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ZADEVA: Uredba o spremembi Uredbe o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti 
izkoriščanja mineralnih surovin – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi drugega odstavka 19. člena, petega in šestega odstavka 20. člena, tretjega odstavka 68. 
člena, četrtega odstavka 70. člena, osmega odstavka 74. člena in za izvajanje 104. člena Zakona o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 
56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) je Vlada Republike 
Slovenije na svoji… seji dne …. sprejela naslednji 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o ravnanju z odpadki iz rudarskih 
in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin, ki se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Mag. Janja Garvas Hočevar
vršilka dolžnosti generalne sekretarke

Prejmejo:

 Ministrstvo za infrastrukturo,
 Ministrstvo za finance,
 Ministrstvo za javno upravo,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. 

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
(Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se obravnava po 
nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.)
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

 mag. Andrej Vizjak, minister 



 dr. Metka Gorišek, državna sekretarka
 Iztok Slatinšek, v.d. generalnega direktorja Direktorata za okolje
 dr. Polonca Ojsteršek Zorčič, vodja Sektorja za odpadke
 mag. Bernarda Podlipnik, višja sekretarka, Sektor za odpadke

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
(Izpolnite samo, če ima gradivo več kakor pet strani.)
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

DA

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
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

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
  /
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.) /
Kratka obrazložitev
S predlagano spremembo Uredbe o spremembi Uredbe o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih 
dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin (v nadaljnjem besedilu: uredba) se četrti odstavek 10. 
člena uskladi z razlago člena 10(2) Direktive 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 
marca 2006 o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti ter o spremembi 
Direktive 2004/35/ES (UL 2006 L102, str. 15; v nadaljnjem besedilu: direktiva), ki jo je v svoji sodbi 
št. C-147/15 z dne 28. julija 2016 sprejelo Sodišče Evropske unije. 

Sodišče Evropske unije je v skladu z 267. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije v okviru 
postopka predhodnega odločanja, ki se je nanašalo na razlago člena 10(2) direktive razsodilo, da je 
treba člen 10(2) omenjene direktive razlagati tako, da se na njegovi podlagi določbe Direktive Sveta 
1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih ne uporabljajo za postopek 
zasipavanja kamnoloma z odpadki, ki niso rudarski odpadki, če ta postopek pomeni predelavo 
odpadkov.

Pravna podlaga za sprejetje uredbe so drugi odstavek 19. člena ter peti in šesti odstavek 20. člena 
Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), ki določajo, da vlada s predpisom določi pravila ravnanja in druge 
pogoje ravnanja z odpadki.



8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: 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: DA
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave:28.9.2020
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
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: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA

mag. Andrej Vizjak
MINISTER





PRILOGA

Na podlagi drugega odstavka 19. člena, petega in šestega odstavka 20. člena, tretjega 
odstavka 68. člena, četrtega odstavka 70. člena, osmega odstavka 74. člena in za izvajanje 
104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 –
ZIURKOE) izdaja Vlada Republike Slovenije 

UREDBO
o spremembi Uredbe o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja 

mineralnih surovin

1. člen

V Uredbi o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih 
surovin (Uradni list RS, št. 43/08 in 30/11) se v 10. členu četrti odstavek spremeni tako, da se 
glasi:

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

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-412/2020
Ljubljana, …
EVA 2020-2550-0076

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik



OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo uredbe)

Pravno podlago za sprejem Uredbe o spremembi Uredbe o ravnanju z odpadki iz rudarskih in 
drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin predstavljajo drugi odstavek 19. člena ter peti
in šesti odstavek 20. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), ki določajo, da vlada s predpisom 
določi pravila ravnanja in druge pogoje ravnanja z odpadki.

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom
/

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna
/

4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 
predstavljene v predlogu zakona

/

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

S predlagano spremembo Uredbe o spremembi Uredbe o ravnanju z odpadki iz 
rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin se četrti odstavek 10. člena 
uskladi z razlago člena 10(2) Direktive 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 
marca 2006 o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti ter o spremembi 
Direktive 2004/35/ES (UL 2006 L102, str. 15; v nadaljevanju: direktiva), ki jo je v svoji sodbi št. 
C-147/15 z dne 28. julija 2016 sprejelo Sodišče Evropske unije. 

Sodišče Evropske unije je v skladu z 267. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije v okviru 
postopka predhodnega odločanja, ki se je nanašalo na razlago člena 10(2) direktive razsodilo, 
da je potrebno člen 10(2) omenjene direktive razlagati tako, da se na njegovi podlagi določbe 
Direktive Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih ne 
uporabljajo za postopek zasipavanja kamnoloma z odpadki, ki niso rudarski odpadki, če ta 
postopek pomeni predelavo odpadkov.
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