri ustavitvi
izvajanja rudarskih del je projekt za izvedbo rudarskih del iz 4.
člena tega zakona in se nanaša na projekte iz 76, 77. in 78. člena
tega zakona.

Če je opravilo revizijo posameznih delov rudarskega projekta
več revidentov, mora biti v revizijski klavzuli navedeno, kateri del
rudarskega projekta so revidirali posamezni revidenti.

80. člen
(odmik od projekta za izvajanje del)
Odmik od projekta za izvajanje del je sprememba projekta tehnične
ali tehnološke narave, ki ne vpliva na pogoje varstva pri delu.
Tehnične načrte za odmik od rudarskega projekta se izdela v
soglasju z odgovornim vodjem projekta.

75. člen
(potek revizije)
Revizije rudarskega projekta ne sme opraviti projektant, ki je
izdelal rudarski projekt, revizijske klavzule pa ne sme izdati pravna
ali fizična oseba, ki je projekt izdelala.

Izvajanje del se prične po pridobljenem pisnem soglasju
odgovornega vodje projekta in službe varstva pri delu. V soglasju
se ugotovi, da se niso spremenili pogoji varstva pri delu, ki so
določeni v rudarskem projektu.

Pred revizijo rudarskega projekta mora podati mnenje glede
upoštevanja predpisov o varstvu pri delu služba za varstvo pri
delu izvajalca, kar velja tudi za vsak odmik od rudarskega projekta.

Za raziskovanje ali izkoriščanje nafte, zemeljskih plinov ter
mineralnih, termalnih in radioaktivnih voda ter za raziskovanje
mineralnih surovin z globinskim vrtanjem, sme izvajalec, zaradi
geoloških razmer in oblike terena, brez soglasja ministrstva,
pristojnega za rudarstvo, spremeniti v okviru dovoljenja za poseg
v prostor mesta vrtin, ki so predvidena v rudarskem projektu, če
s tem ne posega izven odobrenega pridobivalnega prostora.

76. člen
(projekt za raziskovanje mineralnih surovin ali
hribinskih struktur)
Z rudarskim projektom,za raziskovanje mineralnih surovin ali
hribinskih struktur je potrebno obdelati in predvideti generalne
tehnične rešitve v zvezi z raziskovalnimi deli in meritve, ki
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85. člen
(dokumentacija o določitvi kategorizacije glede na
nevarne pojave)

81. člen
(rudarski načrt)
Za pravilno izvajanje rudarskih del in racionalno izkoriščanje
mineralnih surovin ter zagotavljanje varnega dela in za preprečitev
materialne škode, mora izvajalec na podlagi meritev izdelati
rudarske načrte, iz katerih je razvidno stanje rudarskih del, njihov
medsebojni položaj, kakor tudi položaj glede na stara rudarska
dela, objekte in vodotoke na površini.

Izvajalec mora vsak rudnik ali delovišče, kjer se izvajajo rudarska
dela, kategorizirati glede na obstoječe nevarnosti, za kar mora
izdelati dokumentacijo v obliki rudarskega projekta.
Merila za kategorizacijo in potrebne varnostne ukrepe predpiše
minister, pristojen za rudarstvo.

Kopije rudarskih načrtov mora izvajalec dostaviti ministrstvu,
pristojnemu za rudarstvo na njegovo zahtevo.

86. člen
(strokovni izpit)

Način in pogoje za izvajanje rudarskih merjenj, izdelavo rudarskih
načrtov in njihovo merilo ter vodenje jamomerske in druge
dokumentacije, ki se uporablja pri izdelavi tehnične dokumentacije,
predpiše minister, pristojen za rudarstvo.

Vsebino in način opravljanja strokovnih izpitov za tehničnega
vodjo rudarskih del, vodjo tehničnih služb za opravljanje rudarskih
del, ter za samostojnega projektanta rudarskih projektov, kot tudi
posebne pogoje glede strokovne usposobljenosti tehničnih vodij
rudarskih del, vodij tehničnih služb za opravljanje rudarskih del in
samostojnih projektantov rudarskih projektov predpiše minister,
pristojen za rudarstvo.

82. člen
(program izkoriščanja mineralnih surovin)
Nosilec rudarske pravice mora ministrstvu, pristojnem za
rudarstvo predložiti dolgoročni in letni program izkoriščanja
mineralnih surovin, ki mora biti v skladu z državnim programom
mineralnih surovin.

VIII. RUDARSKA INŠPEKCIJA
87. člen
(rudarska inšpekcija)

O odstopanju od programov iz prejšnega odstavka mora izvajalec
pisno obveščati ministrstvo, pristojno za rudarstvo, posebej ob
večjih spremembah, najmanj pa enkrat letno.

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem rudarskih del in
izpolnjevanjem predpisov po tem zakonu ter drugih predpisov in
splošnih aktov, ki veljajo za dela iz 4. člena tega zakona, opravlja
rudarski inšpektorat (v nadaljnem besedilu: inšpektorat).

83. člen
(geološke in geomehanske raziskave in geološka
dokumentacija v rudarstvu)

Inšpektorat pri svojem delu sodeluje z drugimi inšpekcijami, kakor
tudi s strokovnimi organizacijami s področja rudarstva.

Geološke raziskave v rudarstvu so:
1. ugotavljanje geološke zgradbe, odkrivanja nahajališča,
2. določanje zalog ali virov,
3. ugotavljanje fizikalno-mehanskih in drugih geoloških
parametrov kamnin,
4. ugotavljanje geoloških pogojev za pridobivanje mineralnih
surovin in izgradnjo površinskih in podzemskih objektov.

88. člen
(pristojnosti inšpektorata)
Pristojnosti inšpektorata so vezane na dovoljenja iz 50. člena
tega zakona.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa je inšpektorat pristojen
opraviti nadzor tudi nad posegom v prostor, nastalim z rudarskimi
deli, vendar šele potem, ko je bilo izdano dovoljenje za poseg v
prostor.

Geološka dokumentacija za raziskovanje mineralnih surovin mora
vsebovati geološko karto v merilu 1:5000 do 1:25000 s
karakterističnimi profili.
Geološka dokumentacija za izkoriščanje mineralnih surovin mora
vsebovati elaborat o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog
ali virov mineralnih surovin.
i
Geološka dokumentacija za druga rudarska dela mora vsebovati
ustrezno geološko karto v merilu 1:500 do 1:2500 s karakterističnimi profili.

Inšpektorat nadzoruje zlasti:
1. kako izvajalci pri izvajanju rudarskih del upoštevajo zakone,
tehnične predpise in druge predpise ter splošne akte, ki veljajo
za rudarska dela iz 4. člena tega zakona,
2. ali so za rudarska dela izdana dovoljenja iz 50.člena tega
zakona in ali se dela izvajajo v skladu z odobreno projektno
dokumentacijo,

Geomehanska dokumentacija je del geološke dokumentacije, ki
mora vsebovati podatke o inženirsko-geoloških ter geomehanskih
lastnostih hribin.

3." ali je za objekte in naprave izdano dovoljenje za uporabo po
57.členu tega zakona,

Predpise o vsebini geološke in geomehanske dokumentacije,
izda minister pristojen za rudarstvo. Vsebina dokumentacije iz
prejšnega odstavka se lahko natančneje razdela s splošnim aktom
izvajalca.

4. ali izvajalci rudarskih del izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje dejavnosti po določbah tega zakona,

84. člen
(dokumentacija o vplivih rudarskih del na okolje)

5. aH so v projektu izjave odgovornih oseb, da so bili pri
projektiranju upoštevani zakoni in tehnični predpisi in zahteve
iz izdanih dovoljenj.

Izvajalec rudarskih del mora zagotavljati monitoring o vplivih svoje
dejavnosti na okolje, skladno s predpisi na področju varstva okolja.

6. ali oseba, ki izvaja tehnično vodenje del in tehnično nadzorstvo
izpolnjujejo pogoje po tem zakonu.
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ureja zaščito avtorskih pravic,
5. fotografirati lokacije, kjer je prepovedal dela,
6. zahtevati potrebna obvestila ali osnovne vzorce mineralnih
surovin ali drugega materiala,
7. zahtevati pomoč strokovne organizacije ali posameznih
strokovnjakov,
8. predlagati pristojnemu organu uvedbo postopka za odvzem
rudarske pravice, če se kljub odločbi ni izvedlo predpisanih
ukrepov za varstvo pri delu in ukrepov, ki so potrebni za
varnost ljudi in okolja.

Inšpektorat nadzoruje tudi delo obratov, ki so v neposredni zvezi
s tehnološkim procesom izvajanja rudarskih del, kakor tudi
elektroenergetskih naprav pri izvajanju rudarskih del.
89. člen
(rudarski inšpektor)
Inšpekcijsko nadzorstvo, v mejah pristojnosti inšpektorata,
neposredno opravlja rudarski inšpektor, (v nadaljevanju besedila:
inšpektor).
Kadar nadzoruje izvajanje ukrepov varstva pri delu pri izvajanju
rudarskih del, ima pravice in dolžnosti, kot jih ima inšpektor za
delo, po zakonu, ki ureja inšpekcijo dela.

Inšpektor lahko največ za osem dni odvzame dokumentacijo, ki
jo potrebuje za ugotavljanje resničnega stanja v obravnavani
zadevi, če meni, da so očitno kršene določbe tega zakona,
tehničnih in drugih predpisov izdanih na podlagi tega zakona ali,
da obstaja sum prekrška.

Inšpektor, ki nadzira izvajanje podzemnih rudarskih del, je lahko
samo diplomirani rudarski ali geotehnološki inženir z visoko
univerzitetno izobrazbo, ki ima najmanj 10 let delovnih izkušenj
pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin, od tega vsaj 8
let pri izvajanju podzemnih rudarskih del in opravljen strokovni
izpit za tehnične vodje rudarskih del in samostojne projektante
rudarskih projektov.

O odvzemu dokumentacije iz prejšnega odstavka inšpektor izda
nosilcu rudarske pravice ali izvajalcu potrdilo, iz katerega mora
biti razvidno, katera dokumentacija je bila odvzeta.
91. člen
(dolžnosti inšpektorja)

Inšpektor, ki nadzira izvajanje rudarskih del na površini, je lahko
samo diplomirani rudarski ali geotehnološki inženir univerzitetne
smeri, ki ima najmanj 5 let delovnih izkušenj pri izvajanju rudarskih
del na raziskovanju in izkoriščanju ter pripravi mineralnih surovin,
od tega najmanj 3 leta na površinskih kopih in opravljen strokovni
izpit za tehnične vodje rudarskih del in samostojne projektante
rudarskih projektov.

Inšpektor mora takoj na mestu raziskati okoliščine smrtnih in
skupinskih nesreč, odrediti ukrepe in na zahtevo pristojnega
organa izdelati pisno mnenje o vzrokih nesreče.
Inšpektor mora najmanj enkrat v šestih mesecih opraviti nadzor
nad izvajanjem rudarskih del, ki jih ogroža metan, nevaren
premogov prah, kremenov prah ali živosrebrni hlapi ter prostor,
kjer je nevarnost radioaktivnih sevanj.

Inšpektor, ki nadzira elektroenergetske naprave pri izvajanju
rudarskih del, je lahko samo diplomirani elektro inženir, ki ima
vsaj 5 let delovnih izkušenj pri izvajanju podzemnih rudarskih del
in opravljen strokovni izpit za tehnične vodje rudarskih del in
samostojne projektante rudarskih projektov.

Pri rudarskih delih, ki ne sodijo v prejšnji odstavek tega člena,
mora inšpektor opraviti nadzor najmanj enkrat na leto.
92. člen
(ureditvena odločba)

Inšpektor, ki nadzira izvajanje podzemnih rudarskih del, ki jih
ogroža metan drugi plini, vdori vode, mulja in blata ali nevaren
premogov prah, mora imeti od delovnih izkušenj iz prvega
odstavka tega člena vsaj 3 leta delovnih izkušenj pri rudarskih
delih v jamskih obratih, ki jih ogrožajo navedene nevarnosti in
izpolnjevati ostale pogoje iz 3. odstavka tega člena.

Inšpektor mora nepravilnosti in pomanjkljivosti, ugotovljene pri
inšpekcijskem pregledu vpisati v zapisnik o opravljenem
inšpekcijskem pregledu.
Po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu ima inšpektor pravico
in dolžnost z odločbo odrediti, da nosilec rudarske pravice ali
izvajalec z dejanjem, opustitvijo dejanja oziroma v roku, ki ga
določi inšpektor, zagotovi izvajanje tega zakona, tehničnih in drugih
predpisov iz svoje pristojnosti.

Pomočnik glavnega inšpektorja je lahko samo oseba, ki izpolnjuje
pogoje za rudarskega inšpektorja, ki nadzira izvajanje rudarskih
del in elektroenergetske naprave pri izvajanju rudarskih del, ter
ima najmanj 10 let delovnih izkušenj pri raziskovanju in
izkoriščanju mineralnih surovin, od tega najmanj 2 leti kot inšpektor.

Odločba iz prejšnjega odstavka je lahko, kadar obstoji neposredna
nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za promet, sosednje objekte
ali okolje, tudi ustna. Izrek ustne odločbe inšpektor vpiše v knjigo
rudarskega nadzora, skupaj z odreditvijo ukrepa iz prejšnega
odstavka.

Glavni inšpektor je lahko samo oseba, ki izpolnjuje pogoje za
inšpektorja, ki nadzira izvajanje podzemnih rudarskih del, ki jih
ogroža metan ali nevaren premogov prah, ter ima najmanj 4 leta
delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih pri izvajanju
rudarskih del
Podrobne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati inšpektorji, predpišp
minister pristojen za rudarstvo.

Inšpektor mora izdati pisno odločbo nosilcu rudarske pravice ali
izvajalcu najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je bilo opravljeno
inšpekcijsko nadzorstvo.

90. člen
(pravice inšpektorja)

Zoper odločbo iz drugega in tretjega odstavka tega člena je
dovoljena pritožba v osmih dneh od njene vročitve.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima inšpektor pravico:
1.
2.
3.
4.

Pritožba zoper odločbo iz tretjega odstavka tega člena ne zadrži
izvršitve odločbe.

pregledati rudarske objekte in naprave,
pregledati tehnično in drugo dokumentacijo,
ugotavljati identiteto oseb, ki izvajajo rudarska dela,
odvzeti tehnično dokumentacijo za največ osem dni ali jo
fotokopirati, v skladu s 39. členom tega zakona in zakona, ki
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(začasna prepoved)
Inšpektor lahko z odločbo prepove izvajalcu izvajanje rudarskih
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del do odprave nepravilnosti, če pri inšpekcijskem nadzorstvu
ugotovi:

96. člen
(ostale odločbe)

1. da izvajalec ni zagotovil brezhibnosti sredstev za delo in
ustreznega delovnega okolja ter delovnega procesa, kakor je
to določeno z odobreno projektno oziroma tehnično dokumentacijo po določbah tega zakona,
2. da izvajalec pri izvajanju rudarskih del ne upošteva v celoti
določb tega zakona, tehničnih in drugih predpisov in splošnih
aktov, ki veljajo za rudarska dela, oziroma rudarskih del ne
izvaja v skladu z odobreno tehnično dokumentacijo,
3. da za>adi sredstev za delo, delovnega postopka, delovnega
okolja ali nezavarovanega območja grozi nevarnost za
poškodbe ali zdravstveno okvaro delavcem izvajalca ali, da
ti delavci niso prejeli ustreznih navodil,
4. da izvajalec ni upošteval odredb inšpektorja izrečenih pisno z
ustno ustno odločbo,
5. da izvajalec ali odgovorna oseba izvajalca onemogoči
inšpekcijski pregled.

če s tem zakonom ni drugače določeno, se za inšpektorja ter za
izvrševanje inšpekcijskega nadzorstva uporabljajo določbe
zakona, ki ureja upravo ter predpisi o splošnem upravnem
postopku.
Zoper odločbo inšpektorja je dovoljena pritožba na ministrstvo,
pristojno za rudarstvo.

XI. VAROVANJE IN UREJANJE PROSTORA
97. člen
(obremenitev okolja)
Nosilec rudarske pravice mora zagotoviti izvajanje rudarskih del
v skladu z dovoljenjem za poseg v prostor tako, da ta dela ne
presegajo dopustne obremenitve okolja.

Inšpektor z odločbo prepove izvajalcu izvajanje rudarskih del do
odprave nepravilnosti, če pri inšpekcijskem nadzorstvu ugotovi:

Nosilec rudarske pravice mora med izvajanjem rudarskih del,
najkasneje pa po končanih rudarskih delih, površino, ki je z
rudarskimi deli prizadeta sanirati v skladu z dovoljenjem za
opustitev izkoriščanja iz 51. člena tega zakona.

1. da izvajalec izvaja rudarska dela brez dovoljenja za izvajanje
del ali da se rudarska dela ne izvajajo po odobreni tehnični in
projektni dokumentaciji ali se rudarska dela izvajajo v nasprotju
s tehničnimi predpisi kar lahko ogrozi življenje in zdravje ljudi,
varnost prometa ter bližnih objektov oziroma utegne nastati
večja materialna škoda,
2. da pri izvajalcu zaposleni delavci ne izpolnjujejo pogojev o
strokovni usposobljenosti po določbah tega zakona,
3. da izvajalec ali njegova odgovorna oseba huje ali kljub izrečeni
odredbi inšpektorja ponovno kršijo določbe tehničnih predpisov
po tem zakonu,
4. da izvajalec uporablja objekte ali naprave brez dovoljenja za
uporabo, kar neposredno ogroža stabilnost in obstoj objekta
ali naprave, varnost življenja in zdravja ljudi, prometa, sosednjih
objektov in okolja, neposredno nevarnost za življenje ali zdravje
delavcev izvajalca.

98. člen
(dovoljenje za poseg v pridobivalni prostor)
Za gradnjo v mejah pridobivalnega prostora je pred izdajo dovoljenja
za poseg, po zakonu, ki ureja graditev objektov, potrebno
predhodno pridobiti mnenje nosilca rudarske pravice in soglasje
ministrstva, pristojnega za rudarstvo.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se sme izjemoma izdati, čeprav
po mnenju nosilca rudarske pravice obstoji nevarnost za
poškodbe, vendar le tedaj, če ni nevarnosti za življenje in zdravje
ljudi, in če se investitor odpove pravici do odškodnine za škodo,
ki utegne nastati kot posledica rudarskih del in če se ta njegova
izjava zaznamuje v zemljiški knjigi.

94. člen
(odločba)
Odločba po prvem in drugem odstavku 93.člena je lahko ustna.

99. člen
(graditev v pridobivalnem prostoru)

Inšpektor mora izdati pisno odločbo iz prejšnega odstavka
izvajalcu najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je bilo opravljeno
inšpekcijsko nadzorstvo.

Čez pridobivalni prostor se smejo graditi javne ceste, železniške
proge, prekopi ter druge prometne poti, električni vodi visoke
napetosti, vodovodi, naftovodi in plinovodi, če se zagotovijo
varnostni stebri, s katerimi ne bo ogroženo življenje in premoženje.

Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dovoljena pritožba
v osmih dneh od dneva vročitve.
Pritožba zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ne zadrži
izvršitve odločbe.

Preden izdela investicijski program za objekte iz prvega odstavka
tega člena, mora investitor zahtevati od nosilca rudarske pravice
mnenje o tem, katera smer in lega teh objektov na pridobivalnem
prostoru bi bila najprimernejša.

95. člen
(dolžnosti izvajalca)

100. člen
(uporaba vode)

Izvajalec mora inšpektorju zagotoviti nemoteno izvrševanje
inšpekcijskega nadzorstva, mu dovoliti vstop v območje, kjer se
izvajajo rudarska dela ter mu dati na razpolago vse zahtevane
podatke, listine in poročila, ki so potrebna za izvedbo
inšpekcijskega nadzora.

Vode, ki se odprejo z rudarskimi deli, lahko nosilec rudarske
pravice uporablja v svojem tehnološkem postopku po zakonu, ki
ureja vode, vse do njihovega izliva v stalno površinsko vodo.
Nosilec rudarske pravice ravna z odpadnimi vodami v skladu s
predpisi na področju varstva okolja.

Odgovorna oseba izvajalca je dolžna inšpektorju pisno poročati
o izvršitvi ukrepov naloženih z odločbo iz drugega in tretjega
odstavka 92. člena, tako, da je iz poročila vidno kako je izvajalec
izvršil ukrep.
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Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.

X. KAZENSKE DOLOČBE
101. člen
(prekrški)

103. člen
(prekrški)

Z denarno kaznijo najmanj 5,000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba:

Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki stori prekršek:

1. če raziskuje ali če izkorišča mineralne surovine brez podeljene
rudarske pravice(14.člen)
2. če raziskuje ali če izkorišča mineralne surovine izven
odobrenega raziskovalnega oz. pridobivalnega prostora (prvi
in drugi odstavek 13.člena),

1. če ne dovoli inšpektorju vstop v poslovne ali obratne prostore
ali če mu ne da na razpolago vse zahtevane podatke, listine in
poročila, ki se nanašajo na inšpekcijske zadeve (95.člen),

Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.

2. če izvajalec ne ravna po izvršljivi odločbi inšpektorja oz. če ne
izvrši odrejenih ukrepov v določenem roku oz. jih sploh ne
izvrši (92. in 93. člen),

102. člen
(prekrški)

3. če v roku osmih dneh po poteku izvršitvenega roka ne dostavi,
ali sploh ne dostavi inšpektorju pisnega poročila o izvršiti
odrejenih ukrepov (95. člen),

Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba:

4. če vsake začasne ustavitve in ponovnega pričetka rudarskih
del ne prijavi inšpektorju v rokih določenih, ali je sploh ne
prijavi (60.člen),

1. če izvaja rudarska dela izvajalec del, ki ne izpolnjuje
predpisanih pogojev za izvajanje dejavnosti, ki se nanašajo
na izvajanje rudarskih dei (41.člen),

5. če v roku 15 dni ne prijavi ali sploh ne prijavi inšpektorju in
ministrstvu, pristojnem za rudarstvo ali upravni enoti, ki je
izdala dovoljenje za popolni in trajni ustavitvi rudarskih del
(61.člen).

2. če izvaja rudarska dela po revidiranem rudarskem projektu,
ki ni odobren z dovoljenjem za izvajanje del ali z enotnim
dovoljenjem (52.in 53.člen),

Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.

3. če izvaja rudarska dela na podlagi in v okviru odobrenega
rudarskega projekta za izvajanje del tako, da je zaradi tega
neposredno ogroženo življenje in zdravje delavcev,
povzročena materialna škoda ali ogroženo okolje (prvi
odstavek 42.člena),

104. člen
(prekrški)

4. če pri izvajanju del nima predpisane tehnične dokumentacije
(65.člen),

Z denarno kaznijo najmanj 1,500.000 tolarjev se kaznuje
posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti
stori prekršek iz 1.do 2. točke prvega odstavka 101., 1. do 13.točke
102. in 1 .do 5.točke 103. člena tega zakona.

5. če pri izvajanju del ne zagotovi tehnično vodenje del oziroma
tehnično nadzorstvo (47.člen),

105. člen
(mandatna kazen)

6. če ne zagotovi omenjeno nadzorstvo po osebi, ki izpolnjuje
predpisane pogoje (58.člen),
i
7. če ob začasni ustavitvi del ne ravna po določilih tretjega in
petega odstavka 60.člena,

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju
prekrška se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe:

8. čp se objekti in naprave uporabljajo brez dovoljenja za uporabo
ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem (57.člen),

1. če pri vodenju ali nadziranju ne zagotovi, izvajanje varstvenih
normativov ali ne poskrbi, da delavci uporabljajo sredstva in
opremo za varstvu pri delu,

9. če pri izdelavi tehnične dokumentacije ne upošteva v celoti ali
sploh ne upošteva določb 66.člena ali jih očitno nepravilno
uporabi,

2. če pri vodenju ali nadziranju ne zagotovi, da se delovne
priprave in naprave vzdržujejo v predpisanem stanju ter
uporabljajo v njihov namen v zvezi z varstvom pri delu.

10. če v določenem roku ne prijavi ali sploh ne prijavi pričetka
rudarskih del (56.člen),

Denarno kazen iz prvega odstavka tega člena izreče in izterja
inšpektor takoj na mestu po postopku, ki ga določa zakon, ki
ureja prekrške.

11. če ne ustanovi reševalne službe (45.člen),
12. če po končanem izvajanju rudarskih del ne izvede dokončne
sanacije okolja ali ne odpravi posledice rudarjenja ali ne izvede
potrebnih ukrepov zavarovanja (prvi odstavek 62. člena),

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
106. člen
(podelitev rudarske pravice v prehodnem obdobju)

13. če v določenem roku ne izdela ali sploh ne izdela zaključnega
elaborata o raziskovanju mineralnih surovin v raziskovalnem
prostoru (37.člen).
poročevalec, št. 15
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110. člen
(predpisi ministra, pristojnega za rudarstvo)

zakona iz prvega odstavka 21. člena tega zakona pridobila pravico
za raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne surovine, podeli
Vlada koncesijo v skladu z določbami tega zakona brez javnega
razpisa v obsegu in pod pogoji določenimi v dovoljenju, s katerim
je bila pravica pridobljena.

Minister, pristojen za rudarstvo izda tehnične predpise iz 44. člena
tega zakona najkasneje v enem letu od dneva uveljavitve tega
zakona.

Dovoljenje za raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne
surovine iz prejšnjega odstavka nadomešča odločbo o izboru za
nosilca rudarske pravice. Nosilec rudarske pravice in država
skleneta koncesijsko pogodbo v šestih mesecih po izdaji
koncesijskega akta.

Minister, pristojen za rudarstvo, izda predpise iz 8., 13., 38., 55.,
65., 67., 81., 83, 85.,86., in 89. člena tega zakona najkasneje v
šestih mesecih od dneva uveljavitve tega zakona.
111. člen
(predpisi Vlade)

Postopke priprave predloga koncesijskega akta in koncesijske
pogodbe iz prvega in drugega odstavka tega člena izvede
ministrstvo, pristojno za rudarstvo po uradni dolžnosti.

Vlada najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona določi
višino plačila, merila in pogoje za zmanjšanje plačila, način odmere,
obračunavanje in plačevanje, ter način nadzora nad izpolnjevanjem koncesijske pogodbe (četrti odstavek 15. člena).

Pravna ali fizična oseba, ki ne podpiše koncesijske pogodbe v
roku iz drugega odstavka tega člena, pravica za raziskovanje
oziroma izkoriščanje mineralne surovine preneha.

Vlada najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega zakona sprejme
državni program iz 5. člena tega zakona.

Odločbo o prenehanju pravice iz prejšnjega odstavka izda
ministrstvo, pristojno za rudarstvo.

112. člen
(veljavnost listin, upoštevanje obstoječe strokovne
izobrazbe)

Do izdaje aktov po določbah tega člena imetnik pravice iz prvega
odstavka tega člena izvaja svojo pravico v obsegu, na način in
pod pogoji določenimi v pravnomočnem dovoljenju za raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne surovine.

Diplome in javne listine o opravljenih strokovnih izpitih, pridobljene
na območju nekdanje SFRJ do 25. junija 1991, so enakovredne
diplomam in javnim listinam o strokovnih izpitih, pridobljenih v
Republiki Sloveniji.

S pričetkom odplačevanja plačila za koncesijo preneha plačevanje
vseh ostalih odškodnin za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih
surovin po zakonu iz prvega odstavka 21.člena tega zakona,
razen rudarskih škod.

Zahteve po strokovni izobrazbi oseb, ki ob prenehanju veljavnosti
zakonov iz 109. člena tega zakona že opravljajo dela in naloge
tehničnih vodij rudarskih del, samostojnih projektantov rudarskih
projektov, odgovornih projektantov rudarskih projektov, revidentov
in inšpektorjev se z uveljavitvijo tega zakona ne spremenijo.

107. člen
(prehod na nov sistem programiranja in načrtovanja z
mineralnimi surovinami)

113. člen
(veljavnost obstoječih predpisov)

Do sprejetja državnega programa in načrtov gospodarjenja s
posameznimi mineralnimi surovinami, skladno z določbami tega
zakona, se za gospodarjenje z mineralnimi surovinami in za
podeljevanje koncesij po določbah tega zakona uporabljajo
obstoječi prostorski akti države in lokalnih skupnosti.

Do izdaje novih predpisov po določbah tega zakona, se uporabljajo
naslednji predpisi:
- pravilnik o strokovni izobrazbi in usposobljenosti tehničnih vodij,
vodij tehničnih služb in nadzorno tehničnega osebja pri
raziskovanju ali izkoriščanju rudnin ter o strokovnih izpitih in
ustrezni praksi samostojnih projektantov rudarskih projektov
(Ur.l.SRS.št. 14/76 in 16/89), '
,
- pravilnik o raziskovalnem in pridobivalnem prostoru rudnin (Ur.
I.SRS, št. 9/77),
- odredba o načinu poročanja o rezultatih raziskovanja v
raziskovalnem prostoru (Ur.l.SRS, št. 23/76) pravilnik o vsebini
rudarskih projektov s področja izkoriščanja nafte in zemeljskih
plinov (Ur.l.SFRJ, št. 21/68) ki se uporablja v členih vključno od
6. do 13. člena pravilnik o vsebini rudarskih projektov za
izkoriščanje trdnih mineralnih surovin (Ur.l.SFRJ,št. 21/68),se
uporabi v celoti s tem, da se naziv GLAVNI PROJEKT v 1. in 2.
členu preimenuje V RUDARSKI PROJEKT ZA IZVAJANJE DEL,
kar velja tudi za izraz POENOSTAVLJENI rudarski projekt, ki je
naveden v 1. in 21. členu tega pravilnika,
- navodilo za obogatitev in oplemenitev mineralnih surovin, ki se
smatrajo za izkoriščanje (Ur.l.FLRJ.št. 51/59 in 1/60),
- pravilnik o tehničnih predpisih, o rudarskem merjenju, o merilnih
knjigah in o rudarskih načrtih (Ur.l.FLRJ, št. 45/60),
- predpisi o klasifikaciji in kategorizaciji rezerv posameznih
mineralnih surovin in evidenci o njih (Ur.l.SFRJ, št. 50/66),
- pravilnika o uvrščanju zalog trdnih mineralnih surovin v razrede
in vrste in o njihovi evidenci (Ur.l.SFRJ,št. 53/79),
- pravilnika o klasifikaciji in kategorizaciji rezerv talnih voda in
*

108. člen
(sanacija vrtin in opuščenih rudarskih objektov)
Z namenom varnostne in ekološke sanacije vrtin in opuščenih
rudarskih objektov, ki so bili zgrajeni za potrebe raziskovanja in
izkoriščanja ogljikovodikov do konca leta 1990, Republika Slovenija
zagotovi letno 500 mio tolarjev za obdobje treh let po uveljavitvi
tega zakona.
Sanacijska dela iz prejšnjega odstavka se oddajo na podlagi
sanacijskega programa usposobljenemu izvajalcu na podlagi
javnega razpisa.
109. člen
(postopki, pričeti pred uveljavitvijo tega zakona)
Postopki za pridobitev dovoljenja za raziskovanje oziroma
izkoriščanje mineralne surovine na podlagi zakona iz prvega
odstavka 21. člena tega zakona, ki do uveljavitve tega zakona še
niso bili dokončani, se dokončajo po predpisih, ki so veljali ob
vložitvi vloge za njihovo pridobitev.
Ministrstvo, pristojno za rudarstvo ali Vlada pri izdaji aktov iz
prejšnjega odstavka ravna skladno z določbami prvega odstavka
106.člena tega zakona.
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rudarstvu (Ur.l.SRS, št. 17/75, 23/86 in 24/89), Zakon o enotnem
načinu ugotavljanja, evidentiranja in zbiranja podatkov o rezervah
rudnin in talnih voda ter o bilanci teh rezerv (Ur.l.SFRJ, št. 53/77,
24/86 in 17/90) in Temeljni zakon o rudarstvu (Ur.l.SFRJ, št. 9/
66).

njihovi evidenci (Ur.l.SFRJ, št. 34/79),
- odloka o postopku ugotavljanja razvrščenih rudnin in talnih voda
(Ur.l.SRS.št. 1/79),
- pravilnika o klasifikaciji in kategorizaciji rezerv nafte, kondenzatov
in naravnih plinov ter o vodenju njihove evidence (Ur.l.SFRJ, št.
80/87).

114. člen
(začetek veljavnosti zakona)

113. člen
(prenehanje veljavnosti zakonov)

Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati Zakon o

OBRAZLOŽITEV
surovin, pravni ali fizični osebi, na podlagi javnega razpisa, ko je
raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralnih surovin v njenem
interesu. Za izvedbo javnega razpisa je podlaga akt za podelitev
rudarske pravice, ki je predpis Vlade Republike Slovenije. Za
primer, ko je za podelitev rudarske pravice več interesentov, so
opredeljene prednostne pravice. Po podelitvi rudarske pravice za
ureditev medsebojnih razmerij skleneta država in nosilec rudarske
pravice koncesijsko pogodbo, v kateri se opredeli namen in način
raziskovanja ali izkoriščanja mineralne surovine, določi velikost
raziskovalnega ali pridobivalnega prostora, čas trajanja rudarske
pravice, višina plačila za rudarsko pravico, predlog načina ureditve
raziskovalnega ali pridobivalnega prostora po končanem
izkoriščanju, prenehanje pogodbenega razmerja in način nadzora
nad izpolnjevanjem pogodbe. Določene so tudi omejitve pri podelitvi
rudarske pravice. Rudarska pravica je prenosljiva in se lahko
deduje, vendar le s soglasjem države. Posebni členi določajo,
kdaj pogodba med državo in nosilcem rudarske pravice preneha,
za kar se pogoji in način natančneje opredeli v pogodbi o podelitvi
rudarske pravice, in v katerih primerih se nosilcu rudarske pravice
ta lahko odvzame.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
Zakon ureja raziskovanje, izkoriščanje in gospodarjenje z
mineralnimi surovinami, ki so v lasti države, način podeljevanja
rudarske pravice za raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralnih
surovin, določa vrste dovoljenj in način ter pristojnosti pri njihovem
izdajanju, predpisuje ukrepe in pogoje za izvajanje rudarskih del,
varovanje okolja in varstvo pri delu v času izvajanja rudarskih del
pri raziskovanju oziroma izkoriščanju mineralnih surovin in drugih
rudarskih delih, ki niso v zvezi z raziskovanjem ali izkoriščanjem
mineralnih surovin, sanacijo degradiranih površin po končanem
izvajanju rudarskih del ter njihovo usposobitev za nadaljnjo
uporabo. Prav tako predpisuje organizacijo in način izvajanja
inšpekcijske službe na področju rudarstva.
V splošnih določbah so navedeni pojmi, uporabljeni v tem zakonu,
opredeljene so mineralne surovine, med njimi naravni kamen kot
naravno bogastvo, in vse vrste rudarskih del.

II. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE NA
PODROČJU GOSPODARJENJA Z MINERALNIMI
SUROVINAMI

Za podeljeno rudarsko pravico je njen nosilec obvezen plačilu,
katerega višina je odvisna od vrste, obsega in rabe mineralne
surovine, pod določenimi pogoji pa se lahko nosilec rudarske
pravice deloma ali v celoti oprosti plačila za rudarsko pravico.
Višino plačila, merila in pogoje za zmanjšanje plačila, način odmere,
obračunavanja in plačevanja ter njeno delitev med državo in
lokalno skupnostjo bo predpisala Vlada Republike Slovenije.

Predpisana je izdelava državnega programa gospodarjenja z
mineralnimi surovinami, s katerim bodo določeni cilji, usmeritve in
pogoji za usklajeno raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin
v državi in bo podlaga za izdelavo prostorskih aktov države.
Izdelan bo kot skupni program za vse mineralne surovine v državi
ob upoštevanju posebnosti posameznih območij, posebnosti in
razširjenosti posameznih mineralnih surovin in potreb po njihovem
gospodarskem izkoriščanju. Sestavljen bo iz splošnega načrta in
načrtov gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami,
katerih podrobnejšo vsebino in njegove sestavine bo predpisal
minister, pristojen za rudarstvo, predstavljali pa bodo podlago za
izdelavo prostorskih planov lokalnih skupnosti.

Nosilec rudarske pravice za raziskovanje mineralnih surovin mora
enkrat letno poročati o rezultatih raziskovanja in v šestih mesecih
po končanem raziskovanju izdelati elaborat o zalogah ali virih
mineralnih surovin v raziskovalnem prostoru ter jih klasificirati in
kategorizirati. S temi podatki mora ministrstvo, pristojno za
rudarstvo razpolagati na način, ki zagotavlja poslovno tajnost do
prenehanja veljavnosti rudarske pravice.
Opredeljena so tudi lastninsko pravna razmerja v zvezi z zemljišči,
z rudarsko pravico zajetimi v raziskovalni in/ali pridobivalni prostor
in v zvezi s pristopnim zemljiščem po tem zakonu. Predvidena je
možnost razlastitve zemljišča v korist nosilca rudarske pravice v
kolikor je za to izkazana ja vna korist, ko ni možen odkup zemljišča
ali sporazumna omejitev lastninske ali druge stvarne pravice na
zemljišču. Opredeljen je postopek razlastitve in zaščita
razlaščenca.

III. RAZISKOVANJE IN IZKORIŠČANJE MINERALNIH
SUROVIN
Država kot lastnik mineralnih surovin lahko podeli rudarsko pravico
(koncesijo) za raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralnih
*
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dela izvajala. Za pridobitev dovoljenj se zahteva vloga za izdajo
dovoljenja, za vsako dovoljenje pa je predpisano, kaj je vlogi
potrebno priložiti. Dovoljenje za izvajanje del in dovoljenje za
uporabo rudarskih objektov in naprav lahko zaradi poenostavitve
postopkov za določena rudarska dela, določena s tem zakonom,
izda tehnični vodja pravne ali fizične osebe, ki izvaja rudarsko
dejavnost. O vsakem izdanem dovoljenju mora biti obveščena
rudarska inšpekcija. Po pridobitvi dovoljenja mora izvajalec del
petnajst dni pred pričetkom rudarskih del prijaviti ministrstvu in
rudarski inšpekciji pričetek del ter odgovorno osebo za izvajanje
rudarskih del.

Rudarsko pravico za raziskovanje določenih mineralnih surovin
in dovoljenje za predhodno raziskovanje (geološka snemanja,
plitvo vrtanje, geofizikalno raziskovanje, preiskave tal ipd.) se
podeli s posebej opredeljenim dovoljenjem za raziskovanje.
Pridobitev rudarske pravice pa še ne pomeni, da njen nosilec ali
njegov izvajalec rudarskih del lahko prične z deli pri raziskovanju
oziroma izkoriščanju mineralnih surovin. Zato mora v upravnih
postopkih pridobiti ustrezna dovoljenja, navedena v petem
poglavju.

Možno je izdati tudi začasno dovoljenje za izvajanje del, ki se
lahko izda za uvajanje nove odkopne metode ali ko je predvideno
poskusno obratovanje tehnologije in naprav in traja najdlje dve
leti, nato pa se lahko izda dokončno dovoljenje na podlagi dokazil
o ustreznosti, za kar postopek predpiše minister, pristojen za
rudarstvo.

IV. RUDARSKI SKLAD
V skladu s posebnim zakonom se za upravljanje in namensko
uporabo sredstev na podlagi plačila za rudarsko pravico ustanovi
Rudarski sklad. V skladu zbrana sredstva se prvenstveno
namenjajo za izdelavo in dopolnjevanje državnega programa
gospodarjenja z mineralnimi surovinami in načrtov gospodarjenja
s posameznimi mineralnimi surovinami, za dajanje posojil,
sofinanciranje in financiranje preliminarnega raziskovanja in
raziskovanja mineralnih surovin ter odpravo posledic raziskovanja
in izkoriščanja mineralnih surovin, uvajanja novih tehnologij v
rudarstvu in za vzpostavitev in vzdrževanje baz podatkov s
področja raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin. Glede
na to, da za izvedbo prej navedenih aktivnosti niso namenjena
sredstva v nobeni od postavk proračuna Republike Slovenije s
katerimi upravlja Ministrstvo za gospodarske dejavnosti menimo,
da je ustanovitev sklada za te namene nujnost.

VI. USTAVITEV IZVAJANJA IN TRA INA OPUSTITEV
RUDARSKIH DEL
Ustavitev izvajanja rudarskih del je lahko začasna, začasno
pričakovana ter popolna in trajna. Od vrste ustavitev rudarskih
del je odvisno, v kakšnem času in kateremu upravnemu organu
mora izvajalec rudarskih del prijaviti ustavitev izvajanja. Popolna
in trajna ustavitev rudarskih del je mogoča le na podlagi
revidiranega rudarskega projekta.
Zakon nalaga izvajalcu del, da med začasno ustavitvijo del redno
vzdržuje vse prostore obratovanja. Po pridobitvi dovoljenja za
opustitev izkoriščanja mineralnih surovin mora nosilec rudarske
pravice na svoje stroške, v kolikor ni upravičen do sorazmerne
povrnitve stroškov iz naslova plačila spremembe namembnosti,
izvesti dokončno sanacijo okolja in odpraviti posledice, ki so
nastale pri izvajanju rudarskih del. Tudi izvajalec ostalih rudarskih
del po tem zakonu je dolžan izvršiti sanacijo okolja in odpraviti
posledice izvajanja rudarskih del. Upravni organ preveri, če je
sanacija okolja izvršena v skladu z rudarskim projektom in na
podlagi tega izda odločbo, s katero pravice in obveznosti iz
dovoljenj za raziskovanje in/ali izkoriščanje prenehajo, kar je pogoj
za ukinitev rudarske pravice. Vso dokumentacijo v zvezi z
raziskovanjem in izkoriščanjem se mora pred ukinitvijo rudarske
pravice predati Arhivu Slovenije.

V. IZVAJANJE RUDARSKIH DEL
Rudarska dela lahko izvaja pravna ali fizična oseba, registrirana
za to dejavnost v Republiki Sloveniji in izpolnjuje tudi druge
predpisane pogoje. Rudarska dela se smejo opravljati le na podlagi
odobrenega rudarskega projekta za izvajanje del ob upoštevanju
tehničnih normativov, ukrepov za varstvo delavcev, predpisov o
varstvu pri delu in varstvu okolja po pridobitvi ustreznih dovoljenj.
Za izvajanje rudarskih del izda minister pristojen za rudarstvo
predpise o tehničnih ukrepih v rudarstvu in sicer za dela na
površini, pri podzemnih delih, pri prevozih v podzemnih prostorih
in na površini, za električne napeljave in inštalacije, za pridobivanje
ogljikovodikov in izkoriščanje geotermije, pri bogatenju mineralnih
surovin, pri skladiščenju in izrabi sekundarnih ali trenutno odpadnih
surovin v rudarstvu in druge tehnične in varstvene predpise.
Vsak izvajalec rudarskih del mora zagotavljati tehnično vodenje
in projektantski nadzor ter izvajanje predpisov s področja varstva
pri delu, izvajalec rudarskih del pod zemljo pa mora obvezno
organizirati službo varstva pri delu. Izvajalec rudarskih del v
posebej navedenih nevarnih pogojih mora organizirati reševalno
službo. Določeni so pogoji, katere morajo izpolnjevati osebe, ki
opravljajo strokovne naloge iz varstva pri delu in za tehnične
vodje rudarskih del.

VII. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN
PROJEKTIRANJE
Za izvajanje rudarskih del si mora izvajalec pridobiti dovoljenje,
za katerega izdajo mora imeti izdelano tehnično dokumentacijo.
Zakon določa obseg in vsebino tehnične dokumentacije s
posebnim poudarkom na upoštevanju predpisov s področja
varstva pri delu in varstva okolja. Med tehnično dokumentacijo
vključuje tudi dokumentacijo o vplivih rudarskih del na okolje in
dokumentacijo o določitvi kategorizacije jam, delov jam in delovišč,
kjer se izvajajo rudarska dela. Definirane so posamezne vrste
rudarskih projektov in dokumentacije. Podrobno vsebino in obseg
tehnične dokumentacije predpiše minister, pristojen za rudarstvo.

Za izvajanje rudarskih del, ki se nanašajo neposredno na
raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, se izdajajo:
dovoljenje za raziskovanje, dovoljenje za izkoriščanje, dovoljenje
za opustitev izkoriščanja, dovoljenje za izvajanje del in dovoljenje
za uporabo rudarskih objektov in naprav. Za izvajanje rudarskih
del, ki se ne nanašajo neposredno na raziskovanje in izkoriščanje
mineralnih surovin pa se izdajajo le dovoljenje za izvajanje del in
dovoljenje za uporabo objektov in naprav. Dovoljenja izdaja minister, pristojen za rudarstvo, če pa gre za mineralne surovine, ki
niso opredeljene kot naravno bogastvo pa je za izdajo dovoljenj
pristojen upravni organ, na območju katerega se bodo rudarska
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Določeni so pogoji, kdo lahko izdeluje rudarske projekte in kdo jih
lahko revidira, ob tem pa opredeljuje tudi naloge revidenta, potek
revizije in revizijsko klavzulo.
Osebe, ki izdelujejo tehnično dokumentacijo, jo revidirajo ali vršijo
projektantski nadzor nad rudarskimi deli, morajo imeti opravljen
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X. KAZENSKE DOLOČBE

strokovni izpit za samostojnega projektanta rudarskih projektov.
Tehnični vodje pa morajo imeti opravljen strokovni izpit za
tehničnega vodjo rudarskih del. Vsebino in način opravljanja
strokovnih izpitov kot tudi posebne pogoje glede strokovne
usposobljenosti tehničnih vodij rudarskih del in samostojnih
projektantov rudarskih projektov predpiše minister pristojen za
rudarstvo.

Neupoštevanje ali kršenje določb tega zakona je opredeljeno kot
prekršek, za kar se kaznuje pravna oseba ali posameznik z
denarno kaznijo. Poleg tega le predvidena možnost, da se za
določene kršitve lahko kaznuje takoj na mestu za prekršek
odgovorna oseba izvajalca, kateri denarno kazen izreče in izterja
rudarski inšpektor po postopku, ki ga določa zakon o prekrških.

VIII. RUDARSKA INŠPEKCIJA

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Zakon v tem poglavju opredeljuje Republiški rudarski inšpektorat
kot nosilca inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem rudarskih del.
Natančno so opredeljene pristojnosti inšpekcije ter pravice in
dolžnosti rudarskih inšpektorjev. Poleg tega je predpisana potrebna
strokovna izobrazba rudarskih inšpektorjev.

V prehodnih in končnih določbah je določen postopek podelitve
rudarske pravice fizičnim ali pravnim osebam, ki ob uveljavitvi
zakona že imajo dovoljenje za raziskovanje ali izkoriščanje
mineralnih surovin.
Določen je prehod na nov sistem programiranja in načrtovanja z
mineralnimi surovinami.

IX. VAROVANJE IN UREJANJE OKOLJA

Predvidena je prva faza izvedbe najnujnejših del za varnostno in
ekološko sanacijo vrtin in opuščenih rudarskih objektov, zgrajenih
za potrebe raziskovanja in izkoriščanja ogljikovodikov.

Ob izvajanju rudarskih del se ne sme presegati dopustnih
obremenitev okolja, v skladu z dovoljenjem za poseg v prostor.
Za izvajanje tega je odgovoren nosilec rudarske pravice. Prav
tako je nosilcu rudarske pravice predpisano, da mora med,
najkasneje pa po končanem izvajanju rudarskih del, usposobiti
površino poškodovano zaradi rudarskih del za ponovno uporabo.
To poglavje ureja tudi graditev objektov v območju pridobiva/nega
prostora. Izvajalec del lahko v tehnološkem postopku uporablja
tudi vodo, ki jo odpre z rudarskimi deli v skladu z zakonom, ki
ureja vode, vendar jo mora pred izpustom v površinsko vodo
očistiti skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

Določen je način obravnave postopkov za pridobitev dovoljenja
za raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralnih surovin, ki ob
uveljavitvi tega zakona še ne bodo končani.
Našteti so vsi tehnični predpisi in drugi predpisi, katere izda minister, pristojen za rudarstvo v enem letu oziroma šestih mesecih
od uveljavitve tega zakona in predpisi, ki jih sprejme Vlada po
uveljavitvi tega zakona.
Navedeni so predpisi, ki se bodo uporabljali do izdaje novih, kateri
zakoni prenehajo veljati z dnem uveljavitve tega zakona in ureja
se veljavnost listin ter upoštevanje obstoječe strokovne izobrazbe.
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(ZUDVPV-?)

- EPA 392 - II prva obravnava
Poslanec Franc Jazbec je dne 29. januarja 1998 predložil
v obravnavo predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s
področja varnosti železniškega prometa (ZUDVPV-?) prva obravnava, EPA 392-11.
Dne 30. maja 1994 je Vlada Republike Slovenije predložila
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
varnosti v železniškem prometu - prva obravnava (EPA
683), ki ureja enako oziroma podobno vsebino kot
predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga je
predložila Vlada Republike Slovenije še ni končan, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora zadržal
dodelitev predloga zakona, ki ga je v obravnavo predložil
poslanec Franc Jazbec.

Franc Jazbec
poslanec DZ RS

ROČJA VARNOSTI ŽELEZNIŠKEGA PROMETA - PRVA
OBRAVNAVA.

Podpisani poslanec Državnega zbora RS pošilja na podlagi
174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (Ur. list RS, št. 40/93, 80/94 in 28/96) v obravnavo in
sprejem po rednem postopku;

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije bo pri obravnavi predloga zakona
na sejah Državnega zbora in matičnega delovnega telesa
sodeloval predlagatelj predloga zakona.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O UREDITVI DOLOČENIH VPRAŠANJ S POD-

Franc Jazbec, l.r.
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vsakoletnega dogovornega programa medželezniško organizacijo
in upravljalcem ceste ne odraža sedanjega dejanskega stanja.

I. UVOD

1. Ocena stanja in razlogi za spremembo zakona

2. Cilji in načela zakona

Zakon o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti
železniškega prometa (Uradni list SRS št. 28/81 in št. 38/86)
določa, da železniška organizacija in upravljalec ceste s
sporazumom uredita medsebojna razmerja glede vzdrževanja
cestnih prehodov preko železniške proge.

Predlog sprememb Zakona o uroditvi določenih vprašanj s
področja varnosti železniškega prometa s črtanjem 30. člena ter
členov 42, 43, 44, 45 in 46 iz Poglavja - prehodnih in končnih
določb, zagotavlja sistemsko jasno ureditev vzdrževanja cestnoželezniških prehodov in naprav v skladu z obstoječo zakonodajo
o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški
mreži.

Stroške za vzdrževanje naprav, s katerimi se udeležencem v
cestnem prometu dajejo znaki, da se cestnemu prehodu približuje
vlak in stroške za vzdrževanje naprav za zapiranje prometa na
cestnem prehodu v pogojih in obsegu, kot to predpisujejo veljavni
predpisi o varnosti cestnega prometa ter nujne stroške za ravnanje
s takšnimi napravami trpijo v enakih delih železniška organizacija
in upravljalec ceste, če se ne sporazumeta drugače. Stroške za
zavarovanje križanj železniške proge s cesto sporazumno
določata in nosita železniška organizacija in upravljalec ceste.
Predvidena je tudi ad hoc arbitraža, če do navedenih sporazumov
ne pride.

Predlagana sprememba zakona pomeni tudi uskladitev z obstoječo
zakonodajo ter Ustavo Republike Slovenije, ki več ne pozna
dogovornega sistema. Potrebno je v celotnem tekstu tudi
redakcijsko črtanje in nadomestilo besed: "jugoslovanske
železnice, organizacije združenega dela, imetniki pravice
uporabe,".

Zakon o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi
železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju
javnega podjetja Slovenske železnice (Uradni list RS št. 71/93)
določa, da v okviru železniških prometnih storitev država zaradi
javnega interesa zagotavlja storitev vzdrževanja in razvoja
železniške infrastrukture in med drugim tudi varnost in urejenost
železniškega prometa. Sredstva železniški organizaciji za
navedene storitve in varnost ter urejenost prometa se zagotavlja
z nadomestili za uporabo železniške infrastrukture, cenami
železniških prometnih storitev, iz proračuna države, itd...

3. Ocena finančnih sredstev iz državnega proračuna
Ker Republika Slovenija nastopa kot sofinancer preko javnega
podjetja Slovenske železnice d.d. pri pokrivanju storitev
vzdrževanja železniške infrastrukture ter varnosti in urejenosti
železniškega prometa in ker so v večini primerov upravljalci cest
sedanje občine, neposrednih posledic za državni proračun ne
bo

Trenutno stanje je takšno, da javno podjetje Slovenske železnice
d.d. Ljubljana, kljub zagotovljenim sredstvom za financiranje v
skladu z Zakonom o načinu opravljanja in financiranja prometa
na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem
preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (Uradni list
RS št. 71/93) upravljalcem cest brez kakršnihkoli pogodb (ki bi
nadomeščale prvotno predpisane sporazume), obračunava
upravljalcem cest stroške za vzdrževanje vozišča na cestnem
prehodu ter stroške vzdrževanja varnostnih naprav, naprav za
zapiranje prometa ter stroške za ravnanje s takšnimi napravami.

!!. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Zakonu o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti
železniškega prometa (Uradni list SRS št. 28/81 in št. 38/86) se
črtajo: 30. člen, 42. člen, 43. člen, 44. člen, 45. člen in 46. člen.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Dosedanja ureditev zakona, ki temelji na preživelem sistemu
sporazumevanja in dogovarjanja in ki predvideva tudi določitev

III. OBRAZLOŽITEV
Prvi člen določa, da se črtajo 30. člen, 42. člen, 43. člen, 44. člen,
45. člen in 46. člen Zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja
varnosti železniškega prometa. S predlagano spremembo se
zagotavlja sistemsko jasno ureditev vzdrževanja cestno-
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železniških prehodov in naprav v skladu z obstoječo zakonodajo
o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječiželezniški
mreži ter uskladi z obstoječo zakonodajo in Ustavo Republike
Slovenije, ki več ne pozna dogovornega sistema.
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promet na cestnem prehodu. Ti stroški so:

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE ČRTAJO
30. člen

1. materialni poslovni stroški, ki se nanašajo na cestni prehod;

Zaradi varnosti in potreb pešcev v območju železniške postaje
se lahko zgradi podhod ali nadhod pod oziroma nad železniško
progo.

2. amortizacija sredstev za zagotovitev varnega in neoviranega
prometa na cestnem prehodu;
3. ustrezen del zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki se
nanašajo na cestni prehod, plačajo pa iz dohodka;

Vsa vprašanja v zvezi s podhodi in nadhodi urejata upravljalec
lokalnih cest in železniška organizacija.
42. člen

4. osebni dohodki delavcev, ki na cestnem prehodu ravnajo z
varnostnimi sredstvi;

Stroške za vzdrževanje cestnega prehoda in stroške za
zagotovitev varnega in neoviranega prometa na cestnem prehodu
trpijo:

5. del poslovnih stroškov in del osebnih dohodkov, ki nastajajo z
vzdrževanjem in zagotavljanjem varnosti na cestnem prehodu
pri upravi delovne enote.

1. stroške za vzdrževanje tirov in drugih delov železniške proge
na cestnem prehodu, signalnih naprav in znakov, ki opozarjajo
železniške delavce v vlaku na cestni prehod in na železniške
telefonske zveze s cestnim prehodom - železniška
organizacija;

Poleg stroškov iz prejšnjega odstavka se lahko obračunava v
zvezi s poslovanjem na cestnem prehodu tudi ustrezen del
akumulacije za rezervni sklad in za sklad skupne porabe.

2. stroške za vzdrževanje vozišča na cestnem prehodu ter
cestnih prometnih znakov, ki opozarjajo udeležence v cestnem
prometu na cestni prehod - upravljalec ceste;

Križanje železniške proge s cesto morajo biti izvedena z
nadvozom ali podvozom v primerih iz 1. točke 21 člena tega
zakona najkasneje v devetih letih, v primerih iz 2. in 3. točke 21.
člena tega zakona najkasneje v desetih letih od niegove uveljavitve.

44. člen

3. stroški za vzdrževanje naprav, s katerimi se udeležencem v
cestnem prometu dajejo znaki, da se cestnemu prehodu
približuje vlak in stroške za vzdrževanje naprav za zapiranje
prometa na cestnem prehodu v pogojih in obsegu, kot to
predpisujejo veljavni predpisi o varnosti cestnega prometa,
ter nujne stroške za ravnanje s takimi napravami - v enakih
delih železniška organizacija in upravljalec ceste, če se ne
sporazumeta drugače.

Križanja železniške proge s cestami morajo biti zavarovana z
zapornicami ali polzapornicami ali svetlobnimi in zvočnimi
napravami v primerih iz 22. člena tega zakona najkasneje v roku
devetih let od njegove uveljavitve.
45. člen
Ureditev zavarovanj križanj železniških prog s cestami v smislu
21.,22. in 24. člena tega zakona določita železniška transportna
organizacija in upravljalec ceste s programom. Program, s katerim
določita železniška transportna organizacija in upravljalec ceste
ureditev zavarovanj križanj železniških prog s cestami in
zmanjšanje števila železniško-cestnih prehodov, mora biti izdelan
in sprejet v roku enega leta od uveljavitve tega zakona in ga je
potrebno letno dopolnjevati.

Železniška organizacija trpi vse stroške, ki jih imajo postaje in
druga mesta, na katerih se ureja železniški promet ali ki
neposredno sodelujejo v železniškem prometu, z urejanjem
vožnje vlakov in drugim delom, ki je v zvezi z zagotovitvijo varnega
in neoviranega prometa na cestnem prehodu.
Če uporablja javno cesto ali drugo cesto, ki ni javna, predvsem ali
edinole določena organizacija združenega dela ali druga
organizacija, trpi stroške za vzdrževanje vozišča in za zagotovitev varnega in neoviranega prometa na cestnem prehodu iz 2. in
3. točke prvega odstavka tega člena v celoti ta organizacija.

46. člen
Stroške za zavarovanje križanj železniške proge s cesto v smislu
21. in 22. člena tega zakona sporazumno določita in nosita
železniška organizacija in upravljalec ceste. Če do sporazuma
ne pride, odloči o tem priložnostna arbitražna komisija, ki jo
sestavljata dva predstavnika železniške organizacije in dva
predstavnika upravljalca ceste, ter predsednik, ki ga ti izvolijo.

43. člen
Stroški za vzdrževanje vozišča in stroški za zagotovitev
neoviranega prometa iz 2. in 3. točke prvega odstavka in tretjega
odstavka prejšnjega člena tega zakona, se ugotavljajo in
obračunavajo izključno na podlagi skupnih stroškov tiste
železniške organizacije združenega dela, ki v okviru svoje
dejavnosti vzdržuje cestni prehod in skrbi za varen in neoviran
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Pri svoji odločitvi priložnostna arbitražna komisija upošteva
predvsem povečanje prometa, urbanistične in tehnološke
spremembe v železniškem in cestnem prometu.
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Predlog sprememb in dopolnitev

NACIONALNEGA

ŽELEZNIŠKE

PROGRAMA

RAZVOJA

INFRASTRUKTURE

(NPRSZI-A)
■ EPA 377 - II -

Vlada Republike Slovenije je na 47. seji dne 29/1 -1998 sprejela;
- PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV NACIONALNEGA
PROGRAMA RAZVOJA ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 166. in 168. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
S tem predlogom nadomešča gradivo, ki ga je poslala z dopisom
št. 340-34/97-1 (N) dne 21/1-1998.

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze,
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze.

slovenske železniške infrastrukture, ki pa zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev ni bil realiziran v planiranem obsegu, kar je
zelo zaskrbljujoče, tako zaradi vkjučitve v evropsko integracijo
kot zaradi nadaljnega razvoja Luke Koper in ostalega slovenskega
gospodarstva, ki je življenjsko odvisno od železniške povezave
z državami srednje in vzhodne Evrope.

UVOD

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREMEMBE IN
DOPOLNITVE NACIONALNEGA PROGRAMA
RAZVOJA SLOVENSKE ŽELEZNIŠKE
INFRASTRUKTURE

V obdobju izvajanja Nacionalnega programa razvoja slovenske
železniške infrastrukture med leti 1994 - 1997 je bilo izvedeno
122 km remontov na obstoječi železniški infrastrukturi v vrednosti
11.352 mio sit, od tega s sredstvi kreditov EBOR/EIB 10.341 mio
sit ter 1011 mio sit iz proračunskih sredstev.
V primerjavi z Nacionalnim programom je to 56,3% realizacija
planiranih naložb (71% koriščenih sredstev iz kreditov ter 18%
realizirano glede na planirana sredstva iz proračuna).

Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture
kot temeljni dokument razvoja in posodobitve slovenske
železniške infrastrukturne mreže je bil sprejet v marcu 1996 (Ur.list
RS št. 13/1, marec 1996).
I
Obstoječe železniške proge, ki so bile pretežno zgrajene v
prejšnjem stoletju, s svojimi tehničnimi parametri in zmogljivostjo
ne ustrezajo več sodobnim prevoznim potrebam v evropskem in
svetovnem merilu.

Za obnovo vozne mreže, sanacijo mostov, zidov, plazov, odpravo
ozkih grl ter obnovo signalno-varnostnih in telekomunikacijskih
naprav se je v istem obdobju uporabilo 3.241 mio sit iz naslova
kreditov EBOR/EIB te 5.550 mio sit proračunskih sredstev, kar

Kot posledica teh dejstev je bil sprejet Nacionalni program razvoja
11. februar 1998
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skupaj znese 8.791 mio sit.
V primerjavi z Nacionalnim programom je to 42,8% realizacija
planiranih naložb (49,2% koriščenih sredstev iz kreditov ter 39,8%
realizirano glede na planirana sredstva iz proračuna).

III. POGLAVITNE REŠITVE SPREMEMB IN
DOPOLNITEV NACIONALNEGA PROGRAMA
RAZVOJA SLOVENSKE ŽELEZNIŠKE
INFRASTRUKTURE

Za dograditev obstoječih prog ter modernizacijo ranžirne postaje
Zalog so se v omenjenem obdobju uporabila sredstva v višini
3.642 mio sit, kar je 12,6% planirane realizacije v Nacionalnem
programu.Od tega je bilo porabljenih sredstev iz kreditov EBOR/
EIB v višini 1.691 mio sit (28,1 % glede na planirano v Nacionalnem
programu) ter proračunskih sredstev 1.951 mio sit ( 8.3% glede
na planirano v Nacionalnem programu).

Za izvedbo Sprememb in dopolnitev nacionalnega programa
razvoja slovenske železniške infrastrukture je nujno zagotoviti
stalni vir sredstev za financiranje. Izgradnja moderne železniške
infrastrukture je soobveza Republike Slovenije kot podpisnice
zaključne listine konference ministrov v Helsinkih leta 1997 ter
Sporazuma med Vladama Republike Slovenije in Republike
Madžarske o vzpostavitvi neposredne železniške povezave, v
katerem je zapisano, da pogodbenica v primeru zamude roka
izvedbe nove železniške proge mora povrniti drugi pogodbenici
dejanske stroške, ki so nastali s tem.
V skladu z zaključno listino konference ministrov v Helsinkih so
najpomembnejši cilji sprememb dopolnitve nacionalnega programa
razvoja slovenske železniške infrastrukture na progah V. in X.
koridorja.

Skupno je bilo iz sklopa Nacionalnega programa razvoja slovenskih
železnic, kjer so bile planirane investicije v višini 70.251 mio sit,
dejansko realizirano le 23.785 mio sit, kar je 33,9% glede na plan
iz Nacionalnega programa. Od tega so bili koriščeni krediti EBOR/
El B v višini 15.273 mio sit, kar je 56,3% glede na planiranih 27.129
mio sit v Nacionalnem programu ter proračunska sredstva v
višini 8.512 mio sit, kar je 19,7% glede na planiranih 43.122 mio
sit v Nacionalnem programu.

II. CILJI, KI SE ŽELIJO DOSEČI S SPREMEMBAMI IN
DOPOLNITVAMI NACIONALNEGA PROGRAMA
RAZVOJA SLOVENSKE ŽELEZNIŠKE
INFRASTRUKTURE

IV. FINANČNE POSLEDICE SPREMEMB IN
DOPOLNITEV NACIONALNEGA PROGRAMA
RAZVOJA SLOVENSKE ŽELEZNIŠKE
INFRASTRUKTURE

Cilj Republike Slovenije je vključitev v Evropsko skupnost. Za
vstop v Evropsko skupnost mora biti železniška infrastruktura
primerna in v skladu z mednarodnimi predpisi in standardi, ki
veljajo v Evropski skupnosti:

V obdobju 1993 - 1997 je bil program posodobitve železniške
infrastrukture zaradi pomanjkanja finančnih sredstev le delno
realiziran, kar je zaskrbljujoče, zlasti glede globalne usmeritve
Republike Slovenije za vključitev v Evropsko skupnost.

1. AGC - Evropski sporazum o najpomembnejših mednarodnih
železniških progah, ki ga je sprejela Ekonomska komisija
Združenih narodov - UN ECE leta 1985,

Krediti in proračunska sredstva v minulem obdobju so komaj
zadostovala za tekoče vzdrževanje in del planiranih remontov in
obnov železniške infrastrukture.

2. AGTC - Evropski sporazum o pomembnejših progah
mednarodnega kombiniranega transporta in pripadajočih
napravah.

Sredstva za izvedbo Sprememb in dopolnitev nacionalnega
programa razvoja slovenske železniške infrastrukture bo morala
zagotoviti Vlada Republike Slovenije v sklopu proračuna in drugih
domačih in tujih virov, na podlagi letnih načrtov razvoja, gradnje,
modernizacije in vzdrževanja železniške infrastrukture, ki bodo
za koledarsko leto sestavljeni na podlagi Sprememb in dopolnitev
nacionalnega programa slovenske železniške infrastrukture.

S predlaganimi Spremembami in dopolnitvami nacionalnega
programa razvoja slovenske železniške infrastrukture želimo
zagotoviti minimalno potrebne posodobitve in dograditve slovenske
železniške infrastrukture, kar vključuje:

Znesek potrebnih sredstev za izvedbo predvidenih Sprememb in
dopolnitev nacionalnega programa je razviden iz tabele 5/1.

a remont obstoječih prog v dolžini minimalno 30 km letno, obnova
telekomunikacijskega sistema, signalno-varnostnih naprav ter
odprava "ozkih grl", za kar bi letno potrebovali 4.461 mio sit,
kar znese v obravnavanem obdobju(1998 - 2005) 37.288 mio
sit (po cenah 31.12.1996)

V obravnavanem obdobju med leti 1998 do vključno 2005
potrebujemo za realizacijo Sprememb in dopolnitev programa
naslednja sredstva:

b. gradnjo nove proge za povezavo Republike Slovenije z
Republiko Madžarsko v dolžini 25 km, ki mora biti v skladu z
meddržavnim sporazumom dokončana v letu 1999, za kar bi
potrebovali 14.105 mio sit (po cenah 31.12.1996)

- za izvedbo remontov na obstoječi železniški infrastrukturi 20.888
mio sit (v nacionalnem programu je bilo predvidenih 44.872 mio
Sit)

c. gradnjo izvennivojskih križanj ceste z železnico in
izvennivojskih dostopov na perone (1998 - 2005), za kar bi
potrebovali 1.448 mio sit

- za obnovo vozne mreže, sanacijo mostov, zidov odpravo ozkih
grl ter obnovo SV - TK naprav na obstoječi železniški
infrastrukturi 16.400 mio sit (v nacionalnem programu je bilo
predvidenih 23.728 mio sit)

d. gradnjo drugega tira na progi Koper - Divača v dolžini 45,8 km
(2001 - 2005), za kar bi potrebovali 46.764 mio sit

- za dograditev železniške infrastrukture 72.266 mio sit (v
nacionalnem programu je bilo predvidenih 1,12.259 mio sit)

e. gradnjo sodobnejših sistemov signalno-varnostnih naprav
(1999 - 2005), za kar bi potrebovali 7.649 mio sit

- za vspostavitev sistema prog za višje in visoke hitrosti 64.855
mio sit (v nacionalnem programu je bilo predvidenih 64.855 mio
sit)

f. izvedbo daljinskega vodenja vozne mreže in stabilnih naprav
elektrovleke na mreži slovenskih železnic (1998 - 2003), za
kar bi potrebovali 2.300 mio sit
*
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Za operativno zagotovitev predvidenih sredstev predlaga
Ministrstvo za promet in zveze tretji sklep, s katerim Vlada
Republike Slovenije zadolžuje pristojni ministrstvi, da potrebna
sredstva zagotovita v okviru proračunov za naslednja leta.

Skupno bomo potrebovali za realizacijo Sprememb in dopolnitev
nacionalnega programa razvoja slovenske infrastrukture 173.959
mio sit (v nacionalnem programu je bilo predvidenih 245.714 mio
sit).

3. Sprememba:

BESEDILO SPREMEMB IN
DOPOLNITEV NACIONALNEGA
PROGRAMA RAZVOJA ŽELEZNIŠKE
INFRASTRUKTURE

V poglavju "5.0 DINAMIKA RAZVOJA IN POTREBNA FINANČNA
SREDSTVA" se v točki 5.1 za zadnjim odstavkom doda besedilo,
ki se glasi:
Projekti, financirani s posojili EBOR/EIB, se bodo izvajali
tudi v letih 1998 In 1999. Gre za nadaljevanje dveh projektov
iz obdobja 1994-97: Obnova telekomunikacijskega sistema
in Odprava ozkih grl ter za nov projekt Modernizacija SV
naprav na progi Ljubijana-Sežana, ki se financira iz sredstev
(prihranki) EBOR, ki so nastala pri nakupu materiala za
izvajanje remontov.

(Uradni list RS, št. 13/1. marec 1996)

1. Sprememba:

Obnova telekomunikacijskega sistema obsega zamenjavo
obstoječega zastarelega analognega telekomunikacijskega
sistema z novim digitalnim telekomunikacijskim sistemom.
Projekt je nadaljevanje s posojilom EBOR/EIB začete
naložbe. Z dokončanjem naložbe bo vzpostavljen sodoben
telekomunikacijski sistem na celotnem križu slovenskih
železnic.

V poglavju "2.0 SMERI RAZVOJA EVROPSKE ŽELEZNIŠKE
INFRASTRUKTURE" se za zadnjim odstavkom doda novo
besedilo, ki se glasi:
Peti dokument sta sklepni listini panevropskih konferenc
ministrov za promet, ki sta bili na Kreti (1994) in v Helsinkih
(1997).
V listinah sta poteka koridorjev V in X opredeljena z
naslednjimi ključnimi točkami:

V okviru projekta Odprava ozkih grl se bo izvedla sanacija
predora Poganek na progi Ljubljana-Zidani Most, s čimer
bosta zagotovljena možnost normalnega prevoza oprtne
tehnike sistema A tudi skozi ta predor.

- koridor V - glavna smer:
Benetke-Trst/Koper-Ljubijana-Maribor-državna meja
Slovenija/Madžarska-Budimpešta-državna meja
Madžarska/Ukrajina-Uzgorod-Lvov (Kijev)

Modernizacija signalnovarnostnih naprav obsega vgradnjo
elektronskih signalnovarnostnih naprav namesto zastarelih
mehaničnih ali relejnih varnostnih naprav na odseku
Ljubijana-Sežana.

- koridor X - glavna smer:
Salzburg-Ljubljana-Zagreb-Beograd-Niš-Skopje-VelesThessaloniki
- stranska veja:
4
po obstoječi trasi: Maribor-Zidani Most-Dobova
(Gradec-Maribor-Zagreb)

Financiranje teh projektov v letih 1998 in 1999 je vključeno v
tabeli 5/1.

4. Sprememba:

2. Sprememba:

Besedilo v točkah 5.2, 5.21 in 5.22 poglavja "5.0 DINAMIKA
RAZVOJA IN POTREBNA FINANČNA SREDSTVA" se nadomesti
z novim besedilom, ki se glasi:

Besedilo zadnjega stavka četrtega odstavka poglavja "4.0
RAZVOJ SLOVENSKE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE"se
nadomesti z novim stavkom, ki se glasi:

5.2 Drugi razvojni projekti

Prevladujočo vlogo v razvoju slovenske železniške
infrastrukture imajo proge, ki ležijo v smereh koridorjev V in
X.

Pri obnovi obstoječih prog gre za naložbe, potrebne za
ohranjanje ekspioatacijske sposobnosti obstoječih prog na
čim višji tehnični ravni v skladu s sporazumoma AGC in
AGTC.
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Dograditev obstoječih prog po letu 2005 je opredeljena z
naslednjimi razvojnimi projekti, ki pa v tabeli 5/1 niso zajeti
in niso predmet finančnega načrta do leta 2005:

Dinamika obnove obstoječih prog do leta 2005 je razvidna
iz tabele 5/1.
V drugem stolpcu (remont) so prikazana potrebna letna
sredstva za 30 km remonta, v tretjem (druge naložbe) pa
potrebna letna sredstva za letno investicijsko porabo pri
prenovitvi postaj, prog in signalnovarnostnih napravah, za
naložbe za povečanje varnosti po odločbah republiških
inšpekcijskih služb, za gradnjo manj zahtevnih podhodov
in izvennivojskih križanj cest z železnico, obnovo vozne
mreže ipd.

- gradnja drugega tira na odsekih:
• Ljubljana-Jesenice (71,2 km),
• Maribor-Šentiij (16,5 km),
- gradnja nove proge Beitinci-Lendava (20,0 km),
- gradnja teiekomandne naprave na progi Sežana-Jesenice
(129,8 km),
- elektrifikacija proge Sežana-Anhovo (56,6 km),
- elektrifikacija proge Anhovo-Jesenice (73,2 km),
- gradnja ljubljanskega železniškega vozlišča,
- gradnja objektov in naprav postaje Ljubljana,
- gradnja novih regionalnih prog (slika 4/2), ki dopolnjujejo
obstoječi železniški sistem.

5.2.2 Dograditev obstoječih prog
Dograditev obstoječih prog do leta 2005 je opredeljena z
naslednjimi razvojnimi projekti:
- gradnja nove proge za povezavo Slovenije z Madžarsko
(25,0 km; 1998-1999),
- gradnja drugega tira na progi Koper-Divača (45,8 km; 20012004),
- gradnja sodobnejših sistemov signalnovarnostnih naprav
na progah• Pragersko-Ormož-Murska Sobota (2000-2003),
• Koper-Divača (1999-2000),
• Ljubljana-Jesenice (2003-2004),
• Pivka-liirska Bistrica (2004-2005),
• izvedba daljinskega vodenja vozne mreže in stabilnih
naprav elektrovleke na mreži slovenskih železnic (19992003),
- gradnja izvennivojskih križanj ceste z železnico in
izvennivojskih dostopov na perone (1998-2005).

5. Sprememba:
V točki 5.2.3 poglavja "5.0 DINAMIKA RAZVOJA IN POTREBNA
FINANČNA SREDSTVA" se novelira tabela 5/1, dodajo tabele 5/
1a, 5/1 b in 5/1 c in se na koncu tretjega odstavka doda stavek, ki
se glasi:
Dinamika in potrebna sredstva za projekte, ki bodo izvedeni
do leta 2005, so prikazani v petem stolpcu tabele 5/1.

6. Sprememba:
V točki 5.2.3 poglavja "5.0 DINAMIKA RAZVOJA IN POTREBNA
FINANČNA SREDSTVA" se novelira tabela 5/2.

Dinamika in potrebna sredstva za te projekte do leta 2005
so prikazani v četrtem stolpcu tabele 5/1.

V
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7. Končna določba:

po objavi besedila sprememb in dopolnitev Nacionalnega
programa razvoja slovenske železniške infrastrukture v Uradnem
listu RS.

Spremembe in dopolnitve nacionalnega programa razvoja
slovenske železniške infrastrukture začnejo veljati petnajsti dan

OBRAZLOŽITEV
in spremembami (Sprememba št. 2) opredelili prevladujočo vlogo
prog, ki ležijo v smereh koridorjev V in X.

Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture
kot temeljni dokument razvoja in posodobitve slovenske
železniške infrastrukturne mreže je bil sprejet v marcu 1996 (Ur. list
RS št. 13/1, marec 1996).

Opredelitev in nadaljevanje projektov posodobitve železniške
infrastrukture, ki so opredeljeni s Spremembami in dopolnitvijo
nacionalnega programa razvoja slovenske železniške infrastrukture želimo opredeliti minimalni razvoj, kar smo upoštevali v
poglavju 5.0. V tem poglavju smo z dopolnitvami in spremembami
(Spremembe št. 3, 4,5 in 6) opredelili:
- nadaljevanje projektov posodobitve železniške infrastrukture,
- dinamiko obnove in dograditve slovenske železniške
infrastrukture v obdobju do leta 2005,
■ dograditev obstoječih prog po letu 2005.

S predlaganimi Spremembami in dopolnitvami nacionalnega
programa razvoja slovenske železniške infrastrukture želimo
opredeliti minimalno potrebne posodobitve in dograditve slovenske
železniške infrastrukture.
V sklepnih listinah panevropskih konferenc ministrov za promet,
ki sta bili na Kreti (1994) invHelsinkih(1997), sta bila opredeljena
koridorja V in X. Izgradnja moderne železniške infrastrukture je
soobveza Republike Slovenije kot podpisnice sklepne listine
konference ministrov za promet v Helsinkih letal997, kar smo
upoštevali s spremembami v poglavju 2.0. V tem poglavju smo z
dopolnitvami in spremembami (Sprememba št. 1) opredelili potek
koridorjev V in X.

Dinamika obnove in dograditve slovenske železniške infrastrukture, kije opredeljena s Spremembami in dopolnitvijo nacionalnega
programa razvoja slovenske železniške infrastrukture, je
opredeljena s predvidevanjem potrebnih finančnih sredstev v
obravnavanem obdobju.

Opredeljena koridorja V in X v sklepni listini panevropskih
konferenc ministrov za promet na Kreti in v Helsinkih imata
prevladujočo vlogo v razvoju slovenske železniške infrastrukture,
kar je bilo upoštevano s spremembami v poglavju 4.0., ki ležijo v
smereh omenjenih koridorjev. V tem poglavju smo z dopolnitvami

poročevalec, št. 15

Spremenjeni Nacionalni program razvoja slovenske železniške
infrastrukture začne veljati petnajsti dan po objavi besedila
sprememb in dopolnitev nacionalnega programa razvoja
slovenske železniške infrastrukture v Uradnem listu RS (končna
določba).
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(slika 2/1):

BESEDILO POGLAVIJ NACIONALNEGA
PROGRAMA RAZVOJA SLOVENSKE
ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE
(Uradni list RS, ŠT. 13/1. marec 1996), KI
SE SPREMINJAJO:

Ture (Muenchen - Jesenice - Ljubljana)
- Balkan (Jesenice - Ljubljana, Zidani Most - Zagreb - Ankara)
- Jadran (Budimpešta - Pragersko - Ljubljana - Koper - Trst Reka)

2.0. SMERI RAZVOJA EVROPSKE ŽELEZNIŠKE
INFRASTRUKTURE

Drugi dokument "Evropska mreža prog za visoke hitrosti", ki ga
je izdelala Skupnost evropskih železnic - GEB po sklepu
Evropskega parlamenta za EU, Avstrijo in Švico (slika 2/2).

Prometni sistem v Evropi temelji na načelih izenačitve pogojev
poslovanja vseh prometnih panog na trgu prometnih storitev.
Sodobna železniška infrastruktura je v razvitih evropskih državah
eden temeljev te izenačitve.

Predlagane smeri po tem dokumentu se ujemajo z glavnimi osmi,
navedenimi v prvem dokumentu, dodatno pa sta opredeljeni
dinamika uresničitve in struktura prihodnje železniške mreže po
hitrostih.

Zaradi zemljepisnega^ioložaja je Slovenija neposredno povezana
s prometnim sistemom Evropske unije (v nadaljnjem besedilu:
EU). Tega dejstva ni mogoče zanemariti in mora biti vodilo pri
oblikovanju strategije razvoja slovenske železniške infrastrukture.

Tretji dokument, ki opredeljuje razvoj našega železniškega
omrežja v povezavi z evropskim, je "Evropski sporazum o
najpomembnejših mednarodnih železniških progah - AGC", ki ga
je sprejela Ekonomska komisija Združenih narodov - UN ECE
leta 1985.

Usmeritve v prometni politiki EU nujno zahtevajo prilagoditev
našega prometnega gospodarstva novim razmeram, saj je ta po
eni strani pogoj za najugodnejše ovrednotenje našega
zemljepisnega položaja, po drugi strani pa pogoj za enakopravno
vključitev našega prometnega sistema v evropski prometni sistem.
Ob dejstvu, da delež mednarodnega prometa na slovenskih
železnicah že presega 80 % in da gre za visoko medsebojno
soodvisnost železnic v Evropi, je prilagajanje razmeram, ki jih
narekuje mednarodno okolje, nujno.

V ta sporazum so vključene naslednje železniške smeri:
- Gdynia - Varšava - Breclav - Dunaj - Bruck na Muri - Beljak Jesenice - Ljubljana - Pivka - Reka
- Bruck na Muri - Gradec - Šentilj - Zidani Most
- Budimpešta - Kotoriba - Pragersko - Zidani Most - Ljubljana Koper

Strategija razvoja evropske železniške infrastrukture, katere del
so tudi glavne proge slovenskih železnic, je zelo natančno
opredeljena v tehle evropskih dokumentih:
UIC -

- Pariz - Torino - Milano - Trst - Sežana - Ljubljana - Dobova Zagreb - Beograd - Sofija-Ankara.

Mednarodna železniška zveza:

Proge, ki izhajajo iz teh dokumentov in potekajo čez Slovenijo, so
prikazane na slikah 2/3 in 2/4. Iz tega prikaza je razvidno, da je
mednarodnega pomena celoten prometni križ slovenskih železnic
Jesenice - Dobova in Koper - Šentilj, vključno s progami Divača
- Sežana in Pragersko - Središče.

"Perspektivni načrt razvoja evropske železniške
infrastrukture",
Pariz, 1974, novelacija 1990, ki predvideva:
9.500 km novih prog in
12.500 km rekonstrukcij;
GEB -

Navedeni trije dokumenti, ki opredeljujejo razvoj evropske
železniške infrastrukture, so rezultat spoznanja, da zlasti na
glavnih smereh železniška mreža, zgrajena v prejšnjem stoletju,
ne ustreza več sedanjemu tehničnemu in gospodarskemu razvoju,
niti sedanjim smerem prometnih tokov.

Skupnost evropskih železnic:
"Evropska mreža prog za visoke hitrosti", Bruselj
1991, ki predvideva:
20.000 km novih prog
15.000 km rekonstrukcij
skupaj 35.000 km prog (vsa Evropa brez nekdanje
SZ);

"Evropski sporazum o pomembnejših progah
mednarodnega kombiniranega transporta in pripadajočih napravah - AGTC", Ženeva 1989.

Globalni cilj načrta razvoja evropske železniške infrastrukture je
ponovna oživitev železniškega sistema, ki ima svoje količinske
in kakovostne cilje. Količinski cilj je gradnja zmogljivih prog,
zgrajenih po enotnih tehničnih parametrih, ki bi povezovale
najpomembnejša gospodarska in demografska središča Evrope.
Kakovostni cilji v tovornem prometu so zagotovitev zanesljivega
in točno po voznem redu urejenega prometa, v potniškem prometu
pa je dan glavni poudarek pogostosti in višji potovalni hitrosti
vlakov. Merilo kakovosti je načelo, da mora biti čas čistega prevoza
z železnico, vključno s povprečno čakalno dobo na vlak in
prevozom od doma do postaje in nazaj, krajši od prevoza z
avtomobilom. Ker se šteje, da je povprečna potovalna hitrost z
avtomobilom po sodobni avtocesti 90 km/h, mora biti potovalna
hitrost na železnici vsaj 135 km/h, kar ustreza tehnični hitrosti
160 km/h. Ta hitrost se šteje kot spodnja meja hitrosti na
najsodobnejših evropskih progah.

Prvi dokument "Perspektivni načrt razvoja evropske železniške
infrastrukture", ki ga je izdelala Mednarodna železniška zveza UIC, obsega tri pomembne osi, ki potekajo čez Slovenijo

Hitrost 160 km/h je torej eden od pogojev, ki ga države podpisnice
navedenih dokumentov, torej tudi Slovenija, morajo upoštevati ob
večjih rekonstrukcijah in novogradnjah glavnih železniških prog.

UN-ECE - Ekonomska komisija Združenih narodov:
"Evropski sporazum o najpomembnejših mednarodnih železniških progah - AGC", Ženeva 1985:
vse E - proge, vsa glavna mesta;
UN-ECE - Ekonomska komisija Združenih narodov:
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Postavljeni količinski in kakovostni cilji pa poleg pogojevanja hitrosti
vplivajo tudi na preostale tehnične parametre za rekonstrukcijo in
novogradnjo glavnih prog. Najpomembnejši tehnični parametri po
Evropskem sporazumu o najpomembnejših mednarodnih
železniških progah so navedeni v tabeli 2/1.

V tem poglavju navedeni evropski dokumenti zajemajo le proge,
ki so tudi s stališča preostalih evropskih držav mednarodnega
pomena (slika 2/4). Z vidika interesov Slovenije pa je treba vanje
vključiti tudi obstoječo progo Jesenice - Nova Gorica - Sežana in
novo progo Murska Sobota - Hodoš.

Četrti dokument "Evropski sporazum o pomembnejših progah
mednarodnega kombiniranega transporta in pripadajočih napravah
- AGTC" opredeljuje že v drugem dokumentu navedene glavne
proge E65, E67, E69 in E70 kot pomembne tudi za mednarodni
kombinirani transport, hkrati pa uvršča na raven mednarodnega
pomena kontejnerski terminal v Ljubljani in Kopru ter mejne
prehode Opčine - Sežana, Jesenice - Podrožca in Maribor Šentilj. Tudi v tem dokumentu so predpisani najnižji standardi
infrastrukture (postaj, prog in terminalov) in obratovalne značilnosti
vlakov te vrste prevoza (tabela 2/2).

Proga Jesenice - Nova Gorica - Sežana (soški koridor) je
namenjena mednarodnemu, zlasti tranzitnemu prometu. Je hkrati
pomembna alternativna pot progi čez Ljubljano in ima pomembno
vlogo za razvoj območja, čez katero poteka. Proga je za to svojo
vlogo ustrezno posodobljena (osna obremenitev 20 t), posegi v
geometrijo proge pa niso smiselni niti predvideni. Potrebni bosta
elektrifikacija, posodobitev SV - TK naprav in obnovitev predorov.
Nova proga Murska Sobota - Hodoš je ustrezno predstavljena
mednarodni javnosti, zlasti v projektu o povezavi nekdanjih
vzhodnih držav z Zahodno Evropo - projekt TER. Proga je že
vključena v ta projekt.

Na sliki 2/5 je prikazan presek stanja prog za visoke hitrosti v
Evropi v letu 1995, na sliki 2/6 pa predvideni presek izgradnje
prog za visoke hitrosti po letu 2005.

Tabela 2/1:

Tehnični parametri prog po evropskem sporazumu o
najpomembnejših mednarodnih železniških progah (AGC)
1 Obstoječe
proge
rekonstru
-kcija

Nove
potniški
promet

proge
mešani
promet

1. Število tirov
2. Nakladalni profil*

UIC-B

UIC-CI

UIC-CI

3. Najmanjša medtirna razdalja

4,0 m

4,2 m

4,2 m

160 km/h

300 km/h

250 km/h

4. Računska najnižja hitrost
5. Dovoljena osna obremenitev:
- lokomotiva (200 km/h)

22,5 t

- motorniki in motorni vlaki (300 km/h)

17,0 t

- potniški vozovi

16.0 t

16.0 t

- 100 km/h

20.01

22,5 t

- 120 km/h

20,01

20.01

- 140 km/h

18,01

18,0 t

8,0 t

8,0 t

22,5 t
17,0 t

17,0 t

- tovorni vozovi:

6. Dovoljena masa na dolžinski meter
7. Največji nagib
8. Najmanjša dolžina peronov na glavnih postajah

400 m

9. Najmanjša uporabna dolžina prehitevalnih tirov

750 m

10. Nivojsko križanje ceste in železnice

nobeno

35 mm/m

12,5 mm/m

400 m

400 m
750 m

nobeno

nobeno

*/ Glej pojasnilo.
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Tabela 2/2:

Evropski sporazum o pomembnejših mednarodnih progah in
spremljajočih napravah za kombinirani prevoz (AGTC)

1. Število tirov
2. Nakladalni profil*

Obstoječe
Stanje
ni določen

prope
Cilj
ni določeno

Nove
proge
2

UIC-B

UIC-Cl

U1C-C1

4,0 m
120 km/h

4,2 m

100 km/h

120 km/h

22,5 t

22,5 t

ni določen

20 t
ni določen

20 t
12,5mm/m

600 m

750 m

750 m

3. Najmanjša medtirna razdalja
4. Računska najnižja hitrost
5. Dovoljena osna obremenitev
- 100 km/h

20 t
20 t

- 120 kin/h
6. Največji nagib
7. Najmanjša uporabna dolžina prehitevalnih tirov
*/ Glej pojasnilo.

Pojasnilo k tabelam 2/1 in 212

4.0. RAZVOJ SLOVENSKE ŽELEZNIŠKE
INFRASTRUKTURE

Nakladalni profil UIC - C1 omogoča:
Spremenjen geostrateški položaj Slovenije po osamosvojitvi
narekuje novo zasnovo razvoja prometnega sistema Slovenije,
zasnovo prometnega omrežja nasploh in v okviru tega tudi
zasnovo železniškega omrežja. Nekdanje in do sedaj načrtovane
prometne povezave ne ustrezajo več povsem novim usmeritvam
Slovenije in spremenjenim mednarodnim prometnim potrebam. Z
novim prometnim sistemom, ki bo hkrati ustrezno dopolnil
evropske dokumente, prikazane v poglavjih 2.0 in 3.0, moramo
zagotoviti predvsem razmere za skladen gospodarski in prostorski
razvoj Slovenije ter dobre prometne povezave s sosednjimi
državami in širšim prostorom, ob upoštevanju novih mednarodnih
interesov za čezevropske železniške povezave.

- prevoz cestnih tovornih vozil in cestnih sestavov (tovornjakov
s priklopniki, členkastih vozil, vlečnih vozil s polpriklopniki), ki
ustrezajo evropskemu cestnemu nakladalnemu profilu (višine
4 m, širine 2,5 m) na posebnih železniških tovornih vozovih,
katerih pod je na višini 60 cm nad zgornjim robom tirnice,
- prevoz navadnih cestnih polpriklopnikov širine 2,5 m in višine 4
m na železniških tovornih vozovih s spuščenim podom z
normalnim podstavnim vozičkom,
- prevoz zabojnikov ISO širine 2,44 m in višine 2,90 m na navadnih
železniških tovornih ploščadnih vozovih,

Mednarodne daljinske železnice skozi Slovenijo ne smejo biti le
koridorji, namenjeni tranzitu, temveč morajo služiti tudi potrebam
medregionalnega povezovanja med najpomembnejšimi središči
oskrbnih dejavnosti v Sloveniji - Ljubljano, Mariborom in Koprom,
kot nosilci policentričnega razvoja Slovenije.

- prevoz premičnih tovornih zabojev širine 2,5 m na navadnih
železniških tovornih ploščadnih vozovih.
Nakladalni profil UIC - B omogoča:
- prevoz zabojnikov ISO širine 2,44 m in višine 2,90 m na
železniških tovornih ploščadnih vozovih za prevoz zabojnikov,
s tem da je pod ploščadnega voza na višini 1,18 m nad gornjim
robom tirnic,

Zaradi zagotovitve gospodarnejšega in skladnejšega razvoja
države, izboljšanja povezanosti s svetom, izboljšanja življenjskih
pogojev, varstva okolja, smotrnejše rabe energije, varstva
naravnih in kulturnih danosti, večje izbire prometnih sredstev in
uvelj-'itve pravičnejše porazdelitve stroškov in koristi, je v
integralnem prometnem omrežju potreben radikalen, kakovosten
premik na področju železniškega omrežja. Potrebna bo takšna
obnova in dograditev obstoječih prog ter gradnja nove železniške
infrastrukture, da bo železnica postala osnovni nosilec javnega
potniškega prometa, po izvedeni izenačitvi pogojev pa tudi
prednostno prevozno sredstvo za tovorni prevoz na večje
razdalje. V dolgoročni perspektivi bo železniško omrežje prevzelo
osrednjo vlogo v prometnem sistemu države, kar terja že v
obdobju do leta 2005 (obdobje tega nacionalnega programa) v

- prevoz premičnih tovornih zabojev širine 2,50 m in višine 2,60
m na navadnih železniških tovornih ploščadnih vozovih (pod
ploščadnih vozov je na višini 1,246 m),
- prevoz polpriklopnikov na železniških tovornih vozovih s
spuščenim podom.
Glavne proge slovenskih železnic ustrezajo nakladalnemu profilu
UIC - B.
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okviru dolgoročne/ciljne vizije razvoja železniškega omrežja
Slovenije, ustrezno modernizacijo obstoječega omrežja.

- obnova mostov in podpornih ter opornih zidov, gradnja
izvennivojskih križanj,

Ciljna zasnova takega sistema, ki zajema celotno železniško
omrežje Slovenije z vozlišči in stičišči, je prikazana na slikah 4/1
in 4/2. Prevladujočo vlogo ima nova hitra proga Trst - Ljubljana Zagreb za hitrost 250 km/h.

- manjše rekonstrukcije postaj in prog.
Pri skupni dolžini 863 km tirov glavnih prog in 20-letnem ciklusu
remontov je treba letno obnoviti 43 km tirov z novim materialom.
K temu je treba prišteti še potrebno obnavljanje 665 km tirov
regionalnih prog z rabljenim materialom in v daljših časovnih
presledkih, tako da je upravičeno računati s potrebno skupno
dolžino remonta približno 50 km letno. Namen navedenih del je:

Pri povezavi Slovenije z Madžarsko sta poleg obstoječe povezave
čez Hrvaško predvideni še dve povezavi z Madžarsko in to
Ormož - Ljutomer - Murska Sobota - Hodoš in Beltinci - Lendava
s tem, da ima zaradi smeri tranzitnih prometnih tokov prednost
povezava preko Hodoša, ki je predvidena za hitrost do
160 km/h.

- zagotavljanje varnosti, zanesljivosti in racionalnosti obratovanja,
- zagotovitev najnižje dopustne osne obremenitve 22,51 na vseh
glavnih progah,

Hrbtenico zmogljivih železniških prog za višje in visoke hitrosti na
smeri Koper - Maribor dopolnjuje omrežje preostalih prog, tako
da bodo pomembnejša razvojna središča Slovenije na teh progah.
Regionalne proge bodo z omrežji višjih kategorij povezovale druga
pomembnejša središča, ki bi ostala sicer nepovezana z
železniškim omrežjem Slovenije.
Prometni tokovi naj bi se združevali in medsebojno povezovali na
prestopnih točkah - prometnih vozliščih. Na tak način bo
omogočeno povezovanje vseh vrst javnega in individualnega
prometa predvsem tako, da se bodo v teh točkah železniški,
avtobusni, letalski in pomorski sistemi ter individualni motorni,
kolesarski in peš promet združevali v integralno celoto. Na mestih,
kjer se bodo zaključevale priključne avtobusne linije, bodo prestopi
urejeni v okviru prestopnih točk (prometnih glav), na vseh
prestopnih točkah pa bodo urejena parkirišča in kolesarnice. Sistem
prestopnih točk bodo tvorile:

- zagotovitev nakladalnega profila UIC - B,
- povečanje progovne hitrosti v okvirih obstoječe osi proge.
4.2. Dograditev obstoječih prog in vozlišč
Dograditev obstoječih prog obsega dopolnitev zmogljivosti in višjo
stopnjo posodobitve obstoječe infrastrukturne mreže. Ta je
potrebna zaradi predvidenega povečanja obsega prevoza,
pritegnitve novih prometnih tokov, povečanja stopnje varnosti in
uvajanja višjih standardov ob upoštevanju varstva okolja in
racionalizacije poslovanja.
Sem uvrščamo naslednje projekte:
- gradnjo nove proge za povezavo Slovenije z Madžarsko (25,0
km),

- primarne prestopne točke, ki bodo omogočale prestop med
različnimi železniškimi podsistemi, med železniškim in
avtobusnim sistemom, kakor tudi med letalskim in pomorskim
sistemom ter med sistemi javnega prometa na republiški in
regionalni ravni,

•
•
•

- sekundarne prestopne točke, ki bodo omogočale prestop med
železniškimi in avtobusnimi sistemi ter kolesarskim prometom
na lokalni (občinski) ravni.

gradnjo drugega tira na odsekih:
Koper - Divača (45,8 km)
Ljubljana - Jesenice (71,2 km)
Maribor - Šentilj (16,5 km),

- gradnjo izvennivojskih križanj ceste z železnico in izvennivojskih
dostopov na perone,

Pri posodobitvi in razvoju železniške infrastrukture gre za tri
temeljne med seboj ločene, vendar funkcionalno povezane sklope,
katerih izvedba mora biti usklajena s standardi, opredeljenimi v
veljavnih evropskih dokumentih in predpisih UIC:

- gradnjo telekomandne naprave na progi Sežana - Jesenice
(129,8 km),
- elektrifikacijo proge Sežana - Anhovo (56,6 km),

- obnova obstoječih prog,

- elektrifikacijo proge Anhovo - Jesenice (73,2 km),

- dograditev obstoječih prog,

- gradnjo sodobnejših sistemov signalnovarnostnih naprav,

- gradnja prog za visoke hitrosti.

- gradnjo sodobnejših sistemov telekomunikacijskih naprav, ki
obenem omogočajo tudi ustrezno in nemoteno povezavo z
Evropo,

4.1. Obnova obstoječih prog

- posodobitev ranžirne postaje Zalog,

Obnova obstoječih prog obsega obnavljanje oziroma ohranjanje
obratovalne sposobnosti obstoječih prog na čim višji tehnični ravni
in s tem zagotavljanje čim večje varnosti, zanesljivosti in
racionalnosti obratovanja.

- gradnjo ljubljanskega železniškega vozlišča,
- gradnjo potniške postaje Ljubljana.

Sem spadajo:
Zadnji dve alinei sta neposredno povezani z razvojem primestnega
potniškega prometa po železnici. Razbremenitev obstoječih
vpadnic v ljubljanskem železniškem vozlišču s preusmeritvijo
tranzitnih tovornih tokov po obvoznih progah zunaj mesta daje
obetavne možnosti za razvoj tirnega primestnega in mestnega
prometa v povezavi s cestno železnico v samem središču mesta.

- remont zgornjega ustroja proge,
- obnova vozne mreže,
- obnova SV in TK naprav,
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- obnova telekomunikacijskega sistema in ŽAT central
(slika 5/3),

Obstoječo delitev dnevnih migracijskih tokov v ljubljanski regiji
(14 % železnica, 50 % avtobus, 36 % osebni avtomobili) je treba
temeljito spremeniti v korist železnice. Cilj, ki je narodnogospodarsko in ekološko gotovo utemeljen, je preusmeritev več
kot polovice primestnih migracijskih tokov na železnico, kar z
drugimi besedami pomeni, da bi se po železnici od sedanjih osem
tisoč potnikov dnevno v prihodnosti prepeljalo okrog 30 tisoč
potnikov dnevno.

- posodobitev ranžirne postaje Zalog (slika 5/4),
- odprava ozkih grl (izvennivojska križanja, predori).
Ob tem je treba pripomniti, da se bodo remontna in druga dela na
odsekih prog, ki se ujemajo z bodočimi progami za višje oziroma
visoke hitrosti, opravljala že v skladu s tehničnimi standardi, ki
veljajo za to hitrostno raven.

4.3. Gradnja prog za višje in visoke hitrosti
Koridorji prog za višje in visoke hitrosti temeljijo na zasnovi
evropske mreže hitrih in glavnih prog, določeni v navedenih
evropskih dokumentih.

5.2. Drugi razvojni projekti
Dinamika razvoja po drugih projektih in po posameznih letih v
obdobju od 1994 do 2005 je razvidna v tabeli 5/1.

Kot je razvidno iz slike 4/2 je v proučevanju nova hitra proga za
hitrost 250 km/h, ki poteka čez Slovenijo v smeri:

V prvih dveh stolpcih (obnova) gre za sredstva, potrebna za
ohranjanje eksploatacijske sposobnosti obstoječih prog na čim
višji tehnični ravni. V prvem stolpcu so prikazana potrebna letna
sredstva za 50 km remonta, v drugem pa potrebna letna sredstva
za vsakoletno investicijsko porabo pri prenovitvi postaj, prog in
signalnovarnostnih naprav, za naložbe za povečanje varnosti po
odločbah republiških inšpekcijskih služb, za izgradnjo manj
zahtevnih podhodov in izvennivojskih križanj ceste z železnico,
ipd.

Pariz/Madrid - Barcelona - Torino - Milano - Benetke - Trst Ljubljana - Zagreb/Budimpešta - Kijev - Beograd - Atene/Carigrad.
Med proge za hitrosti do 160 km/h sodijo glavna proga proti
Mariboru in Dunaju, obvozne proge ljubljanskega železniškega
vozlišča, glavna proga Pragersko - Ormož - Murska Sobota Hodoš, glavna proga iz Kopra s priključkom na hitro progo Trst Ljubljana ter glavna proga Ljubljana - Jesenice (z rekonstrukcijo
in gradnjo drugega tira).

V tretjem in četrtem stolpcu so navedena potrebna sredstva za
dograditev obstoječega železniškega sistema s signalnovarnostnimi in telekomunikacijskimi napravami, gradnjo nove
proge za povezavo Slovenije z Madžarsko, gradnjo drugega tira
na posameznih odsekih enotirnih prog, modernizacijo proge
Sežana - Nova Gorica - Jesenice in za gradnjo oziroma prenovo
prog za višje hitrosti, tako kot je to opredeljeno v nadaljevanju.

S tem bo slovenska železniška hrbtenica prog v smeri Koper Ljubljana - Maribor - madžarska meja z odcepi proti Trstu, Reki,
Beljaku, Zagrebu in Gradcu sestavni del omrežja evropskih hitrih
prog. Te proge bodo povezovale Slovenijo z drugimi evropskimi
državami, "deželna" središča pa med seboj in s podobnimi središči
sosednjih držav.
Na hitri progi Trst - Ljubljana - Zagreb bodo poleg priključkov
(vozlišč) glavnih prog v Ljubljani, Zidanem Mostu in.koprskotržaškem območju tudi stičišča v drugih točkah prepletanja hitre
proge z obstoječimi posodobljenimi progami, ki bodo omogočala
tudi vožnje vlakov nižje stopnje in določenega dela tovornega
prevoza po tej progi.

5.2.1. Dograditev signalnovarnostnega in
telekomunikacijskega sistema ter elektrifikacija prog
Dograditev telekomunikacijskega sistema obsega zamenjavo
obstoječega zastarelega analognega telekomunikacijskega
sistema z novim digitalnim telekomunikacijskim sistemom. Projekt
je nadaljevanje s posojilom EBOR/EIB začete naložbe in bo z njo
vzpostavljen sodoben telekomunikacijski sistem na celotnem
prometnem križu slovenskih železnic.

5.0. DINAMIKA RAZVOJA IN POTREBNA FINANČNA
SREDSTVA

Dograditev signalnovarnostnih naprav obsega vgradnjo
elektronskih signalnovarnostnih naprav namesto zastarelih
mehaničnih ali relejnih varnostnih naprav na odsekih, kjer so te
najbolj zastarele, in sicer najprej na odsekih Ljubljana - Sežana in
Pragersko - Murska Sobota. Tudi ta naložba pomeni posodobitev
glavne prometne železniške smeri Sežana - Pragersko - Šentilj/
Murska Sobota in s tem večjo varnost, prepustnost, racionalnost
obratovanja.

5.1. Projekti, sofinancirani s posojili EBOR/EIB
Vrednost projektov, za katere je dogovorjeno, da bosta zanje dali
Posojila EBOR in EIB v obdobju od 1994 do 1997 in uporaba teh
sredstev po posameznih vrstah del ter po posameznih odsekih
Prog so razvidni v tabeli 5/1. V tabeli 5/2 so po letih prikazana
Potrebna sredstva za vračanje vseh do sedaj odobrenih posojil
za vlaganje v slovensko železniško infrastrukturo. Pri posojilih
EBOR in EIB gre pretežno za kreditiranje obnove obstoječih prog
(glej poglavje 4.1), in sicer:

Dinamika in prostorska alokacija dograditve navedenih
signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav sta razvidni s
slike 5/3 in 5/4.

- remont 148 km prog (slika 5/1),

V sklop dograditev sodijo tudi naslednji projekti:

• zamenjava 50 km vozne mreže (slika 5/2),

- izgradnja telekomandne naprave na progi Sežana - Jesenice
do leta 2000,

" obnova mostov in podpornih ter opornih zidov,

- elektrifikacija proge Sežana - Jesenice na relaciji Sežana Anhovo do leta 2000 (prva faza), na relaciji Anhovo - Jesenice
pa po letu 2000 (druga faza).

• nabava opreme za vzdrževanje proge in opreme za dopolnitev
IS, tehnična pomoč,
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5.2.2. Nove proge, gradnja drugega tira

5.2.3. Proge za višje in visoke hitrosti

Pri dograditvi obstoječe mreže prog je v letih 1997 in 1998
predvidena gradnja slovenskega dela nove enotirne proge za
neposredno povezavo Slovenije z Madžarsko v smeri Puconci Hodoš v dolžini 25,0 km. Proga je namenjena pritegnitvi tranzitnega
tovora iz Češke, Slovaške, Poljske, vzhodne Nemčije, Madžarske
in Ukrajine v smeri proti pristanišču Koper, ima pa tudi velik politični
pomen zaradi tesnejše povezave Slovencev, ki živijo na madžarski
strani meje, z matično domovino. Proga je projektirana za hitrost
do 160 km/h.

Uresničitev evropske mreže hitrih prog na ozemlju Slovenije v
skladu z evropskimi dokumenti, navedenimi v poglavju 3.0., je
predvidena po letu 2000. Prvi takšen poseg je prenova proge
dolžine 106 km Zidani Most - Maribor - Šentilj v smeri proti Dunaju
za hitrost do 160 km/h. Začetek večjih del je predviden leta 2001,
medtem ko bi remonti na posameznih odsekih te proge, kjer
trasa proge ostaja v svoji osi, že potekali po standardih, ki jih taka
hitrost zahteva. V prenovo te proge je vključena tudi gradnja
drugega tira Maribor - Šentilj (16,5 km). Ta proga povezuje hitro
progo Gradec - Dunaj s hitro progo (v proučevanju - za hitrost
250 km/h) Trst - Ljubljana - Zidani Most - Zagreb kot delom
južnoevropske hitre proge Madrid - Barcelona - Milano - BenetkeTrst - Ljubljana - Zagreb - Beograd/Budimpešta (slika 4/2).

Da bi se mesto Lendava povezalo s slovenskim železniškim
omrežjem po našem ozemlju, se do leta 2000 zgradi železniška
proga Beltinci - Lendava v dolžini približno 20 km.

Dolžina hitre proge od slovensko-italijanske meje pri Trstu do
slovensko-hrvaške meje pri Dobovi je 179 km. Njena gradnja s
prvim odsekom Ljubljana - Zidani Most je predvidena po letu 2005
in ni vključena v dinamiko finančnih naložb v obravnavanem
obdobju.

V obdobju od leta 1998 do leta 2000 je predvidena gradnja drugega
tira Divača - Koper v dolžini 45,8 km. S tem se bo na tem enotirnem
odseku bistveno povečala zmogljivost proge in s tem izboljšala
zaledna povezava pristanišča Koper. V obdobju od leta 2001 do
2005 je predvidena tudi gradnja obvoznih prog ljubljanskega
prometnega vozlišča in s tem povezanega sistema mestnega in
primestnega prometa v Ljubljani. Za bolj pospešen razvoj
primestnega prometa na železnici in s tem povezanim nakupom
novih voznih sredstev bo do leta 2000 treba zgraditi dodatna
postajališča na vpadnicah, zlasti v ljubljanski regiji.

Predvidena vrednost 1 km take proge je po izkušnjah tujih železnic
15 mio USD, tako da bi bila vrednost celotne proge po grobi oceni
2691 mio USD. Idejne gradbene rešitve za odsek proge Ljubljana Zagreb so izdelane, izbrana je savska različica, za odsek Trst Ljubljana pa je izdelanih več različic.

Gradnja drugega tira Ljubljana - Jesenice v dolžini 71,2 km je
zaradi spremenjenih prometnih tokov predvidena šele po letu
2005 in ni vključena v program naložb v obravnavanem obdobju.
Prav tako je po letu 2005 načrtovana gradnja na sliki 4/2
predvidenih novih regionalnih prog, ki dopolnjujejo obstoječi
železniški sistem.

Z vzpostavitvijo sistema navedenih prog za višje in visoke hitrosti
bi se Slovenija enakopravno vključila v evropski sistem hitrih
prog. Dostopnost Slovenije in mobilnost prebivalstva bi se tako
bistveno izboljšali, časi potovanj v primerjavi z obstoječimi pa
skrajšali, kot to kaže slika 5/5.
Predvidena dinamika gradnje je izraz trenutnih realnih razmer in
predvidevanj v Evropi, treba pa jo bo skrbno prilagajati dogajanju
v naših sosednjih državah, saj taka naložba ne more biti rezultat
načrtovanja ene same države, pač pa jo je treba obravnavati kot
člen v verigi interesov in prometne politike evropskih držav kot
celote.
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Tabela 5/1: Dinamika potrebnih naložb do 1. 2005 (cene 30.9.1993)

•

Leto
Remont

1994

Proge
za
višje in
visoke

Skupaj

v mio SIT
SKUPAJ

1.044

779

2.400

610

1.632

1.362

2.400

3.986

1.334

940

2.400

4.187

559

500

3.782

2.400

6.909

1998

3.782

2.000

11.012

-

16.794

1999

3.782

2.000

8.313

-

14.095

2000

3.782

2.000

8.278

-

14.060

2001

3.782

2.000

11.208

5.220

22.210

2.002

3.782

2.000

10.932

8.352

25.066

2003

3.782

2.000

11.744

8.352

15.878

2004

3.782

2.000

5.872

10.904

22.558

2005

3.782

2.000

8.308

10.904

24.994

EBOR/EIB

3.927

Druge
investi
-cije

Dogradi
-tev

drugi viri
1995

EBOR/EIB

4.058

drugi viri
1996

1997

EBOR/EIB
rlrnrv

2.154

EBOR/EIB
drugi viri

-

5.750
3.010

-

8.760

7.052
6.386

-

13.438

4.428
6.587

-

11 015

1.059
13.091

14.150

Vlaganja v razvoj železnice na km proge pn nekaterih tujih železnicah v letu 1991:

-

Avstrija
Portugalska
Švica
Italija
Slovenija

196.000
125.000
455.000
233.470
55.000

USD/km
USD/km
USD/km
USD/km
USD/km

(predvideni znesek zalete 1994)
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Tabela 5/2:
Potrebna sredstva za vračanje posojil javnega podjetja
Slovenske železnice po posameznih letih (cene 30.9.1993)
v mio SIT
LETO

GLAVNICA

SKUPAJ

OBRESTI

1994

1.009,9

1.123,8

2.133,7

1995

767,5

1.207,2

1.974,7

1996

784.2

1.505,7

2.289,9

1997

1.477.4

1.605,5

3.082,9

1998

1.600,2

1.498.2

3.098,4

1999

1.778,8

1.365.7

3.143,7

2000

1.721.5

1.233.8

2.955.3

2001

1.690.1

1.045.3

2.735.4

2002

1.719.2

911,2

2.630,4

2003

1.757,2

784,1

2.541,3

2004

1.650.2

642.1

2.292,3

2005

1.523,1

532.2

2.055,3

2006

1.538,4

426.8

1.965,2

2007

1.270.3

319,6

1.589,9

2008

1.285,8

230.9

1.516,7

2009

671,9

150,1

822.0

2010

548,5

111,1

659,6

2011

548,5

77.0

625.5

2012

548,5

43.1

591.6

2013

221.3

6.8

228.1

2014

61,3

1.9

63,2

24.173,0

14.822,1

38.995,1

V tabelah 5/1 in 5/2 finančni viri za uresničitev nacionalnega programa razvoja slovenske
železniške infrastrukture po letu 1997 niso določeni in bodo opredeljeni najkasneje v letu
1997.
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