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ZADEVA: Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični
kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Pijovci 2 v občini Šmarje pri Jelšah – predlog za
obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je
Vlada Republike Slovenije na …. seji dne ………. pod točko ….. sprejela naslednji:

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije izdaja Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne
surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Pijovci 2 v občini Šmarje pri Jelšah in jo
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

mag. Janja Garvas Hočevar
v. d. generalnega sekretarja

Prejmejo:
– Ministrstvo za infrastrukturo (gp.mzi@gov.si), Direktorat za energijo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Blaž Košorok, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo
mag. Hinko Šolinc, generalni direktor, Direktorat za energijo
dr. leopold Vrankar, vodja sektorja, Direktorat za energijo
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
Stran 1 od 6

5. Kratek povzetek gradiva:
Vladno gradivo je koncesijski akt, s katerim Vlada Republike Slovenije odloča o podelitvi rudarske
pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru
Pijovci 2 v občini Šmarje pri Jelšah (v nadaljnjem besedilu: uredba) na podlagi prvega odstavka
21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo,
109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in prvega odstavka 35. člena
Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ; v
nadaljnjem besedilu: ZRud-1).
Uredba ureja vsebino rudarskega koncesijskega akta; in sicer:
– vrsta koncesije in mineralna surovina v novem pridobivalnem prostoru;
– ime, meje in površina pridobivalnega prostora;
– obdobje, za katerega se bo pridobila koncesija za izkoriščanje mineralne surovine;
– način pridobitve koncesije za izkoriščanje mineralne surovine (brez javnega razpisa) ter pravna
oseba, ki se ji podeli rudarska pravica za izkoriščanje;
– obveznosti, ki jih bo morala ob izkoriščanju mineralne surovine spoštovati pravna oseba;
– vrsta dejavnosti, ki se jih bo lahko opravljalo v zvezi s pridobljeno mineralno surovino;
– kršitve, zaradi katerih se bo lahko koncesija za izkoriščanje nosilcu rudarske pravice za
izkoriščanje odvzela.
Na podlagi tega koncesijskega akta se pravni osebi GRAMOZ-AP, d.o.o., Dvor 6A, 3240 Šmarje pri
Jelšah, matična številka: 5569575000 podeljuje rudarska pravica za izkoriščanje mineralne surovine
tehnični kamen – apnenec (v količini 491.670 kubičnih metrov v raščenem stanju) v pridobivalnem
prostoru Pijovci 2 (s površino 4,6384 hektara do k. +303 m nadmorske višine) v občini Šmarje pri
Jelšah za obdobje 18 let v skladu z drugim odstavkom 35. člena ZRud-1.
Ministrstvo je v postopku priprave te uredbe (rudarskega koncesijskega akta) ugotovilo, da:
– vlagatelj izpolnjuje pogoje za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje (priloga: 1_nosilec),
– za predlagani nov pridobivalni prostor Pijovci 2 rudarska pravica za izkoriščanje iste mineralne
surovine še ni podeljena; rudarska pravica za izkoriščanje iste mineralne surovine je bila že
podeljena na pridobivalnem prostoru Pijovci za obdobje od 10. 12. 2001 do 10. 12. 2004, in
pridobivalnem prostoru Pijovci za obdobje od 20. 1. 2009 do 20. 1. 2014 (priloga: 2_Rknjiga),
– vlagatelj izpolnjuje pogoj iz 2. točke drugega odstavka 34. člena ZRud-1 in sicer je lastnik
zemljišča, ki ga opredeljuje pridobivalni prostor, namenjen za površinsko izkoriščanje
nekovinskih mineralnih surovin ali ima za takšno zemljišče od lastnika, v pisni obliki in overjeno,
dano pravico izvajati rudarska dela (priloga: 3_Zknjiga).
– ne obstaja obveznost sanacije nelegalnega kopa na podlagi inšpekcijske odločbe (priloga:
4_sanacija),
– je predlagani pridobivalni prostor in njegova raba v skladu z dokumenti urejanja prostora
(priloga: 5_prostor),
– je predlagani pridobivalni prostor v skladu z državno rudarsko strategijo (priloga: 6_izris),
– iz naravovarstvenih smernic izhaja, da je podelitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne
surovine ob upoštevanju podanih splošnih in konkretnih varstvenih usmeritev z
naravovarstvenega stališča sprejemljiva (priloga: 7_naravovar).
Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, bo po uradni dolžnosti izdalo v tej uredbi navedenemu nosilcu
rudarske pravice odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, po objavi te uredbe v
Uradnem listu Republike Slovenije. Izbrani nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora nato na
Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, podati predlog za sklenitev koncesijske pogodbe. Čas veljavnosti
rudarske pravice začne teči z dnem, ko koncesijsko pogodbo podpišeta pogodbeni stranki.
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem te uredbe bo izvajala rudarska inšpekcija.

6. Presoja posledic za:
a)
javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in
naslednjih treh letih
Stran 2 od 6

DA/NE

b)

usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom
Evropske unije
c)
administrativne posledice
č)
gospodarstvo, zlasti m a l a i n s r e d n j a p o d j e t j a t e r
konkurenčnost podjetij
d)
okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
e)
socialno področje
f)
dokumente razvojnega načrtovanja:
 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi
razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih
organizacij
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/

Stran 3 od 6

DA/NE
DA/NE
DA/NE
DA/NE
DA/NE

DA/NE

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) prihodkov
državnega proračuna
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) prihodkov
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) odhodkov
državnega proračuna
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) odhodkov
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) obveznosti za
druga javnofinančna sredstva

Tekoče leto (t)

t+1

t+2

t+3

/

+8.860 €

+8.860 €

+8.860 €

/

+8.860 €

+8.860 €

+8.860 €

II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime proračunskega
uporabnika

Šifra in naziv ukrepa,
projekta

Šifra in naziv
proračunske
postavke

Znesek za
tekoče leto
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Ime proračunskega
uporabnika

Šifra in naziv ukrepa,
projekta

Šifra in naziv
proračunske
postavke

Znesek za
tekoče leto
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Novi prihodki

Znesek za tekoče leto (t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje,
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih
proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih
oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:
Stran 4 od 6

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
 proračunske postavke.
Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih,
navedenih v točki II.a.
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov
proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja
izvrševanje državnega proračuna.
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
Datum objave: 2. 4. 2021.
V razpravo so bili vključeni:
 nevladne organizacije,
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti,
Stran 5 od 6

DA/NE

 občine in združenja občin ali pa navedite, da se gradivo ne nanaša nanje.
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso
poslovni subjekti, ne navajajte):
Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:
Poročilo je bilo dano ……………..
Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu
predpisa.)
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o
normativni dejavnosti:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

DA/NE
DA/NE
Blaž Košorok
DRŽAVNI SEKRETAR

Priloge:
– 1_nosilec, 2_Rknjiga, 3_Zknjiga, 4_sanacija, 5_prostor, 6_izris, 7_naravovar
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