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5. podzakonski akt po ZRud-1 Faza: 
Številka: 007-239/2010 OSNUTEK 
EVA: 2010-2111-0103 za javno obravnavno 
 
Na podlagi 16. člena in za izvajanje petega odstavka 18. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list 
RS, št. 61/10, 62/10-popr. in 76/10) izdaja ministrica za gospodarstvo 
 

PRAVILNIK  
o rudarski knjigi in geoloških podatkih, namenjenih rudarstvu 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

(predmet pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa vsebino in obliko rudarske knjige ter način in pogoje njenega 

vodenja in vzdrževanja. 
(2) Ta pravilnik določa tudi vsebino geoloških podatkov, namenjenih rudarstvo ter način 

in pogoje njihovega posredovanja zainteresiranim osebam. 
 

2. člen 
(pojmi) 

Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot jih določa Zakon o rudarstvu. 
 

3. člen 
(pristojnost) 

(1) V skladu z javnim pooblastilom, določenim z Zakonom o rudarstvu, rudarsko knjigo 
vodi in vzdržuje Geološki zavod Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GeoZS). 

(2) Geološke podatke, namenjene rudarstvu, posreduje GeoZS organom in drugim 
zainteresiranim osebam v okviru rudarske javne službe, kot jo določa Zakon o rudarstvu in ta 
pravilnik. 

 
4. člen 

(trajnost in dostopnost) 
(1) GeoZS vzpostavi, vodi in vzdržuje rudarsko knjigo trajno na način in pod pogoji, ki jih 

določajo predpisi o arhivskem gradivu in ta pravilnik. 
(2) GeoZS posreduje geološke podatke, namenjene rudarstvu, na način in pod pogoji, ki 

jih določajo predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in ta pravilnik. 
 

II. RUDARSKA KNJIGA 
 

1. Vsebina rudarske knjige 
 

5. člen 
(sestav rudarske knjige) 

(1) Glede na namen uporabe se rudarska knjiga sestoji iz rudarskega katastra in 
rudarskega registra. 

(2) Rudarski register in rudarski kataster sta sestavljena iz evidenčne knjige in zbirke 
listin. 
 

6. člen 
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(evidenčna knjiga rudarskega katastra) 
(1) Evidenčna knjiga rudarskega katastra obsega: 

-  bazo podatkov o območjih raziskovalnih prostorov in 
- bazo podatkov o območjih pridobivalnih prostorov. 

(2) V bazi podatkov raziskovalnih prostorov se za vsak raziskovalni prostor posebej 
vodijo naslednji podatki: 
1. o imenu in lokaciji raziskovalnega prostora z imenom občine, kraja in opisom mej 

raziskovalnega prostora z navedbo površine v ha in morebitnih raziskovalnih in 
pridobivalnih prostorov, ki so že na tem območju, 

2. o vrsti mineralne surovine, ki jo je dovoljeno raziskovati, 
3. o datumu začetka raziskovanja, 
4. o morebitnih spremembah lokacije raziskovalnega prostora in vrsti mineralne surovine, ki 

jo je dovoljeno raziskovati in 
5. o datumu prenehanja raziskovanja in izvedene sanacije. 

(3) V bazi podatkov pridobivalnih prostorov se za vsak raziskovalni prostor posebej 
vodijo naslednji podatki: 
1. o imenu in lokaciji pridobivalnega prostora z imenom občine, kraja in opisom mej 

pridobivalnega prostora z navedbo površine v ha in morebitnih raziskovalnih in 
pridobivalnih prostorov, ki so že na tem območju, 

2. o vrsti mineralne surovine, ki jo je dovoljeno izkoriščati, 
3. o datumu začetka izkoriščanja, 
4. o morebitnih spremembah lokacije pridobivalnega prostora in vrsti mineralne surovine, ki 

jo je dovoljeno izkoriščati in 
5. o datumu prenehanja izkoriščanja in zaprtju rudnika. 
 

7. člen 
(evidenčna knjiga rudarskega registra) 

(1) Evidenčna knjiga rudarskega registra obsega: 
-  bazo podatkov o nosilcih rudarske pravice za raziskovanje in 
- bazo podatkov o nosilcih rudarske pravice za izkoriščanje. 

(2) V bazi podatkov nosilcev rudarske pravice za raziskovanje se za vsakega nosilca 
rudarske pravice za raziskovanje posebej vodijo naslednji podatki: 
1. o imenu in sedežu nosilca rudarske pravice za izkoriščanje ter o njegovem statusu (pravna 

ali fizična oseba), 
2. o imenu in sedežu izvajalca rudarskih del, če teh del sam ne izvaja nosilec rudarske 

pravice za raziskovanje ter o njegovem statusu (pravna ali fizična oseba), 
3. o številki in datumu pravnomočnosti dovoljenja za raziskovanje, 
4. o času veljavnosti dovoljenja za raziskovanje, 
5. o lokaciji raziskovalnega prostora, določeni z dovoljenjem za raziskovanje, 
6. o pogojih za raziskovanje, določenih z dovoljenjem za raziskovanje, 
7, o geoloških podatkih, ki jih v zvezi s klasifikacijo in kategorizacijo mineralnih surovin v 

svojem raziskovalnem prostoru posreduje nosilec rudarske pravice za raziskovanje in 
8. o morebitnih spremembah lokacije raziskovalnega prostora in pogojev za raziskovanje; 

(3) V bazi podatkov nosilcev rudarske pravice za izkoriščanje se za vsakega nosilca 
rudarske pravice za raziskovanje posebej vodijo naslednji podatki: 
1. o imenu in sedežu nosilca rudarske pravice za izkoriščanje ter o njegovem statusu (pravna 

ali fizična oseba), 
2. o imenu in sedežu izvajalca rudarskih del, če teh del sam ne izvaja nosilec rudarske 

pravice za izkoriščanje ter o njegovem statusu (pravna ali fizična oseba), 
3. o številki in datumu sklenitve koncesijske pogodbe, 
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4. o času veljavnosti koncesijske pogodbe, 
5. o lokaciji pridobivalnega prostora, določeni s koncesijsko pogodbo, 
6. o pogojih za izkoriščanje, določenih s koncesijsko pogodbo, 
7, o geoloških podatkih, ki jih v zvezi s klasifikacijo in kategorizacijo mineralnih surovin v 

svojem pridobivalnem prostoru posreduje nosilec rudarske pravice za raziskovanje, 
8. o morebitnih spremembah lokacije pridobivalnega prostora in pogojev za izkoriščanje, 
9. o morebitnih spremembah ali podaljšanju veljavnosti koncesijske pogodbe in 
10. o prenehanju rudarske pravice za izkoriščanje z navedbo vrste prenehanja.  
 

8. člen 
(zbirka listin) 

(1) Listine, ki služijo kot podlaga za vpis podatkov v evidenčno knjigo rudarskega katastra 
in evidenčno knjigo rudarskega registra, se vložijo v zbirko listin. 

(2) Zbirka listin se vodi ločeno za bazo podatkov evidenčne knjige rudarskega katastra in 
bazo podatkov evidenčne knjige rudarskega registra. 
 

2. Oblika rudarske knjige 
 

9. člen 
(oblika evidenčnih knjig) 

(1) Evidenčna knjiga rudarskega katastra in evidenčna knjiga rudarskega registra sta 
sestavljeni iz uvodnega dela in podatkovnega dela. 

(2) Uvodni del evidenčne knjige rudarskega katastra vsebuje spisek raziskovalnih 
prostorov in spisek pridobivalnih prostorov, podatkovni del evidenčne knjige rudarskega 
katastra pa vsebuje obrazce, v katere se za posamezne raziskovalne in pridobivalne prostore 
vpisujejo podatki iz drugega oziroma tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika. 

(3) Uvodni del evidenčne knjige rudarskega registra vsebuje spisek nosilcev rudarske 
pravice za raziskovanje in spisek nosilcev rudarske pravice za izkoriščanje, podatkovni del 
evidenčne knjige rudarskega registra pa vsebuje obrazce, v katere se za posamezne nosilce 
rudarske pravice za raziskovanje in nosilce rudarske pravice za raziskovanje vpisujejo podatki 
iz drugega oziroma tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika. 

(4) Oblika uvodnega in podatkovnega dela evidenčne knjige rudarskega katastra in 
evidenčne knjige rudarskega registra sta prikazani v prilogi 1 in 2 tega pravilnika in sta njegov 
sestavni del. 

 
10. člen 

(oblika zbirke listin) 
(1) Zbirka listin se odlaga in shranjuje v spisu oziroma v ustreznem ovoju, v katerega se 

vlagajo listine in drugi dokumenti, na podlagi katerih se je opravil vpis v določeno evidenčno 
knjigo.  

(2) V zbirko listin raziskovalnih in pridobivalnih prostorov se tudi vlagajo poročila 
nosilcev rudarske pravice za raziskovanje o rezultatih raziskovanja v preteklem letu in 
poročila nosilcev rudarske pravice za izkoriščanje o rezultatih izkoriščanja v preteklem letu 
ter podatki o vplačanih nadomestilih za izkoriščanje mineralnih surovin (rudarske koncesnine) 
in rezerviranih sredstev za sanacijo.  

(3) Poročilo o rezultatih raziskovanja in izkoriščanja v preteklem letu mora vsebovati: 
– ime raziskovalnega prostora, na katerega se nanaša poročilo,  
– številko in datum izdanega dovoljenja za raziskovanje ter rok veljavnosti dovoljenja,  
– opis raziskovalnih del,  
– količinski prikaz del, ki so bila opravljena v času, na katerega se nanaša poročilo,  
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– celoten količinski prikaz del, ki so bila opravljena od začetka raziskovanja,  
– prikaz stroškov izvedenih del,  
– opis geoloških, petroloških, tektonskih, geomehanskih, hidroloških in drugih razmer v 

raziskovalnem prostoru,  
– navedbo količine in kakovosti mineralne surovine, ocenjene na osnovi raziskovalnih del,  
– navedbo morebitnih drugih mineralnih surovin, ki so bile ugotovljene z raziskovalnimi 

deli,  
– navedbo rezultatov morebitnih tehnoloških raziskav,  
– načrt predvidenih nadaljnjih raziskovalnih del in  
– situacijski načrt z vrisanimi izvršenimi in predvidenimi deli, namenjenimi sanaciji 

raziskovalnega prostora. 
 

3. Način vodenja rudarske knjige 
 

11. člen 
(način vodenja in vzdrževanja) 

(1) GeoZS vpisuje podatke v ustrezno evidenčno knjigo in hkrati vzpostavi pripadajočo 
zbirko listin na podlagi dokumentov, ki mu jih posreduje ministrstvo, pristojno za rudarstvo 
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ali pristojni rudarski inšpektor. Ti dokumenti se pošiljajo 
GeoZSu v elektronski obliki in morajo biti podpisani z varnim elektronskim podpisom 
ministrstva oziroma inšpektorja ali pa mora biti na drug način, ki ga določi minister, 
nedvomno razvidno, da dokument pošilja ministrstvo in pristojni rudarski inšpektor. 

(2) GeoZS vpiše podatek v ustrezno evidenčno knjigo in hkrati vzpostavi pripadajočo 
zbirko listin najpozneje v osmih dneh po prejemu dokumenta iz prejšnjega odstavka. 

(3) Evidenčne knjige in zbirke listin se vodijo in vzdržujejo ročno in v papirni obliki, ob 
izpolnjenih pogojih, določenih s tem členom, pa se evidenčne knjige vodi tudi računalniško, 
in sicer v obliki informacijske baze podatkov.  

(4) GeoZS lahko na podlagi dovoljenja ministra preneha ročno voditi eno ali vse 
evidenčne knjige, potem ko iz njih v računalniško evidenco prenese vse podatke o vpisanih 
podatkih in izkaže, da tekoče vnaša podatke v računalniško evidenco.  

(5) Ročno vodena evidenčna knjiga se z dnem izdaje dovoljenja iz prejšnjega odstavka 
zaključi in trajno hrani. 

 
12. člen 

(vodenje in vzdrževanje evidenčnih knjig) 
(1) GeoZS mora voditi in vzdrževati evidenčne knjige na naslednji način: 

1. da v bazo podatkov o območjih raziskovalnih prostorov podatkovnega dela evidenčne 
knjige rudarskega katastra, ki je v prilogi 1 tega pravilnika, vpisuje podatke: 
- iz 1. in 2. točke drugega odstavka 6. člena tega pravilnika na podlagi obvestila 

ministrstva o pravnomočnem dovoljenju za raziskovanje in podatkov iz takšnega 
dovoljenja, 

- iz 3. in 5. točke drugega odstavka 6. člena tega pravilnika na podlagi obvestila 
pristojne rudarske inšpekcije podatkov iz takšnega obvestila in 

- iz 4. točke drugega odstavka 6. člena tega pravilnika na podlagi obvestila ministrstva o 
morebitnih spremembah in dopolnitvah dovoljenja za raziskovanje in podatkov iz 
takšnega dovoljenja; 

2. da v bazo podatkov o območjih pridobivalnih prostorov podatkovnega dela evidenčne 
knjige rudarskega katastra, ki je v prilogi 1 tega pravilnika, vpisuje podatke: 
- iz 1. in 2. točke tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika na podlagi obvestila 

ministrstva o sklenjeni koncesijski pogodbi in podatkov iz takšne pogodbe, 
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- iz 3. in 5. točke tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika na podlagi obvestila 
pristojne rudarske inšpekcije in podatkov iz takšnega obvestila in 

- iz 4. tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika na podlagi obvestila ministrstva o 
morebitnih spremembah oziroma dopolnitvah koncesijske pogodbe in podatkov iz 
takšne pogodbe; 

3. da v bazo podatkov o nosilcih rudarske pravice za raziskovanje podatkovnega dela 
evidenčne knjige rudarskega registra, ki je v prilogi 2 tega pravilnika, vpisuje podatke: 
- iz 1., 3., 4., 5., 6. in 8. točke drugega odstavka 7. člena tega pravilnika na podlagi 

obvestila ministrstva o pravnomočnem dovoljenju za raziskovanje in podatkov iz 
takšnega dovoljenja, 

- iz 7. točke drugega odstavka 7. člena tega pravilnika na podlagi obvestila ministrstva o 
klasifikaciji in kategorizaciji mineralnih surovin in 

- iz 2. točke drugega odstavka 7. člena tega pravilnika na podlagi obvestila pristojne 
rudarske inšpekcije in podatkov iz takšnega obvestila; 

4. da v bazo podatkov o nosilcih rudarske pravice za izkoriščanje podatkovnega dela 
evidenčne knjige rudarskega registra, ki je v prilogi 2 tega pravilnika, vpisuje podatke: 
- iz 1., 3., 4., 5. in 6. točke tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika na podlagi 

obvestila ministrstva o sklenjeni koncesijski pogodbi in podatkov iz takšne pogodbe, 
- iz 2. točke tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika na podlagi obvestila pristojne 

rudarske inšpekcije in podatkov iz takšnega obvestila; 
- iz 7. točke tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika na podlagi obvestila ministrstva o 

klasifikaciji in kategorizaciji mineralnih surovin in 
- iz 8. in 9. točke tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika na podlagi obvestila 

ministrstva o morebitnih spremembah oziroma dopolnitvah koncesijske pogodbe in 
podatkov iz takšne pogodbe in  

- iz 10. točke tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika na podlagi obvestila ministrstva 
o prenehanju koncesijske pogodbe s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, o 
pravnomočnosti njenega  razdrtja, o pravnomočnosti njenega odvzema, o njeni 
ugasnitvi ali o pravnomočnosti odločbe o prenehanju pravic in obveznosti dosedanjega 
nosilca rudarske pravice podatkov iz takšnega obvestila oziroma akta. 

(2) Podatki, vpisani v evidenčno knjigo, morajo biti čitljivi in napisani tako, da jih ni 
mogoče izbrisati.  

(3) S podatki, vpisanimi v evidenčno knjigo, ni dovoljeno storiti ničesar, s čimer bi 
podatki postali nečitljivi; prav tako ni dovoljeno v evidenčno knjigo naknadno zapisovati 
nove besede, stavke ali številke, s katerimi bi se spreminjala vsebina že vpisanih podatkov.  

(4) Morebitni pomotni vpisi morajo biti prečrtani tako, da ostanejo čitljivi, popravki pa 
morajo imeti datum in pečat pristojnega evidenčnega organa ter podpis pooblaščene osebe, ki 
jih je vpisala.  

(5) Neizpolnjene rubrike in stolpci morajo biti prečrtani.  
 

13. člen 
(vodenje in vzdrževanje zbirke listin) 

(1) Poslovanje v zvezi z zbirko listin mora GeoZS voditi v skladu s predpisi, ki urejajo 
poslovanje organov javne uprave z dokumentarnim gradivom 

(2) Spis mora biti označen z zaporedno številko vpisa v evidenčno knjigo, pod katero se 
takšen spis vodi. 

(3) Pri določanju številk spisov mora GeoZS upoštevati določbe predpisov, ki urejajo 
upravno poslovanje. 

(4) Poročila o rezultatih raziskovanja v preteklem letu in poročila o rezultatih izkoriščanja 
v preteklem letu o vplačanih nadomestilih za izkoriščanje mineralnih surovin (rudarske 
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koncesnine) in rezerviranih sredstev za sanacijo vpisuje GeoZS v ustrezno zbirko listin na 
podlagi obvestil ministrstva. 
 

14. člen 
(pregledna karta raziskovalnih in pridobivalnih prostorov) 

(1) Na podlagi podatkov iz evidenčne knjige rudarskega katastra in evidenčne knjige 
rudarskega registra izdela GeoZS pregledno karto raziskovalnih in pridobivalnih prostorov v 
Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: pregledna karta). 

(2) Pregledna karta se izdela v papirnati in elektronski obliki. 
(3) Pregleda karta v papirni obliki se izdela v treh izvodih v merilu 1 : 250.000 in vsebuje 

prikaz lokacij raziskovalnih in pridobivalnih prostorov z legendo, v kateri se opiše: 
1.  zaporedna številka lokacije z navedbo ali gre za raziskovalni ali pridobivalni prostor, pri 

čemer se: 
-  v primeru, ko nosilec rudarske pravice za raziskovanje na odobrenem raziskovalnem 

prostoru po končanem raziskovanju ne začne z izkoriščanjem, takšen raziskovalni 
prostor, ko je izvedena njegova sanacija, izbriše ter navede datum izbrisa; 

- v primeru, ko nosilec rudarske pravice za raziskovanje na odobrenem raziskovalnem 
prostoru po končanem raziskovanju začne z izkoriščanjem, takšen raziskovalni prostor 
preimenuje v pridobivalni prostor in navede datum preimenovanja; 

- v primeru, ko se na dosedanjem pridobivalnem prostoru dokončno opusti izkoriščanje 
in se rudnik zapre, takšen pridobivalni prostor ne izbriše, ampak se le navede, da je 
rudnik zaprt in navede datum zaprtja; 

2. ime raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora in 
3. ime nosilca rudarske pravice za raziskovanje oziroma za izkoriščanje, pri čemer se v 

primeru, če se rudarska pravica za raziskovanje oziroma za izkoriščanje prenese na 
drugega nosilca, za prejšnjega nosilca navede datum prenehanja njegove rudarske pravice 
in hkrati navede ime novega nosilca in navede datum začetka izvajanja njegove rudarske 
pravice. 
(4) Zaporedne številke lokacij in imen raziskovalnih in pridobivalnih prostorov morajo 

biti enake, kot so vnesene v uvodni del evidenčne knjige rudarskega katastra iz priloge 1 tega 
pravilnika, zaporedne številke nosilcev rudarske pravice za raziskovanje in izkoriščanje pa 
morajo biti enake, kot so vnesene kot so vnesene v uvodni del evidenčne knjige rudarskega 
registra iz priloge 2 tega pravilnika. 

(5) Pregledna karta v elektronski obliki ima enako vsebino, kot pregledna karta v papirni 
obliki. 

(6) Pregledno karto v papirni obliki hranijo ministrstvo, glavni rudarski inšpektor in 
GeoZS. 

(7) Pregledna karta v elektronski obliki se objavi na spletni strani ministrstva ter 
posodablja sproti oziroma hkrati z vpisom novega raziskovalnega ali pridobivalnega prostor 
ter nosilca rudarske pravice za raziskovanje oziroma izkoriščanje v ustrezno evidenčno 
knjigo. 

(8) Pregledna karta v papirni obliki se posodobi enkrat letno in sicer tako, da se najkasneje 
do 31. januarja izdelajo novi trije originali pregledne karte, originali pregledna karte za 
preteklo leto pa se zapisniško uničijo.  

 
15. člen 

(zagotavljanje nemotenega vodenja in vzdrževanja) 
(1) Nemoteno vodenje in vzdrževanje rudarske knjige se zagotavlja: 

1. z organizacijskimi in drugimi ustreznimi postopki in ukrepi, s katerimi GeoZS preprečuje 
nepooblaščen ali neregistriran dostop do evidenčnih knjig in zbirke listin ali namerno 
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uničevanje oziroma spreminjanje vpisanih podatkov ali njihovo izgubo, nepooblaščen 
dostop do njih ter obdelavo in posredovanje vpisanih podatkov nepooblaščenim osebam in 
njihovo neregistrirano uporabo  

2. z denarnimi sredstvi, namenjenimi njenemu vodenju in vzdrževanju in 
3. z nadzorstvom nad vodenjem in vzdrževanjem evidenčnih knjig in zbirke listin. 

(2) Denarna sredstva, namenjena vodenju in vzdrževanju rudarske knjige, se zagotavljajo 
s povrnitvijo stroškov, ki jih ima GeoZS z vodenjem in vzdrževanjem rudarske knjige.  

(3) Nadzorstvo nad vodenjem in vzdrževanjem rudarske knjige opravlja ministrstvo. 
 

16. člen 
(način povrnitve stroškov vodenja in vzdrževanja rudarske knjige) 

(1) Po vpisu v evidenčno knjigo rudarskega registra mora nosilec rudarske pravice 
plačevati stroške vodenja in vzdrževanja rudarskega katastra in rudarskega registra (v 
nadaljnjem besedilu: stroški vodenja in vzdrževanja rudarske knjige). Stroški vodenja in 
vzdrževanja rudarske knjige se vplačujejo na transakcijski račun GeoZS. 

(2) Višina stroškov vodenja in vzdrževanja znaša letno: 
 status nosilca rudarske pravice EUR 
a za fizično osebo 50 
b za pravno osebo 100 

(3) Višino stroškov iz prejšnjega odstavka določi s sklepom GeoZS po vpisu nosilca 
rudarske pravice v ustrezno evidenčno knjigo nosilcev rudarske pravice. Zoper ta sklep je 
dopustna pritožba na ministrstvo. 

(4) Na podlagi sklepa iz prejšnjega odstavka izstavi GeoZS račun za vodenje in 
vzdrževanje rudarske knjige zavezancem za preteklo leto, v katerem je vodil in vzdrževal 
rudarsko knjigo.  

(5) Na predlog ministrstva lahko Vlada Republike Slovenije uskladi višino stroškov 
vodenja in vzdrževanja rudarske knjige za tekoče leto sorazmerno z rastjo cen življenjskih 
stroškov na območju Republike Slovenije ali v primeru, če se vrednost mineralnih surovin v 
svetu povišajo ali znižajo za več kot 10 %. 

(6) Obveznost plačevanja stroškov vodenja in vzdrževanja rudarske knjige preneha po 
izbrisu nosilca rudarske pravice iz evidenčne knjige. 
 

17. člen 
(možnost zmanjšanja in oprostitev plačila stroškov vodenja in vzdrževanja rudarske knjige) 

(1) Nosilec rudarske pravice lahko pri GeoZS zaprosi za zmanjšanje plačila stroškov 
vodenja in vzdrževanja rudarske knjige, če se pridobivanje mineralne surovine zaradi 
objektivnih razlogov ali vpliva višje sile bistveno poslabša glede na geološko-rudarske 
pogoje, predvidene v revidiranem rudarskem projektu, po katerem zavezanec izvaja 
izkoriščanje mineralne surovine. 

(2) Za zmanjšanje plačila stroškov vodenja in vzdrževanja rudarske knjige lahko nosilec 
rudarske pravice zaprosi pri GeoZS le v primeru, ko mu je rudarska pravica za izkoriščanje 
podeljena za 10 let ali več ali če izkorišča mineralno surovino na dveh ali več pridobivalnih 
prostorih. Plačilo stroškov vodenja in vzdrževanja rudarske knjige se lahko zmanjša največ za 
50%. 

(3) Za oprostitev plačila stroškov vodenja in vzdrževanja rudarske knjige lahko pri GeoZS 
zaprosi samo nosilec rudarske pravice, ki izkorišča mineralne surovine, ki so v javnem 
interesu in je zanje s posebnim predpisom določeno, da se lahko z njihovim izkoriščanjem na 
določenem območju Republike Slovenije zagotovi pospešen gospodarski in družbeni razvoj. 
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(4) Zmanjšanje plačila lahko traja za čas do vzpostavitve normalnega stanja, vendar 
največ dve leti, oprostitev pa za čas, v katerem je mogoče vzpostaviti pospešen gospodarski in 
družbeni razvoj. 

(5) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka nosilec rudarske pravice ne more več koristiti 
zmanjšanja plačila iz istega naslova, tudi če niso odpravljeni vzroki, zaradi katerih mu je bilo 
plačilo zmanjšano. 

(6) O vlogah za zmanjšanje in oprostitev plačila stroškov vodenja in vzdrževanja rudarske 
knjige odloča GeoZS z odločbo, zoper katero je dopustna pritožba na ministrstvo. 
 

III. IZJEME IN POSEBNOSTI 
 

1. Podatki o ogljikovodikih 
 

18. člen 
(evidenca o raziskovanju in izkoriščanju ogljikovodikov) 

GeoZS vodi in vzdržuje posebno bazo podatkov o raziskovalnih in pridobivalnih prostorih 
za izkoriščanje nafte in plina ter o nosilcih rudarske pravice za raziskovanje in izkoriščanje 
nafte in plina (v nadaljnjem besedilu: podatki o ogljikovodikih). 

 
19. člen 

(vsebina evidence o ogljikovodikih) 
Podatki v ogljikovodikih se vodijo in vzdržujejo tako, da se iz evidenčne knjige 

rudarskega katastra, določene s 6. členom tega pravilnika in iz evidenčne knjige rudarskega 
registra, določene s 7. členom tega pravilnika, ki se nanašajo na raziskovanje in izkoriščanje 
nafte in plina, prenesejo: 
- za vsak posamezen, z dovoljenjem za raziskovanje določen raziskovalni prostor, podatki 

iz drugega odstavka 6. člena in podatki iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika in 
doda opis geografskega območja, na katerem je raziskovalni prostor, namenjen 
raziskovanju nafte in plina; 

- za vsak posamezen, s koncesijsko pogodbo določen pridobivalni prostor, podatki iz 
tretjega odstavka 6. člena in podatki iz tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika in doda 
opis geografskega območja, na katerem je pridobivalni prostor, namenjen izkoriščanju 
nafte in plina. 
 

20. člen 
(ažurnost podatkov o ogljikovodikih) 

(1) GeoZS najkasneje do 1. februarja tekočega leta posreduje ministrstvu ažurirane 
podatke o ogljikovodikih. 

(2) Ažurirani podatki o ogljikovodikih se izdelajo kot povzetek podatkov iz prejšnjega 
člena v obliki poročila, ki vsebuje podatke o geografskih območjih, odprtih za raziskovanje in 
izkoriščanje ogljikovodikov, podatke o izdanih dovoljenjih za raziskovanje in sklenjenih 
koncesijskih pogodbah za izkoriščanje nafte in plina, subjektih, ki pridobili dovoljenje za 
raziskovanje oziroma so sklenili koncesijsko pogodbo za izkoriščanje nafte in plina, in o 
njihovi strukturi ter ocenjenih zalogah nafte in plina na ozemlju Republike Slovenije. 

(3) Poročilo iz prejšnjega odstavka se izdela v slovenskem in angleškem jeziku in se ga 
uporabi kot podlaga za posredovanje podatkov pristojnim organom Evropske skupnosti. 
 

2. Podatki o geotermičnih energetskih virih 
 

21. člen 
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(evidenca o termičnih energetskih virih) 
(1) GeoZS vodi in vzdržuje posebno bazo podatkov o izkoriščanju geotermičnih 

energetskih virov s pomočjo geokolektorjev oziroma geosond (v nadaljnjem besedilu: podatki 
o termičnih energetskih virih). 

(2) Podatki o termičnih energetskih virih se pridobivajo na podlagi podatkov, ki se v 
skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, vodijo v katastru stavb kot podatek o 
načinu njihovega ogrevanja in hlajenja. 

(3) Podatke iz prejšnjega odstavka pridobi GeoZS z vpogledom v kataster stavb ter na tej 
podlagi vzpostavi evidenco o izkoriščanju termičnih energetskih virov. 

(4) Evidenca o izkoriščanju geotermičnih energetskih virov vsebuje podatke o zemljiščih, 
na katerem stojijo stavbe, za katero se uporablja geotermični energetski vir (parcelna številka 
in k.o.) in vrsti stavb, za katere se uporablja geotermični energetski vir, v skladu s predpisom, 
ki ureja enotno klasifikacijo vrst objektov. 
 

IV. GEOLOŠKI PODATKI, NAMENJENI RUDARSTVU 
 

1. Vrste geoloških podatkov, namenjenih rudarstvu 
 

22. člen 
(vrste geoloških podatkov, namenjenih rudarstvu) 

Geološki podatki, namenjeni rudarstvu, so: 
1. podatki iz državne rudarske strategije, 
2. podatki iz rudarske knjige, 
3. podatki o vzorcih, ki jih je prevzel GeoZS ob raziskovanju mineralnih surovin (v 

nadaljnjem besedilu: podatki o geoloških vzorcih)  
4. podatki o rudarski tehnični dokumentaciji, ki je bila pred zaprtjem rudnikov uporabljena 

ob izkoriščanju mineralnih surovin (v nadaljnjem besedilu: podatki o uporabljeni rudarski 
tehnični dokumentaciji) in 

5. drugi geološki podatki, ki jih je pridobil GeoZS ob izvajanju rudarske javne službe in so 
lahko namenjeni rudarstvu ali drugim evidencam, ki jih v skladu z zakonom vodi 
ministrstvo po uradni dolžnosti (v nadaljnjem besedilu: drugi geološki podatki). 
 

2. Dostopnost geoloških podatkov, namenjenih rudarstvu 
 

23. člen 
(vrsta dostopnosti podatkov) 

(1) Dostopnost do geoloških podatkov, namenjenih rudarstvu, se razvršča glede na to, ali 
so takšni podatki javni ali ne. 

(2) Geološke podatke, namenjene rudarstvu, ki po določbah tega pravilnika niso javni, 
lahko pridobijo samo državni organi in pravne osebe, ki so z zakonom pooblaščene za 
pridobivanje in uporabo podatkov za evidenčne, analitsko-informativne, raziskovalne, davčne 
in sodne namene (v nadaljnjem besedilu: naročniki s pravico uporabe podatkov v javni 
namen).  

(3) Geološke podatke, namenjene rudarstvu, ki so po določbah tega pravilnika javni, lahko 
pridobi katerakoli pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: naročnik s pravico uporabe 
podatkov v pridobitni namen).  

  
24. člen 

(dostopnost podatkov iz državne rudarske strategije) 
Podatki iz državne rudarske strategije so javni. 
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25. člen 

(dostopnost podatkov rudarske knjige) 
(1) Podatki, vpisani v evidenčne knjige, ki sestavljajo rudarski kataster in rudarski 

register, so javni. 
(2) Podatki iz zbirke listin niso javni.  

 
26. člen 

(dostopnost podatkov o geoloških vzorcih) 
Podatki o geoloških vzorcih postanejo javni šele z izbrisom nosilca rudarske pravice 

evidenčne knjige rudarskega registra. 
 

27. člen 
(dostopnost podatkov o uporabljeni rudarski tehnični dokumentaciji) 

(1) Podatki o uporabljeni rudarski tehnični dokumentaciji postanejo javni šele z izbrisom 
nosilca rudarske pravice evidenčne knjige rudarskega registra. 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka postanejo po izbrisu nosilca rudarske pravice 
evidenčne knjige rudarskega registra javni samo naslovi in lokacijski podatki rudarskih 
projektov, ne pa tudi njihova tehnična vsebina, kot jo določajo predpisi o vsebini in načinu 
izdelave rudarske tehnične dokumentacije.  

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka postane tehnična vsebina rudarskega projekta javna 
samo pod pogojem, da s tem soglaša rudarski projektant, ki je izdelal takšen rudarski projekt.  

 
28. člen 

(dostopnost podatkov o drugih geoloških podatkih) 
Drugi geološki podatki so javni. 

 
3. Posredovanje geoloških podatkov, namenjenih rudarstvu 

 
29. člen 

(vrsta pogojev za dostop do podatkov) 
(1) Naročniki s pravico uporabe podatkov v javni namen lahko pridobijo vse vrste 

geoloških podatkov, namenjene rudarstvu, brezplačno.. 
(2) Naročniki s pravico uporabe podatkov v pridobitni namen lahko pridobijo javne 

geološke podatke, namenjene rudarstvo, proti plačilu stroškov pridobitve določene vrste 
podatkov. 

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je dostop do računalniško vodene evidenčne 
knjige rudarskega katastra in evidenčne knjige rudarskega registra brezplačen. 

 
30. člen 

(pogoj za posredovanje podatkov) 
(1) Geološki podatki, namenjeni rudarstvu, se lahko posredujejo organom in drugim 

zainteresiranim osebam, na podlagi njihove vloge, naslovljene na GeoZS. Vloge se lahko 
dajejo v pisni obliki ali ustno na sedežu GeoZSa, lahko pa tudi s pomočjo elektronske pošte, 
na elektronski naslov GeoZS. 

(2) V vlogi iz prejšnjega odstavka mora naročnik navesti svoje ime in sedež, naslov in 
vrsto geološkega podatka, namenjenega rudarstva, ki ga zahteva.  

(3) Če GeoZS po prejetju vloge ugotovi, da se vloga nanaša na geološki podatek, 
namenjen rudarstvu, ki ni javen in da je vlogo vložil naročnik s pravico uporabe podatkov v 
pridobitni namen, vlogo zavrže. 
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(4) GeoZS izdaja upravičenim naročnikom geološke podatke, namenjene rudarstvu, 
praviloma v petnajstih dneh po prejemu pravilno sestavljene vloge. 

 
31. člen 

(stroški pridobitve podatkov) 
GeoZS zaračunava naročnikom s pravico uporabe podatkov v pridobitni namen stroške 

posredovanja geoloških podatkov, namenjenih rudarstvu, po tarifi, ki je v prilogi 3 in je 
sestavni del tega pravilnika. 

 
32. člen 

(način posredovanja podatkov) 
(1) Geološki podatki, namenjeni rudarstvu, se naročnikom praviloma pošiljajo s pomočjo 

elektronske pošte, lahko pa tudi s pomočjo redne pošte, če to naročnik navede v vlogi. 
(2) Naročnikom s pravico uporabe podatkov v pridobitni namen GeoZS hkrati s 

posredovanjem zahtevanega geološkega podatka, namenjenega rudarstvo, pošlje tudi račun za 
opravljeno storitev.  

(3) Račun iz prejšnjega odstavka mora vsebovati prikaz, na kakšen način je bila pri 
njegovi sestavi uporabljena tarifa iz priloge 3 tega pravilnika. 

(4) V primeru, da pošlje GeoZS podatek po redni pošti, se v računu dodajo stroški poštne 
storitve. 
 

33. člen 
(evidenca o posredovanju podatkov) 

(1) GeoZS mora voditi evidenco o posredovanju geoloških podatkov, namenjenih 
rudarstvu. 

(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka se vodi ločena za naročnike s pravico uporabe 
podatkov v javni namen in naročnike s pravico uporabe podatkov v pridobitni namen. 

(3) Evidenca o naročnikih s pravico uporabe podatkov v javni namen obsega podatke: 
1. o imenu in naslovu naročnika, 
2. o datumu vložitve vloge in 
3. o datumu posredovanja podatka. 

(4) Evidenca o naročnikih s pravico uporabe podatkov v pridobitvi namen obsega 
podatke: 
1. o imenu, statusu in naslovu osebi, ki je vložila vlogo, 
2. o datumu vložitve vloge, 
3. o vrsti podatka, 
4. o datumu posredovanja podatka in 
5. o višini računa za posredovanje podatka. 
 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

34. člen 
(vzpostavitev rudarske knjige) 

(1) GeoZS vzpostavi evidenčno knjigo rudarskega katastra in evidenčno knjigo 
rudarskega registra in začne z vpisovanjem podatkov o novih raziskovalnih in pridobivalnih 
prostorih ter novih nosilcih rudarske pravice za raziskovanje in izkoriščanje najkasneje do 1. 
januarja 2012. Do tega datuma GeoZS tudi vzpostavi podatke o ogljikovodikih in o 
geotermičnih energetskih virih. 
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(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se šteje, da so raziskovalni in pridobivalni prostori, 
vpisani v kataster raziskovalnih in pridobivalnih prostorov po dosedanjih predpisih, vpisani v 
evidenčno knjigo rudarskega katastra po tem pravilniku. 

(3) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se šteje, da so nosilci rudarske pravice za 
raziskovanje in nosilci rudarske pravice za izkoriščanje, vpisani v register nosilcev rudarske 
pravice po dosedanjih predpisi, vpisani v evidenčno knjigo rudarskega registra po tem 
pravilniku, če imajo z dnem uveljavitve tega pravilnika sklenjeno koncesijsko pogodbo. 

(4) Ministrstvo najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi tega pravilnika prenese na 
GeoZS kataster raziskovalnih in pridobivalnih prostorov in register nosilcev rudarske pravice 
za raziskovanje in izkoriščanje, ki sta se vodila v skladu z dosedanjimi predpisi. Ta prenos se 
izvrši na način primopredaje.  

(5) Do prenosa iz prejšnjega odstavka se vodi kataster raziskovalnih in pridobivalnih 
prostorov in register nosilcev rudarske pravice za raziskovanje in izkoriščanje na ministrstvu 
v skladu s Pravilnikom o označevanju mej in načinu vodenja katastra raziskovalnih in 
pridobivalnih prostorov ter o načinu vodenja registra nosilcev rudarske pravice (Uradni list 
SRS, št. 76/03). 

(6) GeoZS začne z vpisovanjem novih območij raziskovalnih in pridobivalnih prostorov 
ter novih nosilcev rudarske pravice za raziskovanje in izkoriščanjem naslednji dan po prenosu 
iz četrtega odstavka tega člena. 

(7) Obveznost nosilcev rudarske pravice iz tretjega odstavka tega člena v zvezi s 
povrnitvijo stroškov vodenja in vzdrževanja rudarske knjige nastane z dnem prenosa iz 
četrtega odstavka tega člena. 

 
33. člen 

(dokončanje vpisov) 
Vpisi podatkov o raziskovalnih in pridobivalnih prostorih v kataster raziskovalnih in 

pridobivalnih prostorov in vpisi podatkov o nosilcih rudarske pravice za raziskovanje in 
izkoriščanje, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo v skladu z dosedanjimi 
predpisi.  

 
34. člen 

(prenehanje z uporabo) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o označevanju mej in 

načinu vodenja katastra raziskovalnih in pridobivalnih prostorov ter o načinu vodenja registra 
nosilcev rudarske pravice (Uradni list SRS, št. 76/03). 
 

35. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 
januarja.2011. 
 
Št. 007-239/2010 
Ljubljana, dne …………. 2010. 
EVA 2010-2111-0103. 

mag. Darja Radić 
MINISTRICA 

za gospodarstvo 
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PRILOGA 1 – EVIDENČNA KNJIGA RUDARSKEGA KATASTRA 
 

 
EVIDENČNA KNJIGA RUDARSKEGA KATASTRA - RAZISKOVALNI PROSTORI 

 
 

UVODNI DEL 
 

 PREGLEDNI PODATKI O RAZISKOVALNIH PROSTORIH - SPISEK 
zap.št. 
R.P. 

 
ime in lokacija raziskovalnega prostora z imenom občine in imenom kraja  

datum 
vpisa 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

7.  
 

 

8.  
 

 

9.  
 

 

10.  
 

 

11.  
 

 

12.  
 

 

13.  
 

 

14.  
 

 

15.  
 

 

16.  
 

 

17.  
 

 

18.  
 

 

19.  
 

 

20.  
 

 

itd.  
 

 

Opomba: 
- Podatek o imenu in lokaciji raziskovalnega prostora, imenu občine in imenu kraja mora biti enak podatku  iz 

1. točke podatkovnega dela evidenčne knjig rudarskega katastra raziskovalnih prostorov, ki se nanaša na 
takšen raziskovalni prostor 

- Podatkih o novih raziskovalnih prostorih se dodajo pod novo zaporedno številko 
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EVIDENČNA KNJIGA RUDARSKEGA KATASTRA - RAZISKOVALNI PROSTORI 
 
 

PODATKOVNI DEL za  
RAZISKOVALNI PROSTOR zap. št. xxx 

(op.: zap.št xxx iz spiska preglednih podatkov raziskovalnih prostorov) 
zap.št. 

podatka 
podatki iz drugega odstavka 6. člena, ki se vpisujejo v skladu s 1. točko prvega odstavka 12. člena 
tega pravilnika 

1  
 
 
 

2  
 
 
 

3  
 
 
 

4  
 
 
 

5  
 
 
 

Opomba: 
- Število podatkovnega dela je odvisno od števila raziskovalnih prostorov 
Legenda podatkovnega dela: 
1. pod to številko se vpiše ime in lokacija raziskovalnega prostora z imenom občine, kraja in opisom mej 

raziskovalnega prostora z navedbo površine v ha in morebitnih raziskovalnih in pridobivalnih prostorov, ki 
so že na tem območju 

2. pod to številko se vpiše vrsta mineralne surovine, ki jo je dovoljeno raziskovati, 
3. pod to številko se vpiše datum začetka raziskovanja, 
4. pod to številko se vpiše morebitne spremembe lokacije raziskovalnega prostora in vrste mineralne surovine, 

ki jo je dovoljeno raziskovati  
5. pod to številko se vpiše datum prenehanja raziskovanja in izvedene sanacije. 

Op.: ob vpisu v posamezno rubriko se navede tudi datum vpisa. 
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EVIDENČNA KNJIGA RUDARSKEGA KATASTRA - PRIDOBIVALNI PROSTORI 
 
 

UVODNI DEL 
 

 PREGLEDNI PODATKI O PRIDOBIVALNIH PROSTORIH - SPISEK 
zap.št. 
P.P. 

 
ime in lokacija raziskovalnega prostora z imenom občine in imenom kraja  

datum 
vpisa 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

7.  
 

 

8.  
 

 

9.  
 

 

10.  
 

 

11.  
 

 

12.  
 

 

13.  
 

 

14.  
 

 

15.  
 

 

16.  
 

 

17.  
 

 

18.  
 

 

19.  
 

 

20.  
 

 

itd.  
 

 

Opomba: 
- Podatek o imenu in lokaciji pridobivalnega prostora, imenu občine in kraja mora biti enak podatku iz 1. 

točke podatkovnega dela evidenčne knjig rudarskega katastra pridobivalnih prostorov, ki se nanaša na 
takšen pridobivalni prostor 

- Podatki o novih pridobivalnih prostorih se dodajo pod novo zaporedno številko 
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EVIDENČNA KNJIGA RUDARSKEGA KATASTRA - PRIDOBIVALNI PROSTORI 
 
 

PODATKOVNI DEL za  
PRIDOBIVALNI PROSTOR zap.št xxx 

(op.: zap.št xxx iz spiska preglednih podatkov pridobivalnih prostorov) 
zap.št. 

podatka 
podatki iz tretjega odstavka 6. člena, ki se vpisujejo v skladu z 2. točko prvega odstavka 12. člena tega 
pravilnika 

1  
 
 
 

2  
 
 
 

3  
 
 
 

4  
 
 
 

5  
 
 
 

Opomba: 
Število podatkovnega dela je odvisno od števila pridobivalnih prostorov 

Legenda podatkovnega dela: 
1. pod to številko se vpiše ime in lokacija pridobivalnega prostora z imenom občine, kraja in opisom mej 

pridobivalnega prostora z navedbo površine v ha in morebitnih raziskovalnih in pridobivalnih prostorov, ki 
so že na tem območju, 

2. pod to številko se vpiše vrsta mineralne surovine, ki jo je dovoljeno izkoriščati, 
3. pod to številko se vpiše datum začetka izkoriščanja, 
4. pod to številko se vpiše morebitne spremembe lokacije pridobivalnega prostora in vrste mineralne surovine, 

ki jo je dovoljeno izkoriščati 
5. pod to številko se vpiše datum prenehanja izkoriščanja in zaprtje rudnika. 

Op.: ob vpisu v posamezno rubriko se navede tudi datum vpisa. 
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PRILOGA 2 – EVIDENČNA KNJIGA RUDARSKEGA REGISTRA 
 

 
EVIDENČNA KNJIGA RUDARSKEGA REGISTRA - NOSILCI RUDARSKE PRAVICE  

ZA RAZISKOVANJE 
 

UVODNI DEL 
 

 PREGLEDNI PODATKI O NOSILCIH R.P. ZA RAZISKOVANJE - SPISEK 
zap.št. 
nosilca 

 
ime in sedež nosilca rudarske pravice za raziskovanje ter njegov pravni status  

datum 
vpisa 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

7.  
 

 

8.  
 

 

9.  
 

 

10.  
 

 

11.  
 

 

12.  
 

 

13.  
 

 

14.  
 

 

15.  
 

 

16.  
 

 

17.  
 

 

18.  
 

 

19.  
 

 

20.  
 

 

itd.  
 

 

Opomba: 
- Podatek o imenu in sedežu nosilca rudarske pravice za raziskovanje ter o njegovem pravnem statusu  

(pravna ali fizična oseba) mora biti enak podatku iz 1. točke podatkovnega dela evidenčne knjig rudarskega 
katastra nosilcev rudarske pravice za raziskovanje, ki se nanaša na takšnega nosilca rudarske pravice za 
raziskovanje 

- Podatki o novih nosilcih rudarske pravice za raziskovanje se dodajo pod novo zaporedno številko 
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EVIDENČNA KNJIGA RUDARSKEGA REGISTRA - NOSILCI RUDARSKE PRAVICE  
ZA RAZISKOVANJE 

 
PODATKOVNI DEL za 

NOSILCA RUDARSKE PRAVICE ZA RAZISKOVANJE zap.št xxx 
(op.: zap.št xxx iz spiska preglednih podatkov nosilcev rudarske pravice za raziskovanje) 

zap.št. 
podatka 

podatki iz drugega odstavka 7. člena, ki se vpisujejo v skladu s 3. točko prvega odstavka 12. člena 
tega pravilnika 

1  
 
 
 

2  
 
 
 

3  
 
 
 

4  
 
 
 

5  
 
 
 

6  
 
 
 

7  
 
 
 

8  
 
 
 

Opomba: 
- Število podatkovnega dela je odvisno od števila nosilcev rudarske pravice za raziskovanje 
Legenda podatkovnega dela: 
1. pod to številko se vpiše ime in sedež nosilca rudarske pravice za raziskovanje ter o njegov status (pravna ali 

fizična oseba) 
2. pod to številko se vpiše ime in sedež izvajalca rudarskih del, če teh del sam ne izvaja nosilec rudarske 

pravice za raziskovanje ter o njegov status (pravna ali fizična oseba) 
3. pod to številko se vpiše številka in datum pravnomočnosti dovoljenja za raziskovanje 
4. pod to številko se vpiše čas veljavnosti dovoljenja za raziskovanje, 
5. pod to številko se vpiše lokacija raziskovalnega prostora, določena z dovoljenjem za raziskovanje 
6. pod to številko se vpišejo pogoji za raziskovanje, določeni z dovoljenjem za raziskovanje 
7, pod to številko se vpišejo geološki podatki, ki jih v zvezi s klasifikacijo in kategorizacijo mineralnih surovin 

v svojem raziskovalnem prostoru posreduje nosilec rudarske pravice za raziskovanje 
8. pod to številko se vpiše morebitne spremembe lokacije raziskovalnega prostora in pogojev za raziskovanje 

Op.: ob vpisu v posamezno rubriko se navede tudi datum vpisa. 
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EVIDENČNA KNJIGA RUDARSKEGA REGISTRA - NOSILCI RUDARSKE PRAVICE  
ZA IZKORIŠČANJE 

 
UVODNI DEL 

 
 PREGLEDNI PODATKI O NOSILCIH R.P. ZA IZKORIŠČANJE - SPISEK 
zap.št. 
nosilca 

 
ime in sedež nosilca rudarske pravice za izkoriščanje ter o njegov pravni status  

datum  
vpisa 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

7.  
 

 

8.  
 

 

9.  
 

 

10.  
 

 

11.  
 

 

12.  
 

 

13.  
 

 

14.  
 

 

15.  
 

 

16.  
 

 

17.  
 

 

18.  
 

 

19.  
 

 

20.  
 

 

itd.  
 

 

Opomba: 
- Podatek o imenu in sedežu nosilca rudarske pravice za izkoriščanje ter o njegovem pravnem statusu  (pravna 

ali fizična oseba) mora biti enak podatku iz 1. točke podatkovnega dela evidenčne knjig rudarskega katastra 
nosilcev rudarske pravice za izkoriščanje, ki se nanaša na takšnega nosilca rudarske pravice za izkoriščanje 

- Podatki o novih nosilcih rudarske pravice za izkoriščanje se dodajo pod novo zaporedno številko 
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EVIDENČNA KNJIGA RUDARSKEGA REGISTRA - NOSILCI RUDARSKE PRAVICE  
ZA IZKORIŠČANJE 

 
PODATKOVNI DEL za 

NOSILEC RUDARSKE PRAVICE ZA IZKORIŠČANJE zap.št xxx 
(op.: zap.št xxx iz spiska preglednih podatkov nosilcev rudarske pravice za izkoriščanje) 

zap.št. 
podatka 

podatki iz tretjega odstavka 7. člena, ki se vpisujejo v skladu s 4. točko prvega odstavka 12. člena tega 
pravilnika 

1  
 
 
 

2  
 
 
 

3  
 
 
 

4  
 
 
 

5  
 
 
 

6  
 
 
 

7  
 
 
 

8  
 
 
 

9  
 
 
 

10  
 
 
 

Opomba: 
- Število podatkovnega dela je odvisno od števila nosilcev rudarske pravice za izkoriščanje 
Legenda podatkovnega dela: 
1. pod to številko se vpiše ime in sedež nosilca rudarske pravice za izkoriščanje ter o njegov statusu (pravna ali 

fizična oseba) 
2. pod to številko se vpiše ime in sede izvajalca rudarskih del, če teh del sam ne izvaja nosilec rudarske pravice 

za izkoriščanje ter njegov status (pravna ali fizična oseba) 
3. pod to številko se vpiše številka in datum sklenitve koncesijske pogodbe 
4. pod to številko se vpiše čas veljavnosti koncesijske pogodbe 
5. pod to številko se vpiše lokacija pridobivalnega prostora, določena s koncesijsko pogodbo 
6. pod to številko se vpišejo pogoji za izkoriščanje, določeni s koncesijsko pogodbo 
7, pod to številko se vpišejo geoloških podatki, ki jih v zvezi s klasifikacijo in kategorizacijo mineralnih 

surovin v svojem pridobivalnem prostoru posreduje nosilec rudarske pravice za raziskovanje 
8. pod to številko se vpiše morebitne spremembe lokacije pridobivalnega prostora in pogojev za izkoriščanje 
9. pod to številko se vpiše morebitne spremembe ali podaljšanje veljavnosti koncesijske pogodbe 
10. pod to številko se vpiše prenehanje rudarske pravice za izkoriščanje in vrsta prenehanja  

Op.: ob vpisu v posamezno rubriko se navede tudi datum vpisa. 
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PRILOGA 3 – tarifa 
 

 
TARIFA 

stroškov posredovanja geoloških podatkov, namenjenih rudarstvu 
 

OBLIKA PODATKOV cena v EUR 
1 Za izpis podatkov – na eni strani formata A4 s pisavo Arial 11  

 1.1 iz državne rudarske strategije  7,50 
 1.2 iz evidenčne knjige rudarskega katastra o posameznem raziskovalnem ali 

pridobivalnem prostoru 
 

10,00 
 1.3 iz evidenčne knjige rudarskega registra za posameznega nosilca rudarske 

pravice za raziskovanje ali izkoriščanje 
 

10,00 
 1.4 o geoloških vzorcih s posameznega odjemnega mesta 15,00 
 1.5 o določeni vrsti uporabljenega rudarskega projekta 18,00 
 1.6 o določeni vrsti uporabljene druge rudarske dokumentacije 12,00 
 1.7 o posameznem drugem geološkem podatku 20,00 
2 Za grafični preris podatkov – na listu do formata A4  

 2.1 iz državne rudarske strategije 30,00 
 2.2 iz evidenčne knjige rudarskega katastra o posameznem raziskovalnem ali 

pridobivalnem prostoru 
 

40,00 
 2.3 iz evidenčne knjige rudarskega registra za posameznega nosilca rudarske 

pravice za raziskovanje ali izkoriščanje 
 

40,00 
 2.4 o geoloških vzorcih s posameznega odjemnega mesta 60,00 
 2.5 o določeni vrsti uporabljenega rudarskega projekta 70,00 
 6.6 o določeni vrsti uporabljene druge rudarske dokumentacije 50,00 
 2.7 o posameznem drugem geološkem podatku 80,00 
3 Za fotokopiranje podatkov  

 1 Format A4 ali manjši format  
  1.1 enostranska črno-bela kopija 0,10 
  1.2 dvostranska črno-bela kopija 0,20 
  1.3 enostranska barvna kopija 1,00 
  1.4 dvostranska barvna kopija 1,50 
 2 Format A3  
  2.1 enostranska črno-bela kopija 0,30 
  2.2 dvostranska črno-bela kopija 0,50 
  2.3 enostranska barvna kopija 1,80 
  2.4 dvostranska barvna kopija 2,50 
 3 Format večji od A3, a manjši od formata A2  
  3.1 enostranska črno-bela kopija 1,50 
  3.2 dvostranska črno-bela kopija 3,00 
  3.3 enostranska barvna kopija 5,00 
  3.4 dvostranska barvna kopija 9,00 
 


