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MINATURA 2020
1.MINATURA 2020 hrvatska radionica za dionike:

Izkoriščanje mineralnih surovin
Katera poglavitna zakonodajna regulativa pokriva področje izkoriščanja mineralnih surovin
Zakon o rudarstvu : Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 - popr., 76/10, NPB1, 57/12, NPB2, 111/13, NPB3, 14/14 – UPB1 in NPB4
Predpisi in drugi akti, ki posegajo v ta predpis/izdani na podlagi tega predpisa/predpisi, v katere ta predpis posega

Uredba o rudarskih pravicah za
izkoriščanje mineralnih surovin v
pridobivalnih prostorih Bizeljsko 3 v občini
Brežice…, 5/15

ZRud-1-UPB3, 14/14
ZRud-1C, 111/13
ZRud-1B, 57/12
ZRud-1A, 76/10

Zrud-UPB1 in NPB4

Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje
proda v pridobivalnem prostoru Stari Grad
4 v občini Krško 36/14
Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za
sanacijo, 57/13

Uredba o rudarski koncesnini in sredstvih za
sanacijo, 91/11
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Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o graditvi
objektov (ZGO-1C), 108/09
(ZGO-1B), 126/07
(ZGO-1-UPB1), 102/04
(ZGO-1A), 47/04
Pravilnik o organizaciji, materialu
in opremi za prvo pomoč na
delovnem mestu, 136/06
Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu ter o tehničnih ukrepih za dela
pri raziskovanju in izkoriščanju
mineralnih surovin pod zemljo, 65/06

Pravni akti ki urejajo predpis (za področje izkoriščanja mineralnih surovin)
Pravni akti EU
31994L0022

Direktiva 94/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 o pogojih za
izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov

32005L0036

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o
priznavanju poklicnih kvalifikacij

32006L0123

Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o
storitvah na notranjem trgu
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Kateri postopek je predviden za raziskovanje/odprtje nahajališča
Prostorska sprejemljivost = OPN oz. OPPN
župan sprejme sklep in ga objavi v Uradnem listu/glasilu
ter na spletnih straneh ter pošlje ministrstvu
izdelovalec OPPN pripravi osnutek prostorskega akta,
ki ga Občina pošlje nosilcem urejanja prostora (NUP),
da v roku 30 dni podajo svoje smernice za načrtovane
spremembe
V tem roku (30 dni) ministrstvo, pristojno za varstvo okolja
(MOP), sporoči tudi, ali je za načrtovan OPPN potrebna
Izdelava celovite presoje vplivov na okolje
izdelovalec OPPN v skladu s smernicami dopolni osnutek
prostorskega akta, v primeru potrebnosti izdelave CPVO
pa Občina zagotovi tudi izdelavo okoljskega poročila, ki
ga skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPN pošlje
ministrstvu (MOP), to pa ga pregleda v roku 15 dni.
MOP v roku 60dni pridobi mnenja NUP in v kolikor je vse
usklajeno izda mnenje o ustreznosti za javno razgrnitev.

Do ZUreP-1-NPB4,
pripomb podanih v času
javne razgrnitve
župan zavzame
110/02
ZUPUDPP,
80/2010
stališče, ki ga Občina objavi na krajevno običajen način in v
svetovnem spletu
Izdelovalec Okoljskega poročila na podlagi stališč do pripomb
dopolni poročilo in ga pošlje ministrstvu (MOP) da se pridobi
obvestilo o sprejemljivosti vplivov izvedbe prostorskega akta.
Celovita
vplivov
naOdločbo
okolje je bila
na območju
unije uvedena leta 2001 z
Tapresoja
v 30 dneh
izda
s katero
potrdi Evropske
plan.
Direktivo 2001/42/ES, v slovenski pravni red pa prenesena z Zakonom o varstvu okolja leta
2004. Podrobnejši postopek celovite presoje vplivov na okolje določa Uredba o okoljskem
poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje. Pri
Izdelovalec
podlagi
stališč
dona
pripomb
pripravi
predlog
določitvi
planov, ki biOPPN
lahkona
imeli
pomemben
vpliv
okolje se
upoštevajo
tudi:
prostorskega
akta,
ki
ga
pripravljalec
pošlje
nosilcem
urejanja
prostora,
1. Zakon o ohranjanju narave,
da
v
30
dneh
nanj
podajo
svoja
mnenja
2. Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000),
3. Uredba posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje in
4. Uredba
o merilih ocenjevanja
verjetnosti
izvedbeinplana, programa,
Po pridobljenih
mnenjih in
odločbi pomembnejših
odlok sprejmevplivov
Svet Občine
načrta
ali drugega
splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku
ga objavi
v Uradnem
listu/glasilu.
celovite presoje vplivov na okolje

Dopolnjen osnutek OPPN in Okoljsko poročilo se javno
razgrneta za 30 dni, v tem času pa se organizira javna
obravnava predlaganega OPPN ter tudi okoljskega
poročila, če je bilo v postopku potrebno izvesti CPVO.
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1.KORAK
župan sprejme sklep in
ga objavi v Uradnem
listu/glasilu ter na spletnih
straneh ter pošlje ministrstvu
2.KORAK
izdelovalec OPPN pripravi
osnutek prostorskega akta,
ki ga Občina pošlje nosilcem
urejanja prostora (NUP),
da v roku 30 dni podajo svoje
smernice za načrtovane
spremembe
3.KORAK
V tem roku (30 dni) ministrstvo,
pristojno za varstvo okolja
(MOP), sporoči tudi, ali je za
načrtovan OPPN potrebna
Izdelava celovite presoje
vplivov na okolje – od 40. do
46. člena ZVO

Vrednost mineralnih surovin

Kako postopki vplivajo na raziskovanje/odprtje nahajališča

4.KORAK
izdelovalec OPPN v skladu s
smernicami dopolni osnutek
prostorskega akta, v primeru
potrebnosti izdelave CPVO
pa Občina zagotovi tudi
izdelavo okoljskega poročila, ki
ga skupaj z dopolnjenim
osnutkom OPPN pošlje ministrstvu
(MOP), to pa ga pregleda v roku 15 dni.
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Interval zaupanja
Odvisen od obsega vedenja o mineralni surovini in zmogljivosti njene
vnovčitve
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7.KORAK = 165 dni
Do pripomb podanih v
času javne razgrnitve
župan zavzame
stališče, ki ga Občina
objavi na krajevno
običajen način in v
svetovnem spletu
8.KORAK
Izdelovalec Okoljskega
poročila na podlagi stališč
do pripomb dopolni
poročilo in ga pošlje
ministrstvu (MOP) da se
pridobi obvestilo o
sprejemljivosti vplivov
izvedbe prostorskega akta.
Ta v 30 dneh izda Odločbo
s katero potrdi plan.
9.KORAK
Izdelovalec OPPN na
podlagi stališč do pripomb
pripravi Predlog
prostorskega akta, ki
ga pripravljalec pošlje
nosilcem urejanja prostora,
da v 30 dneh nanj podajo
svoja mnenja
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Pomembno je razumevanje vplivov
posameznih regulativ na fazo projekta
in realizacijo celotnega projekta
Ali je mogoč „gladek proces“
ne da bi pri tem povzročili
ekonomske = okoljske škode
SREČNO MINATURA 2020
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