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PREDGOVOR 

Spoštovane bralke in bralci, 
 
Pred vami je že peta številka biltena MINERALNE SUROVINE. Zdi se, da je zadnje 

leto minilo hitreje kot prejšnja iz več razlogov, od katerih je najpomembnejši izredna 
dinamika dogodkov, ki so vplivali na rudarski sektor tako v svetu, Evropski uniji kakor tudi 
pri nas. 

V času od zadnjega biltena (sredina leta 2008) spremljamo ravno obraten razvoj 
rudarstva kot leto pred tem: cene vseh izdelkov in storitev padajo, prav tako surovin in 
hrane, med surovinami predvsem energentov in kovin in z njimi tudi vrednosti podjetij. Ves 
svet je zajela zelo huda in vsesplošna gospodarska kriza, ki je iz finančnega sektorja prešla 
tudi na ves realni sektor, tudi rudarski. Situacija se je v letu dni obrnila na glavo. Cene so 
nizke, ponudba presega povpraševanje, interes za raziskave mineralnih surovin je drastično 
upadel. 

Evropska komisija je v drugi polovici leta 2008 sprejela Komunikacijo o okviru 
evropske politike na področju mineralnih surovin, v letu 2009 so se začela prizadevanja za 
njeno operativnost. Ustanovili so delovni skupini za kritične / strateške mineralne surovine 
ter lažji dostop do nahajališč mineralnih surovin (administrativni postopki, prostorsko 
planiranje, dostop do podatkov in informacij ter drugo). 

V sredini maja 2009 je potekal Drugi evropski dan mineralnih surovin, ki smo ga 
obeležili tudi v Sloveniji. Naslovnica in članek biltena sta posvečena temu dogodku pri nas. 

V prvi polovici leta 2009 je bil sprejet Državni program gospodarjenja z mineralnimi 
surovinami, potekala je tudi živahna razprava o spremembah in dopolnitvah rudarskega 
zakona. Pripravljajo se kar precejšne spremembe, ki naj bi poenostavile in pospešile 
postopke, povezane z rudarjenjem v Sloveniji. 

V maju 2009 smo sodelavci Geološkega zavoda Slovenije kot vodilni partner pričeli z 
izvajanjem dve in polletnega evropskega projekta »Trajnostno gospodarjenje z mineralnimi 
surovinami za gradbeništvo« (s kartico SARMa) na območju Jugovzhodne Evrope, skupaj s 
15 partnerji iz desetih držav te regije. 

 
Zahvaljujem se avtorjem prispevkov in članom uredništva in uredniškega odbora za 

vsebinski in tehnični prispevek pri izidu. Kot vedno pa naj na koncu predgovora povabim 
Vas, bralce, h kritičnemu odzivu na pričujočo številko biltena. 

 
 
     SREČNO ! 
 
Ljubljana, avgust 2009      dr. Slavko V. Šolar 
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UVODNIK 

Letos se zaključuje triletni projekt Mednarodnega leta planeta Zemlja (ang. 
International Year of Planet Earth), katerega poudarek je bil na lanskem letu in ki je bilo za 
tako proglašeno s strani Združenih narodov (UNESCO) in s strani svetovnega združenja 
geologov – IUGS. Aktivnosti in projekti, v katerih smo v letu 2008 sodelovali slovenski 
geologi, izkazujejo pomembnost vprašanja oskrbe z mineralnimi surovinami, tako na 
državnem, kot tudi na širšem, mednarodnem nivoju.  

 
Na mednarodnem geološkem kongresu, ki se je lanskega avgusta odvijal na 

Norveškem, je bil med drugim en tematski dan posvečen tudi problematiki mineralnih 
surovin v hitro rastoči globalni ekonomiji, v okviru katere so se ugledni svetovni 
strokovnjaki, med katerimi so bili tudi geologi z Geološkega zavoda Slovenije, spraševali o 
mejah nekontroliranega in prekomernega izkoriščanja zalog mineralnih surovin. Tako je bila 
tematika mineralnih surovin postavljena ob bok temam, kot so podnebne spremembe, 
geološke nevarnosti in vprašanja prihodnje energetske oskrbe, kar je samo dokaz več o 
nujnosti reševanja te problematike. 

 
V okviru največjega geološkega mednarodnega projekta v zgodovini človeštva, 

projekta OneGeology, v katerem sodeluje do današnjega dne že 109 držav z vseh celin, si 
vključeni geološki zavodi po svetu prizadevamo vzpostaviti spletno in v vsakem trenutku 
dostopno prostorsko podatkovno bazo geoloških kart za namene smotrnejšega izkoriščanja 
virov podzemne vode, mineralnih surovin, energentov in za reševanje z geologijo povezanih 
okoljskih problemov. Geološki zavod Slovenije je v projekt OneGeology in njegovega 
»mlajšega brata«, projekt OneGeology Europe, aktivno vključen, saj se zaveda pomena 
kvalitetnih geoloških informacij za potrebe delovanja sodobne družbe.  

 
Da je v zgornjem besedilu tolikokrat poudarjen pomen oskrbe z mineralnimi 

surovinami na vseh nivojih tudi ena od prioritet Evropske unije, pa dokazuje odobritev iz 
kohezijskih skladov sofinanciranega projekta SARMa, ki traja od 2009 do 2011 in v okviru 
katerega bo 15 partnerjev iz 10 držav jugovzhodne Evrope poiskalo skupne imenovalce 
vzdolž celotnega procesa oskrbe z enim od segmentov mineralnih surovin – z mineralnimi 
surovinami za gradbeništvo. 

 
Geologi v sodobni družbi smo dolžni iskati alternative današnjemu ravnanju z 

okoljem, tudi na področju rudarjenja, oskrbe z mineralnimi surovinami in energenti. 
Upravljavcem in snovalcem politike skušamo ponuditi uravnovešen in trajnostni pristop k 
izkoriščanju naravnih surovin, na način torej, ki bo tudi bodočim generacijam omogočal 
varno oskrbo z za vsakdanje življenje nujnimi mineralnimi surovinami. Geološki zavod 
Slovenije je kot krovna institucija s področja geologije in njej sorodnih ved v Sloveniji 
zavezana k izvajanju zgornje premise s svojo neodvisnostjo in strokovnostjo. Znanje in 
izkušnje uspešno izmenjujemo s primerljivi institucijami v drugih evropskih državah in 
soustvarjamo evropsko politiko na področju geološke dejavnosti. Vse našteto udejanjamo v 
okviru organizacije EuroGeoSurveys, katere član je tudi Geološki zavod Slovenije.  
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Kot nacionalna institucija s področja geologije in njej sorodnih ved pa Geološki 
zavod Slovenije znanje, pridobljeno z mednarodnim sodelovanjem, koristno in aktivno 
prenaša v vsebine nalog, ki jih opravlja za potrebe Sektorja za rudarstvo na Direktoratu za 
energijo pri Ministrstvu za gospodarstvo Republike Slovenije ter omogoča njihovo 
učinkovitejše in racionalnejše izvajanje. 

 
Bilten Mineralne surovine v Sloveniji v letu 2008 že peto leto zapored pripravljajo 

strokovnjaki Geološkega zavoda Slovenje v sodelovanju s Sektorjem za rudarstvo 
Direktorata za energijo pri Ministrstvu za gospodarstvo Republike Slovenije. Tudi vsebina 
tega biltena dokazuje, da so aktivnosti na področju izkoriščanja mineralnih surovin v 
Sloveniji pestre in pomembne za Slovenijo tako z razvojnega kot tudi z gospodarskega 
vidika. Publikacija torej ni zgolj sama sebi namen. Njena vloga pri podpori delovanja javnih 
državnih služb s področja rudarstva, istočasno pa pomoč pri informiranju strokovne ter 
širše javnosti o stanju na področju mineralnih surovin v Sloveniji, je jasna in upam da – 
poučna.  

 
Biltenu želim polno radovednih bralcev in hvaležnih uporabnikov, kar bo največje 

potrdilo uredniku in ekipi za vložen trud v njegovo nastajanje in tisk. 
 
 
     SREČNO ! 
 

     doc.dr. Marko Komac 
          direktor  

Ljubljana, avgust 2009        Geološki zavod Slovenije 
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STANJE NA PODROČJU MINERALNIH SUROVIN V 
SLOVENIJI V LETU 2008 

 
Andreja Senegačnik, Slavko V. Šolar 

 
Poznavanje nahajališč in stanje na področju mineralnih surovin se v zadnjem letu ni 

bistveno spremenilo. Vedenje o mineralnih surovinah se je dopolnilo, razvoj pa je zadržal 
enako dinamiko sprememb. Zato lahko v glavnem povzamemo podatke iz preteklih let, 
temu pa dodajamo analizo nahajališč mineralnih surovin z rudarsko pravico za leto 2008. 

 

PREGLED MINERALNIH SUROVIN SLOVENIJE 

V Sloveniji najdemo v danih geoloških razmerah energetske, kovinske in nekovinske 
mineralne surovine. Energetske surovine obsegajo premog (črni in rjavi premog ter lignit), 
radioaktivne mineralne surovine (uran), nafto in plin ter geotermične energetske vire. 
Premogonosna območja so: Velenjska kadunja, Zasavski terciarni bazen, Krško-Brežiško 
polje in severovzhodna Slovenija. Potencialne zaloge uranove rude so na območju Žirovskega 
vrha in širši okolici Škofje Loke. Potencialnih območij z nafto in plinom je več: Murska 
depresija, Slovensko Primorje, Alpidi in Dinaridi ter izolirani terciarni bazeni. Okoli 16 % 
ozemlja Slovenije je geotermično perspektivno. Potencialna območja so: Panonski bazen, 
Rogaško-Celjsko-Šoštanjska kadunja, Krško-Brežiška kadunja, Planinsko-Laško-Zagorska 
kadunja in Ljubljanska kotlina. Na metalogenetski karti Slovenije je prikazanih okoli 200 
nahajališč kovinskih mineralnih surovin, od tega nekaj 10 rudišč, ostala so pojavi. 
Potencialno ekonomsko pomembna lahko postanejo predvsem nahajališča živega srebra, 
svinca in cinka, bakra, antimona, železa in boksita. Nekovinske mineralne surovine višje 
tržne vrednosti (industrijski minerali in kamnine), ki bi jih lahko izvažali, so skromno 
zastopane. Prevladujejo nekovinske mineralne surovine nižje vrednosti (mineralne surovine za 
industrijo gradbenega materiala ter za gradbeništvo), ki jih izkoriščamo večinoma za lastne 
potrebe ali jih bogatimo in predelujemo v polizdelke ter izdelke. Domače nekovinske 
mineralne surovine uporabljamo v gradbeništvu, keramični industriji, kemični industriji, 
metalurgiji in kovinski industriji, za sanacije okolja in voda, v steklarski industriji, 
kmetijstvu, živilski industriji itd.  

Na slovenskem ozemlju ima rudarstvo izredno dolgo tradicijo in tudi mesto v 
svetovnem merilu. V preteklosti je bilo to količinsko pomembno izkoriščanje živega srebra 
v Idriji, danes pa tehnološko dovršeno podzemno izkoriščanje lignita v Velenju. V zadnjem 
obdobju zapiramo podzemne rudnike energetskih in kovinskih mineralnih surovin, ostajajo 
le rudniki (površinski kopi) nekovinskih mineralnih surovin in posamezni podzemni rudniki 
premoga. Pridobivanje premoga danes poteka samo še v Premogovniku Velenje (lignit) in v 
Rudniku Trbovlje-Hrastnik (rjavi premog). Rudnik urana Žirovski vrh, ki je edini novo odprti 
podzemni rudnik v Sloveniji po drugi svetovni vojni, je v fazi zapiranja že od leta 1991. 
Pridobivanje živosrebrne rude v Idriji so končali v letu 1991. V Mežici pa so v letu 1994 
pridobili zadnje tone svinčeve in cinkove rude. Sicer sta Idrija in Mežica v zapiranju že od leta 
1987 oziroma 1988. 
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Iz kratkega, zgoraj opisanega stanja v Sloveniji, potencialnosti mineralnih surovin ter 
celotnega gospodarskega položaja, je razvidna izrazita dinamika sprememb: zapiranje 
večstoletnih kovinskih rudnikov, manjših podzemnih premogovnikov ter rudnika urana, 
strateška ohranitev dveh premogovnikov in izrazit poudarek na mineralnih surovinah za 
gradbeništvo in gradbeno industrijo. 

Glede na dosedanje trende povečanega izkoriščanja in programe razvoja gospo-
darstva, predvsem na področju infrastrukturne izgradnje objektov (ceste, železnice, 
stanovanjska gradnja), predvidevamo, da bodo potrebe po posameznih nekovinskih 
mineralnih surovinah, v prvi vrsti za gradbeništvo, ostale dolgoročno aktualne tudi po letu 
2009. Mineralne surovine za gradbeništvo, ki jih bodo izkoriščali v površinskih kopih, bodo 
tako v prihodnosti še vedno ostale pomemben dejavnik nacionalnega gospodarstva in razvoja. 

 

ANALIZA NAHAJALIŠČ MINERALNIH SUROVIN Z RUDARSKO PRAVICO ZA 
LETO 2008 

Splošno 

Raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin se po Zakonu o rudarstvu (ZRud) 
izvaja na podlagi rudarske pravice oziroma na podlagi rudarske koncesije, ki jo podeli Vlada 
RS, oziroma v njenem imenu ministrstvo, pristojno za rudarstvo. Nosilci rudarske pravice 
so dolžni pošiljati izpolnjene Enotne obrazce (Uradni list RS, št. 52/03) enkrat letno (stanje 
na dan 31.12. preteklega leta) na ministrstvo, pristojno za rudarstvo. 

To poročanje ne zajema: 
− pridobljene mineralne surovine iz gradbenih jam, 
− odvzem rečnih naplavin (prod, pesek, mivka), ki se ureja po Zakonu o vodah (Uradni list 

RS, št 67/02), 
− izkoriščanje geotermalne vode, ki ga tudi ureja Zakon o vodah,  

ker se ti podatki vodijo drugje. 
 
Zapiranje rudnikov se ureja s posebnimi zakoni: 

− Zagorje, Senovo in Kanižarica (rjavi premog), Uradni list RS, št. 1/95, 
− Trbovlje-Hrastnik (rjavi premog), Uradni list RS, št. 61/00, 42/03, 71/04, 55/03, 26/05, 
− Idrija (živo srebro), Uradni list SRS, št. 13/79, 37/87, RS, št. 86/04, 26/05, 
− Mežica (svinec in cink), Uradni list SRS, št. 5/88, 
− Žirovski vrh (uran), Uradni list RS, št. 36/92, 28/00, 121/05, 22/06. 

 

Nahajališča mineralnih surovin z rudarsko pravico 

S sprejetjem Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99) v letu 1999 in kasnejšimi 
spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 110/02, 46/04, 98/04 – ZRud-UPB1, 
68/08 – ZRud-B) je pridobivanje in raziskovanje mineralnih surovin prešlo na urejanje preko 
sistema koncesnin. Prva je bila uredba o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za 
raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin po 105. členu ZRud, objavljena v 
Uradnem listu RS, št. 103/00 novembra 2000, z dopolnitvami in popravki v Uradnem listu 
RS, št. 81/02. Na tej podlagi je bilo podpisanih 191 koncesijskih pogodb za 202 nahajališči 
(10 raziskovalnih prostorov in 192 pridobivalnih prostorov). 
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Sledile so uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje 
mineralnih surovin po 17. členu ZRud v Uradnih listih RS, št.: 
− 85/01 za 3 raziskovalne in 11 pridobivalnih prostorov ter 8 širitev že obstoječih 

pridobivalnih prostorov, 
− 99/01, 119/03 za 1 pridobivalni prostor, 
− 52/02 za 1 raziskovalni in 4 pridobivalne prostore ter 6 širitev, 
− 39/03 za 17 pridobivalnih prostorov ter 5 širitev, 
− 66/04, 83/04 za 9 pridobivalnih prostorov ter 8 širitev, 
− 59/05 za 4 pridobivalne prostore ter 5 širitev, 
− 97/06, 95/07 za 8 pridobivalnih prostorov ter 11 širitev, 
− 8/07 za 4 pridobivalne prostore, 
− 102/07 za 5 pridobivalnih prostorov ter 3 širitve. 
− 73/08 za 3 raziskovalne in 1 pridobivalni prostor ter 2 širitvi. 

Skupno je bilo z uredbami v letih 2000–2008 objavljenih 271 nahajališč (oziroma 
273, ker sta bili dve zaradi potekle koncesije ponovno v uredbi). Za večino od teh so bile 
izdane odločbe o izbiri koncesionarja in kasneje sklenjene koncesijske pogodbe. Nekatere 
so do leta 2008 že potekle. 

 
Število nahajališč s koncesijsko pogodbo (podeljeno rudarsko pravico) za 

pridobivalne prostore v letu 2008 je bilo sledeče: 
− rjavi premog: 1 
− lignit: 1 
− nafta in plin: 1 
− bentonit: 1 
− kalcit: 1 
− kreda: 1 
− kremenov pesek: 7 
− pucolan-tuf: 1 
− dolomit za industrijske namene: 1 
− roženec: 1 
− keramična glina: 4 
− ognjevarna glina: 1 
− opekarska glina: 7 
− lapor za opeko: 1 
− naravni kamen – apnenec: 12 
− naravni kamen – tonalit: 3 
− naravni kamen – ostali: 15 
− apnenec za industrijske namene: 6  
− lapor za industrijske namene: 5 
− tehnični kamen – apnenec: 27 
− tehnični kamen – dolomit: 95 
− tehnični kamen – silikati: 6 
− prod in pesek: 33 
− morska sol: 2 
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Tabela 1: Tabelarični prikaz števila vrst surovin in nahajališč za pridobivalne prostore 

Vrsta surovine Število surovin Število nahajališč
Energetske surovine 4* 3
surovine za predelovalno 
industrijo 

9 18

surovine za industrijo gradbenega 
materiala 

7 49

surovine za gradbeništvo 4 161
Skupaj nekovinske mineralne 
surovine 

20 228

Mineralne surovine-ostale 1 2
Skupaj 25 233

*Geotermični energetski vir je samo v raziskovalnem prostoru, tako da je skupaj 5 energetskih surovin oziroma 
skupaj 26 vrst mineralnih surovin. 

 
Nahajališča, v katerih pridobivajo dve ali več surovin, so šteta ustrezno večkrat. 

Takšnih je bilo 9, zato jih je od zgoraj naštetih 233 nahajališč dejansko le 222. Ker pa jih je 
v letu 2008 imelo 17 tudi odobrene širitve, gre pravzaprav za 239 omejitev prostorov. V 
večini nahajališč poteka pridobivanje, nekatera pa so v stanju mirovanja, v pripravi na 
izkoriščanje ali opustitev izkoriščanja. 

 
Raziskovalnih prostorov v letu 2008 je bilo precej manj: 

− nafta in plin ter geotermični energetski vir: 1 
− naravni kamen – apnenec: 3 
− naravni kamen – ostali: 1 

Oziroma skupaj 5 raziskovalnih prostorov s koncesijsko pogodbo. 
 
V letu 2008 je bilo tako skupno 227 nahajališč z rudarsko pravico, s katerimi je 

upravljalo 167 različnih koncesionarjev (nekateri upravljajo z več nahajališči). Koncesijske 
pogodbe za pridobivalne prostore so podpisane za največ 20 let, za raziskovalne pa največ 
za 5 let. Do vključno leta 2008 je bilo sklenjenih 39 pogodb o prenosu rudarske pravice. H 
koncesijskim pogodbam je bilo sklenjenih 27 aneksov. Poleg tega je imelo v letu 2008 še 9 
nahajališč samo odločbe o izbiri koncesionarja. 

 
Sklep 

Iz zgoraj razčlenjenih podatkov povzemamo, da je imelo v letu 2008 skupaj 227 
nahajališč koncesijsko pogodbo (rudarsko pravico), od tega 222 pridobivalnih in 5 
raziskovalnih prostorov, s 26 različnimi mineralnimi surovinami. S temi nahajališči je 
upravljalo 167 koncesionarjev. 

Karta nahajališč mineralnih surovin s koncesijo v letu 2008, M 1 : 500 000, s 
pripadajočo legendo in seznamom, je v prilogi. 
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PREGLED PODATKOV PROIZVODNJE IN ZALOG TER VIROV 
NEKOVINSKIH MINERALNIH SUROVIN 

 
Slavko V. Šolar, Jože Štih, Andreja Senegačnik 

 

VRSTE IN DELITVE MINERALNIH SUROVIN V SLOVENIJI 

Na slovenskem ozemlju poznamo precej več vrst mineralnih surovin, kot so jih 
izkoriščali v preteklosti ali v letu 2008. V tem letu so po podatkih Sektorja za rudarstvo (po 
Enotnem obrazcu) izkoriščali in raziskovali naslednje vrste mineralnih surovin: 

 
− ENERGETSKE SUROVINE 

• rjavi premog,  
• lignit,  
• nafta in plin, 
• geotermični energetski vir. 

 
− KOVINSKE MINERALNE SUROVINE  

  ----- 
 

− NEKOVINSKE MINERALNE SUROVINE 
• bentonit,  
• kalcit,  
• jezerska kreda (pridobivanje do leta 2003),  
• kremenov pesek,  
• tuf – pucolan, 
• dolomit za industrijske namene, 
• roženec, 
• keramična glina in ognjevarna glina,  
• opekarska glina in lapor za opeko,  
• naravni kamen – apnenec, tonalit, ostali naravni kamen (andezitni tuf, čizlakit, 

skrilavi gnajs in blestnik, flišni peščenjak, lehnjak), 
• surovine za apnarsko in cementno industrijo (apnenec in lapor za industrijske 

namene), 
• tehnični kamen 

 apnenec,  
 dolomit,  
 magmatske in metamorfne kamnine (metadiabaz, keratofir, andezit in andezitni 

tuf, serpentinit), 
• prod in pesek.  

  
− MINERALNE SUROVINE – OSTALE  

• morska sol. 
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Mineralne surovine lahko razvrščamo na več načinov. Dva sta predstavljena v 
nadaljevanju. 

 
Predlog delitve mineralnih surovin na: 

− energetske surovine, 
− kovinske mineralne surovine,  
− nekovinske mineralne surovine, 

• mineralne surovine za predelovalno industrijo in drugo uporabo (industrijski 
minerali in industrijske kamnine),  

• mineralne surovine za industrijo gradbenih materialov,  
• mineralne surovine za gradbeništvo,  

− mineralne surovine – ostale.  
 
Nadalje so mineralne surovine glede na pomembnost za državo ali regijo razdeljene v 

naslednje skupine: 
S strateške mineralne surovine (vezane na vitalno delovanje države), 
G gospodarsko pomembne mineralne surovine, ozko vezane na določeno lokacijo 
 (neposredna geološka pogojenost nahajališča), 
A mineralne surovine, pomembne za identiteto države ali regije (avtohtoni materiali), 
O ostale gospodarsko pomembne širše dostopne mineralne surovine je možno
 pridobiti na različnih lokacijah na določenem območju. 
 

Strateške mineralne surovine so pomembne za normalno delovanje države oziroma 
njene infrastrukture. To so v Sloveniji predvsem energetske surovine.  

Gospodarsko pomembne mineralne surovine, ozko vezane na določeno lokacijo, so 
tiste, ki so vezane na geološke danosti in prispevajo h gospodarskemu razvoju na lokalnem 
ali regionalnem nivoju.  

Mineralne surovine, pomembne za identiteto države ali regije, so predvsem avtohtoni 
naravni materiali, na katerih sloni nacionalna identiteta/kulturna ter naravna dediščina 
kakor tudi krajina.  

Ostale gospodarsko pomembne širše dostopne mineralne surovine so predvsem 
mineralne surovine za gradbeništvo. Le-te lahko gospodarski subjekti konkurenčno 
pridobivajo na več lokacijah/nahajališčih na posameznem območju ali regiji. Možna je 
selekcija lokacij. Sektor zagotavlja samooskrbo, ker izkoriščanje teh mineralnih surovin 
večinoma sledi potrebam posameznih območij ali regij.  

Vse mineralne surovine imajo narodno-gospodarsko funkcijo. 
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POJASNILA K TABELAM 

Vir podatkov o proizvodnji, zalogah in virih za leta 2004 - 2008 so podatki »Baze 
Enotnih obrazcev mineralnih surovin« Geološkega zavoda Slovenije∗. Baza je narejena na 
podlagi Enotnih obrazcev za priglasitev osnove o pridobljeni mineralni surovini, velikosti 
pridobivalnega in raziskovalnega prostora ter sanacijo posledic rudarskih del in obrazcev o 
stanju zalog in virov mineralnih surovin. Izpolnjene obrazce pošiljajo nosilci rudarskih 
pravic za svoja nahajališča enkrat letno na ministrstvo, pristojno za rudarstvo (Sektor za 
rudarstvo). Pred letom 2004 smo uporabljali podatke iz »Bilance zalog in virov mineralnih 
surovin v Republiki Sloveniji« Republiške komisije za ugotavljanje rezerv rudnin in talnih 
voda (v nadaljevanju Komisija). Podatki o teritorialnih enotah (statističnih regijah) in 
prebivalcih so podatki Statističnega urada Republike Slovenije.  

Podatki o proizvodnji in zalogah / virih, ki jih je zbirala Komisija, niso imeli jasnega, 
enoznačnega tolmačenja, ali so podani v raščenem ali razsutem stanju, vendar se je po 
mnenju tedanjega tajnika Komisije Ivana Strgarja (ustno, 2001) večina podatkov o 
proizvodnji nanašala na količine v razsutem stanju, podatki o zalogah pa v raščenem 
stanju. Točnih podatkov o tem, ali so bile navedene številke posameznih nahajališč v 
razsutem ali raščenem stanju, ni bilo na voljo. Zato smo predpostavili, da so bili vsi podatki 
proizvodnje v razsutem stanju, podatki o zalogah in virih pa v raščenem stanju v 
nahajališču. Zaradi tega je bila primerljivost med proizvodnjo in zalogami / viri možna samo 
preko razsipnega koeficienta. Z uvedbo novih obrazcev (UL RS, št. 52/03) in uporabo Baze 
Enotnih obrazcev GeoZS so omenjene dileme poročanja proizvodnje razrešene, podatki o 
zalogah / virih pa še ne povsem.  

Zaradi potrebe po poenotenju vpisovanja podatkov s strani izpolnjevalcev Enotnih 
obrazcev (nosilcev rudarske pravice) zaradi lažje, pravilnejše obdelave smo januarja 2007 na 
Geološkem zavodu Slovenije skupaj z ministrstvom, pristojnim za rudarstvo organizirali 
delavnico »Poročanje v rudarstvu – izpolnjevanje Enotnih obrazcev«. Poročilo z delavnice je 
bilo objavljeno v biltenu Mineralne surovine v letu 2006. 

 
V nadaljevanju so podani predlogi velikostnih razredov površinskih kopov glede na 

proizvodnjo, zaloge ter vire, in sicer delitev na tri in sedem razredov. Direktna primerljivost 
velikostnih razredov za proizvodnjo med tonami in m3 ni možna zaradi različnih 
prostorninskih mas. Pri uporabi te tabele priporočamo uporabo podatkov v tonah. Prav tako 
ni primerljivosti velikostnih razredov glede na zaloge / vire po tonah ali po letih 
proizvodnje. Površinski kop z manjšimi zalogami z veliko proizvodnjo glede na zaloge sodi 
med manjše površinske kope po zalogah po letih in obratno. Zaradi tega je potrebno pri 
proizvodnji navesti tone ali m3, pri zalogah / virih pa po tonah ali po letih proizvodnje.   

Poleg tega je podana tabela povprečne prostorninske mase kamnin, ki smo jo 
uporabili pri preračunavanju iz m3 v tone. Pregledali so jo naslednji strokovnjaki: Strgar, 
Rokavec, Kovič-Kralj, Senegačnik, Vižintin ter Šolar. Podatki za surovine za gradbeništvo so 
podani v kubičnih metrih, zato smo jih preračunali s pomočjo prostorninske mase v tone. 

V nadaljevanju obdelave podajamo velikostne razrede proizvodnje v tonah (ne v m3) 
ter razrede glede na velikost zalog / virov (v tonah in po letih).   
                                                 
∗ Sicer je omenjena baza del »Baze nahajališč mineralnih surovin s podeljeno rudarsko pravico«, ta pa del večjega 
sistema »Baza nahajališč mineralnih surovin Slovenije«. 



MINERALNE SUROVINE 
 

17 

V tabelah so upoštevane LOKACIJE, torej tudi nahajališča brez proizvodnje ali brez 
zalog in virov. Lokacijo predstavlja v tekočem letu veljavni pridobivalni in raziskovalni 
prostor, ki je bil zaveden pri Komisiji (do leta 2003) oziroma v Bazi Enotnih obrazcev (od 
vključno leta 2004 dalje).  

Podatke Komisije o zalogah in virih nekovinskih mineralnih surovin različnih 
kategorij in razredov smo za našo obdelavo razdelili samo na dva dela, in sicer na zaloge in 
na vire. Zaloge je v sedanjem trenutku možno izkoriščati, vire pa iz različnih razlogov ni 
možno (premajhna raziskanost, nerentabilnost, tehnično-tehnološka neizvedljivost). Med 
zaloge so zato v nadaljnjem tekstu uvrščene bilančne zaloge vrste A, B in C1; med vire pa 
pogojno bilančne in izvenbilančne zaloge vrste A, B in C1 ter viri vrste C2. Zaloge in vire 
smo merili samo v pridobivalnih in raziskovalnih prostorih. O zabeleženih virih D1 in D2 
menimo, da so bili ocenjeni izven zakonsko opredeljenih pridobivalnih in raziskovalnih 
prostorov, ter jih med viri nismo upoštevali. 

 
 
 
 
 
 
POVPREČNA PROSTORNINSKA MASA KAMNIN 

 
kamnina     prostorninska masa (t/m3) 
 
glina        2,00 

naravni kamen      2,70 

kremenov pesek      1,40 

tehnični kamen 
 apnenec (karbonatna kamnina)    2,70 
 dolomit (karbonatna kamnina)    2,60 
 silikati (magmat. in metamorfne k.)    2,90 

prod in pesek      1,90 

lapor       2,60 

kreda       2,10 

tuf       2,40 
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PREDLOG VELIKOSTNIH RAZREDOV POVRŠINSKIH  
KOPOV V SLOVENIJI GLEDE NA PROIZVODNJO 

   
opis  oznaka        tone   m3   
premajhni  pm  <10.000   <5.000 

majhni   m  10.000–50.000     5.000–30.000 
MAJHNI  M  <50.000  <30.000 

srednji majhni sm  50.000–100.000    30.000–50.000 

srednji  s  100.000–250.000   50.000–100.000 
SREDNJI  S  50.000–500.000    30.000–250.000 

srednje veliki sv  250.000–500.000  100.000–250.000 

veliki  v  500.000–1.000.000 250.000–500.000 
VELIKI  V  >500.000  >250.000 

izjemni   pv  >1.000.000  >500.000 
 
MAJHNI  M  <50.000  <30.000 
SREDNJI  S  50.000–500.000    30.000–250.000 
VELIKI  V  >500.000  >250.000 
 
 
 

PREDLOG VELIKOSTNIH RAZREDOV POVRŠINSKIH  
KOPOV V SLOVENIJI GLEDE NA ZALOGE / VIRE1 

   
opis  oznaka  po količini (tone)  po letih (leta)   
premajhni  pm  <25.000     <5 

majhni   m  25.000–100.000  5–10 
MAJHNI  M  <100.000  <10 

srednji majhni sm  100.000–500.000  10–20 

srednji  s  500.000–2.500.000 20–30 
SREDNJI  S  100.000–10.000.000 10–50 

srednje veliki sv  2.500.000–10.000.000 30–50 

veliki  v  10.000.000–50.000.000 50–100 
VELIKI  V  >10.000.000  >50 

izjemni   pv  >50.000.000  >100 
 
MAJHNI  M  <100.000  <10 
SREDNJI  S  100.000–10.000.000 10–50 
VELIKI  V  >10.000.000  >50 

                                                 
1  - viri so v tem primeru samo trenutno neizkoristljivi viri (pogojno bilančne in izvenbilančne zaloge) in perspektivni 
viri (kategorija C2) znotraj pridobivalnega ali raziskovalnega prostora. Posebej se merijo zaloge in posebej viri. 
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NEKOVINSKE MINERALNE SUROVINE 
SPLOŠNI PODATKI 

 
 
 
 
 

Proizvodnja 
  
 
 
 
Zaloge 
 Zaloge v pridobivalnem prostoru (p) 
 Zaloge skupaj (v pridobivalnem in raziskovalnem prostoru) 
 
 
 
 
Zaloge in viri v pridobivalnem prostoru (p) 
 
 
 
 
Število lokacij (kopov) s proizvodnjo, po letih 
Število lokacij z in brez proizvodnje v pridobivalnem prostoru (p), po 
letih 
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Število lokacij nekovinskih mineralnih surovin s podatki o proizvodnji

1983 1988 1993 1998 2003 2005 2006 2007 2008
bentonit 1 1 1 1 1 1 1
kalcit 1 1 1 1 1 1 1 1
kaolin 1 1 1
kreda 2 1 1 1 1
kremenov pesek 6 6 7 5 6 5 5 5 5
pucolan - tuf 2 1 1 1 1 1 1
industrijski dolomit 3 3 3 1
roženec 1 1 1 1 1 1 1 1 1
keramična glina 2 4 3 4 5 5 6 4 3

surovine za predelovalno industrijo 12 16 15 14 16 17 18 16 13
opekarska glina 6 8 8 6 6 8 5 6 3
naravni kamen apnenec 3 2 3 4 5 7 7 7 6

tonalit 1 2 1 1 2 2 2 2 3
ostali naravni kamen 1 1 1 8 12 12 10 11

naravni kamen 4 5 5 6 15 21 21 19 20
apnenec za apno in cement 6 6 6 6
lapor za cement 4 4 4 4 4 3 3 3 3

surovine za industrijo gradbenega materiala 14 17 17 16 25 38 35 34 32
tehnični kamen apnenec 7 18 21 19 25 24 23 26 23

dolomit 7 28 28 27 74 83 81 80 83
silikati 1 3 3 4 5 4

tehnični kamen 14 46 49 47 102 110 108 111 110
prod in pesek 10 23 25 19 29 28 30 29 29

surovine za gradbeništvo 24 69 74 66 131 138 138 140 139
nekovinske mineralne surovine 50 102 106 96 172 193 191 190 184
Opomba: nahajališča z več vrstami mineralnih surovin so šteta ustrezno večkrat.  
 

Število lokacij nekovinskih mineralnih surovin (p)

1983 1988 1993 1998 2003 2005 2006 2007 2008
bentonit 1 1 1 1 1 1 1 1
kalcit 1 1 1 1 1 1 1 1
kaolin 1 3 3 3
kreda 2 1 1 1 1 1 1 1 1
kremenov pesek 12 7 10 9 7 7 7 7 7
pucolan - tuf 2 2 2 1 2 2 1 1
industrijski dolomit 3 3 3 1
roženec 3 1 1 1 1 1 1 1 1
keramična glina 2 6 7 6 6 6 6 5 5

surovine za predelovalno industrijo 20 22 26 24 18 22 22 20 18
opekarska glina 6 11 10 7 7 8 8 9 8
naravni kamen apnenec 3 2 3 4 6 12 11 13 12

tonalit 1 2 2 1 2 2 2 2 3
ostali naravni kamen 2 3 5 4 9 13 15 15 15

naravni kamen 6 7 10 9 17 27 28 30 30
apnenec za apno in cement 6 6 6 6
lapor za cement 4 6 7 6 4 5 5 5 5

surovine za industrijo gradbenega materiala 16 24 27 22 28 46 47 50 49
tehnični kamen apnenec 7 20 24 22 25 29 24 29 27

dolomit 8 31 36 30 88 96 101 100 95
silikati 2 4 6 6 8 6

tehnični kamen 15 51 60 54 117 131 131 137 128
prod in pesek 10 28 30 22 32 35 36 37 33

surovine za gradbeništvo 25 79 90 76 149 166 167 174 161
nekovinske mineralne surovine 61 125 143 122 195 234 236 244 228
Opomba: nahajališča z več vrstami mineralnih surovin so šteta ustrezno večkrat.  
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MINERALNE SUROVINE ZA GRADBENIŠTVO 

KAZALEC I. REDA 
 
 
 
vrstni red: 
- Slovenija 
- XII. regij Slovenije 

 
 
 

Po letih: 2008, 2007, 2006 
 
 

 
    na kop na prebivalca  na površino 
Število kopov        X 
Število prebivalcev X 
Proizvodnja  X   X   X 
Zaloge   X   X   X 
Zaloge in viri  X   X   X 

 
 
 
 
MINERALNE SUROVINE ZA GRADBENIŠTVO 
Tehnični kamen 
 Apnenec 
 Dolomit 
 Silikati 
SKUPAJ (Tehnični kamen) 
 Prod in pesek 
SKUPAJ (Mineralne surovine za gradbeništvo) 
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OPRAVLJENO DELO, STANJE V LETU 2008 
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Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo  

POROČILO O DELU SEKTORJA ZA RUDARSTVO V LETU 
2008 

 
V letu 2008 je sektor prejel v reševanje 472 upravnih zadev, 68 pa jih je ostalo 

nerešenih iz preteklega leta. Od tega jih je v istem letu rešil 449, ostalih 91 pa ob koncu 
leta še ni bilo rešenih. 

V skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 100/02 (8/03 popr.)) je 
sektor pristojen nosilec urejanja prostora za področje rudarstva za območja mineralnih 
surovin, v zvezi s čemer sodeluje z Geološkim zavodom Slovenije pri pripravi sprememb in 
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov države in lokalne skupnosti. 

V letu 2008 je sektor izpeljal postopke pred obravnavo Državnega programa 
gospodarjenja z mineralnimi surovinami – splošni načrt na seji Vlade Republike Slovenije. 
Vlada je na predlog Ministrstva za gospodarstvo program sprejela na redni seji dne 09. 
aprila 2009 s sklepom št. 36100-5/2009/6. 

Sektor je nadaljeval s kontinuirano koordinacijo postopnega zapiranja Rudnika 
Trbovlje-Hrastnik. Iz državnega proračuna so bile financirane zapiralne aktivnosti za 
naslednje dejavnosti: zapiranje jamskih objektov, prostorska in ekološka sanacija površine 
in kadrovsko prestrukturiranje. 

Nadaljevala se je tudi ekološka sanacija opuščenih vrtin in pomožnih rudarskih 
objektov za pridobivanje ogljikovodikov v severovzhodni Sloveniji. Pravna podlaga za 
financiranje sanacije je 31. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o rudarstvu 
(Uradni list RS, št. 46/04), vsebinski okvir pa je dolgoročni program sanacije, ki ga je 
sprejela Vlada Republike Slovenije na 151. seji dne 16.3.2000. 

 
 

Prispevek pripravili: mag. Jože Dimnik, mag. Roman Čerenak, mag. Janez Žebre, 
Gabriela Börc Smolič, Marko Fajič, mag. Matej Praper 

 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 
DIREKTORAT ZA ENERGIJO 

SEKTOR ZA RUDARSTVO  
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Komisija za nadzor nad izvajanjem koncesijskih pogodb na področju 
rudarstva 

POROČILO O PRIDOBLJENIH PLAČILIH RUDARSKE PRAVICE, 
KI PRIPADAJO DRŽAVI, ZA LETO 2007 

Ministrstvo za gospodarstvo je na podlagi 14. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list 
RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08; v nadaljnjem besedilu), 10. člena 
Uredbe o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00, 41/02, 
52/03 in 124/03) ter uredb o podelitvi rudarskih pravic izdalo 209 nosilcem rudarske 
pravice odločbe o odmeri plačila koncesijskih dajatev za leto 2007. Skupni znesek 
obveznosti do države po izdanih odločbah znaša 1.650.594,32 EUR. 

V obdobju od aprila meseca do novembra 2008 so potekala vplačila na podlagi 
enotnega roka 30 dni v skladu z ZUP, neodvisno od velikosti odmerjenega plačila, kar ni 
imelo za posledico bistvenega povečanja obsega plačanih zamudnih obresti. V osmini 
primerov so plačila zamujala in zato bila penalizirana, kakor je to predvideno z izdano 
odločbo o odmeri plačila rudarske pravice. Obseg zaračunanih in plačanih zamudnih obresti 
znaša 2,6 % celotno odmerjenih obveznosti. Izterjava plačila rudarske pravice je bila za šest 
koncesionarjev predložena DURS-u v postopek prisilne izterjave. 

 
v EUR 

Plan prilivov Realizirano v letu 
izdaje odločbe 

V postopku izterjave 
na dan 5.11.2008 

1.650.594,32 1.628.192,24 22.402,08 
 
Podatki kažejo, da so bile poravnane koncesijske obveznosti do presečnega datuma v 

višini 98,64 %. Skupni rezultat zbranih sredstev, ker se obresti ne nakazujejo na ločen 
podračun, pa dosega raven 98,91 % od skupno odmerjenih obveznosti. 

V Rebalansu proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št. 58/08) je 
bilo za porabo planiranih 734.141,00 EUR v okviru integralnih sredstev pod proračunsko 
postavko 5805 Izvajanje nalog s področja gospodarjenja in raziskovanja mineralnih surovin. 
Namen sredstev je opredeljen v 38. členu Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99) in 
v 31. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 
46/04). Sredstva se porabljajo za financiranje programa sanacije vrtin in opuščenih 
rudarskih objektov, ki so bili zgrajeni za potrebe raziskovanja in izkoriščanja ogljikovodikov 
do konca leta 1990. 

Komisija Vlade Republike Slovenije za nadzor nad izvajanjem koncesijskih pogodb na 
področju rudarstva je poročilo obravnavala in sprejela na seji dne 8.12.2008. 

 
 

Prispevek pripravil: mag. Janez Žebre 
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Ministrstvo za gospodarstvo, Inšpektorat RS za energetiko in rudarstvo – 
Rudarska inšpekcija 

POVZETEK LETNEGA POROČILA INŠPEKCIJE ZA 
RUDARSTVO ZA LETO 2008 

SPLOŠNO 

Inšpekcija za rudarstvo izvaja inšpekcijski nadzor v gospodarskih družbah, ki 
raziskujejo in izkoriščajo mineralne surovine, kot tudi pri gospodarskih družbah, katere 
izvajajo druga rudarska dela in na področju graditve podzemnih objektov. 

 
Inšpekcijsko nadzorstvo Inšpekcije za rudarstvo obsega: 

− nadzor nad izvajanjem rudarskih del pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin 
pri izvajalcih, ki so nosilci rudarskih pravic; 

− nadzor nad izvajanjem rudarskih del pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin 
pri izvajalcih, ki niso nosilci rudarskih pravic; 

− nadzor nad rudarskimi deli, ki se izvajajo pri graditvi podzemnih objektov; 
− nadzor nad vrtalnimi in vrtalno-minerskimi deli na površini, ki niso v neposredni 

povezavi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin; 
− nadzor nad izvajanjem rudarskih del, ki se nanašajo na sanacijo opuščenih rudnikov in 

na rekonstrukcije rudniških prostorov pri uporabi za gospodarske in muzejske namene; 
− nadzor nad nedovoljenim izkoriščanjem mineralnih surovin zunaj odobrenih 

pridobivalnih prostorov. 
Redni inšpekcijski nadzor je obsegal: 

− nadzor osmih rudnikov z obrati in strokovnimi službami ter pridobivanje nafte; to je 
področje z največjim deležem števila zaposlenih v rudarstvu; Pridobivanje premoga se 
izvaja v Premogovniku Velenje in Rudniku Trbovlje-Hrastnik, kjer je del obratov v 
zapiranju, ostali rudniki so v zaključni fazi izvajanja zapiralnih del; Manjše količine 
naftnih kondenzatov in plina se pridobi tudi ob izvajanju zapiralnih del naftno – 
plinskih polj v severovzhodni Sloveniji; 

− pregled 260 rudarskih družb in samostojnih podjetnikov na 287 lokacijah; 
− pregled rudarskih družb in samostojnih podjetnikov na 240 lokacijah, od tega 234 

aktivnih; 
− 37 izvajalcev rudarskih del; 
− 240 koncesij (rudarskih pravic) za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin; 
− nadzor nad delovanjem reševalnih služb pri rudnikih s podzemnim pridobivanjem; 
− nadzor nad izvajanjem določil koncesijskih aktov in koncesijskih pogodb; 
− število zaposlenih v dejavnosti v letu 2008: 4.968. 
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STANJE NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA V RUDARSTVU 

V naslednjih prikazih je podana primerjava izbranih parametrov za posamezna 
področja dejavnosti. Iz tabel so razvidni statistični podatki. Primerjava stanja za leto 2008 
v primerjavi s predhodnim letom pokaže, da so indeksi v okviru pričakovanih trendov.  

 
Tabela 1: Pregled števila zaposlenih in nesreč na področju rudarstva v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 
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Lignit-
Premogovnik 

2008 1.504 98 94 4 0 63,15 2.844 34,26 4.008.442 t 

Velenje  2007 1.658 87 82 5 0 52 2.494 28,7 4.037.766 t 

Index  08/07 91 113 115 80 - 121 114 119 99 

Rjavi premog 
- 

2008 689 43 42 1 0 62 2.485 58 488.828 t 

RTH -Trbovlje 2007 767 54 51 2 1 70 2.800 52 483.912 t 

Index  08/07 90 80 82 50 0 89 89 111 101 

Ostali 2008 32 1 1 0 0 31,25 15 15  
Premogovniki 
(zapir.) 

2007 41 2 2 0 0 48,8 56 28  

Index  08/07 78 50 50 0 0 64 27 54  

Premogovniki 2008 2.225 142 137 5 0 63,82 5.344 37,64 4.497.270 t 

Skupaj  2007 2.466 143 135 7 1 58 5.350 37,41 4.521.678 t 

Index  08/07 90 99 101 71 0 110 99 101 99 

Rudniki kovin  2008 41 0 0 0 0 0 0 0  
v zapiranju 2007 68 0 0 0 0 0 0 0  

Index  08/07 60 0 0 0 0 0 0 0  

Pridobivanje 
nafte  

2008 71 4 4 0 0 56,33 109 27,25 159 t nafte 

in plina 2007 65 1 1 0 0 15,3 52 52 2.609.542 m3 
plin 

Index  08/07 109 400 400 0 0 368 210 52  

Površinsko  2008 1.454 45 44 1 0 30,95 788 17,51  
pridob. rudnin 2007 1.606 53 50 3 0 33 1032 19,47  

Index  08/07 90 85 88 33 0 94 76 90  

Druga 
rudarska 

2008 1.177 21 18 1 2 17,84 551 26,24  

dela 2007 243 18 17 1 0 74 363 20,2  

Index  08/07 484 117 106 0 - 24 152 130  

SKUPAJ 2008 4.968 212 203 7 2 42,67 6792 31,6  
 2007 4.448 215 203 11 1 48,3 6797 31,6  

Index  08/07 112 99 100 64 200 88 99,9 100  
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Diagram 1: Nesreče pri jamskem in nesreče pri površinskem delu 
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Diagram 2: Smrtne nesreče za 14-letno obdobje 
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Negativne ugotovitve: 
− pri odgovornih osebah nekaterih izvajalcev del še ni zagotovljen zadovoljiv obseg 

preventivnega delovanja na podlagi predpisov z namenom izvajanja javnega interesa na 
področju varnosti in zdravja pri delu ter na področju varovanja okolja s ciljem 
zmanjšanja števila nesreč pri delu; 

− pri izdelavi podzemnih gradbenih objektov je povezava med zakonom, ki ureja graditev, 
in zakonom o rudarstvu neustrezna in omogoča različno tolmačenje;  

− v nekaterih primerih izvajalci del niso dosledni pri izvajanju izvršilnih ukrepov ob 
upoštevanju veljavnih predpisov; 

− pri načrtovanju, vodenju in izvajanju del je raba Splošnega akta o varnosti in zdravju 
formalna. 

Pozitivne ugotovitve: 
− izvajalci rudarskih in drugih del so usposobljeni za izvajanje teh del; 
− usposabljanje delavcev in odgovornih oseb se zagotavlja na podlagi izvajanja ustreznih 

programov usposabljanja na področju varnosti in zdravja; 
− število nesreč pri delu sledi trendu zmanjševanja tako po številu kot po teži; 
− družbe po večini razpolagajo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi osebami ali 

službami za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu; 
− družbe so zadovoljivo uveljavile zahteve odredb o osebni varovalni opremi, o varnosti 

strojev in o protieksplozijski zaščiti; 
− odgovorne osebe upoštevajo določbe predpisov o zagotavljanju pisnih navodil za 

varnost in zdravje pri delu v vseh fazah tehnološkega procesa in seznanjanje zaposlenih 
z njimi; 

− na podlagi uveljavitve predpisov na področju eksplozivov je zagotovljen ustreznejši 
nadzor nad rabo eksplozivov v gospodarstvu. 

 
Tabela 2: Število nesreč v RS na področju rudarstva in število izgubljenih dnin za obdobje od leta 1995 do leta 
2008 
 

Leto 
Število 
nesreč 

Lahke 
nesreče 

Težje 
nesreče 

Smrtne
nesreče

Število 
zaposlenih

Izgubljene 
dnine 

1995 888 875 12 1 8.430 28.513 
1996 854 844 9 1 7.879 27.607 
1997 736 734 2 0 7.624 25.950 
1998 628 624 4 0 7.365 20.513 
1999 525 516 8 1 6.815 18.903 
2000 454 445 8 1 5.801 16.535 
2001 411 402 4 5 5.613 12.101 
2002 300 294 4 2 5.248 9.447 
2003 363 352 8 3 5.167 10.412 
2004 301 292 7 2 4.679 8.239 
2005 258 256 1 1 4.255 6.232 
2006 278 265 12 1 4.696 8.341 
2007 215 203 11 1 4.448 6.797 
2008 212 203 7 2 4.968 6.792 
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Inšpekcijski nadzor pri izvajalcih rudarskih del v naslednjem obdobju bo 
usmerjen v: 
− izvajanje programov usposabljanja odgovornih oseb izvajalca na področju tehničnih in 

varstvenih predpisov v poznavanju varnih metod dela; 
− uporabo Splošnega akta o varnosti in zdravju pri načrtovanju, vodenju in izvajanju 

rudarskih del; 
− zagotavljati stalno usposabljanje nadzorno-tehničnega osebja na podlagi rednih analiz 

izvajanja varstvenih ukrepov v konkretnih primerih, ki vplivajo na nivo varnega dela; 
− povsod tam, kjer je to potrebno, izvajati treninge zaposlenih za ukrepanje v konkretnih 

primerih nastopajoče nevarnosti; 
− stalni nadzor nad ustreznostjo in izvajanjem ukrepov, določenih z oceno tveganja za 

delavca in posamezno delovišče ter izpopolnjevanje sistema in 
− stalno strokovno izpopolnjevanje na področju novih tehnologij vseh odgovornih oseb; 
− skladnost izvajanja rudarskih del z odobreno tehnično dokumentacijo. 

 
Srečno! 
 
 

Prispevek pripravil: direktor Rudarske inšpekcije mag. Anton Planinc  
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POVZETEK POROČILA O KAKOVOSTI MONTANISTIČNIH 
ŠTUDIJEV NA NARAVOSLOVNOTEHNIŠKI FAKULTETI ZA 

LETO 2008 

UVOD 

Povzemam poročilo o kakovosti za leto 2008, ki ga je pripravila Komisija za kakovost 
študija na Naravoslovnotehniški fakulteti (v nadaljevanju NTF). Poročilo obravnava 
kakovost študija na OG – Oddelek za geologijo, OGR – Oddelek za geotehnologijo in 
rudarstvo, OKII – Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, OMM – Oddelek za 
materiale in metalurgijo in OT – Oddelek za tekstilstvo. Komisijo za kakovost študija NTF 
sestavljajo člani iz posameznih oddelkov, ki so bili imenovani v študijskem letu 2008/2009. 
Ti člani so: izr.prof.dr. Barbara Simončič iz OT, doc.dr. Katarina S. Wissiak Grm iz OKII 
(predsednica komisije), doc.dr. Timotej Verbovšek iz OG, doc.dr. Jože Kortnik iz OGR in 
doc.dr. Primož Mrvar iz OMM. Poročilo je bilo izdelano v skladu z modelom in navodili 
Komisije za kakovost študija na Univerzi v Ljubljani. Poročilo o kakovosti NTF za leto 2008 
je na svojih sejah obravnavala Komisija za kakovost NTF in Kolegij NTF. Senat NTF je v 
mesecu marcu 2009 poročilo obravnaval in ga tudi sprejel. Analiza uresničevanja predlogov 
za izboljšanje kakovosti je bila izdelana na kolegiju NTF. Podatki so v poročilu zbrani za 
vsak oddelek posebej in ovrednoteni glede na Naravoslovnotehniško fakulteto v celoti.  

V nadaljevanju so iz poročila o kakovosti študija NTF za leto 2008 prikazani le 
podatki za oddelke, ki na NTF izvajajo Montanistične študije, to so: 

OG – Oddelek za geologijo, 
OGR – Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo, 
OMM – Oddelek za materiale in metalurgijo. 
 

OCENA REALIZACIJE PREDLOGOV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI 

Poročilo o kakovosti NTF je izdelano kot enotno poročilo iz originalnih poročil 
posameznih oddelkov NTF. Posamezni oddelki so pripravili kvantitativne kazalce kakovosti 
študija v svojih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih. Za razliko od prejšnjih 
let so bili ocenjevani naslednji kazalci kakovosti: 

1. izobraževalna dejavnost 
2. raziskovanje, razvojna in umetniška dejavnost 
3. mednarodna dejavnost 
4. knjižnice, čitalnice in založniška dejavnost 
5. investicije in vzdrževanje, prostori in oprema 

Univerza 
v Ljubljani 

Naravoslovnotehniška 
fakulteta 
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6. informacijski sistem 
7. človeški viri, osebje 
8. študenti 
9. razvoj sistema zagotavljanja kakovosti 
 

Ad. 1: Izobraževalna dejavnost 

Naravoslovnotehniška fakulteta spada med manjše fakultete in temu primerno je tudi 
število diplomantov, magistrov in doktorandov. V povprečju v zadnjih letih diplomira okrog 
200 kandidatov, doktorski in magistrski naziv pa jih doseže v zadnjih letih nekaj več kot 10. 
Število je še posebej majhno, glede na dejstvo, da NTF pokriva kar pet samostojnih 
strokovnih področij. Čas, potreben za dokončanje študija na oddelkih NTF, je še vedno 
preko 6 let. Zaskrbljujoča na NTF je nizka stopnja prehodnosti študentov iz prvega v drugi 
letnik na rednem visokošolskem in univerzitetnem programu, ki dosega komaj 40 %. Z 
uvedbo tutorskega sistema študija predvidevamo, da se bo prehodnost povečala. Na 
magistrski stopnji je ta prehodnost bistveno večja, kar ni presenetljivo, saj je motivacija 
magistrov razumljivo bistveno večja. Pri sestavljanju študijskega programa po bolonjskih 
zahtevah smo imeli pred seboj idejo, kako organizirati študijski program v smislu 
skrajševanja časa za dokončanje študija. V naslednjih letih bomo ugotovili, ali je bil 
program pravilno zastavljen. Vodenje statistike ob vpisu v dodiplomske študijske programe 
NTF kaže, da približno 50 % razpisanih mest zasedejo študenti iz prvega roka prijavnega 
postopka. Iz tega sklepamo, da je morda tudi to eden od vzrokov, zakaj imamo tako nizko 
prehodnost v drugi letnik. 

 
Oddelek za geologijo 

Oddelek za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je edina 
visokošolska ustanova v Sloveniji, ki izvaja univerzitetni študij geologije. Študij geologije se 
na ljubljanski univerzi izvaja vse od njene ustanovitve leta 1919. Na dodiplomski stopnji je 
Oddelek za geologijo nosilec prvostopenjskega univerzitetnega rednega študija geologije, ki 
traja štiri leta oz. osem semestrov in daje naziv univerzitetni diplomirani inženir geologije. 
Ostalih vrst študija na oddelku ni. V letu 2008/09 so bili vpisani zadnji študenti po starem 
oz. sedaj veljavnem študijskem programu, v študijskem letu 2009/10 pa se namesto 
zdajšnjega prvostopenjskega programa uvaja prvostopenjski triletni bolonjski študij. 

Visokošolski učitelji in sodelavci OG so bili v študijskih letih 2007/08 in 2008/09 
vključeni tudi v izvajanje drugih študijskih programov na naslednjih področjih: študij 
gozdarstva na BF, biologije na BF, geografije na FF, gradbeništva na FGG, geotehnologije in 
rudarstva na NTF, arheologije na FF in dvopredmetnih študijev biologije in kemije ter 
biologije gospodinjstva na Pedagoški fakulteti. Na drugih univerzah sodelujejo oz. so 
sodelovali pri študijskih programih geologije na Politehniki v Novi Gorici, geologije na 
Prirodoslovnomatematični fakulteti Univerze v Zagrebu ter pri programu biologije na 
Fakulteti za naravoslovje in matematiko (FMM) na Univerzi v Mariboru (v študijskem letu 
2007/08). Skupaj s Filozofsko fakulteto izvaja Oddelek za geologijo tudi interdisciplinarni 
študij Geografija-geologija, ki omogoča pedagoško delo na srednjih šolah. 

V letu 2008 je Univerza v Ljubljani akreditirala prvostopenjski bolonjski univerzitetni 
program Geologija (model 3+2), ki nadomešča in nadgrajuje del obstoječega 
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univerzitetnega študija Geologija. Ključna cilja prenove univerzitetnega študijskega 
programa sta prilagajanje evropskemu sistemu visokega šolstva ter temu ustrezna 
vsebinska in organizacijska posodobitev programov. Spremembe študijskega programa so 
bile izdelane na podlagi spremljanja potreb po zaposljivosti oz. analize zaposlovanja 
diplomantov, mnenja študentov in razpoložljivosti učiteljev. Prenova je bila deloma 
narejena tudi na osnovi primerjave z nekaterimi evropskimi bolonjskimi študijskimi 
programi. 

OG je v študijskem letu 2007/08 nosilec dveh podiplomskih programov: 
− dvoletni magistrski študij geologije, ki daje naziv magister znanosti s področja 

geologije, 
− štiriletni doktorski študij na področju geologije, ki daje naziv doktor znanosti s področja 

geologije. 
Poleg teh programov sodelujejo visokošolski učitelji in sodelavci OG tudi pri 

naslednjih podiplomskih študijih; na univerzitetnem podiplomskem študiju varstva okolja 
na Univerzi v Ljubljani ter na Politehniki v Novi Gorici. 

Izdelava drugostopenjskega bolonjskega programa je načrtovana v letu 2009. 
Akreditacija tretjestopenjskega programa bolonjskega študija geologije je v postopku. 

 
Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo 

Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v 
Ljubljani je edina visokošolska ustanova v Sloveniji, ki izvaja univerzitetni študij 
geotehnologije in rudarstva. Študij rudarstva se na ljubljanski univerzi izvaja vse od njene 
ustanovitve leta 1919. Na OGR se je v letu 2008 izvajal po en redni in izredni visokošolski 
strokovni študijski program, en redni univerzitetni študijski program in po dva magistrska 
in doktorska klasična študijska programa. Poleg tega se je izvajal po en visokošolski 
strokovni in univerzitetni bolonjski študijski program 1. stopnje. 

Na OGR smo v šolskem letu 2006/07 razpisali in v šolskem letu 2007/08 pričeli 
izvajati izredni visokošolski strokovni študij. 

OGR je v študijskem letu 2008 nosilec dveh podiplomskih programov: 
− dvoletni magistrski študij, ki daje naziv magister znanosti s področja geotehnologije in 

rudarstva, 
− štiriletni doktorski študij, ki daje naziv doktor znanosti s področja geotehnologije in 

rudarstva. 
Poleg teh programov sodelujejo visokošolski učitelji in sodelavci OGR tudi pri 

podiplomskem študiju na univerzitetnem podiplomskem študiju varstva okolja na Univerzi 
v Ljubljani. 

Izdelava drugostopenjskega bolonjskega programa je načrtovana v letu 2009. 
Akreditacija tretjestopenjskega programa bolonjskega študija geotehnologije in rudarstva je 
v postopku. 

Diplomanti OGR imajo možnost strokovnega izpopolnjevanja v podiplomskih 
študijskih programih OGR, strokovnih posvetovanj in strokovnih srečanj, ki potekajo v 
okviru Inženirske zbornice Slovenije, Matične sekcije rudarjev in geotehnologov – MSRG, 
Slovenskega rudarskega društva inženirjev in tehnikov – SRDIT, Geotehničnega društva in 
Društva tehničnih vodij – površinsko odkopavanje. 
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Oddelek za materiale in metalurgijo 
Na OMM poteka priprava novega študijskega programa materialov in metalurgije v 

skladu z bolonjsko deklaracijo. Program za prvo in drugo stopnjo je bil sprejet in 
akreditiran. V letu 2008 in 2009 so bili pripravljeni študijski programi za doktorski študij. 

Na dodiplomski stopnji je OMM nosilec prvostopenjskih univerzitetnih rednih 
študijev materialov in metalurgije, ki traja štiri leta oz. osem semestrov in daje naziv 
univerzitetni diplomirani inženir materialov in metalurgije. OMM je tudi izvajal visoko-
strokovni program Metalurške tehnologije. Ostalih vrst študija na Oddelku ni. V letu 
2008/09 bodo vpisani zadnji študenti po starem oz. sedaj veljavnem študijskem programu, 
v študijskem letu 2009/10 pa se bo namesto prvostopenjskega programa uvedel 
prvostopenjski triletni bolonjski študij in prenovljeni visoko-strokovni program Metalurške 
tehnologije. 

OMM je v študijskem letu nosilec treh podiplomskih programov: 
− dvoletni magistrski študij metalurgije, ki daje naziv magister znanosti s področja 

metalurgije, 
− štiriletni doktorski študij iz področja materialov, ki daje naziv doktor znanosti s 

področja materialov, 
− štiriletni doktorski študij iz področja metalurgije, ki daje naziv doktor znanosti s 

področja metalurgije. 
Poleg teh programov visokošolski učitelji in sodelavci OMM sodelujejo tudi pri 

naslednjih podiplomskih študijih; na univerzitetnem podiplomskem študiju varstva okolja 
na Univerzi v Ljubljani ter na Univerzi v Zagrebu. Izdelava drugostopenjskega bolonjskega 
programa je načrtovana v letu 2009. Akreditacija tretjestopenjskega programa bolonjskega 
študija materialov je v postopku. 

 

Ad. 2: Raziskovanje, razvojna in umetniška dejavnost 

Znanstveno raziskovalno delo na fakulteti je v letu 2008 potekalo v sklopu petih 
raziskovalnih programov, dveh temeljnih in devet aplikativnih raziskovalnih projektov, treh 
podoktorskih projektov, štirih ciljnih raziskovalnih projektov, usposabljanja dvajsetih 
mladih raziskovalcev ARRS in deset mladih raziskovalcev iz gospodarstva ter trinajstih 
mednarodnih projektih, in sicer treh EUREKA, dveh ESS, štirih COST, enem Tempus, treh 
IGCP projektih, ter dvanajstih bilateralnih projektih. Pomembno raziskovalno prioriteto je 
predstavljala prijava programskih in infrastrukturnih skupin. Prijavili smo 6 raziskovalnih 
programov v vrednosti 1.129.439 €, za leto 2009 imamo odobrenih 5 raziskovalnih 
programov v skupni vrednosti 473.086 €. Kot sodelujoča organizacija sodelujemo tudi pri 
dveh programih drugih članic UL. Prijavili smo dva infrastrukturna centra za 58.948 € 
vrednosti skupnega financiranja in za leto 2009 dobili odobren en skupni infrastrukturni 
center za 22.865 €. 

Število vključenosti v interdisciplinarne raziskovalne in razvojne projekte smo glede 
na leto 2007 povečali za 3. V letu 2008 smo imeli 2 patentni prijavi, kar je za 1 več kot v 
letu 2007, oziroma 3 aktivne patentne prijave, kar je za 2 več kot v letu 2007. Za razliko od 
leta 2007, kjer je bilo število patentov enako 0, imamo v letu 2008 podeljen 1 patent v 
Sloveniji in 3 aktivne patente. 
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V letu 2008 smo podelili 15 doktoratov znanosti ter s tem povečali število 
doktoratov na učitelja od 0,14 (leto 2007) na 0,23. Objavili smo 218 znanstvenih del, kar 
je znašalo 1,46 objave na raziskovalca. Ta vrednost je bila za 0,20 nižja kot v letu 2007. Z 
uporabniki smo realizirali 43 projektov, od tega 14 projektov v vrednosti do 10.000 €, 22 
projektov v vrednosti od 10.000 do 50.000 € ter 7 projektov v vrednosti nad 50.000 €. 

 
Oddelek za geologijo 

Oddelek vzdržuje kakovostno sodelovanje tako z inštituti na področju raziskovalnih 
programov in projektov, kot z drugimi fakultetami in univerzami pri izvedbi dodiplomskih in 
podiplomskih študijskih programov. Sodelovanje na področju raziskovalnih programov in 
projektov je delno odvisno od potrditve le-teh s strani ministrstva, zato so razumljiva 
določena nihanja v številčno ovrednotenem sodelovanju v posameznih letih. Na Oddelku za 
geologijo smo pri prijavah programov in projektov v zadnjem obdobju vključevali tudi druge 
raziskovalne inštitute, v naslednjem obdobju pa želimo ta sodelovanja še razširiti. 

Seveda je delovanje oddelka tesno povezano z Ministrstvom za znanost, visoko 
šolstvo in tehnologijo in Ministrstvom za okolje in prostor. V okviru naše fakultete največ 
sodelujemo z Oddelkom za geotehnologijo in rudarstvo (izmenjave pri pedagoških in 
raziskovalnih programih); na univerzi pa predvsem s programom Študij varstva okolja 
(izmenjava predavateljev in programov), Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, 
Biotehnično fakulteto in Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo; z Univerzo v 
Mariboru in Kopru, s Politehniko v Novi Gorici. Med agencijami RS ARAO, ARSO. Med 
instituti največ sodelujemo z Geološkim zavodom Slovenije (GeoZS), Paleontološkim 
institutom ZRC SAZU, Institutom za slovenski jezik ZRC, Institutom SAZU za raziskovanje 
krasa, Institutom Jožef Stefan, Inštitutom za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (IRGO), 
Gradbenim institutom ZRMK, (novo) ZAG, ZVKDS. Med sodelavci (partnerji) iz 
gospodarstva so najpomembnejši Premogovnik Velenje, Rudnik živega srebra Idrija, Mineral 
Ljubljana, Marmor Sežana, Marmor Hotavlje, DDC, DARS. 

Na Oddelku za geologijo je bila v letu 2008 aktivna ena programska skupina, dva 
podoktorska projekta ter raziskovalni projekt, ki poteka v sodelovanju med NTF, Inštitutom 
Jožef Stefan in Geološkim zavodom Slovenije. 

 
Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo 

OGR je v obdobju 2007/2008 sodeloval oz. sodeluje z Univerzo v Mariboru, 
Univerzo V Tuzli (BiH), Univerzo v Štipu (Makedonija), Univerzo v Beogradu, Univerzo v 
Zagrebu, Politecnico di Torino (Italija), Montanistische Universität Leoben (Avstrija), 
Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), Agencijo RS za 
raziskovalno dejavnost, Ministrstvom za okolje in prostor (MOP), Ministrstvom za promet 
(MP), Ministrstvom za gospodarstvo (MG), Inštitutom za rudarstvo, geotehnologijo in 
okolje (IRGO), Inštitutom za celulozo in papir (ICP) in Geološkim zavodom Slovenije 
(GeoZS), s katerimi sodelujemo v skupnih projektih ali so financirali oz. financirajo 
aplikativne raziskave in raziskave tehnološkega razvoja. 

Prav tako je OGR v obdobju 2007/2008 aktivno sodeloval z gospodarstvom, in sicer s 
Premogovnikom Velenje, Holdingom Slovenske elektrarne, RGP Velenje, DDC, svetovanje in 
inženiring, Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, SCT, ZIL Inženiring, Direkcijo 
Republike Slovenje za ceste, Rudnikom Trbovlje-Hrastnik, Rudnikom živega srebra Idrija v 
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zapiranju, Marmorjem Hotavlje, Marmorjem Sežana, TE Brestanica, EKO, KARBON in 
drugimi rudarskimi in gradbenimi podjetji, ki financirajo ali sofinancirajo različne projekte, 
aplikativne raziskave in raziskave tehnološkega razvoja. Kot znak dobrega sodelovanja je 
OGR prejel tudi donatorska sredstva za nakup raziskovalne opreme s področja Mehanike 
kamnin in druge raziskovalne opreme s strani Holdinga Slovenske elektrarne in 
Premogovnika Velenje. To omogoča našim diplomantom lažje in predvsem hitrejše 
zaposlovanje. Povprečno čakalna doba za zaposlitev je 12 mesecev. Podatki, s katerimi 
OGR razpolaga, kažejo, da so vsi naši diplomanti tudi zaposleni. 

Znanstveno raziskovalno delo na OGR poteka v okviru programske skupine 
»Geotehnologija in rudarstvo« in v obliki aplikativnih in razvojnih projektov. Obseg 
objavljenih znanstveno raziskovalnih in strokovnih člankov za leto 2008 kaže na zdrav 
potek raziskovalnega dela na oddelku, kar uvršča oddelek v zgornji boljši del. 

 
Oddelek za materiale in metalurgijo 

Znanstveno raziskovalno delo članov OMM je v letu 2008 potekalo v okviru 
programske skupine »Sinteza in karakterizacija materialov«, v okviru 11 projektov s 
sofinanciranjem Ministrstva za znanost in tehnologijo in Ministrstva za gospodarstvo in v 
okviru 10 mednarodnih projektov. Poleg projektov obsega raziskovalno delo tudi 
sodelovanje z industrijo v okviru ekspertiz in svetovanj. Obseg raziskovalnega dela je 
primerljiv s preteklim obdobjem.  

Oddelek za materiale in metalurgijo sodeluje oz. je član pomembnih evropskih 
(domačih in tujih) univerzitetnih in raziskovalnih institucij, ki izvajajo programe s področja 
materialov in metalurgije, omenimo naslednje univerze in fakultete: Technische Universität 
Clausthal, Nemčija, Technische Hochschule Aachen, Nemčija, University of Birmingham, 
Velika Britanija, Universita deggli studi di Palermo, Italija, Faculty of Mechanical Ingineering 
Brno, Češka, Montanistische Universität Leoben, Avstrija, Selesian Technical University of 
Katowice, Poljska, University of applied sciences- TH Aalen, Nemčija, Univerza v Zagrebu, 
Hrvaška, Univerza v Mariboru, Metalurški fakultet Sisak, Hrvaška, Fakulteta za strojništvo, 
Ljubljana in Inštituti: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Inštitut Jožef 
Stefan, Ljubljana, Kemijski inštitut, Ljubljana, Inštiut für Giessereitechnik, Düsseldorf. 
OMM sodeluje tako kot v preteklem obdobju uspešno na področju aplikativnih raziskav v 
tesnem sodelovanju s slovensko industrijo (IMPOL, Talum, STO Ravne, Metal Ravne, Inex 
Štore, Cimos Termit, Livar, Rotomatika, Eksoterm, Iskra Avtoelektrika, TCG Unitech LTH – 
OL, Litostroj Jeklo, Magneti, Kremen Novo mesto, Keko Varicon in drugi). V šolskem letu 
2007/08 je bilo evidentiranih 58 kontaktov z gospodarstvom glede raziskovalnega dela. 

Anketa o zaposljivosti diplomantov OMM, ustreznosti pridobljenega znanja naših 
diplomantov in o brezposelnosti diplomantov še ni bila izvedena, vendar so kazalci 
povpraševanja po kadrih v porastu in veliki. 

 

Ad. 3: Mednarodna dejavnost  

Na fakulteti nimamo akreditiranih skupnih programov s tujimi univerzami, ki vodijo k 
skupni diplomi (Joint Degree Programs). Prav tako nismo uspeli realizirati akreditiranega 
skupnega študijskega programa s tujo univerzo (Joint Programs), ki smo ga planirali za leto 
2008. 22 (1,14 %) domačih študentov je bilo vključenih v izmenjave v tujino, na izmenjavi 
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pri nas pa je bilo 5 (0,26 %) tujih študentov. Število tujih redno in izredno vpisanih 
študentov na fakulteti je znašalo 35, kar je 1,81 %. 

Na raziskovalnem področju smo mednarodno sodelovali na enem projektu 6. OP EU. 
V letu 2008 smo prijavili 4 projekte 7. OP, od katerih kljub dobri oceni zaradi omejenih 
sredstev nismo uspeli pridobiti nobenega. Kot koordinator smo sodelovali na treh EUREKA 
projektih (dva na OMM, eden na OT) in enem ESS projektu (OKII). Kot partner smo 
sodelovali na štirih COST projektih (eden OMM, dva OT, eden OKII), enem Tempus 
projektu (eden OMM), treh IGCP projektih (OG) in dvanajstih bilateralnih projektih (tri OT, 
tri OMM, dva OGR in štiri OG). 

 
Oddelek za geologijo 

Na raziskovalnem področju so v letu 2008 člani oddelka za geologijo sodelovali v 
treh bilateralnih projektih ter v enem bilateralnem projektu v okviru programa 
Socrates/Erasmus, v treh IGCP projektih. V študijskem letu 2008/09 je šel preko 
mednarodne izmenjave CEEPUS v tujino en pedagoški delavec, prav tako pa sta preko te 
izmenjave prišla pedagoški delavec in študentka iz tujine. Preko izmenjave ERASMUS sta 
bila v študijskem letu 2007/08 pri nas v izmenjavi dva pedagoška delavca, v študijskem letu 
2008/09 pa en pedagoški delavec in trije študenti. 

 
Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo 

Na raziskovalnem področju so v letu 2008 člani oddelka sodelovali v dveh 
bilateralnih projektih. V šolskem letu 2007/2008 so člani OGR sodelovali na mednarodnih 
konferencah in seminarjih ter sodelovali s tujimi univerzami in partnerji. 

 
Oddelek za materiale in metalurgijo 

Širjenje mednarodnih stikov poteka predvsem preko osebnih kontaktov na 
mednarodnih kongresih, obiskih na tujih univerzah, obiskih tujih predavateljev na OMM in 
s sodelovanjem v mednarodnih projektih. V šolskem letu 2007/2008 je bilo 55 udeležb na 
mednarodnih konferencah in seminarjih, 27 sodelovanj s tujimi univerzami in partnerji ter 
18 kontaktov v okviru mednarodnih projektov. Širjenje mednarodnih stikov je kvantitativno 
nekoliko v porastu glede na prejšnja leta. 

 

Ad. 4: Knjižnice, čitalnice in založniška dejavnost 

Knjižnice in čitalnice NTF so imele v letu 2008 manjši letni prirast gradiva zaradi 
prostorske stiske. Povečana je bila izposoja gradiva na dom. V letu 2008 se je zmanjšalo 
število enot izposojenega gradiva v čitalnici, kar pripisujemo manjšanju števila čitalniških 
mest. Večja dostopnost gradiva pa omogoča tudi povečano izposojo na dom. Veliko število 
kreiranih in redigiranih zapisov v COBISS.SI za bibliografije raziskovalcev je posledica 
velikega povpraševanja po vnosu takih zapisov. Knjižnice NTF kreirajo zapise za potrebe 
OSIC in popravke za knjižnice zunaj naše ustanove. 

Oddelki OG, OGR in OMM izdajajo znanstveno revijo RMZ, posamezni oddelki pa 
študijska gradiva in zapiske predavanj za predmete, ki se predavajo na posameznem 
oddelku. Izdana gradiva so registrirana v bazi COBISS avtorjev teh gradiv. 

 



MINERALNE SUROVINE 
 
62 

Ad. 5: Investicije in vzdrževanje, prostori in oprema 

Zaradi pomanjkanja lastnih sredstev za investicije v raziskovalno opremo, nismo 
uspešni tudi pri razpisih za pridobivanje sredstev za nakup raziskovalne opreme na nivoju 
države. Zato opremljenost naših laboratorijev ni zadovoljiva, kar hkrati negativno vpliva 
tudi na kakovost študija. Predavatelji se moramo zato toliko bolj potruditi, da ta 
primanjkljaj kompenziramo z gostovanji v laboratorijih ustanov, s katerimi imamo 
podpisane sporazume o medsebojnem sodelovanju. Le-ti namreč omogočajo racionalno 
izrabo raziskovalne opreme v partnerskih inštitutih in zavodih, hkrati pa nam omogočajo 
izvedbo kakovostnih vaj pri posameznih predmetih. Oddelki na NTF izvajajo študijski 
program na več lokacijah, kar obremenjuje sredstva, ki jih dobimo od univerze za izvedbo 
študijskega programa, saj vzdrževanje večjih objektov ni racionalno. Kljub temu posamezni 
oddelki bolj ali manj uspešno zagotavljajo kontinuirano obnavljanje opreme, ki je nujno 
potrebna za izvedbo študijskega procesa. 

 
Oddelek za geologijo 

Oddelek za geologijo razpolaga z osmimi predavalnicami (od tega sta dve v souporabi 
z drugimi oddelki NTF) s skupno 412 sedeži. Predavalnice so opremljene z video 
projekcijsko opremo in dostopom do svetovnega spleta. Na razpolago je računalniška 
učilnica z 10 računalniki ter laboratorij za modeliranje in vizualizacijo. V mikroskopirnicah 
je 10 mikroskopov (7 za študente in 3 za raziskovalno delo) in 10 stereolup. Laboratorijsko 
delo poteka v dveh večjih in nekaj manjših laboratorijih. Mineraloško-petrološka, rudna, 
paleontološka in osteološka zbirka so tako muzejskega kot tudi delovnega pomena, saj 
omogočajo skupinsko in individualno delo s študenti. Oddelek za geologijo ima dve 
knjižnici s fondom 41.829 enot. 

 
Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo 

Na OGR razpolagamo s tremi laboratoriji, v katerih poteka raziskovalno delo 
študentov delno 3. in predvsem 4. letnika v okviru laboratorijskih vaj in seminarjev. 
Diplomska in podiplomska dela (magisteriji in doktorati) so vključena v programe in 
projekte, ki so tudi edini vir financiranja. Z raziskovalno opremo bogato opremljeni 
laboratoriji omogočajo vključevanje znanstveno raziskovalnega dela tudi v pedagoški 
proces. 

 
Oddelek za materiale in metalurgijo 

Novi bolonjski programi zahtevajo tudi posodobitev opreme, kot so laboratoriji in 
učilnice. Za ta namen ni bilo na razpolago nobenih sredstev, zato je oddelek v ta namen 
uporabil sredstva, ki jih je pridobil z izvajanjem izrednega študija in delom na trgu. Oddelek 
je odprl nov talilni laboratorij in posodobil računalniško opremo, namenjeno študentom v 
knjižnici, ter organiziral info vstopne točke, ki so ves čas na voljo študentom na dveh 
lokacijah. Prav tako omogoča stalno brezžično povezavo s spletom. 
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Ad. 6: Informacijski sistem 

Oddelki nimajo razvitega posebnega lastnega informacijskega sistema ter uporabljajo 
skupne univerzitetne informacijske sisteme. V okviru dela knjižnic se uporablja Osrednji 
specializirani informacijski center za naravoslovje (OSICN), ki deluje v okviru Oddelka OKII. 
Za izobraževalne namene je v uporabi sistem e-študent, ki ga v čedalje večji meri 
uporabljajo tako pedagoški delavci kot študenti. Raziskovalni podatki se ažurirajo preko 
sistemov COBISS in SICRIS. V sklopu NTF poteka obveščanje o študijskih in ostalih 
dejavnostih preko spletne strani NTF.  

 
Oddelek za geologijo 

Oddelek za geologijo je v letu 2008 predstavil javnosti svoje študijske programe in 
delovanje na številnih izobraževalnih sejmih po Sloveniji, na študentskem sejmu na Ptuju, 
na tehniški gimnaziji v Novi Gorici ter na srednjih šolah v Kranju in v Kopru. Informiranje 
javnosti je potekalo tudi na informativnih dnevih na NTF ter na vsakoletnih geoloških 
taborih, ki jih organizirajo študenti geologije. 

 
Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo 

OGR je v letu 2008 predstavil javnosti svoje študijske programe in delovanje na 
številnih izobraževalnih sejmih po Sloveniji, na strokovnih srečanjih in posvetovanjih. 
Informiranje javnosti je potekalo tudi na informativnih dnevih na NTF. 

 
Oddelek za materiale in metalurgijo 

OMM je v letu 2008 predstavil javnosti svoje akreditirane študijske programe in 
delovanje na številnih izobraževalnih prireditvah po Sloveniji, na strokovnih srečanjih in 
posvetovanjih. Informiranje javnosti je potekalo tudi na informativnih dnevih na NTF, 
študentski areni, Hevreki, Celjskem sejmu orodjarstva in livarstva in različnih konferencah 
itd. 

 

Ad. 7: Človeški viri, osebje 

V letu 2008 smo imeli na fakulteti 149 zaposlenih raziskovalcev, registriranih pri 
ARRS, kar je za 20 manj od načrtovanega in za 16 manj od leta 2007. Pridobili smo enega 
mladega raziskovalca, financiranega iz sredstev ARRS, 16 prijav za mentorje je bilo 
zavrnjenih. V letu 2008 smo pridobili 4 mlade raziskovalce iz gospodarstva (TIA), kar je 
skupaj znašalo 20 mladih raziskovalcev ARRS in 10 mladih raziskovalcev iz gospodarstva. 
Zaradi zagotavljanja kakovosti pedagoškega procesa se visokošolski učitelji na NTF 
kontinuirano izobražujejo na strokovnem kot na pedagoškem področju. V minulem letu je v 
formalnih oblikah sodelovalo 35, v neformalnih oblikah izobraževanja pa 25 učiteljev. Tako 
smo realizirali približno 75 % od načrtovanih sodelovanj v izobraževalnem procesu. 
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Oddelek za geologijo 
Študij po univerzitetnem in podiplomskem študijskem programu geologija poteka v 

šestih pedagoško-raziskovalnih enotah – katedrah ter Inštitutu za geologijo. Katedra za 
mineralogijo, petrologijo in materiale, Katedra za geokemijo, ekonomiko surovin in 
geookolje ter Katedra za geologijo krasa imajo prostore na Aškerčevi 12. Na Privozu 11 
imajo sedež Katedra za paleontologijo in stratigrafijo, Katedra za regionalno in sedimentno 
geologijo ter Katedra za aplikativno geologijo. Na oddelku so bili v letu 2008 zaposleni 
štirje redni profesorji, en izredni profesor, osem docentov, sedem asistentov in tri mlade 
raziskovalke. Poleg raziskovalnega osebja so na oddelku zaposleni tudi trije tehnični 
sodelavci, tajnica in dva knjižničarja (od tega eden z nazivom bibliotekarja) ter čistilka. 

 
Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo 

Izobraževanje učiteljev na pedagoškem, znanstvenem in strokovnem področju na 
OGR poteka na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih srečanjih. Učitelji in 
asistenti občasno izpolnjujejo znanje na tujih univerzah (TU Clausthal, Montanistische 
Universität Leoben, RGNF Zagreb, Univerza v Beogradu, Politecnico di Torino). Učitelji 
izvajajo raziskovalno delo na raziskovalnih programih in aplikativnih raziskovalnih 
projektih, ki jih razpisuje ARRS pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 
Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za promet, Ministrstvo za okolje in prostor ipd. 

 
Oddelek za materiale in metalurgijo 

Učitelji in asistenti izpolnjujejo znanje na tujih univerzah, kot so partnerske: TU 
Clausthal, TH Aalen, Montanistische Universität Leoben, Selesian Technical University of 
Katowice, VTU Brno, RWTH Aachen, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet Sisak, 
Mašinski fakultet Zagreb in Slavonski Brod). Učitelji opravljajo raziskovalno delo na 
programih in projektih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Ministrstva 
za gospodarstvo. Mladi raziskovalci na OMM redno opravljajo obveznosti na podiplomskem 
študiju. 

 

Ad. 8: Študenti 

NTF sestavlja pet oddelkov, na katerih je vpisanih od nekaj deset do nekaj sto 
študentov. Zaradi tega poteka pedagoški proces dokaj individualno. Študenti imajo 
možnost prilagajanja posameznih vsebin programa in načina izvajanja tega programa glede 
na področja zanimanja. To pomeni, da je potekal tutorski sistem študija v svoji najbolj 
osnovni obliki na naši fakulteti že pred samo uradno uvedbo le-tega na ljubljanski univerzi. 
V letu 2009 ga bomo uvedli tudi po principih, ki jih je predpisala univerza. 

Montanistični oddelki gojijo stanovsko druženje v okviru Skoka čez kožo, ki poteka 
vsako drugo leto. Na prireditvi se srečujejo različne generacije diplomantov naše fakultete. 
V okviru Skoka potekajo družabne aktivnosti ter večdnevna strokovna srečanja, na katerem 
poročamo o svojih dosežkih v zadnjih dveh letih. S Skokom zagotavljamo kontinuiteto 
medsebojnih stikov in stalen pretok informacij. 

Aktivnost študentskega sveta je odvisna od aktivnosti delegiranih članov. Ker se 
članstvo menjuje vsaki dve leti, se spreminja tudi njegova aktivnost. V zadnjem mandatnem 
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obdobju študentski svet ni zaživel, kot bi si želeli. Zato pa ugotavljamo, da bo aktualni 
študentski svet nadoknadil zamujeno v naslednjem mandatnem obdobju, to je v letu 2009. 

 
Oddelek za geologijo 

V študijskem letu 2008/09 smo za 1. letnik uvedli sistem tutorstva, za ostale letnike 
ga bomo uvedli naslednje leto. Na oddelku je organizirana Organizacija študentov geologije, 
preko katere je bil organiziran geološki tabor z mednarodno udeležbo tako študentov kot 
pedagoškega osebja ter ostala druženja. V študijskem letu 2007/08 je bil en študent aktiven 
v študentskem svetu NTF. 
 

Ad. 9: Razvoj sistema zagotavljanja kakovosti 

Preverjanje kakovosti programov na fakulteti poteka na več nivojih ter v več smereh: 
ankete med študenti, diplomanti, zaposlenimi diplomanti in med delodajalci. Odgovore na 
anketo, v kateri zaposleni iz različnih podjetij, povezanih s stroko, odgovarjajo na 
vprašanja, kaj pričakujejo od diplomantov, smo upoštevali pri pripravi novih programov. 

Preverjanje in ocenjevanje znanja, kot tudi spretnosti sporočanja rezultatov svojega 
dela, se odraža v samo-ocenjevanju in kolegijskem ocenjevanju tako s strani učitelja kot 
tudi študentov v ocenjevanju samega procesa kot tudi produktov, npr. projektnih del 
študentov, ki pa so izbrana tako, da je omogočen njihov direkten prenos v šolsko prakso. 

Za leto 2008 smo uporabili kvantitativne kazalce kakovosti, v obliki MS Excelovih 
tabel. Na osnovi izvedene evalvacije lahko strnemo naslednje ugotovitve, na katere bo 
morala biti fakulteta pozorna v naslednjem letu oz. letih. Z njihovo realizacijo bo dvignila 
kakovost in zagotovila svojo prihodnost: 
− Skrb za povečanje sredstev za izvedbo študijskega procesa. Univerza bi morala 

zagotoviti izvedbo študijskega procesa za programe, v katerih ni vpisanega velikega 
števila študentov, so pa ti programi vitalnega pomena za nemoten gospodarski razvoj 
države. Na NTF gojimo vede, ki so nacionalnega pomena, in zastoj v razvoju 
strokovnjakov na takem področju pomeni tudi izgubo pri obvladovanju funkcioniranja 
tega segmenta na nivoju države. 

− Skrb za posodabljanje raziskovalne in pedagoške opreme, ki bo zagotavljala kakovostno 
izvedbo študijskega procesa. 

− Racionalizacija prostorov za izvedbo študijskega procesa. Prostorska razdrobljenost ni 
racionalna rešitev. 

− Prepočasno posodabljanje informacijske tehnologije (vezani le na lastna pridobljena 
sredstva). 

− Skrb za vzgojo in pridobivanje mladih in kakovostnih kadrov za izvedbo kakovostnega 
pedagoškega procesa. 

 
Pri zagotavljanju kakovosti in uskladitvijo z evropskimi standardi in smernicami 

bomo na NTF upoštevali in se postopno prilagodili evropski ureditvi zagotavljanja 
kakovosti, ki določa tako standarde za notranje in zunanje zagotavljanje kakovosti ter 
ostale smernice. S temi smernicami bomo uskladili tudi ocenjevanje študentov in njihovo 
preverjanje znanja, izboljšali informacijske sisteme in o dejavnostih obveščali javnost. 
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V letu 2008 smo na NTF akreditirali nove študijske bolonjske programe in s tem 
omogočili, da bomo v naslednjem študijskem letu na vseh oddelkih izvajali mednarodno 
primerljiv študij z drugimi fakultetami v tujini. Predlagani programi so v primerjavi z 
dosedanjimi vsebinsko širši, v nove predmetnike so uvrščeni novi predmeti, ki sledijo 
sodobnim potrebam stroke, vsi predmeti pa so vsebinsko posodobljeni in medsebojno 
usklajeni. 

 

POIMENSKI SEZNAM DIPLOMANTOV, MAGISTRANTOV IN DOKTORANDOV V 
LETU 2008 

Predstavitev diplomantov in doktorandov, ki so v letu 2008 zaključili študij na 
oddelkih, ki na Naravoslovnotehniški fakulteti izvajajo montanistične študije. 

 

Poimenski seznam diplomantov 

Oddelek za geologijo 
Univerzitetni študij: Geologija 

Zap.št. Priimek in Ime Naslov naloge Mentor/somentor 
1. PEHAN 

Sonja 
Ocena vpliva antropogenega vnosa dušika na 
kakovost podzemne vode v Spodnji Savinjski 
dolini 

PEZDIČ Jože 

2. MEZGA 
Kim 

Hidrogeološka analiza s profiliranjem na 
Ljubljanskem polju 

PEZDIČ Jože 

3. KOVAČIČ 
Katarina 

Značilnosti geokemične sestave jezerske krede 
v Srpenici 

PEZDIČ Jože 

4. GALE 
Luka 

Oligocenske rdeče alge iz Poljšice pri 
Podnavhu 

PAVŠIČ Jernej 

5. VODUŠEK 
Tadej 

Prelomne strukture v osrednjem delu južnega 
krila jame Preloge, Premogovnik Velenje 

VRABEC Marko 

6. ŽUNIČ 
Vojka 

Mineralogija in uporabnost gline iz nahajališča 
Boreci pri Križevcih 

DOBNIKAR Meta 

7. ŠTUKOVNIK
Petra 

Podpeški apnenec za Plečnikovo Kamnito 
dediščino 

DOBNIKAR Meta 

8. LENART 
Alenka 

Raziskave z mikrotremorji na Ljubljanskem 
barju za določitev odnosov med debelino 
sedimentov in njihovo lastno frekvenco 

GOSAR Andrej 

9. STEVANOVIĆ 
Lidija 

Prikaz ocene vpliva na okolje z uporabo GIS 
orodja 

RIBIČIČ Mihael 

10. KORŠIČ 
Matej 

Primerjalna analiza hidravličnih testov v slabo 
prepustnih vodonosnih strukturah 

BRENČIČ Mihael 

11. PRESEČNIK 
Mojca 

Geološko skladiščenje CO2 v vodonosnikih in 
ocena potenciala v Murski depresiji 

GOSAR Andrej 

12. RUPNIK 
Jaka 

Uporaba jet-grouting tehnologije v prodnih in 
peščeno-meljnih tleh 

RIBIČIČ Mihael 
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Zap.št. Priimek in Ime Naslov naloge Mentor/somentor 
13. ŽIBRAT 

Jaka 
Hidrogeološke razmere zahodnih Karavank 
območja med Dovjem in Jesenicami 

BRENČIČ Mihael 

14. PREGL 
Miha 

Pregled, ocena ter primerjava uporabnosti 
sodobne odprtohodne in komercialne GIS 
programske opreme 

RIBIČIČ Mihael 

15. PRKIČ 
Matej 

Izdelava 3D strukturnega modela naftno-
plinskega polja Petišovci 

VRABEC Marko 

16. IVEKOVIČ 
Aljaž 

Stratigrafsko-sedimentološki razvoj jurskih in 
krednih kamnin v dolini reke Mirne 

ŠMUC Andrej/ 
PAVŠIČ Jernej 

17. ZAVADLAV 
Saša 

Neravnoteženo izločanje karbonatov na 
alkalnih substratih 

PEZDIČ Jože/ 
LOJEN S 

18. MLADENOVIĆ 
Branka 

Hidrogeološke osnove za izdelavo toplotnih 
črpalk na območju Černelavcev 

BRENČIČ Mihael 

19. PRIMC 
Barbara 

Litološka in hidrološka kontrola raztekanja 
kraških vod na Blokah 

ŠMUC Andrej/ 
ŠUŠTERŠIČ France 

20. BORSE 
Mojca 

Onesnaženje aluvialnih sedimentov vzdolž 
Temenice 

PEZDIČ Jože 

 
Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo 
Visokošolski strokovni študij: Geotehnologija in rudarstvo 

Zap.št. Priimek in Ime Naslov naloge Mentor/somentor 
1. 
 

KONIČ 
Sebastjan 

Prispevek k preverjanju zdrsa skalnega bloka z 
modelom medsebojne preslikave oblakov točk 

VULIĆ Milivoj  
 

2. 
 

MARINČEK 
Nataša 

Primerjava izvrednotenj faktorjev oblike VUKELIČ Željko 

3. 
 

TROTOVŠEK
Tomaž 

Zapolnjevanja podzemnih prostorov s 
pnevmatskim zasipom 

LIKAR Jakob 

4. 
 

MALAVAŠIČ 
Primož 

Simulacija metode (RTK-GPS, kompas, 
klinometer in merski trak) za informativen 
izračun prostornine v jamah 

VULIĆ Milivoj 

5. 
 

KORELC 
Jernej 

Prispevek k napovedovanju dinamike ugrezanja 
zaradi rudarjenja 

VULIĆ Milivoj / 
RIBIČIČ Mihael 

6. 
 

RUPNIK 
Jure 

Izgradnja podpornih zidov v različnih 
geotehničnih razmerah 

LIKAR Jakob 

7. 
 

TORI 
Matija 

Napetostno deformacijske spremembe v 
primarni oblogi in v okoliški kamnini v predoru 
Šentvid 

LIKAR Jakob 

8. 
 

ČUK 
Damijan 

Razširitev odlagališča nenevarnih odpadkov KORTNIK Jože 
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Univerzitetni študij: Geotehnologija in rudarstvo 

Zap.št. Priimek in Ime Naslov naloge Mentor/somentor 
1. 
 

VUKMIROVIČ 
David 

Možnost gradnje dolgih predorov z uporabo 
TBM 

LIKAR Jakob 

2. 
 

PEZDEVŠEK 
Sergej 

Uporabnost pilotov pri geotehničnih posegih v 
nizkonosilnih zemljinah 

LIKAR Jakob 

3. 
 

ROŠER 
Roman 

Usmerjanje vrtin pri raziskovanju nafte, plina 
in geotermalne energije 

VULIĆ Milivoj 

4. 
 

ORLIČNIK 
Rok 

Zračenje visoko produktivnega odkopa SALOBIR Boris 

 
Oddelek za materiale in metalurgijo 
Visokošolski strokovni študij: Metalurška tehnologija 

Zap.št. Priimek in Ime Naslov naloge Mentor/somentor 
1. 
 

LAZAR 
Martin 

Analiza temperaturnega polja na delovni 
površini orodja za tlačno litje aluminija 

KOSEC Borut 

2. 
 

CIMPERLE 
Franc 

Raziskave toplotne obdelave in mehanske 
lastnosti mikrolegiranega jekla Niomol 690 

KOSEC Ladislav 

3. 
 

FALE 
Gregor 

Izdelava in lastnosti kontinuirno ulite in 
predelane zlitine Al-Fe-Mn za globoki vlek 

SMOLEJ Anton 

4. 
 

KOUS 
Boris 

Uporaba odprtokodnega sistema za meritve in 
analizo podatkov 

KOLENKO Tomaž 

5. 
 

NOVAK 
Gašper 

Fizikalno metalurška preiskava jekla za oklopne 
plošče 

KOSEC Ladislav 

6. 
 

LENČEK 
Samo 

Analiza temperaturnih polj pri induktivnem 
ogrevanju in kaljenju planetne gredi 

KOSEC Borut 

7. 
 

SLAMNIK 
Jurij 

Optimiranje procesa žarjenja jekel v zvonastih 
pečeh 

KOSEC Borut 

8. 
 

HREN 
Anton 

Visokotemperaturno sintranje železovih 
prahov 

KOSEC Ladislav 

9. 
 

ČEŠNOVAR
Marko 

Oblikovanje keramičnih kompozitov na osnovi 
Si3N4-MoSi2 z dvokomponentnim nizkotlačnim 
injekcijskim brizganjem 

KOSMAČ Tomaž 

10. 
 

BAVEC 
Boštjan 

Toplotno preoblikovanje zlitine AlMg9Mn 
0,5Fe0,5 

TERČELJ Milan/ 
MRVAR Primož 

11. 
 

MUŽAN 
Matevž 

Klinasti preizkus FAJFAR Peter/ 
TERČELJ Milan 

12. 
 

ZUPANČIČ 
Ernest 

Izdelava ulitka »slepo grlo 125« MRVAR Primož 

13. 
 

ŽERJAL 
Igor 

Sintranje in fazno sestava vsipa pri proizvodnji 
CaSi 

LAMUT Jakob 
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Univerzitetni študij: Metalurgija in materiali 

Zap.št. Priimek in Ime Naslov naloge Mentor/somentor 
1. 
 

PAPLER 
Danijel 

Čiščenje odpadne vode s toplotno črpalko in 
vakumsko destilacijo 

KOSEC Borut 

2. 
 

ČRV 
Gorazd 

Izboljšanje vroče preoblikovalnosti M2 
orodnega jekla 

TERČELJ Milan 

3. 
 

KORUZA 
Jurij 

Sinteza natrijevega niobata v trdnem stanju KOSEC Marija 

4. 
 

GERKŠIČ
Samo 

Jeklo za turbinske lopatice KOSEC Ladislav 

 
 
Poimenski seznam magistrantov 

Oddelek za geologijo: Geologija 

Zap.št. Priimek in Ime Naslov naloge Mentor/somentor 
1. 
 

PENEC  
Rok 

Geokemijski parametri pri projektiranju, zaščiti 
in sanaciji odlagališča komunalnih odpadkov  

PEZDIČ Jože/ 
RIBIČIČ Mihael 

 
Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo: Rudarstvo 

Zap.št. Priimek in Ime Naslov naloge Mentor/somentor 
1. VESEL 

Gregor 
Uporaba sodobnih konstitutivnih modelov pri 
načrtovanju kolov in skupine kolov  

LIKAR Jakob 

2. DEBELAK
Branko 

Raziskave obnašanja lignita zasičenega s CO2

pri različnih napetostnih stanjih 
LIKAR Jakob/ 
RUNOVC Franc 

 
Oddelek za materiale in metalurgijo: Metalurgija 

Zap.št. Priimek in Ime Naslov naloge Mentor/somentor 
1. 
 

ŠULER  
Marko 

Hitro strjene bakrove zlitine KOSEC Ladislav 

 
 
Poimenski seznam doktorandov 

Oddelek za geologijo: 

Zap.št. Priimek in Ime Naslov naloge Mentor/somentor 
1. 
 

VRABEC 
Mirijam 

Petrologija ultravisokotlačnih metamorfnih 
kamnin Pohorskega hribovja 

DOLENEC Tadej 

2. 
 

KRIVIC 
Jure 

Ocena tveganja onesnaženja podzemnih vod s 
prometne infrastrukture 

BRENČIČ Mihael 

3. 
 

NOVAK 
Matevž 

Biostratigrafija mlajšega paleozoika Dovžanove 
soteske 

OGORELEC Bojan 
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Zap.št. Priimek in Ime Naslov naloge Mentor/somentor 
4. 
 

BARTOL 
Miloš 

Taksonomija in paleoekologija kalcitnega 
nanoplanktona iz badenijskih plasti v 
Slovenskih Goricah 

PAVŠIČ Jernej 

5. 
 

ZALOHAR 
Jure 

Cossertova kinematsko-napetostna analiza 
večfaznih sistemov prelomov z Gaussovo 
metodo 

VRABEC Marko 

6. 
 

VERBIČ 
Tomaž 

Kvartarni sedimenti, stratigrafija in 
neotektonika vzhodnega dela Krške kotline 

PAVŠIČ Jernej/ 
HORVAT 
Aleksander 

7. 
 

KASTELIC 
Vanja 

Seizmotektonske raziskave Ravenskega 
preloma in potresov leta 1998 in 2004  
v Zgornjem Posočju 

VRABEC Marko/ 
GOSAR Andrej 

8. 
 

RATEJ 
Jože 

Razvoj in izvedba metode za presojo vplivov 
odlagališč komunalnih in industrijskih 
odpadkov na podzemno vodo 

BRENČIČ Mihael 

9. 
 

VERBOVŠEK
Timotej 

Vpliv prevodnih struktur na tok in prenos 
snovi v kraško-razpoklinskih vodonosnikih 

PEZDIČ Jože 

 
Oddelek za materiale in metalurgijo: 

Zap.št. Priimek in Ime Naslov naloge Mentor/somentor 
1. 
 

KOSEC 
Gorazd 

Krhki prelom v coni toplotnega vpliva zvarov 
jekla Niomol 490 K 

SMOLEJ Anton 

2. 
 

NAGODE 
Aleš 

Analiza lezenja jekla 9Cr-1Mo-0,2V z 
upoštevanjem napetostno odvisne aktivacijske 
energije 

KOSEC Ladislav 

3. 
 

BERANIČ 
KLOPČIČ 
Sabina 

Bioaktivni keramični materiali na osnovi 
cirkonijevega oksida za uporabo v medicini 

KOSMAČ Tomaž 

 
 

Povzetek poročila pripravil: doc.dr. Jože Kortnik
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DELO GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE ZA MG – 
DE/SEKTOR ZA RUDARSTVO V LETU 2008 

Geološki zavod Slovenije je na osnovi sprejetega programa dela za potrebe 
Ministrstva za gospodarstvo - Direktorat za energijo/Sektor za rudarstvo za leto 2008 
nadaljeval z izvajanjem nalog. Program predstavlja strokovne in razvojne naloge javne 
službe Geološkega zavoda Slovenije. Obsegal je izdelavo, zbiranje in posredovanje 
geoloških podatkov in dokumentacije ter pripravo strokovnih podlag iz geologije in 
rudarstva za potrebe Sektorja za rudarstvo. Odvijal se je v treh sklopih nalog, in sicer: 

 
A. Izdelava strokovnih podlag  
B. Informacijska infrastruktura  
C. Raziskave nacionalnega pomena 

 
V prvem sklopu so bile zajete naslednje naloge: izdelava strokovnih mnenj in 

smernic za prostorske plane regij in občin, Državni program gospodarjenja z mineralnimi 
surovinami, usklajevanje z aktivnostmi Evropske unije ter konzultacije s Sektorjem za 
rudarstvo in drugimi državnimi organi v zvezi z rudarskimi pravicami, koncesijami itd. ter 
priprava različnih informacij na področju rudarstva in mineralnih surovin. 

V drugem sklopu, informacijski infrastrukturi, smo dopolnjevali in uvajali 
informacijski sistem mineralnih surovin, izdelali osnove za internetno aplikacijo, pripravili 
ter objavili letni bilten o mineralnih surovinah Slovenije v slovenščini ter angleščini, naredili 
smo letno bilanco stanja mineralnih surovin ter vodili in vzdrževali arhiv mineralnih 
surovin. 

V tretjem sklopu, raziskave nacionalnega pomena, je bil izdelan program dela za 
vrednotenje potencialnosti prostora na območju bodočih pokrajin/regij ter obdelava vsebin 
za vnos v bazo vseh (ne samo legalnih in/ali delujočih) nahajališč mineralnih surovin, in 
sicer smo se v letu 2008 usmerili na surovine za gradbeništvo. 
 
A. IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG 

Prostorsko načrtovanje za državni, regionalni in občinski nivo – izdelava strokovnih 
mnenj in smernic – mag. Duška Rokavec, Ana Burger 

V nalogi Prostorsko načrtovanje za državni, regionalni in občinski nivo – izdelava 
strokovnih mnenj in smernic smo v preteklem letu za področje rudarstva in mineralnih 
surovin izdelali 94 strokovnih mnenj kot nosilci urejanja prostora po določilih Zakona o 
prostorskem načrtovanju ZPNačrt (UL RS, št. 33/07). 

 

GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE 
Dimičeva ulica 14, 1001 Ljubljana 

. 
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Izdelana in posredovana strokovna mnenja, smernice in predlogi so se nanašali na 
naslednje prostorske akte: 
− Prostorske sestavine dolgoročnih in srednjeročnih planov za 18 občin; 
− Državni prostorski načrt (DPN) – 20 mnenj; 
− Občinski prostorski načrt (OPN) – 34 mnenj;  
− Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) – 4 mnenja;  
− Mnenja k strategijam in prostorskim redom občin (SPR in PR) – 3 mnenja; 
− Prostorski ureditveni pogoji (PUP) – 2 mnenji; 
− Projektna dokumentacija za gradbeno dovoljenje (PDG) in soglasja k projektnim 

rešitvam – 4 mnenja; 
− Državni lokacijski načrt (DLN) – 4 mnenja; 
− Občinski lokacijski načrt (OLN) – 1 mnenje; 
− Prevera PP (za kamnolom Stahovica); 
− Strokovne podlage k regionalnemu prostorskemu načrtovanju (za Ljubljansko regijo); 
− Mnenje o vplivih na naravne vire (dvakrat) – za načrtovani morski terminal v Tržaškem 

zalivu (ARSO). 
V pisni obliki smo odgovorili tudi na 41 poizvedb s področja prevere in ugotavljanja 

meja območij obstoječih in predlaganih pridobivalnih in raziskovalnih prostorov ter prevere 
lokacij posameznih parcel in njihovih lastništev. 

Skupno z dopolnitvami in dodatnimi vprašanji o istih objektih smo na MG 
posredovali 216 pisnih mnenj in smernic. Celokupno število odgovorov (vključno s 
telefonskimi odgovori in dopisi po elektronski pošti) pa se je nanašalo na 239 zadev. 

 

Program gospodarjenja z mineralnimi surovinami – dr. Slavko V. Šolar, Ana Burger, 
Andreja Senegačnik, Jože Štih 

V začetku leta smo pripravili javno razgrnitev Okoljskega poročila za Državni 
program gospodarjenja z mineralnimi surovinami - splošni načrt. Za te dokumente (Državni 
program gospodarjenja z mineralnimi surovinami - splošni načrt, Okoljsko poročilo 
Splošnega načrta Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami, Karta 
nahajališč mineralnih surovin z rudarsko pravico, Dodatek za naravo Okoljskega poročila za 
Splošni načrt Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami s prilogami 1–7, 
nadalje Izjava revizorja, Revizijsko poročilo) smo pridobili pozitivno Mnenje Sektorja CPVO 
Ministrstva za okolje in prostor.  

Že pred sprejetjem programa smo pripravili preliminarno poročilo o ničelnem stanju 
in uvajanju sistema spremljave izvajanja programa. Tudi v letu 2008 smo v podporo 
programu dopolnjevali pregled stanja na področju mineralnih surovin v posebnem zvezku.  

Predvidene teme oskrbe z mineralnim surovinami v dobi trajnostnega razvoja so 
povezane z več vidiki oskrbe (stalnost, pomanjkanje, usmeritve) tako na lokalni kakor tudi 
državni in evropski ravni. V tem okviru smo pripravili članek »Sustainability Indicators and 
Green Labels in the Dimension Stone Market: present situation and future perspectives« 
(G.A. Blengini, T. Di Carlo, E. Garbarino, D.J. Shields, S.V. Šolar), organizirali panel 
»Sustainable Development Principles Applied to Dimension Stone – do we need them?« s 
predavanjem ter tudi celodnevno delavnico »Workshop WSS-17 on Sustainable Mineral 
Resource Management: industrial minerals and aggregates«. Poleg tega smo pripravili 
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prispevek na temo »Ravnanje z odpadki iz rudarskih dejavnosti« (A. Burger, S.V. Šolar, M. 
Fajič) ter predavanje »The Ongoing Story of the Žirovski Vrh (Slovenia) Uranium Mine: 
impacts of changing economic and political conditions« (T. Budkovič, I. Gantar, S.V. Šolar, 
A. Stergaršek). Predavanja in članke smo predstavili na različnih forumih, revijah ter s tem 
pridobili ustrezen oziroma kritičen odziv. 

 

Usklajevanje z aktivnostmi Evropske unije – dr. Slavko V. Šolar 

Področje mineralnih surovin je na nivoju Evropske unije v letu 2008 zaznamovala 
komunikacija »Raw Materials Initiative«. Iniciativi so bili namenjeni sestanki Skupine za 
oskrbo z mineralnimi surovinami (Raw Materials Supply Group) oziroma njenih delovnih 
skupin za trajnost in kazalce. Z iniciativo je bila tesno povezana tudi organizacija in 
udeležba na delavnici TAIEX »Capacity Issues in the Non-Energy Extractive Sector in 
Support of the Eu Thematic Strategy on Sustainable Use of Natural Resources and the Eu 
Strategy on Non-Energy Raw Materials«, ki je bila 14. – 15. februarja v Bruslju, kjer smo 
pripravili tudi predstavitev (The eMINEnt Concept on Mineral Intelligence as Support to 
Raw Materials Initiative: joint European effort? – S.V. Šolar). Temu je namenjen tudi 
prispevek »Proposed Action Related Consultation on Commission Initiative regarding Non-
Energy Raw Materials: European minerals intelligence network – eMINEnt« (S.V. Šolar) ter 
predavanje »Emerging European Initiatives in Security of Minerals Supply« (S.V. Šolar, P. 
Christmann) v Londonu.  

Poleg tega smo kot vodilni partner prijavili projekt Trajnostno gospodarjenje z 
mineralnimi surovinami za gradbeništvo (Sustainable Aggregates Resource Management - 
SARMa) na razpis Jugovzhodna Evropa skupaj s 14 partnerji ter 8 opazovalci. Poleg tega 
smo sodelovali pri prijavi evropskih projektov na temo mineralnih surovin: »Earth 
Observation for Monitoring and Observing Environmental and Societal Impacts of Mineral 
Resources Exploration and Exploitation” (EO-MINERS) ter »Sustainable and Collaborative 
Solutions for Access to and Use of Non-Renewable Resources« (SCARCE).  

 
Konzultacije in posredovanje informacij – mag. Duška Rokavec 

Kot permanentna dejavnost so potekale konzultacije. Podatke posredujemo 
zainteresirani laični in strokovni javnosti ter upravnim organom v obliki odgovorov po 
telefonu in elektronski pošti (občine, pravne in fizične osebe, javne institucije, strokovne 
organizacije) s tematiko upravnih postopkov za pridobitev rudarske pravice, pojavljanja in 
lastnosti lokacij nahajališč mineralnih surovin ter posredovanja tematskih kart. (npr.: V 
preteklem letu smo odgovorili Občini Brda v zvezi z opuščenimi in potencialno 
perspektivnimi nahajališči v občini (geol. poročilo, posredovano po e-pošti), pripravili smo 
pisno mnenje in ga posredovali fizični osebi v zvezi s širitvijo kamnoloma naravnega kamna 
v okolici Ljubljane, za drugo fizično osebo smo pripravili grafične podlage v zvezi s 
kamnolomom v okolici Škofje Loke. Za MOP-Direktorat za prostor smo pripravili poročilo o 
stabilnosti terena oz. plazovitosti tal za občino Bohinj). 
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B. INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA 

Informacijski sistem mineralnih surovin – Katarina Hribernik, Jasna Šinigoj, Špela 
Kumelj, Matija Krivic, Andreja Senegačnik, Ana Burger, Jože Štih, mag. Duška 
Rokavec, dr. Slavko V. Šolar 

V okviru naloge Informacijski sistem mineralnih surovin (InfSisMS) smo v bazo 
nahajališč mineralnih surovin s podeljeno rudarsko pravico (NMS PRP) po ustaljeni praksi 
vnesli vse podatke iz enotnega obrazca ter izvedli strokovno in tehnično kontrolo. 
Podatkovno bazo smo prenesli iz MS Accessa na SQL server. S tem smo izboljšali 
učinkovitost delovanja baze in hranjenja podatkov, delovanja poizvedb, upravljanja in 
obvladovanja večjega števila uporabnikov. Za izboljšanje funkcionalnosti smo izvedli nekaj 
sprememb v konceptualnem in fizičnem modelu baze, posodobili pa smo tudi poizvedbe. 
Vzporedno z delom na bazi koncesionarjev je bilo preteklo leto v znamenju dela na bazi 
potencialov in sanacije. Gre za del krovne baze vseh nahajališč mineralnih surovin 
Geološkega zavoda, ki smo jo pričeli sistematično urejati in posodabljati. Tudi za to je bilo 
potrebnih veliko konceptualnih in izvedbenih sprememb. Nenazadnje smo izdelali tudi 
obrazce in napredno iskanje za potrebe Sektorja za rudarstvo.  

Vnesli smo tudi območja PP/RP, ki so na novo pridobili koncesijo, ter nadaljevali z 
izvajanjem strokovne kontrole vseh zajetih območij. Glede na rezultate strokovne kontrole 
in podatke s strani Sektorja za rudarstvo smo pričeli zajemati prostore nahajališč z 
urejenimi prostorskimi podatki. Primerjalno analizo površine zajetih območij s podatki o 
površinah, ki jih koncesionarji posredujejo v enotnem obrazcu za odmero plačila na hektar 
PP/RP, smo izvedli za nahajališča, katerih posredovani podatki o površinah so se 
spremenili, za tista, katerih prostorski podatki so kakorkoli spremenjeni, ter za nahajališča, 
ki imajo urejene prostorske podatke. 

 

Internetna aplikacija – Jasna Šinigoj 

Namen naloge Internetna aplikacija je izdelava spletne GIS aplikacije za 
pregledovanje in povpraševanje upravnih podatkov nahajališč mineralnih surovin. Pregledali 
smo uporabnost različnih programskih orodij za izdelavo spletnih aplikacij ter pregledali 
različne rešitve in izdelali konceptualni model aplikacije. Izbrano je bilo ESRI programsko 
okolje ArcIMS. 

Skupaj s sodelavci iz Ministrstva za gospodarstvo – DE/Sektor za rudarstvo smo 
opredelili funkcionalne zahteve za aplikacijo. Izdelali smo delovno verzijo spletne GIS 
aplikacije ter pridobili podatke Geodetske uprave (digitalni zemljiški kataster, DOF) kot 
topografske podlage. Aplikacija omogoča izbiro slojev in njihov izris, povečevanje, 
pomanjševanje ter premikanje po prostoru ter povpraševanje po podatkovnih slojih. Prav 
tako omogoča izpis koordinat glede na položaj miške na zaslonu pri trenutnem pogledu na 
karti, izpisano pa je tudi merilo. Pri večjem približevanju karte se nad vsako točko, ki 
označuje nahajališče samodejno prikaže izpis imena nahajališča. Aplikacija omogoča 
povpraševanje po PP in RP mineralnih surovin, in sicer po osnovnih atributih. 
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Letni bilten Mineralne surovine Slovenije – dr. Slavko V. Šolar, Andreja Senegačnik, 
Vida Pavlica, Jože Štih 

V letu 2008 smo izdali četrto številko biltena Mineralne surovine, ki seznanja 
zainteresirano javnost s podatki in poročili o stanju na področju mineralnih surovin. Bilten 
ima tri dele, prva dva vsebujeta letne podatke in poročila, tretji del pa predstavlja tema: v 
letu 2008 je bila to reciklaža. Bilten smo tiskali v 300 izvodih, na voljo je tudi na internetu 
(http://www.geo-zs.si/publikacije_arhiv/MNS/bilten2007.pdf).  

V tem letu smo pripravili tudi 16-stransko publikacijo v angleščini, ki vsebuje 
osnovne informacije s področja mineralnih surovin in je tudi na voljo na internetni strani 
GeoZS-ja (http://www.geo-zs.si/publikacije_arhiv/MNS/BILTEN2007_%20English.pdf). 
Javnosti smo publikaciji predstavili na Slovenskem rudarskem društvu inženirjev in tehnikov 
ter Društvu tehničnih vodij – površinsko odkopavanje. 

 
Pregledna bilanca s stanjem mineralnih surovin – mag. Milan Bidovec, Trajan 
Dimkovski, mag. Duška Rokavec 

Podlaga za izdelavo petletne bilance skupnih zalog in virov mineralnih surovin v 
Republiki Sloveniji, s stanjem 31.12.2007, so določila Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, 
št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo), določila Pravilnika o klasifikaciji in kategorizaciji 
zalog in virov nafte, kondenzatov in naravnih plinov (Uradni list RS, št. 36/06) in Pravilnika 
o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 
36/06). Predhodna petletna bilanca skupnih zalog in virov energetskih, kovinskih in 
nekovinskih mineralnih surovin je prikazovala stanje 31.12.2003. 

Petletno bilanco s stanjem zalog in virov mineralnih surovin smo izdelali za 
mineralne surovine, ki so pridobivane na ozemlju Slovenije v obdobju od leta 2003 do 
konca leta 2007. Za to časovno obdobje prikazujemo, razen podatkov o zalogah in virih, 
tudi podatke o proizvodnji posameznih mineralnih surovin. Za posamezne mineralne 
surovine smo izdelali tudi analizo stanja in pridobljenih količin. Bilanca zalog in virov 
vsebuje: ime mineralne surovine, ime nahajališča - raziskovalnega ali pridobivalnega 
prostora, podatke o pridobljeni rudarski pravici - številka in datum koncesijske pogodbe, 
veljavnost, ime nosilca rudarske pravice za izkoriščanje oziroma raziskovanje mineralne 
surovine, količine ugotovljenih, bilančnih, pogojno bilančnih in izvenbilančnih zalog ter 
stanje virov v nahajališču po posameznih kategorijah in skupno, odstotek odkopnih izgub, 
količino odkopanih zalog mineralne surovine za preteklo leto in za zadnje petletno 
obdobje, podatke o kakovosti zalog – fizično-mehanske lastnosti, atesti, povprečna 
kemična sestava, značilnosti obogatitve, granulometrijska sestava in drugo ter druge 
podatke, ki so pomembni za posamezno mineralno surovino.  

Bilanco smo izdelali na podlagi podatkov iz obrazcev za priglasitev osnove o 
pridobljeni mineralni surovini, velikosti pridobivalnega in raziskovalnega prostora ter 
sanacijo posledic rudarskih del za leto 2007. Te so posredovali posamezni nosilci rudarskih 
pravic Ministrstvu za gospodarstvo. Podatke o zalogah in virih ter podatke o letni 
proizvodnji v obrazcih smo usklajevali s podatki dosedanjih bilanc. Analizo stanja in 
analizo pridobljenih količin posameznih mineralnih surovin smo primerjali s predhodno 
petletno bilanco, to je s stanjem 31.12.2003. 
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Pri izdelavi bilance mineralnih surovin smo upoštevali le tiste raziskovalne in 
pridobivalne prostore, ki so navedeni v Uredbi o podelitvi rudarske pravice imetnikom 
dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 
103/00), Uredbi o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na 
pridobivalnih prostorih…. (Uradni list RS, št. 66/04) in v Uredbi o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje 
oziroma pridobivanje mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 81/02) ter tiste nosilce 
rudarske pravice, ki so pridobili rudarsko pravico za raziskovanje ali izkoriščanje 
posameznih vrst mineralnih surovin v obdobju od leta 2003 do leta 2007.  

Bilanco stanja zalog in virov mineralnih surovin smo izdelali za 293 nahajališč (za 
250 odobrenih pridobivalnih prostorov, 11 raziskovalnih prostorov in za 29 nahajališč, ki 
smo jih uvrstili med potencialne prostore ter za 3 rudnike premoga v zapiranju). V Sloveniji 
je skupaj 200 nosilcev rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin in 10 nosilcev 
rudarske pravice za raziskovanje. 

Raziskovalne prostore, za katere so bila pred letom 2003 izdana ustrezna dovoljenja 
oziroma odločbe pristojnih upravnih organov za raziskovanje posameznih vrst mineralnih 
surovin, niso pa upoštevani v navedenih uredbah, smo uvrstili med potencialne prostore. 
Na ta način še vedno ohranjamo dosedanje evidence zalog in virov posameznih vrst 
mineralnih surovin tudi na teh območjih.  

Stanje zalog in virov, proizvodnjo proda in peska iz vodnih in priobalnih zemljišč v 
bilanci nismo prikazali. Navedene mineralne surovine spadajo pod določbe Zakona o vodah 
(Uradni list RS št. 67/02). 

V petletni bilanci s stanjem 31.12.2007 nismo prikazali podatkov o zalogah in virih 
za: 

1. uranovo rudo (pridobivanje je prenehalo leta 1990), 
2. kovinske mineralne surovine (pridobivanje je prenehalo leta 1999),  
3. kaolin (pridobivanje je prenehalo leta 1993) ter  
4. opuščene rudnike premoga (nekdanji raziskovalni ali pridobivalni prostori). 

 
Zadnji podatki o stanju zalog in virov za uranovo rudo, kovinske mineralne surovine 

in kaolin ter opuščene rudnike rjavega premoga (Laško, Liboje, Zabukovica, Kočevje), črnega 
premoga (Sečovlje) in nahajališča premoga-lignita v nekdanjih raziskovalnih in potencialnih 
prostorih (Globoko, Ilirska Bistrica in Krško-Brežiško polje), se nahajajo v petletni bilanci, s 
stanjem 31.12.2003. 

V Sloveniji so bile v zadnjem petletnem obdobju izdane koncesije za raziskave 
geotermalnih energetskih virov. Ob koncu leta 2006 so te koncesije iztekle in nič ne kaže 
na nadaljevanje raziskav.  

V bilanci dodatno prikazujemo tudi številko koncesijske pogodbe, številko odločbe za 
pridobivanje oziroma raziskovanje posamezne mineralne surovine, datum zadnje overovitve 
zalog ter imena odgovornih oseb nosilca rudarske pravice. V pregledih za posamezne 
mineralne surovine smo uvrstili tudi pridobivalne prostore nosilcev rudarske pravice, ki 
imajo samo odločbo o izbiri koncesionarja. Takih je skupno osem. V posebnih tabelah smo 
izdelali pregled prenosa rudarske pravice za gospodarno izkoriščanje mineralne surovine, od 
leta 2002 do konca leta 2007 in pregled prenosa raziskovalne rudarske pravice na novega 
koncesionarja. 
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Na podlagi dogovora z Geološkim zavodom Slovenije je letno bilanco zalog in virov 
mineralnih surovin v Republiki Sloveniji, s stanjem 31.12.2007, izdelala Komisija za 
ugotavljanje zalog in virov mineralnih surovin. Podatke v bilanci smo označili z oznako 
»Poslovna skrivnost«. Dva izvoda Petletne bilance mineralnih surovin v Republiki Sloveniji, 
stanje 31.12.2007, sta bila predana Sektorju za rudarstvo ter koordinacijo upravnih 
postopkov in projektov za izdelavo strokovnih podlag koncem junija 2008. 

 

C. RAZISKAVE NACIONALNEGA POMENA 

Ocena stanja in vrednotenje nahajališč tehničnega kamna v Sloveniji – Martin 
Toman 

V okviru programa geološke strokovne službe smo v letu 2008 pripravili program za 
izdelavo Ocen stanja in vrednotenj nahajališč tehničnega kamna v … pokrajini. Rezultati, 
pridobljeni z izdelavo te naloge, bodo služili za dolgoročno planiranje zagotavljanja potreb 
po mineralni surovini tehničnega kamna za potrebe gradbeništva. 

Poleg izdelave programa dela za vrednotenje potencialnosti prostora na območju 
bodočih pokrajin, smo obdelali vsebine za vnos v bazo vseh (ne samo legalnih in/ali 
delujočih) nahajališč mineralnih surovin predvsem za gradbeništvo. V bazo nahajališč 
mineralnih surovin smo vnesli obstoječe podatke za naslednjih petnajst občin: Nova 
Gorica, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Vipava, Idrija, Logatec, Vrhnika, Borovnica, 
Log-Dragomer, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna in Brezovica. 

Rezultati naloge so tudi podlaga in pomoč pri prostorskem planiranju in razvoju 
posameznih občin in v prihodnosti pokrajin pri zagotavljanju zadostne surovinske baze za 
gradbeništvo. Zaradi zmanjšanja obsega naloge v letu 2008 je bil izpuščen terenski del 
naloge. 

 
 

Povzetek sestavili: dr. Slavko V. Šolar, Andreja Senegačnik in sodelavci 
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DEJAVNOSTI NA PODROČJU MINERALNIH SUROVIN V 
SKLOPU GEOZS V LETU 2008   

Raziskave so osredotočene predvsem na nahajališča tehničnega in naravnega kamna, 
glin, kremenovega peska, surovin za cementno in apnarsko industrijo ter še nekaterih 
drugih nekovinskih mineralnih surovin in premoga, in sicer na njihovo odkrivanje ter 
ugotavljanje njihove kvalitete in zalog, na proučevanje njihovega nastanka, na ugotavljanje 
vplivov in posledic pridobivanja in predelave mineralnih surovin na okolje, na proučevanje 
uporabe rudarskih in gradbenih odpadkov ter možnosti njihovega recikliranja v skladu z 
načeli trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri. 

Glede na naravne danosti in ekonomiko izkoriščanja so v slovenskem prostoru 
prioritetne raziskave tehničnega kamna, peska in proda, kremenovih surovin, glin in drugih 
nekovinskih mineralnih surovin ter premoga. Raziskave potekajo od kabinetnega študija 
obstoječih podatkov preko terenskega dela (spremljava raziskovalnega vrtanja, rudarskih del 
in gradenj infrastrukturnih objektov, detajlno kartiranje, različne terenske meritve, 
vzorčenje za potrebe laboratorijskih preiskav) do obdelave zbranih podatkov in njihove 
interpretacije. 

Temeljne in aplikativne raziskave izvajamo v okviru programa »Sedimentologija in 
mineralne surovine«, v sklopu katerega smo nadaljevali s pred leti začetimi raziskavami tal 
na različni karbonatni podlagi na območju Zahodnih Karavank in visokih planot Julijskih 
Alp. Analize zrnavosti, mineralne sestave težke in lahke frakcije ter strukture površin 
kremenovih zrn so razkrile njihov poligenetski nastanek. Homogenost sestave težkih 
mineralov v tleh na različnih matičnih karbonatnih kamninah kaže, da je v sestavi 
mineralne komponente tal, poleg avtohtonega materiala (netopnega ostanka karbonatnih 
kamnin), prisoten tudi alohtoni (prinesen) material. Združba težkih mineralov kaže na 
metamorfno-magmatsko primarno izvorno območje, ki je najverjetneje v Centralnih Alpah, 
od koder naj bi material prenašal Dravski ledenik in ga je odložil v tilih vzdolž Dravske 
doline. Po umiku ledu koncem würma so bili ti izpostavljeni rečni in eolski eroziji. Severni 
vetrovi so prenašali pretežno meljasti material tudi preko grebena Karavank. Ta se je začel 
odlagati na njihovih južnih, zavetrnih pobočjih in sedlih ter je segal proti jugu vsaj na 
območje visokih planot Julijskih Alp, verjetno pa še dalje.  

Dejavnost oddelka na področju raziskav premogov je obsegala petrologijo premogov 
in geologijo nahajališč premogov. Na področju petrologije premogov smo nadaljevali z 
uporabnimi petrografskimi raziskavami velenjskega lignita. Na področju strukturne 
petrografije lignita v jamskih objektih smo ugotovili, da je strukturno-petrografske lastnosti 
možno dokaj dobro korelirati z nekaterimi geofizikalnimi parametri, kot so naravna 
radioaktivnost, magnetna susceptibilnost in električna upornost, z drugimi geofizikalnimi 
parametri pa povezav nismo ugotovili. Rezultat je pomemben za selektivno uporabo 
ustreznih geofizikalnih merilnih metod v vrtinah za napovedovanje strukture premoga. 

  GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE 
   Dimičeva ulica 14, 1001 Ljubljana 
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Slednja je nosilec bolj ali manj ugodnih oziroma bolj ali manj nevarnih con rudarjenja pri 
napredovanju rudarskih del.  

Na področju uporabe umetne inteligence smo primerjali rezultate klasifikacije oz. 
klusterizacije kemičnih prvin v tleh in podstrešnem prahu na območjih celotne Slovenije, 
Mežice in Celja, narejene na podlagi faktorske analize in samoorganizacijskih mrež (self 
organizing maps). Rezultati so pokazali, da je bila klasifikacija prvin na podlagi uporabe 
obeh metod zelo podobna. Kljub temu pa so bile samoorganizacijske mreže sposobne 
določitve nekaterih novih združb prvin, ki jih faktorska analiza ni ugotovila. 

Geološke raziskave s področja mineralnih surovin izvajamo tudi po naročilu 
investitorjev (pravni in fizični gospodarski subjekti) z namenom pridobitve detajlnih 
geoloških podatkov o nahajališčih tako za nova perspektivna nahajališča kot za obstoječe 
odkope s podeljeno rudarsko pravico ter njihove širitve.  

Slednje obsegajo: 
− geološke raziskave perspektivnih nahajališč mineralnih surovin (tehnični kamen, 

kremenov pesek, glina), z opredelitvijo kakovosti surovin in izračunom zalog in virov 
(npr. glinišče v okolici Ormoža in Pragerskega, pliocenski kremenovi peski v okolici 
Puconcev v Prekmurju in v Moravški sinklinali idr.); 

− izdelavo pripadajoče strokovne projektne dokumentacije za posamezna nahajališča s 
podeljeno rudarsko pravico (kamnolomi tehničnega kamna: Lukovica, Podgora, Vrčice 
gramoznica Godič …); 

− strukturno-petrografske raziskave velenjskega lignita z detajlnim geološko-petrološkim 
popisom posameznih jeder vrtin in korelacijske študije z nekaterimi drugimi premogi; 

− pregledno obravnavanje geologije slovenskih premogišč; 
− izvedenska mnenja o količini, kakovosti in vrednosti nelegalno odvzete mineralne 

surovine ter določitev okoljske škode; 
− sodelovali smo pri izvedbi terenskih raziskav na potencialnih lokacijah odlagališč nizko 

in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO); 
− sodelovali smo v študiji pridobivanja premoga na področju NE Slovenije (skupaj z NTF 

in Nafta-Geoterm); 
− geomehanske raziskave in sodelava na projektu za MOL na temo pogojev gradnje 

podzemnih garaž v mestu; 
− izdelava inženirsko-geološke karte Slovenije in ustreznega tolmača; 
− priprava strokovnih podlag s področja vpliva rudarskih objektov, nahajališč in plazov z 

vidika vpliva na podzemne vode za NUV;  
− strokovna mnenja o ogroženosti lokacij z vidika plazov za gradnjo posameznih 

objektov; 
− vzorčenje urbanega prahu v okolici Celja za namen študije o antropogenem 

onesnaženju tal v Celjski kotlini;  
− makroskopski in mikroskopske sedimentno-petrografske preiskave vzorcev kamnin iz 

jeder vrtin in vzorcev s površine (npr. črpalne vrtine v Nuskovi na Goričkem, vrtine iz 
predora Leščevje, vrtina na potencialni lokaciji odlagališča radioaktivnih odpadkov 
Vrbina, konglomerat savskih teras za potrebe ljubljanskega vodovoda …). 

Aktivni smo bili na prijavah v mednarodne projekte, od katerih trenutno sodelujemo 
v štirih sprejetih, v enem celo kot vodilni partner (Teritorialno sodelovanje – Cilj 3, naslov 
projekta »Sustainable Aggregates Resource Management - SARMa«). 
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Na nivoju EU sodelujemo v: 
− »Raw Materials Supply Group« in v »EGS Mineral Resources Working Group« - delovna 

skupina za mineralne surovine združenja evropskih geoloških zavodov, 
− Tehnična univerza v Clausthalu – Oddelek za geofiziko, 
− podjetji »Brunnen und Bohrlochinspektion« in »Bo-Ra-tec Weimar« (Nemčija), 
− Montanistična univerza (Montanuniverzitat) v Leobnu, 
− Rudarsko-geološko-naftna fakulteta v Zagrebu, 
− Hrvaški geološki institut v Zagrebu, 
− Geofizikalni inštitut Madžarske v Budimpešti, 
− evropska združenja geotehnikov ISSMGE, ISRM, IAEG, 
− Colorado State University v Ft. Collinsu, 
− Češki geološki zavod v Pragi …  

Organizirali smo različne strokovne delavnice, kot npr.: 
− »Sustainable mineral resource management - industrial minerals and aggregates : 

Workshop WSS« na temo mineralnih surovin in trajnostnega razvoja na 33. svetovnem 
geološkem kongresu v Oslu, 

− »Workshop on sustainability in the mineral industry«, na temo mineralnih surovin in 
trajnostnega razvoja na 24. svetovnem kongresu bogatenja mineralnih surovin v 
Pekingu, 

− sodelava pri organizaciji delavnice SLO-H-CRO skupine v Pesc-ju na Madžarskem in 
drugič v Zagrebu na temo podzemno skladiščenje ogljika in geologija Panonskega 
bazena, 

− udeležba na mednarodnem sestanku v Weimar-ju v Nemčiji na temo petrografskih, 
petrofizikalnih, geofizikalnih in geomehanskih preiskav velenjskega lignita, 

− sodelava v delavnici SLO-Brazilija. 
 

Tudi v letu 2008 smo delovali kot strokovna podpora MG - Sektorja za rudarstvo 
ter izvajali naloge s sledečo vsebino in tematiko:  
− V začetku leta smo pripravili javno razgrnitev Okoljskega poročila za Državni program 

gospodarjenja z mineralnimi surovinami - splošni načrt. Za te dokumente (Državni 
program gospodarjenja z mineralnimi surovinami - splošni načrt, Okoljsko poročilo 
Splošnega načrta Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami, Karta 
nahajališč mineralnih surovin z rudarsko pravico, Dodatek za naravo Okoljskega 
poročila za Splošni načrt Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami s 
prilogami 1–7, nadalje Izjava revizorja, Revizijsko poročilo) smo pridobili pozitivno 
Mnenje Sektorja CPVO Ministrstva za okolje in prostor. Tudi v letu 2008 smo v 
podporo programu dopolnjevali pregled stanja na področju mineralnih surovin v 
posebnem zvezku. Predvidene teme oskrbe z mineralnim surovinami v dobi 
trajnostnega razvoja so povezane z več vidiki oskrbe (stalnost, pomanjkanje, usmeritve) 
tako na lokalni kakor tudi državni in evropski ravni.  

− Področje mineralnih surovin je na nivoju Evropske unije v letu 2008 zaznamovala 
komunikacija »Raw Materials Initiative«. Iniciativi so bili namenjeni sestanki Skupine za 
oskrbo z mineralnimi surovinami (Raw Materials Supply Group) oziroma njenih 
delovnih skupin za trajnost in kazalce. Z iniciativo je bila tesno povezana tudi 
organizacija in udeležba na delavnici TAIEX »Capacity Issues in the Non-Energy 



MINERALNE SUROVINE 
 

81 

Extractive Sector in Support of the Eu Thematic Strategy on Sustainable Use of Natural 
Resources and the Eu Strategy on Non-Energy Raw Materials«. V usklajevanje z 
aktivnostmi EU sodijo tudi naše prijave na različne mednarodne projekte. 

− V smislu spremljave rudarske zakonodaje smo pripravili in posredovali predloge k 
spremembam obstoječega ZRud, ki se nanašajo na raziskovalna dela ter na ustrezno 
(geološko) dokumentacijo. 

− Sodelovali smo pri izdelavi letne bilance o zalogah in virih mineralnih surovin. 
− Dopolnjevali smo Bazo nahajališč mineralnih surovin Slovenije. Vzporedno z delom 

na bazi koncesionarjev je bilo preteklo leto v znamenju dela na bazi potencialov in 
sanacije. Gre za del krovne baze vseh nahajališč mineralnih surovin Geološkega zavoda, 
ki smo jo pričeli sistematično urejati in posodabljati. Tudi za to je bilo potrebnih veliko 
konceptualnih in izvedbenih sprememb. Nenazadnje smo izdelali tudi obrazce in 
napredno iskanje za potrebe Sektorja za rudarstvo.  

− Vnesli smo tudi območja PP/RP, ki so na novo pridobili koncesijo, ter nadaljevali z 
izvajanjem strokovne kontrole vseh zajetih območij. Glede na rezultate strokovne 
kontrole in podatke s strani Sektorja za rudarstvo smo pričeli zajemati prostore 
nahajališč z urejenimi prostorskimi podatki. Primerjalno analizo površine zajetih 
območij s podatki o površinah, ki jih koncesionarji posredujejo v enotnem obrazcu za 
odmero plačila na hektar PP/RP, smo izvedli za nahajališča, katerih posredovani podatki 
o površinah so se spremenili, za tista, katerih prostorski podatki so kakorkoli 
spremenjeni, ter za nahajališča, ki imajo urejene prostorske podatke. 

− Za potrebe izdelave prostorskih načrtov na državni, občinski in medobčinski 
ravni smo pripravili 239 strokovnih mnenj v smislu smernic in priporočil pri 
oblikovanju prostorskih načrtov posameznih občin ter podali smernice in predloge k 
posameznim državnim prostorskim načrtom za večje objekte državnega pomena 
(plinovodi, komunikacijske poti, skladišče radioaktivnih odpadkov) ter za občinske 
prostorske načrte za posamezne rudarske objekte. 

− Izdelava letnega biltena Mineralne surovine v letu 2007 ter dvoletnega biltena 
Mineral Resources in Slovenia. 

 
 

Poročilo pripravila vodja oddelka Mineralne surovine: mag. Duška Rokavec 
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SLOVENSKO RUDARSKO DRUŠTVO INŽENIRJEV IN 
TEHNIKOV - POROČILO O DELU V LETU 2008 

Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov (SRDIT) je nevladna strokovna 
društvena neprofitna organizacija rudarjev in geotehnologov. Osnovna naloga SRDIT je 
uveljavljanje rudarske in geotehnološke stroke v Sloveniji. SRDIT prevzema vlogo arbitra pri 
oceni strokovnosti svojega članstva, usmerjevalca razvoja stroke, organizatorja 
mednarodnega povezovanja, dviga strokovnosti članstva, zastopnika stroke pri oblasteh in 
organizatorja družabnega življenja članov. Slovensko rudarsko društvo inženirjev in 
tehnikov ima sedež na Naravoslovnotehniški fakulteti, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana. 

Rudarski in geotehnološki strokovnjaki imamo zaradi težkega in nevarnega dela še 
posebej močno izraženo pripadnost stroki in rudarskemu stanu. Tako so bili rudarski 
strokovnjaki, ki so pred I. svetovno vojno delovali na področju Slovenije, povezani v 
različna avstrijska društva. Z ustanovitvijo Jugoslavije (leta 1919) so tudi rudarski 
strokovnjaki ustanovili svoje stanovsko društvo. Po II. svetovni vojni so bile potrebe in 
možnosti delovanja strokovnih društev opredeljena drugače. Rudarski strokovnjaki so bili 
povezani preko skupnega društva inženirjev in tehnikov (DIT) v Zvezo rudarskih, geoloških 
in metalurških inženirjev in tehnikov Jugoslavije (ZRGMIT). Tako DIT kot ZRGMIT sta bila 
organizirana na različnih nivojih od podjetniškega preko republiškega do zveznega. 
Strokovno društvo rudarskih strokovnjakov Slovenije je bilo potrebno po razglasitvi 
samostojne države Republike Slovenije na novo organizirati, in tako je bilo 10.09.1993 v 
Topolšici pri Velenju ustanovljeno novo slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov 
– SRDIT. Društvo je ob ustanovitvi štelo 53 članov, ob zaključku leta 2007 šteje 171 
članov. 

Glede na povezanost Republike Slovenije z Evropo je tendenca SRDIT, da svojo 
mednarodno dejavnost razširi in naveze stike tudi z ustreznimi društvi drugih evropskih 
držav. Društvo je s posebnim aktom o sodelovanju povezano z nemškim GDMB 
(Geselschaft Deutsche Mettalhuette und Bergleute) in poljskim SITGP (Stowarzyszenie 
Inžynierow i Technikow Garnictwa in Polsce) ter izmenjuje izkušnje in sodeluje z 
avstrijskim, madžarskim in hrvaškim društvom.  

Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov (SRDIT) je v letu 2008 vodil 
predsednik društva doc.dr. Jože Kortnik skupaj s 15-članskim upravnim odborom in 6-
članskim izvršilnim odborom, ki je bil izvoljen na redni 12. volilni skupščini SRDIT dne 
01.12.2006 in ponovno potrjen na redni 13. skupščini SRDIT dne 30.11.2007. 

 
 

 
SLOVENSKO RUDARSKO DRUŠTVO INŽENIRJEV IN TEHNIKOV – SRDIT 
THE SLOVENIAN MINING ASSOCIATION OF ENGINEERS AND TECHNICIANS 

Aškerčeva 12 
1000 LJUBLJANA 
 

Telefon: (01) 47 04 610 
Fax.: (01) 25 24 105 
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Člani upravnih teles SRDIT v obdobju december 2007/december 2008: 
Člani UO SRDIT: Člani IO SRDIT: 
1. Tatjana DIZDAREVIČ mag. Gregor VESEL tajnik 
2. mag. Suzana FAJMUC 
ŠTRUCL 

 mag. Marjan HUDEJ predsednik IO 

3. mag. Gorazd HAFNER  Henrik BAJDA  
4. Bojan JELEN prof.dr. Jakob LIKAR
5. Bojan KLENOVŠEK viš.pred.dr. Željko VUKELIČ
6. doc.dr. Jože KORTNIK predsednik SRDIT Nives VUKIČ blagajnik 
7. doc.dr. Milan MEDVED Člani NO SRDIT:
8. Ivan POHOREC prof.dr. Uroš BAJŽELJ predsednik NO 
9. mag. Anton PLANINC  doc.dr. Evgen DERVARIČ  
10. Ciril SIGULIN  Andrej PISK  
11. Mitja ŠULIGOJ  Željko STERNAD  
12. Marijan KRALJIČ  Častno razsodišče:  
13. Janez VOVK  Slavko JANEŽIČ predsednik ČR 
14. Vladimir ŽELEZNIKAR  Aleš BERGER  
15. doc.dr. Franc ŽERDIN   mag. Roman ČERENAK  

 
V letu 2008 so se člani upravnega odbora SRDIT sestali na dveh rednih in dopisni 

seji: 
− 1/08 redna seja UO SRDIT z dne 04.04.2008, 
− 1/08 dopisna seja UO SRDIT z dne 10.06.2008, 
− 2/08 redna seja UO SRDIT z dne 06.10.2008. 

SRDIT je organizator in soorganizator različnih izobraževalnih seminarjev, srečanj in 
strokovnih posvetovanj (Skok čez kožo, Sv. Barbara, mednarodno posvetovanje o gradnji 
predorov in podzemnih prostorov, srečanje rudarskih reševalcev rudnikov Slovenije in 
mednarodnega posvetovanja gospodarjenje z odpadki). 

V letu 2008 je SRDIT: 
− sodeloval pri organizaciji posvetovanja z mednarodno udeležbo “Gospodarjenje z 

odpadki – GzO’08”, ki je potekalo 28.08.2008 v hotelu Šport na Otočcu, 
− organiziral 13. srečanje stanovskih kolegov ob sv. Barbari in 
− organiziral 14. skupščino SRDIT, ki je potekalo 05.12.2008 v prostorih Naravoslovno-

tehniške fakultete. 
SRDIT je dne 05.12.2008 v prostorih Naravoslovnotehniške fakultete organiziral 

srečanje stanovskih kolegov ob sv. Barbari ter 14. volilno skupščino SRDIT. Skupščino je 
svečano otvoril komorni zbor Limbar iz Moravč z izbranim izborom rudarskih pesmi. Sledili 
so pozdravni govori predsednika SRDIT doc.dr. Jožeta Kortnika, dekana Naravoslovno-
tehniške fakultete prof.dr. Radomirja Turka, predstojnika Oddelka za geotehnologijo in 
rudarstvo prof.dr. Jakoba Likarja, direktorja Premogovnika Velenje dr. Milana Medveda in 
direktorja Rudnika Trbovlje-Hrastnik g. Bojana Klenovška. Na srečanju so bila podana 
svečana predavanja z naslovi “Nov študijski program: Gospodarsko geoinženirstvo”, 
prof.dr. Jakoba Likarja, “Razmerje med ZRud in ZGO”, mag. Antona Planinca, “Odkop 
dolžine 210 m na Premogovniku Velenje”, mag. Marjana Kolenca, “Prvi RT monitoring 
premikov in deformacij v Sloveniji”, g. Andreja Kosa ter predstavljena bilten Mineralne 
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surovine v letu 2007, dr. Slavka V. Šolarja in nova strokovna revija Mineral, slovenska 
izdaja, Nenada Žuneca. V okviru 14. volilne skupščine je bil za novega predsednika SRDIT 
za obdobje 2009/10 izvoljen doc.dr. Milan Medved, kot podpredsednik doc.dr. Jože Kortnik 
in potrjeni novi člani upravnih teles SRDIT. 

 

 

Slika 1: Udeleženci 13. srečanja stanovskih kolegov ob rudarskem prazniku “Sv. Barbari” (foto mag. Gregor 
VESEL). 
 

 

Slika 2: Udeleženci 9. strokovnega posvetovanja z mednarodno udeležbo “Gospodarjenje z odpadki - GzO'08”. 
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Člani SRDIT so bili aktivni tudi v različnih delovnih skupinah, ki so organizirane v 
okviru Inženirske zbornice Slovenije, Inženirske zveze Slovenije in FEANI. Prav tako so se 
člani aktivno udeleževali različnih mednarodnih konferenc, kongresov (WMC World Mining 
Congress), posvetovanj, simpozijev in delavnic s področja rudarstva in geotehnologije. 

V letu 2008 je SRDIT sodeloval pri izvedbi 9. strokovnega posvetovanja z 
mednarodno udeležbo “Gospodarjenje z odpadki - GzO'08”, ki je potekalo 28. avgusta 
2008 v hotelu Šport na Otočcu. Posvetovanje je potekalo pod pokroviteljstvom Republike 
Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor (MOP), Inštituta za rudarstvo, geotehnologijo in 
okolje (IRGO), so-pokroviteljstvom Slovenskega rudarskega društva inženirjev in tehnikov 
(SRDIT), podjetja CEROD in Mestne občine Novo mesto (MO NM) in organizacijo Oddelka 
za geotehnologijo in rudarstvo, Naravoslovnotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani (UL-
NTF, OGR). Ob svečani otvoritvi so udeležence strokovnega posvetovanja GzO'08 
pozdravili predsednik organizacijskega in strokovnega odbora posvetovanja GzO in v imenu 
dekana Naravoslovnotehniške fakultete doc.dr. Jože Kortnik, predstavnica Ministrstva za 
okolje in prostor gospa Irena Koželj in župan Mestne občine Novo mesto gospod Alojzij 
Muhič. Strokovnega posvetovanja GzO'08 se je udeležilo preko 140 domačih in tujih 
udeležencev, strokovnjakov z različnih področij ravnanja z odpadki, okoljske 
geotehnologije, trajnostnega razvoja, varstva okolja v industriji in gradbeništvu, 
predstavnikov komunalnih podjetij, upravljavcev čistilnih naprav, predstavnikov 
projektivnih podjetij s področjem ravnanja z odpadki, zaposlenih v upravnih organih in 
občinskih službah s področja varstva okolja, predstavnikov nevladnih organizacij s področja 
okolja in študentov. Po izboru strokovnega odbora GzO je strokovne prispevke predstavilo 
19 domačih in tujih predavateljev, strokovnjakov s področja gospodarjenja z odpadki. Ti so 
predstavili novosti in stanje na področju zakonodaje ravnanja z odpadki v Sloveniji in EU, 
prikazali tehnološke in ekonomske možnosti različnih načinov obdelave odpadkov, uspešne 
regijske pristope reševanja problematike ravnanja z odpadki v Sloveniji, novosti v svetu, 
rezultate raziskav in razvoja na področju ravnanja z odpadki. Za izmenjavo idej, mnenj in 
izkušenj glede stanja in možnosti nadaljnjega razvoja na področju gospodarjenja z odpadki 
so potekale 3 tehnične sekcije in ob zaključku posvetovanja še strokovno voden ogled 
Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske CeROD. Ob tej priložnosti je izšel tudi zbornik 
strokovnih prispevkov posvetovanja GzO'08, po izboru strokovnega odbora GzO, ki obsega 
23 prispevkov od 54 avtorjev in soavtorjev, tudi 2 prispevka iz tujine (Avstrije in Finske). 

Delovanje in aktivnosti SRDIT so pod velikim vplivom dogajanja na trgu mineralnih 
surovin ter razvojem rudarske in geotehnološke stroke doma in v tujini. SRDIT veliko 
energije vlaga v ponovno popularizacijo rudarstva v slovenskem prostoru. Društvo svoje 
aktivnosti financira izključno s sponzorskimi in donatorskimi sredstvi predvsem slovenske 
rudarske in geotehnološke industrije oz. zainteresiranih gospodarskih družb in drugih 
subjektov. Glede na povezanost Republike Slovenije z Evropo je tendenca SRDIT, da svojo 
mednarodno dejavnost razširi in naveze stike tudi z ustreznimi društvi drugih evropskih 
držav. Društvo je s posebnim aktom o sodelovanju povezano z nemškim GDMB 
(Geselschaft Deutsche Mettalhuette und Bergleute) in poljskim SITGP (Stowarzyszenie 
Inžynierow i Technikow Garnictwa in Polsce) ter izmenjuje izkušnje in sodeluje z 
avstrijskim, madžarskim in hrvaškim društvom.  

 
Predsednik SRDIT: doc.dr. Jože Kortnik 
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Opomba: Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami – splošni načrt in Okoljsko 
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PREAMBULA 
 
Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami je namenjen gospodarjenju z 
mineralnimi surovinami v Sloveniji, ob upoštevanju posebnosti in razširjenosti posameznih 
mineralnih surovin v posameznih območjih in potreb trga po njihovem gospodarskem 
izkoriščanju. 
 
Osnovni cilj državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami je:  
 

gospodarjenje, ki vodi k zagotavljanju mineralnih surovin ter ohranjanju dostopnosti 
naravnih virov prihodnji generaciji po načelih trajnostnega razvoja. 

 
Temeljno načelo trajnostnega razvoja pri gospodarjenju z mineralnimi surovinami je 
uravnoteženost med gospodarskimi, okoljevarstvenimi in družbenimi vidiki.  
 
Gospodarski vidik zajema racionalno gospodarjenje (raziskave, izkoriščanje, oskrba in sanacije) z 
namenom zagotavljanja družbi potrebne mineralne surovine, ob povečevanju dodane vrednosti.  
 
Poglavitni okoljevarstveni nalogi sta zmanjšanje negativnih vplivov izkoriščanja na okolje ter 
varovanje dostopa do mineralnih surovin. Nalogi sta podrobno obravnavani v Okoljskem poročili, 
ki je sestavni del državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami. 
 
Družbeno sprejemljivost izkoriščanja, ki je temeljni družbeni vidik gospodarjenja, je možno 
doseči s partnerstvom, z ustreznim zakonskim okvirom, izobraževanjem in komunikacijo.  
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1.  UVOD 
 
Zakonska podlaga Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami je Zakon o 
rudarstvu – ZRud (Uradni list RS, št. 98/04 in 68/08). V ZRud so v členih od 5 do 10 opredeljeni 
zgradba programa, cilji, usmeritve in pogoji za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin z 
opisom in ovrednotenjem stanja zalog ter izkoriščenosti posameznih vrst mineralnih surovin. 
Državni program gospodarjenja je sestavljen iz splošnega načrta in načrtov gospodarjenja s 
posameznimi mineralnimi surovinami.  
  
V Državnem programu gospodarjenja z mineralnimi surovinami so opredeljeni usmeritve, cilji in 
dejavnosti države v naslednjem 10-letnem obdobju, od raziskav in izkoriščanja mineralnih 
surovin do sanacije zaradi izkoriščanja degradiranih površin na ozemlju Republike Slovenije.  
 
Državni program temelji na:  

• zakonskih osnovah pravnega reda Slovenije, 
• stanju in trendih sektorja izkoriščanja mineralnih surovin v Sloveniji in svetu (predvsem 

v Evropski uniji),  
• raziskanosti mineralnih surovin (zalog in virov),  
• obvladovanju tehnologije raziskav in izkoriščanja. 

 
 
1.1 Opredelitev pojmov 
 
Razlaga pojmov je večinoma povzeta po Zakonu o rudarstvu – ZRud (Uradni list RS, št. 98/04 in 
68/08). Posamezni pojmi so dodatno obrazloženi.  
 
Mineralne surovine so neobnovljivi naravni viri v lasti države, ki so posredno ali neposredno 
gospodarsko izkoristljivi. Rudno bogastvo so vse mineralne surovine kot viri ali zaloge v 
raziskovanju oziroma izkoriščanju. Mineralne surovine so lahko energetske, kovinske in 
nekovinske. 
 
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 gospodarna izkoristljivost mineralnih surovin. 
 
Izkoriščanje vključuje vsa potrebna dela, da se mineralne surovine pridobi, obogati in uskladišči.  
 
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.  
 
Črpanje vključuje vsa potrebna dela, da se pride do nahajališča mineralne surovine (vrtanje), da 
se nahajališče pripravi za črpanje, da se črpanje izvede ter mineralno surovino vključi v predelavo.  
 
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, ter s postopki obdelave.  
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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.  
 
Opustitev raziskovanja in izkoriščanja vključuje vsa rudarska dela, ki jih je potrebno izvesti 
na rudniškem prostoru z namenom dokončne sanacije površin, degradiranih z rudarskimi deli, 
kakor to določa rudarski projekt. 
 
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. 
 
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. 
 
Gospodarjenje z mineralno surovino obsega vse postopke in dela, potrebne za njihovo 
optimalno izkoriščanje, kar obsega podelitev rudarske pravice, izkoriščanje mineralne surovine in 
opustitev izkoriščanja. 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. 
Gospodarjenje z mineralnimi surovinami obsega celoten rudarski cikel od raziskav, odpiranja, 
izkoriščanja do zapiranja in sanacije. Ob tem vključuje tudi del življenjskega cikla 
materiala/proizvoda, predvsem del recikliranja in odlaganja, manj pa predelavo/izdelavo končnega 
izdelka ter uporabo le-tega. Osnovni dejavnosti gospodarjenja z mineralnimi surovinami sta 
raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin. Med te prištevajo v zadnjih desetletjih v 
industrijsko razvitih državah tudi sanacije površin, degradiranih z rudarskimi deli ter izgradnjo 
podzemnih prostorov z rudarskimi metodami izkopa in vgrajevanja osnovne podgradnje. 
 
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.   
 
Zaloge mineralnih surovin so mineralne surovine v nahajališčih, ki jih je moč ekonomično 
izkoristiti. Zaloge so klasificirane kot bilančne (ekonomsko izkoristljive) ter kategorizirane glede 
na stopnjo raziskanosti na vrste A, B in C1. 
  
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. Viri so 
glede na stopnjo raziskanosti lahko kategorije C2, D1 in D2. V primeru premajhne izdatnosti so 
viri klasificirani kot izvenbilančni (večinoma »trenutno« ekonomsko neizkoristljivi) v kategorije A, 
B in C1.  
 
Primerna razmejitev med zalogami in viri je prikazana v diagramu v sliki 1. Ta razmejitev je 
dosegla že precejšno stopnjo soglasja po svetu, od Avstralije, Severne Amerike do Evrope. V sliki 
2 je narejena primerjava s sistemom kategorizacije in klasifikacije v Sloveniji leta 2002. V sliki 1 
sta dodani meja rentabilnosti (bilančnosti) ter zaupanja (meja zanesljivosti +/- 50 %, kar ustreza 
zanesljivosti za zaloge vrste C1). »Dovolj raziskano« naj bi pomenilo +/- 50 % zanesljivosti vseh 
parametrov količine in kakovosti, »dovolj izdatno« pa mejo rentabilnosti oziroma bilančnosti.  
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Rezultati
reziskav

Viri
mineralnih surovin

Zaloge
mineralnih surovin

domnevni

perspektivni

raziskani

verjetne

dokazane

naraščanje
geološkega
vedenja in
zaupanja
v rezultate

upoštevanje
rudarskih, metalurških, ekonomskih,
marketinških, okoljskih, družbenih,

institucionalnih faktorjev
“spreminjajoči se faktorji”

zanesljivost
50%

meja rentabilnosti

Slika 1. Mednarodna klasifikacija mineralnih surovin, na kateri temelji predlog terminološke uskladitve za 
Slovenijo. 
 
 
CMMI koda UN ESC predlog pravilnik 
Proved reserves 111 Proved reserves dokazane 

zaloge 
bilan. z. A, B, C1 

Probable 
reserves 

121, 122 Probable reserve verjetne 
zaloge 

        -

 
Measured 
resources 

211 Feasibility resources raziskani viri izvenbil. z. A, B, C1 

Indicated 
resources 

221, 222 Prefeasibility resources perspektivni 
viri 

 zaloge C2 

 
Measured 
resources 

331 Measured resources raziskani viri izvenbil. z. A, B, C1 

Indicated 
resources 

322 Indicated resources perspektivni 
viri 

zaloge C2   

Inferred 
resources 

333 Inferred resources domnevni viri zaloge D1

  
 334 Reconnaissance 

resources 
domnevni viri zaloge D2  

Slika 2. Primerjava izrazov in tabel klasifikacije mineralnih surovin s predlogom uskladitve za Slovenijo.  
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Ob upoštevanju različnih tabel klasifikacij mineralnih surovin, predvsem klasifikacij Združenih 
narodov ter stanjem v Sloveniji, predlagamo prihodnjo klasifikacijo (slika 2) mineralnih surovin za 
Slovenijo, ki je mednarodno usklajena.  
 
Rudnik (rudarski obrat) je z zemljiščem omejeno področje na površini ali pod njo, kjer se 
raziskuje ali izkorišča mineralne surovine (rudnik s površinskim izkoriščanjem mineralne surovine 
je površinski kop). 
 
Rudarska dela so dela, ki se izvajajo za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, dela, ki 
so v zvezi z izkopi in osnovnimi podgradnjami pri gradnji vseh vrst podzemnih objektov, kakor 
tudi ostala dela iz 4. člena Zakona o rudarstvu.  
 
Rudarska metoda dela je metoda dela, pri kateri se uporablja tehnologija dela, določena s 
tehničnimi predpisi in predpisi iz varstva in zdravja pri delu v rudarstvu.  
 
 
1.2 Zakonski okvir 
 
Zakoni in drugi pravni akti države, ki urejajo različna področja, povezana z raziskovanjem, 
izkoriščanjem in gospodarjenjem z mineralnimi surovinami, so: 

• za rudarstvo: Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 
68/08), Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/2007 – uradno prečiščeno besedilo 2, 
Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, št. 57/04); Uredba o 
določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00), Uredba o 
načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00, 41/02, 52/03, 
67/04), Uredbe Uredba o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje 
oziroma pridobivanje mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 103/00, 81/02)  (Uradni list 
RS, št. 103/00, 85/01, 99/01, 52/02, 81/02, 39/03, 119/03, 66/04, 84/04) in ostale 
uredbe;  

• za okolje: Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. /32/93 /, 41/04, 17/2006, 20/2006, 
28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-
51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 
70/2008), Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/2004-UPB2, 61/2006-ZDru-
1, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/2007 Odl.US: U-I-76/07-9, 
32/2008 Odl.US: U-I-386/06-3296/04), Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 39/2006-
uradno prečiščeno besedilo, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 
Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008), za prostor: 
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/2003-ZZK-1, 33/2007-
ZPNačrt58/03), Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 
76/04) 

• in drugi … 
 
Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04, 68/08) 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. Vsebinsko določa Zakon o 
rudarstvu 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 
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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; 

• način podeljevanja rudarske pravice, pristojnosti in način izdajanja posameznih 
dovoljenj, organizacijo in način izvajanja inšpekcijske službe na področju rudarstva.  

 
Primarno izhodišče za Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami je Zakon o 
rudarstvu (ZRud), ki opredeljuje programiranje in načrtovanje na področju gospodarjenja z 
mineralnimi surovinami v svojem drugem poglavju s členi od 5 do vključno 10 (II. Programiranje 
in načrtovanje na področju gospodarjenja z mineralnimi surovinami). Pri tem je za prostorski 
plan najpomembnejši 10. člen (povezanost s prostorskim planiranjem), ki se glasi: ”Splošni načrt 
gospodarjenja z mineralnimi surovinami je strokovna podlaga za izdelavo prostorskih sestavin 
planskih aktov države in lokalne skupnosti. Načrt gospodarjenja s posameznimi mineralnimi 
surovinami je strokovna podlaga za izdelavo prostorskega izvedbenega načrta. Prostorski izvedbeni 
načrt je podlaga za izdajo dovoljenja za poseg v prostor z namenom raziskovanja in izkoriščanja 
mineralnih surovin na podlagi določb zakona, ki ureja naselja in druge posege v prostor.” 
 
Ostali pomembnejši členi ZRud, povezani s programiranjem in načrtovanjem na področju 
gospodarjenja z mineralnimi surovinami, so: 

• Izdaja koncesijskega akta je odvisna od državnega programa gospodarjenja z mineralnimi 
surovinami. V 15. členu (akt za podelitev rudarske pravice) ZRud pravi: “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. Na tem mestu je jasno 
opredeljena povezava z državnim programom. Sledenje tega je jasno tudi iz 17. člena.  

• V 17. členu (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, ko je vlogo prejela, pričeti postopek za izdajo 
koncesijskega akta iz 15. člena tega zakona, razen v primerih: …………..  - če 
predlagano raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne surovine ni v skladu z državnim 
programom iz 5. člena tega zakona, .........”. V tem členu zakon predvideva, da so v 
državnem programu precej natančno opredeljeni cilji, pogoji raziskovanja in izkoriščanja 
kakor tudi obsežna podatkovna baza o potencialnih lokacijah nahajališč mineralnih 
surovin. Slednje bo zajeto v načrtih gospodarjenja s posameznimi mineralnimi 
surovinami. 

• V mnogih členih ZRud je navedeno poročanje o izvedenih aktivnostih ali stanju kot: o 
rezultatih raziskav (28. člen), o elaboratu (29. člen) ter o stanju zalog (30. člen). Le-ti in 
ostali podatki služijo kot osnova za preverjanje državnega programa, tako tudi za 
njegovo dopolnitev. Pri tem je potrebno detajlneje definirati, kaj se lahko javno objavi 
(31. člen).  

• Financiranje državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami je predvideno 
iz rudarskega sklada (38. člen ZRud).  
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2. IZHODIŠČA DRŽAVNEGA PROGRAMA      
   
2.1 Vrste mineralnih surovin 
 
Pri izdelavi Državnega programa gospodarjenja so bili uporabljeni podatki, ki jih periodično 
(vsako leto) zbira Republiška komisija za ugotavljanje rezerv rudnin in talnih voda, pri 
ministrstvu, pristojnem za rudarstvo. Uporabljena je bila razdelitev mineralnih surovin, ki se je 
pri tem pokazala kot najprimernejša, in sicer na: 

• energetske mineralne surovine, 
• kovinske mineralne surovine,  
• nekovinske mineralne surovine 

o mineralne surovine za predelovalno industrijo in drugo uporabo (industrijski   
minerali in industrijske kamnine),  

o mineralne surovine za industrijo gradbenih materialov,  
o mineralne surovine za gradbeništvo. 

• mineralne surovine – ostale. 
 
Na slovenskem ozemlju poznamo precej več vrst mineralnih surovin, kot so jih izkoriščali v 
preteklosti ali v letu 2007. V tem letu so po podatkih Republiške komisije za ugotavljanje rezerv 
rudnin in talnih voda izkoriščali naslednje vrste mineralnih surovin: 
 
ENERGETSKE MINERALNE SUROVINE 

• rjavi premog,  
• lignit,  
• nafta in plin, 
• geotermični energetski vir.  

 
KOVINSKE MINERALNE SUROVINE  
  ----- 
NEKOVINSKE MINERALNE SUROVINE 

• jezerska kreda,  
• bentonit,  
• roženec,  
• kremenov pesek,  
• kalcit,  
• tuf - pucolan,  
• keramična glina,  
• opekarska glina,  fliš in lapor za opekarstvo, 
• naravni kamen, 
• apnenec za industrijske namene,  
• dolomit za industrijske namene,  
• surovine (apnenec, lapor) za cementno industrijo,  
• prod in pesek,  
• tehnični kamen 

o    apnenec,  
o    dolomit,  
o    magmatske in metamorfne kamnine 
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 metadiabaz,  
 keratofir, 
 andezit in andezitni tuf,  
 serpentinit. 

 
MINERALNE SUROVINE – OSTALE 

• naravna morska sol. 
 
Razdelitev in poimenovanja mineralnih surovin glede na perspektivo:  
 
Z oziroma na naravne danosti1 /geološke pogoje/ v Sloveniji mineralne surovine glede na zaloge 
in vire ter število nahajališč delimo na: 

• v naravi redke mineralne surovine,  
• v naravi obilne mineralne surovine. 

 
Z oziroma na stanje na trgu (v Sloveniji) oziroma glede na porabo slovenskega trga /stopnjo 
samooskrbe slovenskega trga/ delimo mineralne surovine na: 

• na trgu manjkajoče mineralne surovine, 
• na trgu dovolj zastopane mineralne surovine / na trgu zadostne mineralne surovine. 
 

Prve so deficitarne mineralne surovine, druge pa zadostne in suficitarne. Prve imajo nezadostno 
oskrbo z domačo surovino, druge pa zadostno.  
 
Delitev mineralnih surovin po pomembnosti in položaju za državo ali regijo je spremenjena. 
Nova predlagana delitev je posledica iskanja najprimernejših slovenskih izrazov. Sedanja in 
predlagana delitev mineralnih surovin sta:   
  

SEDANJA DELITEV  PREDLOG SPREMEMB 
strateške S  strateške S 

 gospodarske G  industrijske I 
 avtohtone A  edinstvene E 
 ostale  O  gradbene G 
 
Detajlnejša opredelitev izrazov je skoraj nespremenjena. Na podlagi predloga (Strokovne podlage 
Sektorja za rudarstvo za prostorski plan – december 2002) podajamo rahlo spremenjene opise. 
 
Mineralne surovine so po pomembnosti in položaju za državo ali regijo razdeljene na:  

• S strateške mineralne surovine,   
• I industrijsko (gospodarsko) pomembne mineralne surovine, katerih nahajališča so 

      na določenem mestu (neposredna geološka pogojenost nahajališča), 
• E mineralne surovine, pomembne za državo ali regijo (edinstvene), 
• G ostale, predvsem gradbene, gospodarsko pomembne mineralne surovine, ki jih je 

možno pridobiti na različnih lokacijah na določenem območju.  
 

                                                 
1 zastopanost (predlog dr. Skaberneta) 
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Strateške mineralne surovine so pomembne za normalno delovanje države oziroma njene 
infrastrukture, mednje uvrščamo predvsem energetske mineralne surovine.  
  
Industrijske, gospodarsko pomembne mineralne surovine so tiste, ki prispevajo h gospodarskemu 
razvoju na lokalnem ali regionalnem nivoju in so vezane na geološke pogoje na ožjem območju.  
 
Edinstvene mineralne surovine, pomembne za državo ali regijo, so predvsem edinstveni, 
(avtohtoni) naravni materiali, na katerih sloni nacionalna identiteta ali kulturna in naravna 
dediščina kakor tudi krajina.  
 
Ostale gospodarsko pomembne, zlasti gradbene, mineralne surovine so predvsem mineralne 
surovine za gradbeništvo. Le-te lahko gospodarski subjekti konkurenčno pridobijo na več 
lokacijah / nahajališčih na posameznem območju ali regiji. Možna je selekcija lokacij.  Kljub temu 
sektor zagotavlja samooskrbo, ker izkoriščanje teh mineralnih surovin večinoma sledi potrebam 
posameznih območij (regij). 
 
Vse mineralne surovine imajo gospodarsko funkcijo. 
 
 
2.2 Analiza stanja in trendov 
 
Tudi pri nas, tako kot drugod po svetu, je rudarstvo odvisno od naravnih danosti in družbenih 
razmer ter položaja rudarstva v družbi.  
 
 
2.2.1 Stanje v Sloveniji 
 
Slovenijo grade predvsem sedimentne kamnine, v manjši meri magmatske in metamorfne. 
Zgrajena je iz treh geotektonskih enot: Alp, Dinaridov in Panonskega bazena. Južne Alpe 
sestavljajo pretežno paleozojske in mezozojske karbonatne in klastične kamnine, Vzhodne pa 
metamorfne in magmatske kamnine. Dinaridi sestoje pretežno iz karbonatnih kamnin mlajšega 
paleozoika in mezozoika ter kamnin flišnega razvoja starejšega terciarja. Panonski bazen grade 
terciarni in kvartarni klastični sedimenti. 
 
V Sloveniji najdemo v danih geoloških razmerah energetske, kovinske in nekovinske mineralne 
surovine. Energetske mineralne surovine obsegajo premog, uran, nafto in plin ter geotermične 
energetske vire. Premogonosna območja so: Velenjska kadunja, Zasavski terciarni bazen, Krško-
Brežiško polje in severovzhodna Slovenija. Potencialne zaloge uranove rude so na območju 
Žirovskega vrha in širši okolici Škofje Loke. Potencialnih območij z nafto in plinom je več: Murska 
depresija, Slovensko Primorje, Alpidi in Dinaridi ter izolirani terciarni bazeni. Okoli 16 % ozemlja 
Slovenije je geotermično perspektivno. Potencialna območja so: Panonski bazen, Rogaško-
Celjsko-Šoštanjska kadunja, Krško-Brežiška kadunja, Planinsko-Laško-Zagorska kadunja in 
Ljubljanska kotlina. Na metalogenetski karti Slovenije je prikazano okoli 200 nahajališč 
kovinskih mineralnih surovin, od tega nekaj 10 rudišč, ostala so pojavi. Potencialno 
ekonomsko pomembna lahko postanejo predvsem nahajališča živega srebra, svinca in cinka, 
bakra, antimona, železa in boksita. Nekovinske mineralne surovine višje tržne vrednosti 
(industrijski minerali in kamnine), ki bi jih lahko izvažali, so skromno zastopane. Prevladujejo 
nekovinske mineralne surovine nižje vrednosti (mineralne surovine za industrijo gradbenega 
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materiala ter za gradbeništvo), ki jih izkoriščamo večinoma za lastne potrebe ali jih bogatimo ter 
predelujemo v polizdelke in izdelke. V Sloveniji pridobivamo naslednje nekovinske mineralne 
surovine: roženec, kremenov pesek, kalcit, jezersko kredo, bentonit, tuf, keramično glino, 
opekarsko glino, surovine za apnarsko in cementno industrijo (apnenec, lapor), naravni kamen, 
tehnični kamen (apnenec, dolomit, keratofir, metadiabaz) ter prod in pesek kot surovino za 
gradbeništvo. Domače nekovinske mineralne surovine uporabljamo v gradbeništvu, keramični 
industriji, kemični industriji, metalurgiji in kovinski industriji, za sanacije okolja in voda, v 
steklarski industriji, kmetijstvu, živilski industriji itd. Na slovenskem ozemlju ima rudarstvo 
izredno dolgo tradicijo pa tudi mesto v svetovnem merilu. V preteklosti je bilo to količinsko 
pomembno izkoriščanje živega srebra v Idriji, danes pa tehnološko dovršeno podzemno 
izkoriščanje lignita v Velenju. V zadnjem obdobju zapiramo podzemne rudnike energetskih in 
kovinskih mineralnih surovin, ostajajo le rudniki (površinski kopi) nekovinskih mineralnih surovin 
in posamezni podzemni rudniki premoga. Pridobivanje premoga danes poteka samo še v 
Premogovniku Velenje in v Rudniku Trbovlje-Hrastnik. Rudnik urana Žirovski vrh, ki je edini novo 
odprti podzemni rudnik v Sloveniji po drugi svetovni vojni, je v fazi zapiranja že od leta 1991. 
Pridobivanje živosrebrne rude v Idriji so končali v letu 1991. V Mežici pa so v letu 1994 pridobili 
zadnje tone svinčeve in cinkove rude.  
 
Kratka analiza od sredine osemdesetih letih do danes pokaže poglavitne spremembe, ki so se 
zgodile v omenjenem času. V prvi vrsti moramo omeniti: 

• osamosvojitev Slovenije (preoblikovanje gospodarskega in političnega sistema), 
• proces vključevanja Slovenije v EU, 
• globalizacija. 

 
Osamosvojitev Slovenije v začetku devetdesetih let je imela poleg ostalega več posledic na sektor 
rudarstva in s tem tudi na njegov del v dolgoročnem prostorskem planu. Kot celotno 
gospodarstvo je tudi rudarski sektor precej občutil zmanjšanje trga oziroma začasno izgubo trgov 
republik bivše Jugoslavije.      
 
Sprememba političnega sistema iz socialističnega v demokratični, se je v gospodarstvu pokazala 
kot sprememba iz dogovorne v tržno ekonomijo. Način gospodarjenja se je korenito spremenil. V 
slovenskem gospodarstvu se je kazal predvsem v spremembi načina upravljanja ter v lastninjenju 
in privatizaciji podjetij. 
 
Proces vključevanja Slovenije v EU je obsegal tudi prevzem pravnega reda EU (acquis 
communautaire). 
 
Globalizacija, ki se kaže zlasti koncem devetdesetih let, postavlja enotne standarde in kazalce 
vseh gospodarstev v svetu, pri čemer imajo vedno manjšo težo nacionalne ekonomije, povečal pa 
se je vpliv velikih mednarodnih družb.  
 
Posledice zgoraj naštetih procesov na sektor rudarstva so prevladujoče. Tržna ekonomija je 
mnogo kje pokazala nerentabilno rudarjenje oziroma izkoriščanje mineralnih surovin.  
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2.2.2 Trendi v EU in svetu ter mednarodne obveznosti  
 
V Evropski uniji so se v devetdesetih letih prejšnjega stoletja različni forumi na regionalni, 
državni ali meddržavni ravni ukvarjali s širšim družbenim kontekstom rudarske industrije, 
predvsem z ozirom na varstvo okolja, zdravje in varnost ljudi ter odnose z lokalno skupnostjo. Za 
vodilni evropski industrijski združenji rudarskih podjetij Eurometaux in Euromines so prioritetna 
vprašanja: (a) okolje, zdravje in varnost, (b) konkurenčnost, (c) trgovina, (d) komunikacija. V letu 
2000 je Evropska komisija pripravila sporočilo, v katerem podpira načela trajnostnega razvoja v 
evropski neenergetski rudarski industriji. V tem dokumentu Evropska komisija glede na 
značilnosti izkoriščanja izpostavlja prednostna vprašanja razvoja: izboljšanje trajnosti industrije 
z višjo stopnjo varovanja okolja, kar vključuje tudi varstvo pred nesrečami ter racionalno 
upravljanje z rudniškimi odpadki, vključno z recikliranjem. Te prioritete naj se uresničujejo skozi 
zakonski okvir obstoječih evropskih direktiv in drugimi instrumenti, okoljskimi pogodbami in 
drugimi, predvsem prostovoljnimi iniciativami. Ekonomski vidiki slone na konkurenčnosti 
industrije in na administrativnih postopkih (kako raziskovati, odpreti rudišče in ga sanirati), 
družbeni vidiki pa na zdravju in varnosti ter izobraževanju. V podporo prioritetam so potrebne 
znanstvene in tehnološke raziskave in razvoj. Evropska unija se zaveda, da se bodo z njeno 
širitvijo na vzhod sanacijski problemi posledic izkoriščanja povečali, kajti v vzhodnoevropskih 
državah je varovanje okolja pri rudarjenju na precej nižjem nivoju.    
 
V okviru direktorata, pristojnega za rudarstvo, Evropske komisije so obravnavali naslednje 
strateške dokumente:  

• Tematska strategija o trajnostni rabi naravnih virov, 
• Komunikacija o trajnostni proizvodnji 
• Komunikacija: Pobuda za surovine – zagotavljanje preskrbe z nujno potrebnimi 

surovinami za rast in delovna mesta v Evropi 
ter obvezujoče dokumente: 

• Direktiva o ravnanju z rudarskimi odpadki (v letu 2006), 
• Vodna direktiva (v letu 2000),  
• Direktiva o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (v letu 2008). 

 
Poleg tega se vrednoti konkurenčnost sektorja ter vrednoti komunikacija o promociji trajnostnega 
razvoja v evropskem rudarskem sektorju.    
 
Pri tem je nujno upoštevati direktive EU, ki zadevajo rudarski sektor Slovenije: 
• 1992/43/EC – NATURA 2000 (naravni habitati in flora/favna) 
• 1985/337 – učinki določenih javnih in zasebnih projektov na okolje Council Directive of 27 

June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the 
environment (85/337/EEC) 

• 1996/61/EC – IPPC preprečevanje in kontrola Directive 2008/1/EC of the European 
Parliament and of the Council of 15 January 2008 concerning integrated pollution 
prevention and control. This Directive (“the IPPC Directive”), which replaces Directive 
96/61/EC ,  

• 1996/82/EC – Seveso II Seveso II Directive [96/82/EC] 
• 1999/30/EC – mejne vrednosti SO2, NO2 … COUNCIL DIRECTIVE 1999/30/EC of 22 April 

1999 relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, 
particulate matter and lead in ambient air 
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• 1999/62/EC – obremenitev težkih vozil …Directive 1999/62/EC of the European Parliament 
and of the Council of 17 June 1999 on the charging of heavy goods vehicles for the use of 
certain infrastructures 

• 2004/35/EC – okoljska odgovornost pri preprečevanju in sanaciji okoljskih škod Directive 
2004/35/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on 
environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental 
damage 

• evropski katalog odpadkov (EWC) 
• 1999/31/EC – odpadki in zapolnjevanje Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on 

the landfill of waste 
• 1992/91/EGS z dne 3. novembra 1992 o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in 

zdravja pri delu za delavce v dejavnostih pridobivanja rudnin z vrtanjem (enajsta posebna 
direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) 

• 1992/104/EGS z dne 3. decembra 1992 o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in 
zdravja delavcev v dejavnostih površinskega in podzemnega pridobivanja rudnin (dvanajsta 
posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) 

 
Poleg tega je potrebno upoštevati Uredbo EU št. 3632/93/ECSC skozi sklepe Evropskega 
parlamenta, ki se nanašajo na energetski del mineralnih surovin: Zakon o nadzoru državnih 
pomoči, Resolucija o nacionalnem energetskem programu in drugo. 
 
Pri gospodarjenju je potrebno upoštevati mednarodne okoljske konvencije, mednarodne pogodbe 
s področja varstva okolja in narave, ki jih je Republika Slovenija nasledila, sklenila po svoji 
osamosvojitvi, oziroma k njim (še) ni pristopila. 
 
S podpisom Kjotskega protokola k okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja, 
se je Republika Slovenija obvezala zmanjšati emisije toplogrednih plinov v obdobju od leta 2008 
do 2012, za 8 % z ozirom na izhodiščno leto 1986. 
 
Tabela 1. Mednarodne pogodbe s področja varstva okolja in narave, ki posredno vplivajo tudi na rudarstvo. 
 
Naslov Prevod Osnovni 

podatki 
Status v RS Vpliv na 

rudarstvo 
Convention on Wetlands of 
International Importance Especially as 
Waterfowl Habitat 

Konvencija o mokriščih, ki so 
mednarodnega pomena, zlasti kot 
prebivališča močvirskih ptic 

Ramsar, 1971 nasledstvo soline, 
gramoznice 

Convention for the Protection of the 
World Cultural and Natural Heritage

Konvencija o varstvu svetovne 
kulturne in narave dediščine

Paris, 1972 nasledstvo rudniki 

Montreal Protocol on Substances that 
Deplete Ozone Layer 

Montrealski protokol o 
substancah, ki škodljivo delujejo 
na ozonski plašč

Montreal, 
1987 

nasledstvo rudarstvo in 
predelava 

Basel Convention on the Control of 
Transboundary Movements of 
Hazardous Wastes and Their Disposal

Baselska konvencija o nadzoru 
uvoza/izvoza nevarnih odpadkov 
in njihovega odstranjevanja

Basel, 1989 ratifikacija rudarstvo in 
predelava 

Convention on Biological Diversity Konvencija o biološki 
raznovrstnosti

Rio de Janeiro 
1992

ratifikacija rudniki 

Kyoto Protocol to the United Nations 
Framework Convention on Climate 
Change 

Kiotski protokol k okvirni 
konvenciji Združenih narodov o 
spremembi podnebja

Kyoto, 1997 podpis TE - CO2 in 
premogovniki 
- CH4 

 
 



MINERALNE SUROVINE – III. del 
 

103

2.3  Razvojne možnosti 
 
Razvojne možnosti sektorja rudarstvo opredeljuje vrsta različnih dejavnikov, ki so med seboj 
tesno povezani. Te dejavnike lahko razvrstimo v dve skupini: naravne danosti in družbeno-
ekonomsko okolje. 
 
Naravne danosti so opredeljene z geološko zgradbo, ki pogojuje koncentracije naravnih 
koristnih substanc – nahajališč mineralnih surovin, na eni strani ter vplivi človekove dejavnosti – 
rudarjenja na drugi strani. V večini primerov pomeni slednje onesnaževanje. Geološka zgradba 
skupaj s klimatskimi razmerami pogojuje biosfero, ki je še posebej občutljiva na vnos večjih 
koncentracij in večjih količin anorganskih in organskih snovi. V različnih fazah izkoriščanja 
mineralnih surovin obstoji nevarnost nekontroliranega antropogenega onesnaženja naravnega 
okolja.     
 
Razvojne možnosti rudarstva najbolj opredeljujejo naravne danosti. Zaradi tega je potrebno 
izpostaviti, da je vsako izkoriščanje naravnih virov odvisno od pojavnosti mineralnih surovin v 
prostoru, ter poudariti, da so mineralne surovine večinoma neobnovljivi naravni viri.   
 
Poznavanje geološke sestave Slovenije je dokaj dobro z ozirom na sedanjo stopnjo tehnologije in 
rentabilnosti izkoriščanja mineralnih surovin. Rentabilnost raziskav in izkoriščanja energetskih in 
kovinskih mineralnih surovin je visoko rizična. Obratna je situacija z nekovinskimi mineralnimi 
surovinami, predvsem mineralnimi surovinami za gradbeništvo.  
 
Družbeno-ekonomsko okolje – Na slovenskem ozemlju ima rudarstvo dolgo tradicijo in tudi 
mesto v svetovnem merilu. Že od nekdaj je bila to pomembna gospodarska panoga, v preteklih 
stoletjih je doživljala bolj ali manj intenzivna nihanja, ter ostala pomemben družbeno-ekonomski 
dejavnik do danes.   
 
V zadnjem obdobju zapiramo podzemne rudnike energetskih in kovinskih mineralnih surovin, 
ostajajo le rudniki (površinski kopi) nekovinskih mineralnih surovin in posamezni podzemni 
rudniki premoga. 
 
Večje obremenitve okolja so večinoma omejene na nekaj rudarskih, metalurških in energetskih 
središč, medtem ko je pridobivanje nekovinskih mineralnih surovin, zlasti gradbenih materialov 
(kamnolomi, gramoznice, glinokopi) številčnejše in bolj razširjeno, vendar z manjšo proizvodnjo 
na lokacijo in z uporabo nenevarnih snovi, ter regionalno ne predstavlja večjih obremenitev 
okolja. Sicer pa v splošnem pridobivanje mineralnih surovin uživa nizko stopnjo družbene 
sprejemljivosti, ker so ljudje občutljivi na posege v prostor.    
 
Slovenska industrija nekovinskih mineralnih surovin se prilagaja povečanemu interesu družbe za 
varovanje okolja v dveh smereh: (a) s spremembami tehnologij, ki so bolj usklajene s pogledi 
glede varovanja okolja (spremembe načina odkopavanja, sanacija zaradi odkopavanja degradiranih 
površin, primernejše tehnologije bogatenja in predelave, skrb za čiščenje tehnoloških voda itd.) 
ter (b) s proizvodnjo surovin oziroma polizdelkov (po bogatenju) ali izdelkov (po predelavi), ki se 
uporabljajo za različne ekološke namene oziroma sanacije. Slovenija bo za svoje potrebe in razvoj 
še nadalje potrebovala ekonomsko izkoristljive mineralne surovine iz domačih nahajališč, ostale 
bo uvažala. 
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Razvojne možnosti sektorja rudarstva opredeljuje tudi v letu 1999 sprejet in kasneje dopolnjevan 
Zakon o rudarstvu, ki je naravnan tako, da zagotavlja urejeno pridobivanje mineralnih surovin, 
gospodarjenje in upravljanje z njimi ter izraža zasebni, lokalni in državni interes. 
 
Standardi in zahteve glede varovanja okolja se bodo v prihodnjem obdobju še poostrili, vendar se 
ne predvideva, da bi to lahko močneje vplivalo na delovanje sektorja. Negativni vpliv rudarjenja 
na okolje naj bi bil vedno manjši. Povečala se bo skrb za vse naravne vire, prav tako tudi za 
mineralne surovine. Tehnično znanje za dosego zmanjšanja vseh vrst negativnih vplivov ne bo 
vprašljivo. Povečanje konkurenčnosti rudarjenja/izkoriščanja mineralnih surovin bo poleg 
družbene sprejemljivosti ključnega pomena. Na izkoriščanje mineralnih surovin bo vplivala 
globalizacija, predvsem pri mineralnih surovinah, s katerimi se trguje na svetovnih trgih (večina 
energetskih, kovinskih in nekovinskih surovin višje vrednosti). Surovine za gradbeništvo bodo 
ostale vezane na lokalne in regionalne trge zaradi transportnega radija prodaje/porabe.  
 
Sektor rudarstva bo v prihodnjem obdobju še v večji meri zajela globalizacija, tako da bo 
tehnološko primerljivejši s konkurenco, poleg tega pa bo moral dosegati svetovne standarde s 
področja varstva okolja in zdravja ljudi. S pomočjo nove ekonomije bo sektor moral dosegati tako 
gospodarske kot družbene cilje. Ekonomski cilji so povečanje in vzdrževanje prihodka ob 
zmanjševanju stroškov. Družbeni cilji so vključevanje vseh zainteresiranih javnosti, informiranje, 
delitev koristi izkoriščanja mineralnih surovin z rudarji/delavci ter z lokalnim prebivalstvom. 
 
V Sloveniji bo v prihodnjem obdobju sektor rudarstva obravnavan tako kot v drugih državah 
Evropske unije. Poudarek bo na podrobnem planiranju, izkoriščanju mineralnih surovin v skladu z 
nadpovprečnimi standardi varovanja okolja in zdravja ljudi ter vključevanju zainteresiranih 
javnosti. Poleg tega bo vse večji poudarek na sanaciji rudnikov ter različnih dejavnostih na 
prostorih nekdanjih rudnikov. V prihodnosti država sama najverjetneje ne bo dosti vlagala v 
rudarstvo, bo pa vlagala v energetiko, vodne vire, pridobivanje znanja, varstvo okolja in zdravje 
ljudi. Vsa ta vlaganja bodo v prihodnje precej pripomogla sektorju rudarstva pri delovanju in tudi 
k njegovemu razvoju. Zaradi delovanja sistema/države pričakujemo, da se bo zmanjšalo nelegalno 
pridobivanje mineralnih surovin za gradbeništvo. S širšo družbeno akcijo (država, lokalna 
skupnost, rudarstvo, industrija) se sanirajo in se bodo sanirali prostori, ki so bili v preteklosti 
zaradi izkoriščanja mineralnih surovin precej degradirani, a kasneje niso bili v celoti sanirani.    
 
V prihodnosti se bo povečala raba obnovljivih virov (kjer je to mogoče), nadalje odstotek 
recikliranja mineralnih surovin2 in zamenjava surovin v procesu (za manj škodljive za okolje in 
ljudi). V energetiki se bodo poudarjeno uporabljali t.i. čisti energetski viri, alternativni viri. Z 
ozirom na obsežno infrastrukturno gradnjo bo poraba mineralnih surovin za gradbeništvo v 
Sloveniji zrasla. 
 
Družbena sprejemljivost, ki je vezana na vse zainteresirane javnosti, bo v prihodnje pomembnejši 
faktor delovanja sektorja. Doseženi nivo znanja na področju rudarstva in sorodnih znanosti bo v 
prihodnosti precej pripomogel k racionalni rabi mineralnih surovin, njihovemu varstvu in 
doseganju konkurenčne sposobnosti. Razpoložljivo znanje lahko pripomore k učinkovitejšemu 
delovanju drugih sektorjev (gradbeništvo, varstvo okolja/narave, predelovalna industrija ...). 

                                                 
2 Po Direktivi o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (2008/98/ES) je potrebno do leta 2020 reciklirati 
70% nastalih gradbenih odpadkov.  
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2.4 Povezave z drugimi sektorji 
 
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja in na začetku novega sta bila izdelana dva, za rudarstvo 
pomembna dokumenta: Nacionalni program varstva okolja in Strategija povečevanja konkurenčne 
sposobnosti slovenske industrije. Oba dokumenta so dopolnjevali, prvi se obnavlja, drugi pa je 
bil preimenovan v Strategijo razvoja Slovenije.   
 
Prostorski dokumenti so bili v letu 2004 večinoma že izdelani, in sicer Politika urejanja prostora 
Republike Slovenije, Strategija prostorskega razvoja Slovenije ter pripadajoči pravilniki. Politika 
urejanja prostora mineralnih surovin ne omenja, opredeljene pa so v Strategiji. Na prostorske 
dokumente skuša sektor rudarstva vplivati s svojimi predlogi. Pri svojem delu je potrebno 
upoštevati trenutno veljavno prostorsko zakonodajo.  
 
Usklajevanja z ostalimi prostorsko orientiranimi ter na rudarstvo vezanimi usmeritvami države se 
bodo izvajala preko Sektorja za rudarstvo. Pomembne so predvsem povezave s sektorji 
prostorskega planiranja, industrije, energetike, varstva narave. Potrebno je doseči in vzdrževati 
tudi največjo možno mero usklajenosti z usmeritvami lokalnih skupnosti, gospodarstva in širše 
javnosti, vezanih na izkoriščanje mineralnih surovin. Le-to je potrebno doseči s strpnim in 
argumentiranim dialogom.  
 
 
2.5 Odprta vprašanja   
 
Iz potencialnosti slovenskega ozemlja glede mineralnih surovin, pa tudi gibanj na področju 
izkoriščanja, je razvidno, da bodo v prihodnosti prioritetne nekovinske mineralne surovine, 
primerne za uporabo v gradbeništvu, ki jih bodo izkoriščali v površinskih kopih. Mineralne 
surovine za gradbeništvo bodo v prihodnosti še vedno ostale pomemben dejavnik nacionalnega 
gospodarstva in razvoja. 
 
Položaj rudarstva v gospodarstvu, in s tem posledično v družbi, se je konec osemdesetih let 
prejšnjega stoletja močno spremenil. Osamosvojitev in sprememba družbenega sistema leta 
1991 sta potrdili nepovratne spremembe. Temeljito se je spremenil pogled na rudarstvo in s tem 
sama rudarska politika. Poleg tega je slovensko rudarstvo doživelo tudi negativen odnos družbe 
do te dejavnosti. Razlogi so podobni kot drugje po svetu, tako da so tudi izzivi sektorja podobni. 
Posamezni poudarki so bolj odvisni od lokalnega okolja. Kljub temu da so odprta vprašanja pri 
nas enaka kot v svetu, je potrebno upoštevati geološke danosti, gospodarsko in splošno razvitost 
države in rudarsko tradicijo. Slovenija prevzema pravni red Evropske unije tudi na področju 
rudarstva, pri usklajevanju ni večjih težav. Učinkovita implementacija zakonodaje pa je odprto 
vprašanje.   
 
V Sloveniji se pojavljajo naslednja bistvena nerešena vprašanja izkoriščanja mineralnih surovin: 

• nelegalno izkoriščanje mineralnih surovin, 
• neučinkovita zakonodaja in organiziranost državne uprave na področju rudarstva, 
• nezadostna komunikacija znotraj sektorja rudarstvo ter sektorja z lokalno skupnostjo in 

nevladnimi organizacijami,   
• nedostopnost in visoka cena zemljišč za raziskovanje in izkoriščanje. 
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Vsako nerešeno vprašanje po svoje negativno vpliva na uravnoteženo zagotavljanje mineralnih 
surovin, in sicer kot nelojalna konkurenca, neutemeljeno visoke zahteve za varovanje okolja 
oziroma za odškodnine zaradi degradacije bivalnega okolja ali narave in nestrokovnosti pri 
izkoriščanju.  
 
Cilj državnega programa gospodarjenja je tudi reševanje omenjenih nerešenih vprašanj 
izkoriščanja mineralnih surovin. Instrumenti in mehanizmi za reševanje so različni. Za nelegalno 
izkoriščanje so to povečana kontrola oziroma monitoring ozemlja, še ažurnejše  delovanje sodišč, 
pravosodnih organov, višje kazni; za državno upravo poenostavitev postopkov, skrajšanje časa 
do pridobitve dovoljenj, vendar ne na račun zanemarjanja posameznih dejavnikov (kot na primer 
varstvo okolja, zdravje ljudi in drugo). Preglednost delovanja industrije in drugih ter dostopnost 
do informacij lahko pospeši komunikacijo med različnimi javnostmi, državo in industrijo. Slednje 
bo povečalo družbeno sprejemljivost in s tem tudi dostop od zemljišč 
 
 
2.6 Operativna izhodišča 
 
Gospodarjenje z mineralnimi surovinami  (mineral resource management) obsega celoten 
“rudarski” cikel; od raziskav, odpiranja, izkoriščanja do zapiranja in sanacije. Ob tem vključuje 
tudi del življenjskega cikla materiala/proizvoda, predvsem del recikliranja in odlaganja, manj pa 
predelavo/izdelavo končnega izdelka ter uporabe le-tega. Osnovni dejavnosti gospodarjenja z 
mineralnimi surovinami sta raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin. Med te prištevajo v 
zadnjih desetletjih v industrijsko razvitih državah tudi sanacije površin, degradiranih z rudarskimi 
deli, ter izgradnjo podzemnih prostorov z rudarskimi metodami izkopa in vgrajevanja osnovne 
podgradnje. 
 
Iz členov Zakona o rudarstvu so povzeta naslednja operativna izhodišča:  

• vrednotenje stanja zalog bomo naredili na osnovi podatkov Republiške komisije za 
ugotavljanje rezerv rudnin in talnih voda (1998-2004), od leta 2004 dalje pa na podlage 
podatkovne baze, ki jo vodi Geološki zavod Slovenije.  

• poročilo z oceno stanja na področju gospodarjenja z mineralnimi surovinami bo letno 
(poročilo, kjer so opisane vse aktivnosti in podatki, ki zadevajo gospodarjenje z 
mineralnimi surovinami – detajlna vsebina tega poročila bo povzeta po podrobnih 
poročilih), 

• poročilo o spremljanju izvajanja državnega programa/splošnega načrta o izvedenih 
ukrepih ter oceno stanja doseganja ciljev pa na 3-5 let. Slednje bo veljalo tudi za načrte 
gospodarjenja s posamezno mineralno surovino. Pri čemer bodo enotna poročila 
sestavljena iz več delov. 

 
Spremljava stanja okolja bo izvajana skladno z Okoljskim poročilom Državnega programa 
gospodarjenja z mineralnimi surovinami – splošni načrt.      
 
Poleg splošnega načrta so pomembni tudi načrti gospodarjenja s posamezno mineralno surovino 
za izdelavo prostorskih sestavin na regionalnem in lokalnem nivoju (prostorski plani merila 
1:25.000).    
 
V ZRud je podan zakonsko določen nabor elementov, ki jih mora vsebovati državni program 
gospodarjenja z mineralnimi surovinami. Na tej podlagi lahko zaključimo naslednje: 
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• Gospodarjenje z mineralnimi surovinami obsega celoten “rudarski” cikel; od raziskav, 
odpiranja, izkoriščanja do zapiranja in sanacije. Ob tem vključuje tudi del življenjskega 
cikla materiala/proizvoda, predvsem del recikliranja in odlaganja, manj pa 
predelavo/izdelavo končnega izdelka ter uporabe le-tega. 

• Gospodarjenje z mineralnimi surovinami bo v programu in splošnem načrtu vsebovalo 
dolgoročne cilje in usmeritve – politiko na področju izkoriščanja mineralnih surovin ter 
pogoje za izpolnitev ciljev načrta gospodarjenja. 

• Državni program gospodarjenja bo zajemal vse v Sloveniji poznane mineralne surovine, s 
poudarkom na surovinah, naštetih v 3. členu ZRud. 

• Gospodarjenje zajema načrtovanje in nadzor aktivnosti, ki jih opredeljuje rudarski zakon. 
 
 
3. CILJI DRŽAVNEGA PROGRAMA 
 
3.1 Splošni cilji 
 
Izhajajoč iz temeljne usmeritve, da »gospodarjenje vodi k zagotavljanju mineralnih surovin ter 
ohranjanju dostopnosti naravnih virov prihodnji generaciji po načelih trajnostnega razvoja«, pri 
čemer je temeljno načelo trajnostnega razvoja pri gospodarjenju z mineralnimi surovinami 
uravnoteženost med gospodarskimi, okoljevarstvenimi in družbenimi vidiki, so izpeljane splošne 
in programske usmeritve državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami.  
 
Splošne usmeritve so:  

• preudarna raba naravnih virov (mineralnih surovin),  
• konkurenčna sposobnost sektorja,  
• komunikacija in partnerstvo s ciljnimi, zainteresiranimi skupinami in posamezniki,  
• usklajenost z usmeritvami drugih sektorjev na nivoju države.  

 
Racionalna/preudarna raba zajema okoljski vidik (varovanje okolja in dostopa do mineralnih 
surovin, reciklažo, sanacijo), ekonomski vidik (pristop na osnovi življenjskega cikla) ter družbeni 
vidik (družbena sprejemljivost). Ukrepi države za stabilno gospodarjenje v znanem, s konkurenco 
primerljivim okoljem bodo povečali konkurenčno sposobnost. Partnerstvo v sodelovanju med 
proizvajalci, državo (državnimi institucijami), nevladnimi organizacijami ter lokalnim 
prebivalstvom se bo vzpostavilo s primerno komunikacijo. Za učinkovito izvajanje je potrebna 
usklajenost z gospodarskimi in okoljskimi politikami znotraj države Slovenije ter usklajenost z 
evropskimi in ostalimi mednarodnimi usmeritvami in direktivami. S temi usmeritvami bomo 
dosegli varnost za ljudi in okolje, povečali učinkovitost, znižali stroške, spodbudili raziskave in 
razvoj. 
 
 
3.2 Programske usmeritve 
 
Programske usmeritve državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami so: 
1. uravnotežena oskrba mineralnih surovin iz domačih virov,  
2. zagotavljanje strateških surovin, predvsem energetskih, 
3. usklajenost delovanja z drugimi sektorji, 
4. zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in lokalno skupnost, 
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5. kar najboljše poznavanje in varovanje potenciala ter izkoristljivosti mineralnih 
surovin, 

6. uporaba domačih mineralnih surovin za potrebe naravne in kulturne dediščine ter 
druge posebne namene, vključno z ohranjanjem rudarstva, ki je sestavni del krajine. 

 
K 1. točki 
Izkoriščanje mineralnih surovin je na več načinov razvojni dejavnik okolja, v katerem poteka. 
Razvojne dejavnosti so lahko tudi terciarne ali kvartarne, povezane s podporo izkoriščanju ali z 
njegovo dopolnitvijo. Za optimalno zadovoljevanje lastnih potreb je potrebno slediti dobre 
prakse evropsko primerljivih legalnih okvirov izkoriščanja mineralnih surovin. Ustrezen okvir ima 
predvsem naslednje opore: (a) dostop do prostora za raziskovanje in izkoriščanje, (b) stabilnost 
investicije in zaščita nosilcev rudarske pravice, (c) mednarodno primerljiva davčna obremenitev, 
(d) dogovor z lokalno skupnostjo.  
 
Za zagotavljanje uravnotežene optimalne oskrbe je potrebno letno usklajevanje med nosilci 
rudarske pravice in državo. Usklajevanje poteka na podlagi letnega, zakonsko opredeljenega 
poročanja nosilcev rudarske pravice. 
 
Za uravnoteženo oskrbo z mineralnimi surovinami za gradbeništvo, ki jih lahko gospodarski 
subjekti konkurenčno pridobijo na več lokacijah na posameznem območju ali regiji, je možno s 
pomočjo različnih instrumentov organizirati med gospodarskimi, okoljskimi in družbenimi vidiki 
uravnoteženo mrežo lokacij izkoriščanja.  
  
K 2. točki 
Na podlagi odločitev o pomembnosti posameznega naravnega vira, ki je širše družbeno 
opredeljen kot strateški, je potrebno zagotavljati ustrezne količine za potrebe porabnikov 
predvsem z narodno-gospodarskega stališča. V primeru mineralnih surovin so to zlasti 
energetske mineralne surovine. 
 
K 3. točki 
Usklajevanje z drugimi sektorji je nujno, predvsem tistimi z močnejšim vplivom na prostor 
(okolje, naravo) po horizontali pa tudi po vertikali. Po slednji se program gospodarjenja z 
mineralnimi surovinami, in s tem predlog sektorja, povezuje z usmeritvami prostorskega razvoja 
Slovenije. 
 
K 4. točki 
Spodbujati je potrebno varovanje vseh sestavin okolja v celotnem rudarskem ciklu, predvsem pa v 
času izkoriščanja čez meje zakonskih obveznosti, in dogovore z lokalno skupnostjo. Osnovno 
varovanje je izpolnjevanje že sprejetih zakonskih obveznosti (presoja vplivov na okolje). Poleg 
tega je potrebno vpeljati ustrezen sistem zaščite in varovanja naravnih virov (mineralnih surovin) 
za njihovo morebitno izkoriščanje v prihodnosti (v okviru potencialnih prostorov). 
 
K 5. točki 
V tej usmeritvi sta poudarjena: (a) ohranjanje in razširjanje znanja, povezanega z izkoriščanjem 
mineralnih surovin (rudarstvo, geotehnologija, geologija, ekonomija, tehnološke, organizacijske 
in okoljske vede) in (b) ustrezna državna informacijska podpora. Izkoristljivost mineralnih 
surovin se poveča s kakovostjo produktov in procesov. Kakovostni izdelek je tržno konkurenčen, 
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družbeno sprejemljiv in okolju prijazen, prav tako pa tudi kakovostni proces celotnega rudarskega 
cikla.   
 
K 6. točki 
Domača (avtohtona) mineralna surovina naj se uporablja za: (a) tradicionalne izdelke domače 
obrti, (b) tradicionalne industrijske izdelke (opekarstvo), (c) izdelke ali gradnjo, s katero se varuje 
avtohtonost krajine (strešniki, škarpe, kamnite obloge, robniki in podobno), (d) priporočljiva je 
uporaba najmanj 30 % domačih materialov za oblaganje zgradb (naravni kamen), za gradnje, ki 
nimajo avtohtonega videza, ter (e) ohranjanje avtohtone kulture bivanja. 
 
 
4. NAČIN IN POGOJI IZVAJANJA 
 
Temeljni pogoji za uresničitev navedenih ciljev so:  

• učinkovito in pregledno udejanjanje zakonodajnega okvira 
o dograditev in polna uveljavitev Zakona o rudarstvu,  
o pregled in učinkovit nadzor nad legalnim izkoriščanjem mineralnih surovin, 
o zaprtje nelegalnih površinskih kopov, 
o sanacije večjih (večine) nelegalnih površinskih kopov.  

• usklajenost z drugimi prostorsko orientiranimi usmeritvami države, lokalne skupnosti, 
gospodarstva in javnosti, 

• spodbujanje raziskav in razvoja ter uporaba ustreznih znanj s področij:  
o tehnologije izkoriščanja,  
o poznavanja potenciala mineralnih surovin, 
o vplivov izkoriščanja na okolje in ljudi. 

• državna informacijska podpora. 
 
Z izpolnitvijo teh pogojev bo v naslednjem 10-letnem obdobju udejanjen Državni program 
gospodarjenja z mineralnimi surovinami, ki v načrtih gospodarjenja s posameznimi mineralnimi 
surovinami vsebuje podrobneje obdelane usmeritve in cilje.  
 
Izpolnitev temeljnih pogojev za uresničitev navedenega cilja, kot je dograditev in polna 
implementacija Zakona o rudarstvu (ZRud), je opredeljena v samem zakonu v XIII. poglavju 
»Prehodne in končne določbe«, kjer so roki za uveljavitev posameznih členov (in s tem 
podzakonskih aktov) od 6 mesecev do 5 let, s strani ministra, pristojnega za rudarstvo, kakor 
tudi predpisi vlade. Potreben je letni pregled izvajanja ZRud, ki bi ga podal Sektor za rudarstvo v 
svojem letnem poročilu.  
 
Pregled in učinkovit nadzor nad legalnim izkoriščanjem mineralnih surovin se je preko Rudarske 
inšpekcije izvajal že v preteklosti, zato je potrebno s to dobro prakso nadaljevati. 
 
Potrebno je tudi nadaljevati in zaključiti programe ekološke sanacije rudarskih objektov, 
namenjenih za pridobivanje ogljikovodikov. 
  
Zaprtje nelegalnih površinskih kopov je ena najpomembnejših nalog, ki mora potekati usklajeno 
med ministrstvom, zadolženim za rudarstvo in ministrstvi, zadolženimi za okolje/naravo, 
urbanizem ter prostorsko planiranje, oziroma med njihovimi inšpekcijskimi službami. Postaviti je 
potrebno jasno pravno osnovo, po kateri bo taka dejavnost kazensko preganjana in sanirana. 
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Nadalje je potrebno izdelati kataster vseh nelegalnih površinskih kopov ter tudi monitoring. 
Kataster odkopov (tudi nelegalnih) mineralnih surovin je že v izdelavi ter ga je potrebno 
dokončati. Monitoring obratujočih rudnikov se izvaja po zakonodaji. Monitoring rudarskih 
objektov po obratovanju mora biti utemeljen v zakonodaji ali na dokazljivi potrebi po varstvu 
okolja ali zdravja ljudi. Monitoring neleganih površinskih kopov se bo izvajal občasno, po potrebi.     
 
Nelegalni površinski kopi morajo biti ali (a) legalizirani ali (b) sanirani. Na tej podlagi se  izvajajo 
sanacije nelegalnih površinskih kopov po kriterijih (podani v nadaljevanju) prostorov sanacije in 
rekultivacije. Sanacija naj traja do pet let.    
 
 
4.1 Načela izvajanja programa 
 
Programske usmeritve temelje na načelih trajnostnega razvoja, ki jih je potrebno uveljavljati in 
izvajati pri gospodarjenju z mineralnimi surovinami. Načela delimo na splošna in specifična: 

• Splošna načela 
o zadovoljevanje potreb družbe, 
o integracija razvoja industrije/družbe in varovanja okolja, 
o med-generacijska enakost, 
o znotraj generacijska enakost. 

 
• Specifična načela 

o okoljska načela 
 ravnanje znotraj nosilne sposobnosti ekosistema, 
 minimalno potrebno izčrpavanje neobnovljivih virov, 
 načelo »onesnaževalec plača«,  
 načelo previdnosti,  
 ekološka učinkovitost.   

o družbeno-politična načela 
 udeležba javnosti, 
 komunikacija in vzgoja, 
 proces odločanja na podlagi soglasja, 
 večja institucionalna učinkovitost in sposobnost zagotoviti najbolj smotrno 

izkoriščanje od začetka do konca (raziskave, odpiranje, pridobivanje, 
zapiranje, sanacija), optimalna velikost proizvodnje, da lahko ustrezno 
zavaruje okolje in ljudi, 

 nacionalna suverenost nad mineralnimi surovinami.  
o gospodarska načela 

 upoštevanje polne proizvodne cene (vključno s stroški sanacije in ostalimi 
okoljskimi stroški)   

 konkurenčnost (pomeni tudi preprečevanje monopola na podlagi rudarskih 
pravic; vsaka pokrajina/regija ali večji kraj mora imeti vsaj dve možnosti 
oskrbe različnih nosilcev rudarske pravice s konkurenčno mineralno 
surovino za gradbeništvo). 
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4.2 Organiziranost in pristojnosti Sektorja za rudarstvo in Geološkega zavoda 
Slovenije 
 
Sektor za rudarstvo opravlja strokovne in upravne naloge s področja rudarstva, ki jih določa 
zakon in se nanašajo na gospodarjenje z vsemi vrstami mineralnih surovin, ne glede na to, ali so 
te energetske, kovinske ali nekovinske, na podeljevanje rudarskih pravic za raziskovanje in 
izkoriščanje vseh vrst mineralnih surovin, ter na razvoj metod in tehnik raziskovanja in 
izkoriščanja teh surovin.  
 
Skrbi za razvoj sistemske rudarske zakonodaje, pripravlja in obnavlja Državni program 
gospodarjenja z mineralnimi surovinami ter skrbi za njegovo koordinacijo z drugimi nacionalnimi 
programi (prostor, okolje, gospodarski razvoj). Sektor skrbi tudi za pripravo strokovnih podlag za 
državne prostorske dokumente in izdaja soglasja k prostorskim aktom lokalnih skupnosti.  
 
Preko politike podeljevanja rudarskih pravic Sektor izvaja gospodarjenje z mineralnimi surovinami 
in s tem posredno zagotavlja oskrbo domačega trga z domačimi mineralnimi surovinami. Sektor 
za rudarstvo vodi kataster raziskovalnih in pridobivalnih prostorov ter bazo imetnikov rudarskih 
pravic, izvaja letno odmero plačil za rudarsko pravico in upravlja s sredstvi, pridobljenimi iz tega 
naslova. Sektor spremlja in analizira poslovanje premogovnikov v proizvodnem delu in pri 
zapiralnih aktivnostih.  
 
Geološki zavod Slovenije izvaja program za potrebe Sektorja za rudarstvo, ki obsega izdelavo, 
zbiranje, vrednotenje in posredovanje podatkov in dokumentacije ter pripravo strokovnih podlag 
in razvojnih nalog. Program je financiran v obliki prevzetih ustanoviteljskih obveznosti iz 
državnega proračuna. Program zajema tri sklope nalog, in sicer: 
- izdelava strokovnih podlag  

delo na področju strokovnih podlag za razvojno naravnanost sektorja za potrebe 
rudarske in druge zakonodaje: (a) rudarski zakon in podzakonski akti, programi in drugo, 
(b) upravni postopki za rudarsko pravico, urejanje prostora, (c) druge podlage za 
prostorsko načrtovanje, varstvo okolja ter spremljanje in usklajevanje z aktivnostmi 
Evropske unije, 

- informacijska infrastruktura 
izgradnjo informacijske infrastrukture (dodelava, uvajanje, dopolnjevanje in vzdrževanje 
informacijskega sistema mineralnih surovin vključno z spletno aplikacijo, promocija 
mineralnih surovin vključno s pripravo in tiskanjem letnega biltena Mineralne surovine (v 
slovenščini in angleščini) ter vzdrževanje arhiva mineralnih surovin 

- raziskave nacionalnega / pokrajinskega pomena. 
raziskave nacionalnega / regionalnega pomena, ki bi morale biti poleg nadaljevanja 
pregleda stanja in ocene perspektivnosti usmerjene v raziskave globlje ležečih nahajališč 
v Sloveniji, analize snovnih tokov, ocene vplivov oskrbe z mineralnimi surovinami na 
okolje in družbo, študije ponovne rabe materialov in prostorov, v raziskave recikliranja 
odpadkov, v prostorsko in razvojno načrtovanje ter v mednarodno vpetost. 

 
 
4.3 Prostorski vidik  
 
Prostorski vidik državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami je opredeljen v 10. 
členu Zakona o rudarstvu, ki govori o povezavi s prostorskim planiranjem. Potrebni so dovolj 
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veliki prostori za dejansko ali morebitno gospodarjenje z mineralnimi surovinami. Te je možno 
zagotoviti tako, da se:  

• ohrani obstoječe raziskovalne in pridobivalne prostore (z rudarsko pravico),  
• jih razširi do meje možnega ali ohrani predvidene prostore širitve (kar je tudi že v 

obstoječih dolgoročnih planih) ter po določenih merilih opredeli nove prostore, do 
katerih bi bil dostop olajšan (nove lokacije), kar skupaj tvori potencialne prostore,  

• zagotovi integracijo prostorov sanacije (rekultivacije) v okolje.  
 

Prostori, v katerih bi dejansko izkoriščali mineralne surovine, naj bi bili omejeni na optimalno 
velikost. Vsi ostali prostori pa bi bili le rezervacije prostora za morebitno izkoriščanje z različno 
stopnjo varovanja, od največje (raziskovalni prostor) do najmanjše stopnje (potencialni prostor). 
Večje ali manjše stopnje rezervacije bi imele vpliv na reševanje morebitnih konfliktov z drugimi 
dejavnostmi, ki bi jih zanimal isti prostor. Veliki prostori rezervacij so prvenstveno namenjeni 
varovanju naravnih virov mineralnih surovin za morebitno rabo/izkoriščanje prihodnjih rodov. 
 
Vsi postopki določanja posameznega prostora morajo potekati po načelu soglasja. Regionalna 
(pokrajinska) raven planiranja je za rudarstvo primernejša kot lokalna (občinska), ker imajo 
mineralne surovine vedno vsaj regionalni, če že ne državni ali globalni pomen, zelo redko pa 
lokalnega.  
 

 
4.3.1 Pridobivalni prostor  
 
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.  
 

 
4.3.2 Raziskovalni prostor 
 
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. 
 

 
4.3.3 Potencialni prostor  
 
Potencialni prostor mineralnih surovin je prostor, kjer se nahajajo viri mineralnih surovin, torej 
mineralni potencial, ki še ni dovolj raziskan ali pa kjer je (začasno) opuščeno izkoriščanje. Ta 
prostor naj bi imel skrbnika, ki je lahko gospodarski subjekt, lokalna skupnost ali država. 
Potencialni prostor še ni prostor, namenjen pridobivanju, ampak prostor, kjer bi bila druga raba 
prostora usklajena z interesi rudarske industrije ali države. S potencialnimi prostori naj bi ohranili 
dostopnost do virov mineralnih surovin ob upoštevanju določenih meril. 
 
Vse opuščene ali izločene raziskovalne in pridobivalne prostore, ki so izbrisani iz evidence 
katastra raziskovalnih in pridobivalnih prostorov pri pristojnem republiškem upravnem organu, 
naj se zaradi zapiranja rudnikov ali zmanjševanja obsega proizvodnje preoblikuje v potencialne 
prostore kot obvezno republiško izhodišče v primerih, ko zaloge in viri še niso izčrpani. Kot 
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potencialni prostori so opredeljeni raziskovalni prostori z veljavnimi dovoljenji za raziskovanje, a 
brez rudarske pravice za izkoriščanje in/ali raziskovanje.  
 
Na območjih, kjer po veljavnem prostorskem planu ni predvidenih prostorov za izkoriščanje 
mineralnih surovin, se lahko le-ti začrtajo, če so izpolnjeni gospodarski, okoljski in družbeni 
kriteriji za potencialni prostor. Merila za vzpostavitev potencialnega prostora so: 

• gospodarska 
o obseg nahajališča, količina in kakovost mineralne surovine, 
o možnost gospodarnega izkoriščanja mineralne surovine, 
o povpraševanje po mineralni surovini,  
o redkost mineralne surovine,  
o dostopnost do nahajališča (infrastruktura), 

• okoljska 
o dopustni vplivi na okolje v celotnem ciklu rudarjenja, 

• družbena 
o zakonska ureditev, 
o strateška vrednost mineralne surovine za državo in 
o družbena sprejemljivost in drugi sociološki vidiki. 

 
Predvideni prostor širitve je prostor, kjer je z odločbo ali dovoljenjem pristojnega upravnega 
organa (toda brez rudarske pravice) predvideno nadaljevanje raziskovanja ali izkoriščanja 
mineralnih surovin. Prostor meji na obstoječi pridobivalni ali raziskovalni prostor. Le-ti prostori 
so bili že obravnavani v prejšnjem dolgoročnem prostorskem planu 1986–2000. Predvideni 
prostor širitve ni zakonsko določen, zato upravni organ o tem prostoru ne more izdati odločbe, 
pač pa predstavlja relevantno podlago za izdelavo prostorskih sestavin planskih aktov države in 
lokalnih skupnosti. Tak status bi morali obdržati tudi v prihodnjem dolgoročnem prostorskem 
planu. Ta prostor je bil določen v izhodiščih dolgoročnega plana SR Slovenije 1986–2000. 
Predvideni prostor širitve je lahko predlagan na pobudo zainteresiranih, če izpolnjuje pogoje za 
nove lokacije.   
 
 
4.3.4 Prostor sanacije 
 
Naloga sektorja rudarstvo je tudi sanacija površin, degradiranih zaradi izkoriščanja mineralnih 
surovin. Take prostore je potrebno sanirati zaradi varovanja narave in ljudi. Pri večini tovrstnih 
sanacij je možno pridobiti določene količine mineralnih surovin, predvsem tistih za gradbeništvo. 
Ti prostori so lahko prioritetne lokacije izkoriščanja mineralnih surovin na lokalnem nivoju. V 
zvezi s tem sodimo, da bi lahko poenostavili postopek pridobitve prostorskih dovoljenj za čas 
izvajanja sanacije degradiranega prostora.   
 
Prostor sanacije se ne sanira dokončno, dokler obstaja možnost gospodarnega izkoriščanja 
mineralne surovine ter da se (bilančne) zaloge do konca odkopljejo. Sanacija degradiranih površin 
zaradi izkoriščanja mineralne surovine mora biti izdelana v soglasju s prostorskimi, okolje in 
naravovarstvenimi smernicami ter ob upoštevanju vseh ostalih zahtev.  
 
Merila za določitev degradiranega prostora za prostor sanacije so: (1) površina degradiranega 
prostora, višina odkopne stene, (2) varnost in zdravje ljudi in živali, zaraščanje, (3) vidnost v 
okolju, (4) lokalni in gospodarski interes, (5) območja varstva naravnih vrednot ali zadržanega 
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razvoja. Merila se uporabljajo skladno z vrednotami in cilji zainteresirane javnosti, predvsem 
lokalnega prebivalstva. Del prostora sanacije je tudi prostor rekultivacije, na katerem sta 
izkoriščanje in tehnična sanacija že končana in je zemljišče namenjeno zasaditvi z avtohtono 
floro, ali pa za spremembo v drugo vrsto biotopa. Rekultivacija obsega: (a) zatravitev, (b) 
posaditev drevesnih vrst in grmovnic ali (c) spremembo v drugo krajinsko obliko naravnega parka, 
rekreativnega območja, jezera (ribnika) in podobno. Merila za določitev prostora rekultivacije so 
enaka kot za prostor sanacije. Vsi postopki določanja posameznega prostora morajo potekati po 
načelu soglasja. Regionalna (pokrajinska) raven planiranja je za rudarstvo primernejša kot lokalna 
(občinska), ker imajo mineralne surovine vedno vsaj regionalni, če že ne državni pomen, zelo 
redko pa ozko lokalnega.  
 
V predlogu Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami so razvrščene mineralne 
surovine glede na: vrsto mineralne surovine, pojavnost (naravne danosti), gospodarske/tržne 
trende, družbeno okolje, zakonske osnove (zakonodaja, pristojnosti), prostorske plane na državni 
in lokalni ravni, sedanje stanje pravic/dolžnosti rudarskih gospodarskih subjektov. V načrtih 
gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami so evidence posameznih prostorov, ki se 
sprotno dopolnjujejo. Ti načrti bodo v grafičnem delu vsebovali karte merila 1:25.000.  
 

 
4.4 Ravnanje z okoljem 
 
Odgovorno ravnanje z okoljem je pomembna usmeritev državnega programa gospodarjenja z 
mineralnimi surovinami. Sestavni del državnega programa gospodarjenja z mineralnimi 
surovinami je njegovo Okoljsko poročilo, kjer so zapisani okoljski cilji, merila in metoda 
ugotavljanja in vrednotenja vplivov, kakor tudi spremljava stanja.  
Rudarski sklad bo v realnih okvirih spodbujal okoljevarstvene iniciative, ki bodo presegale 
zakonsko določene obveznosti. Po ZRud (38. člen) je del sredstev sklada namenjen tudi uvajanju 
novih tehnologij.  
Povečana skrb za varstvo okolja se kaže v industriji in prav tako v rudarstvu v različnih iniciativah. 
Nekatere so obvezne (zakonske), druge dogovorjene (s partnerji, kupci, lokalno skupnostjo) in 
tretje prostovoljne (dogovor v podjetju samem). Pri izkoriščanju mineralnih surovin je pet orodij 
za obvladovanje oziroma minimaliziranje vplivov na okolje:  

• presoja vplivov na okolje,  
• sistemi upravljanja z okoljem,  
• okoljsko knjigovodstvo,  
• okoljska poročila ter  
• presoja življenjskega cikla. 

 

Presoja vplivov na okolje – PVO (Environmental Impact Assessment – EIA) identificira 
posledice določenih dejavnosti v prostoru. PVO je predvsem orodje za odločanje (npr. o 
odpiranju rudnika, načinu izkoriščanja …). Zakon o varstvu okolja določa, da se pri izkoriščanju 
mineralnih surovin, kot posegu v prostor, za katerega je predpisano dovoljenje, presojajo vplivi 
na okolje. Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje 
(Uradni list RS, št. 66/96) pri izkoriščanju mineralnih surovin, določa vrste posegov v okolje, za 
katere je presoja vplivov na okolje obvezna. Podlaga za presojo je poročilo o vplivih na okolje, ki 
se izdela skladno z Navodilom o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje (Uradni list 
RS, št. 70/96). 



MINERALNE SUROVINE – III. del 
 

115

Sistemi ravnanja z okoljem so interni sistemi rudarskih podjetij in so definirani kot 
organizacijska struktura, odgovornosti, prakse, procedure in viri za določanje ter izvajanje 
začrtanih okoljskih usmeritev. Sistem mora vsebovati:  

• izjavo o usmeritvah,  
• niz načrtov za izvajanje usmeritev, vklopljenih v vsakdanje delovanje rudnika,  
• opis meritev glede na usmeritve in načrte,  
• izobraževanje in vzgojo,  
• določitev načinov obveščanja širše javnosti in drugih zainteresiranih.  

 
Okoljsko knjigovodstvo/računovodstvo ravnanja z okoljem zbira podatke in je nadaljevanje 
PVO-ja. Knjigovodstvo se deli na okoljsko in ekološko, pri čemer se prvo izvaja na podlagi 
meritev okoljskih stroškov, drugo pa meri vplive na okolje. Zakon o varstvu okolja določa, da 
mora oseba, ki opravlja gospodarsko ali negospodarsko dejavnost, pri svojem delu voditi ekološko 
knjigovodstvo, ki vsebuje snovne in energijske bilance, z vrsto in lastnostmi obremenjevanja 
okolja. Izvajanje tega določila v praksi še ni zaživelo. 
 
Okoljska poročila – Poročila o stanju okolja so odvisna od ciljne publike, stopnje zavezanosti 
podjetja varovanju okolja, dogovorov in zakonskih osnov. Zakon o varstvu okolja določa, da 
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v sodelovanju z drugimi ministrstvi letno pripravi 
poročilo o stanju okolja v Republiki Sloveniji. 
 
Presoja življenjskega cikla vsebuje več stopenj:  

• določitev območja vpliva,  
• količinska opredelitev energije in vhodnih surovin,  
• presoja vplivov, ki jih povzročajo vhodne surovine in energija,  
• izbira možnosti in strategij za zmanjšanje vplivov na posamezni stopnji. Ta metoda je 

manj uporabna v rudarstvu, ker je osredotočena na produkt, kar je v rudarstvu težko 
dosegljivo.  

 
Ta orodja se uporabljajo v vseh fazah izkoriščanja mineralnih surovin:  

• odločanja o razvoju rudnika,  
• okoljskega upravljanja faze proizvodnje,  
• do upravljanja zapiranja rudnika in njegove sanacije (dekomisije). 

Osnove delovanja podjetij na področju okolja so na naslednjih segmentih: 
• od okoljskega upravljanja raziskav mineralnih surovin,  
• uporaba materialov in prostora (vrste in količine uporabljenih materialov), 
• poraba energije (vrsta in količina porabljene energije), 
• neproduktni učinki (vrsta in količina odpada pred recikliranjem, odlaganjem), 
• onesnaževani izpusti (vrsta in količina polutantov zraka, vode, zemlje). 

 
 
4.5 Kakovost delovanja in produktov 
 
Za dobro gospodarjenje z mineralnimi surovinami je potrebno spodbujati kakovost produktov in 
kakovost procesov (raziskovanja, izkoriščanja, zapiranja).  
 
Kakovosten izdelek je sam po sebi je tržno konkurenčen, družbeno sprejemljiv ter okolju prijazen. 
Kakovosten izdelek je na enak način tudi narejen.  
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Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, bo na različne načine prispevalo svoj delež pri uvajanju 
neobveznih mednarodnih standardov (ISO in drugi) kakovosti in transparentnosti delovanja 
podjetij.  
 
Kakovost gospodarjenja z mineralnimi surovinami (tako izdelka kot procesa) določajo zakonske 
obveznosti, spodbujanje doseganja višjih standardov pa je začeto s strani:  

• trga,  

• instrumentov splošne gospodarske politike in  

• preko pobud ministrstva, pristojnega za rudarstvo.   
 
 
4.6 Raziskave in razvoj  
 
V Sloveniji so obstojala v preteklosti obdobja zelo različne intenzivnosti vlaganj v raziskave vseh 
vrst trdnih mineralnih surovin. Stanje zadnjih 30 let kaže, da so bila sredstva za različne 
raziskave (geološke, rudarske, tehnološke) črpana v posameznih obdobjih iz različnih virov in v 
dokaj zadostnih količinah. Zlasti velja to za obdobje med leti 1975–1990, ko so potekale zelo 
intenzivne in obsežne raziskave energetskih mineralnih surovin (premog, uran, nafta in plin), 
nekoliko manj pa raziskave kovinskih in nekovinskih trdnih mineralnih surovin. Potrebna 
finančna sredstva so se črpala predvsem iz nekdanje Raziskovalne skupnosti Slovenije (RSS), 
različnih skladov nekdanjih samoupravnih interesnih skupnosti (SIS) in iz lastnih deležev 
gospodarskih podjetij ali skupnosti (predvsem nekdanjih občin). Iz tega obdobja je danes na 
razpolago največ kvalitetnih podatkov o raziskavah, kar velja zlasti za vse energetske mineralne 
surovine. Po letu 1990 so se s spremembo energetske politike v Sloveniji znatno spremenila vsa 
razmerja financiranja raziskav. Na področju energetskih in kovinskih mineralnih surovin so se 
drastično zmanjšala vsa sredstva za geološke in druge raziskave. Zato se je po tem obdobju zelo 
zmanjšal tudi fizični obseg raziskav, s katerimi smo dobili le dodatne podatke o geoloških 
razmerah nahajališč, zalogah, kvaliteti in uporabnosti posameznih vrst trdnih mineralnih surovin. 
Te zmanjšane raziskave so bile financirane v manjših obsegih, predvsem iz sredstev gospodarstva, 
nekdanjih občin ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS – MVŠZT (prejšnje 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport RS – MŠZŠ, oziroma še prejšnje Ministrstvo za znanost 
in tehnologijo RS – MZT). Ker sta področji energetskih in kovinskih mineralnih surovin specifični, 
ju država ureja s posebnimi zakonskimi obvezami (akti). Zato se bomo v nadaljevanju omejili 
predvsem na problematiko nekovinskih mineralnih surovin, ki jih pridobivamo z raznimi 
površinskimi kopi (kamnolomi, gramoznice, glinokopi, peskokopi). 
 
Po osamosvojitvi Slovenije je s spremembo temeljne ustavne zakonodaje in iz nje izhajajoče 
področne zakonodaje, predvsem lastniške, prišlo tudi do večjega zastoja na področju geoloških in 
drugih raziskav skoraj vseh vrst trdnih nekovinskih mineralnih surovin. Razlogi za to so bili zlasti 
v nerešenih lastniških odnosih v gospodarstvu, v zmanjšanju potrebnih finančnih sredstev s 
strani države oziroma pristojnih ministrstev (MVŠZT). V zadnjih letih pa je to pogojeno 
predvsem še s kriteriji MVŠZT finančnih sovlaganj v temeljne in razvojno aplikativne raziskave. 
 
Poleg minimalnih vlaganj v geološke in druge raziskave nekovinskih mineralnih surovin so se 
zaostrili tudi pogoji pri pridobivanju ustreznih dovoljenj za razširitev obstoječih, predvsem pa 
novih raziskovalnih in pridobivalnih prostorov. To se kaže zlasti na področju najobilnejših 
nekovinskih mineralnih surovin za različne potrebe gradbeništva (prod in pesek, tehnični kamen, 
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opekarska glina). Zaostreni pogoji pridobivanja dovoljenj so vezani predvsem na veljavni Zakon o 
varstvu okolja (ZVO) in Zakon o ohranjanju narave (ZON), na lokalni ravni pa na zahteve 
ohranitve posameznih kmetijskih, vodozbirnih, krajinskih in drugih območij. V mnogih okoljih 
nastajajo nasprotovanja izkoriščanju nekovinskih mineralnih surovin preprosto zaradi slabih 
izkušenj iz preteklosti, ko so ostali mnogi površinski kopi nesanirani in zaradi tega moteči v ožjih 
in širših okoljih. 
 
Glede na poznane trende in programe razvoja gospodarstva, predvsem na področju 
infrastrukturne izgradnje objektov (ceste, železnice), predvidevamo, da bodo potrebe po 
posameznih nekovinskih mineralnih surovinah, zlasti za potrebe gradbeništva, ostajale 
dolgoročno aktualne tudi po letu 2000 oziroma 2007. Na nivoju države bodo raziskave 
usmerjene v ugotavljanje ocene stanja in vrednotenje potencialov mineralnih surovin, ki 
zadovoljujejo potrebe trga in družbe (avtohtone mineralne surovine) ali so za državo strateškega 
pomena. Dopolnjevanje teh raziskav v naslednjih letih bo detajlneje določilo načrte 
gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami. Poudarek bo na mineralnih surovinah, ki 
jih v Sloveniji že izkoriščamo. Raziskave tehnologij izkoriščanja in delno predelave na konkretnih 
projektih bodo omogočale konkurenčno prednost, povečala pa se bo izkoristljivost mineralnih 
surovin. Del raziskav bo usmerjen v: (a) zmanjševanje vplivov izkoriščanja mineralnih surovin na 
okolje in ljudi, (b) spodbujanje uvajanja okoljskih standardov z ustreznimi nadzori in poročanje o 
rezultatih, (c) spodbujanje študij o vplivu izkoriščanja na lokalno skupnost, nevladne organizacije 
in ostale zainteresirane javnosti. 
 
Spodbujanje raziskav in razvoja ter uporaba ustreznih znanj s področij tehnologije izkoriščanja, 
poznavanja potenciala mineralnih surovin ter vplivov izkoriščanja na okolje in ljudi, bo povečalo 
racionalno (iz)rabo mineralnih surovin (izpopolnjevanje tehnologij in uvajanje novih, večji 
izkoristek mineralne surovine, večji poudarek uvajanju reciklaže in  ponovne uporabe mineralnih 
surovin), zmanjšalo pritiske na okolje (na izrabo prostora izkoriščanja, zmanjšanje okoljske škode 
zaradi izkoriščanja mineralnih surovin, racionalne rabe prostora po izkoriščanju degradiranih 
površin) ter ljudi (s povečanjem skrbi za zdravje zaposlenih in okoliškega prebivalstva).     
 
Poznavanje potenciala mineralnih surovin je temeljna osnova za številne pravne akte države kot 
tudi osnova planiranja in s tem gospodarjenja z mineralnimi surovinami. Skupaj z ostalimi, na 
izkoriščanje mineralnih surovin vezanih podatkov, tvori informacijsko podporo na državni ravni. 
Informacijska podpora države je potrebna tako lokalni skupnosti, širši javnosti kot tudi 
potencialnim investitorjem.   
 
 
4.7  Organizacija mreže lokacij pridobivanja mineralnih surovin za gradbeništvo 
 
Lokacija nahajališča mineralne surovine je vezana na geološke danosti posameznega območja, ki 
so opredeljene z geološko sestavo in zgradbo.  
 
Lokacije ekonomsko izkoristljivih energetskih in kovinskih mineralnih surovin so vedno vezane na 
geološke danosti ter jih ne moremo premeščati na družbeno bolj zaželene lokacije. V to 
kategorijo sodi tudi večina nekovinskih mineralnih surovin, razen surovin za gradbeništvo. 
Surovine za gradbeništvo so tehnični kamen (apnenec, dolomit, eruptivne kamnine), prod, pesek, 
mivka in ilovica. Med njimi v Sloveniji močno prevladujejo nahajališča apnenca, dolomita ter 
proda in peska.  
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Mesta lokacij izkoriščanja apnenca, dolomita ter proda in peska lahko delno tudi prilagodimo 
okoljskim in družbenim zahtevam. Lokacije oziroma koncentracije lokacij teh surovin morajo:  

• biti znotraj transportnega radija prodaje (večinoma med 20 in 30 km), 
• imeti dovolj zalog (vsaj za 15 let) in  
• imeti zadostno letno proizvodnjo (najmanj 30.000 m3 raščene mineralne surovine).  

Izkoriščanje apnenca se naj vrši v rezervatih (kar je danes že primer na območju Laže pod 
Nanosom ter na območju Črnega Kala). Izkoriščanje dolomita pa naj bo bolj razpršeno, na 
posameznih dovolj velikih odkopih. Slednje je potrebno zaradi lažjega izkoriščanja dolomita 
(samo z bagrom) in s tem povezane velike možnosti pojavljanja ilegalnega izkoriščanja. 
Izkoriščanje proda in peska lahko poteka ali na posameznih lokacijah ali v rezervatih.      
 
Prostorska porazdelitev mineralnih surovin za gradbeništvo je možna v več planskih območjih: 

• območja usmerjenega razvoja: intenzivna gospodarska raba naravnih virov ob 
upoštevanju okoljskih in družbenih vidikov, 

• območja zadržanega razvoja: zmanjšana intenzivnost izkoriščanja naravnih virov po 
načelu vzdržnosti, 

• območja varstva vrednot NATURA 2000: primarno ohranjanje ekoloških fiziografskih 
in kulturnih značilnosti krajine, posebna območja, 

• razvrednotena območja, območja velike konfliktnosti: območja, kjer razvoj zahteva 
posebno pozornost (prednost pri usmeritvah/politiki).   

 
Območja usmerjenega razvoja naj bi vsebovala čimveč raziskovalnih oziroma pridobivalnih 
prostorov, kot tudi predvidenih prostorov širitve na osnovi dovoljenj pristojnih upravnih organov, 
potencialnih prostorov ter prostorov sanacije okolja. 
 
Predlagano vrednotenje je od 1 do 5, pri čemer je 1 minimum in 5 maksimum spodbujanja 
sektorske aktivnosti.  
 
Matrika: Povezava med planskimi območji in prostorskimi kategorijami sektorja rudarstvo.  

 raziskovalni 
prostor 

pridobivalni 
prostor 

potencialni 
raziskovalni 

prostor 

potencialni 
pridobivalni 

prostor 

prostor sanacije 
okolja, prostor 

rekultivacije 
območja 
usmerjenega 
razvoja 

5 5 5 5 3 

območja 
zadržanega 
razvoja 

3 3 3 4 4 

območja varstva 
vrednot 1 1 2 3 5 

razvrednotena 
območja, 
območja velike  
konfliktnosti 

2 2 4 4 5 
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4.8  Obveznosti nosilcev rudarske pravice 
 
Država kot lastnica je nosilcem rudarske pravice predala v gospodarjenje posamezne mineralne 
surovine na določenih prostorih. Za uskladitev gospodarjenja morajo nosilci  izkoriščanja 
mineralnih surovin, po 80. členu veljavnega Zrud, izdelati svoj program izkoriščanja.  
 
Takšna obveznost je veljala tudi v prejšnjem Zrud (UL SRS, štev. 17/75), kjer je bila v 39. členu, 
točka 3 opredeljena obveznost podjetij pri raziskovanju ali izkoriščanju mineralnih surovin tako, 
da je med obvezne sestavine tehnične dokumentacije sodil tudi dolgoročni program razvoja in 
letni program izkoriščanja mineralnih surovin (rudnin).  
 
Do konca leta 2009 morajo podjetja izdelati ta program, ki mora biti enostaven in pregleden. 
Nosilci rudarske pravice ga oddajo hkrati ob letnem poročanju po obrazcih Sektorja za rudarstvo. 
  
Vsebine tega programa so: 

• podatki o pridobivalnem prostoru, 

• pogoji izvajanja del, 

• idejni načrt izkoriščanja v prihodnjih letih (do leta 2015) 
   količine, kakovost, način izkoriščanja, 

• načrt raziskav, investicij, izkoriščanja in sanacije (opisno), 

• predlogi sprememb Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami (tiste ki 
zadevajo nosilca rudarske pravice). 

 
 

4.9 Načrt gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami 
 
Ker je državni program po ZRud dvodelen (splošni načrt in načrt gospodarjenja s posameznimi 
mineralnimi surovinami), predstavljamo predlog vsebin načrtov gospodarjenja s posameznimi 
mineralnimi surovinami oziroma skupinami mineralnih surovin. V vsebinah teh načrtov bodo 
zajeta naslednja določila:  

• Načrti zajemajo sklope mineralnih surovin, ne posameznih mineralnih surovin. Predlog 
sklopov mineralnih surovin je naslednji: (a) energetske mineralne surovine razen 
premoga, (b) premog, (c) kovinske mineralne surovine, (d) nekovinske mineralne 
surovine, razen tistih povezanih z gradbeno dejavnostjo, (e) mineralne surovine za 
gradbeno industrijo, (f) mineralne surovine za gradbeništvo. 

• V teh načrtih bo kartografski del v merilu 1 : 25.000. Na kartah bodo zarisani vsi 
prostori: (a) pridobivalni, (b) raziskovalni, (c) potencialni prostor, (d) prostor sanacije. Z 
ozirom na obseg dela bo to kontinuirano delo, kjer bo enkrat letno pregled in potrditev 
načrtov s strani ustrezne komisije, ki jo imenuje pristojno ministrstvo. 

 
Pravilnik o podrobnejši vsebini in sestavinah načrta gospodarjenja s posameznimi mineralnimi 
surovinami,bo izdelan na podlagi 7. člena Zakona o rudarstvu in se bo upošteval pri izdelavi 
posameznih načrtov. Pravilnik se deli na vsebino, sestavine (besedilo in kartografski del) in način 
priprave.    
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V fazi izdelave načrtov je kartografski del še delno okrnjen, vendar pa bo vseboval jasne, 
operativne smernice delovanja. 

• Kartografski del bo v kasnejši fazi obsegal poligone vseh prostorov v digitalni obliki. 
• Predlog izhodišč za načrte gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami  

upošteva posebnosti po posameznih območjih in posameznih mineralnih surovinah. 
• V načrtih posameznih mineralnih surovin bo definirana pomembnost posamezne 

surovine za državo. 
• Za vsako mineralno surovino bo določeno, kaj mora država narediti za nemoteno oskrbo 

in tudi, kako bo zaščitila nosilce rudarske pravice.  
• V posameznih načrtih bo jasno opredeljena usmeritev, ali bo nelegalno izkoriščanje 

legalizirano ali sanirano.   
 
Predlog strukture načrta za gospodarjenje s posameznimi mineralnimi surovinami je sestavljen iz 
naslednjih delov:  

• Splošni del 
o opis vrste mineralne surovine in njene uporabnosti, 

o rudarsko-tehnološke značilnosti izkoriščanja mineralne surovine,  
o opis funkcij mineralne surovine v celotnem rudarskem ciklu (gospodarska, 

okoljska, družbena). 
• Opis stanja z analizo preteklega gospodarjenja 

o razširjenost, 
o raziskanost, 
o izkoriščenost, 
o sanacija. 

• Trendi gospodarjenja  
o Slovenija (država, gospodarstvo, ostali), 
o Evropska unija in ostali svet. 

• Določitev ciljev, usmeritev in ukrepov gospodarjenja 
o splošni cilji, usmeritve ter ukrepi za posamezno mineralno surovino, 
o regijski cilji, usmeritve ter ukrepi za posamezno mineralno surovino. 

• Monitoring in ostale aktivnosti 
o obveznosti države, 
o obveznosti nosilca rudarske pravice, 
o terminski plan aktivnosti. 

• Sklep. 
 
Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami vsebuje tudi grafični del. Predlog za 
grafični del programa je naslednji: 

• pregledna karta merila 1 : 500.000 (za splošni načrt gospodarjenja),  
• karte meril 1 : 25.000 in 1 : 5.000 (za načrt gospodarjenja s posameznimi mineralnimi 

surovinami), 
• karte merila 1 : 1000 (te karte so pri nosilcih rudarske pravice ter kopije pri pristojni 

državni upravni instituciji). 
 
Karte se hranijo v digitalni obliki ter obvezno tudi na papirju. Potrebno je uporabljati koordinate 
državnega koordinatnega sistema in ne samo lokalne koordinate. 
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4.10 Akcijski plan državnega programa 
 
Akcijski plan je operativni del državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami in 
detajlno opredeljuje njegove posamezne dejavnosti.  Akcijski plan bo sprejel minister pristojen za 
rudarstvo v šestih mesecih po sprejemu Splošnega načrta gospodarjenja z mineralnimi 
surovinami.  
Osnovni elementi akcijskega plana so: 

• tekoče delovanje (organizacija, nadzor, povezave), 
• projektni dogodki (informacijska  infrastruktura), 
• prioritete (koncesije, nelegalno izkoriščanje ...),  
• zadolžitve (Sektor za rudarstvo ...), 
• viri (rudarski sklad),  
• časovna opredelitev (2–3, 5, 10 let). 

 
Delovanje po državnem programu gospodarjenja je razdeljeno na tekoče delovanje in projektne 
dogodke (projekte).  
 
Tekoče delovanje  
Tekoče delovanje državnih institucij na področju rudarstva je povezano z organizacijo Sektorja za 
rudarstvo znotraj ministrstva, pristojnega za rudarstvo. V tem delu so opredeljene vse aktivnosti, 
povezane s Sektorjem. Opisane so tudi dejavnosti nadzora Sektorja ter povezave z ostalimi 
sektorji na državnem, lokalnem, podjetniškem, mednarodnem nivoju.    
 
Projektni dogodki  
Projekti, ki bodo izvedeni v okviru državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami, 
bodo opredeljeni po prioriteti v naslednjem kratkoročnem obdobju.  
 
Predlog projektov je: 

• strokovne podlage za dograditev regulatornega okvira, 
• informacijska infrastruktura, 
• raziskave in razvoj ter odprta vprašanja. 

 
V okviru akcijskega načrta so izbrane prioritete, kajti resursov bo premalo za hkratno delovanje 
na več področjih. Pri tem bodo potrebne jasne zadolžitve, viri financiranja in časovni okvir z 
mejniki. Poročilo o izvajanju Akcijskega plana bo izdelano na vsake tri leta oziroma ob koncu 
veljavnosti Splošnega načrta gospodarjenja z mineralnimi surovinami.  
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5. SKLEP 
 
Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami, temelječ na zakonu o rudarstvu, sledi 
osnovni cilj, ki je  
 

gospodarjenje, ki vodi k zagotavljanju mineralnih surovin ter ohranjanju dostopnosti 
naravnih virov prihodnji generaciji po načelih trajnostnega razvoja. 

 
Osnovni cilj bo dosežen z uresničevanjem splošnih in programskih usmeritev po načelih 
trajnostnega razvoja, ob izpolnjevanju pogojev za njihovo uresničitev, z upoštevanjem 
dejanskega stanja in razvojnih možnosti. Državni program gospodarjenja z mineralnimi 
surovinami je podrobneje opredeljen v splošnem načrtu gospodarjenja in v načrtih gospodarjenja 
s posameznimi mineralnimi surovinami.   
 
Okoljsko poročilo je sestavni del državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami.  
 
 
6. PRILOGA 

• Mineralne surovine v letu 2007 s Karto nahajališč z rudarsko pravico (2006) 
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PRILOGE: 
 

1. Tabele nahajališč mineralnih surovin, kjer je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na 
okolje (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave) 

2. Tabele (excel) naravnih vrednot v kamnolomih in jamah kamnolomov  
3. Priporočila – naravne vrednote  
4. Predlog kazalcev Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami 
5. Evropski kazalci trajnosti za področje mineralnih surovin na nacionalni ravni kot orodje 

za podporo pri odločanju in mednarodno primerjavo (članek objavljen kot: 
ŽIBRET, Gorazd, ŠOLAR, Slavko V. Evropski kazalci trajnosti za področje mineralnih 
surovin na nacionalni ravni kot orodje za podporo pri odločanju in mednarodno 
primerjavo. Organizacija (Kranj), maj 2006, let. 39, št. 5, str. 339-345. [COBISS.SI-ID 
1207125]) 

 
 
Dodatne priloge: 
 

 Karta nahajališč z rudarsko pravico je v prilogi ( M 1:500.000) 
 Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Programa na varovana območja 
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1.  SPLOŠNO 
 
 
1.1. OZADJE 
 
Splošni načrt Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami (v nadaljevanju 
program) je namenjen gospodarjenju z mineralnimi surovinami v Sloveniji, ob upoštevanju 
posebnosti in razširjenosti posameznih mineralnih surovin v posameznih območjih in potreb trga 
po njihovem gospodarskem izkoriščanju. Splošni načrt opredeljuje strateške razvojne usmeritve, 
ki jih bodo upoštevali (operativni) načrti gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami.  
  
Osnovni cilj Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami je gospodarjenje, ki 
vodi k zagotavljanju mineralnih surovin ter ohranjanju dostopnosti naravnih virov prihodnji 
generaciji po načelih trajnostnega razvoja. Temeljno načelo trajnostnega razvoja pri 
gospodarjenju z mineralnimi surovinami je uravnoteženost med gospodarskimi, 
okoljevarstvenimi in družbenimi vidiki. Najpomembnejši okoljevarstveni vidik je pridobivanje 
mineralnih surovin na način, da ni na škodo okolju (vpliv pridobivanja na okolje ter izčrpavanje 
naravnega vira).  
 
V Splošnem načrtu Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami so opredeljena 
izhodišča, cilji, načini in pogoji izvajanja ter predvideni tudi nujni ukrepi za izpolnjevanje tega 
cilja. 
 
Zakonska podlaga Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami je Zakon o 
rudarstvu – ZRud (Uradni list RS, št. 98/04). V ZRud so v členih od 5 do 10 opredeljeni zgradba 
programa, cilji, usmeritve in pogoji za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin z opisom in 
ovrednotenjem stanja zalog ter izkoriščenosti posameznih vrst mineralnih surovin. Državni 
program gospodarjenja je sestavljen iz splošnega načrta in načrtov gospodarjenja s posameznimi 
mineralnimi surovinami. 
 
 
1.2. NAMEN OKOLJSKEGA POROČILA  
 
Namen okoljskega poročila je presoja Splošnega načrta Državnega programa gospodarjenja z 
mineralnimi surovinami v skladu z Zakonom o rudarstvu  (Uradni list RS, št. 98/04) in Uredbo o 
okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje 
(Uradni list RS, št. 73/05). Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami sestavljata 
splošni načrt in načrti gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami. Za načrte 
gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami ne bo potrebno izvesti celovite presoje 
vplivov na okolje, ker je presojo vplivov na okolje potrebno izvesti na nivoju lokacije, nahajališča 
oziroma rudnika. Po Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov 
na okolje (Ur. l. RS št. 78/06), to ne velja za vse lokacije, ampak  za: 

- kamnolom ali dnevni kop, kjer površina kopa presega 25 ha, ali izkopavanje šote, kjer 
površina kopa presega 150 ha, 

- rudnik energetskih, kovinskih in nekovinskih rudnin in kamnin, pri katerem se pričakuje 
posedanje površine ali ki na površju zajema površino 10 ha ali več, 

- površinsko pridobivanje energetskih, kovinskih in nekovinskih rudnin in kamnin z 
zmogljivostjo 35.000 t letno ali več, ali s površino 5 ha ali več na varovanih območjih v 
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skladu s predpisi, ki urejajo varstvo narave ali varstvo okolja ali, če gre za pridobivanje 
gramoza iz aluvialnih nanosov 

- pridobivanje geotermalne energije ali virov termalne vode, 
- izkopavanje šote na površini 1 ha ali več na varovanem območju v skladu s predpisi, ki 

urejajo varstvo narave ali varstvo kulturne dediščine. 
 
 
1.3. VSEBINA IN METODA VREDNOTENJA  
 
Vsebina okoljskega poročila je skladna s prilogo 1 Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem 
postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS št. 73/05) (v 
nadaljevanju Uredba), zato obravnava naslednje točke: 

• podatki o planu, 
• podatki o stanju okolja, 
• podatki o okoljskih ciljih plana, merilih vrednotenja in metodah za ugotavljanje in 

vrednotenje vplivov plana, 
• podatki o ugotovljenih vplivih plana in njihova presoja (možni omilitveni ukrepi), 
• predvidene načine spremljanja stanja okolja v času izvedbe plana, 
• navedbe o izdelovalcih in morebitnih podizvajalcih okoljskega poročila, 
• ločen prikaz ugotovitev okoljskega poročila, ki se nanašajo na varovana območja (v 

skladu z drugim odstavkom 3. člena te uredbe), 
• povzetek ugotovitev okoljskega poročila z obrazložitvijo. 

 
Program nima opredeljenih posameznih posegov v okolju, ampak postavlja okvir razvojnih 
usmeritev, znotraj katerega je možno izvesti poseg v okolju.  
 
Glede na vsebino in cilje programa se presojajo naslednji segmenti okolja: 

 vplivi na stanje okolja ali stanje njegovih delov (tla, voda, zrak, hrup, in drugo), 
 varstvo naravnih virov – mineralnih surovin, 
 varstvo naravnih vrednot; ohranjanje biotske raznovrstnosti, vključno z živalskimi in 

rastlinskimi vrstami, 
 varstvo kulturne in tehnične dediščine, 
 varnost in zdravje ljudi; prebivalstva. 

 
Splošni načrt Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami (Program) je smiselno 
razdeliti na tri sklope:  

 raziskave mineralnih surovin, 
 pridobivanje na površinskih kopih, 
 pridobivanje s podzemnimi deli (v rudnikih). 

 
Od tega je najbolj v ospredju pridobivanje na površinskih kopih, ker ima največji vpliv na okolje. 
Poleg tega je ta aktivnost tudi najbolj razširjena na ozemlju Slovenije. Segmenti so opisani na 
podlagi poznavanja stanja na področju oskrbe z mineralnimi surovinami in stanja okolja v 
Sloveniji. 
 
Vplivi izvedbe programa so lahko (ne)posredni, daljinski, kumulativni in sinergijski; časovno pa 
so kratkoročni, srednjeročni ali dolgoročni ter začasni ali trajni. 
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Neposredne vplive ugotavljamo na območjih raziskav in pridobivanja, posredne pa pri večjih 
porabnikih (gradbeništvo, predelovalna industrija, energetika). Posredni vplivi so tako pozitivni 
kot negativni. Pozitivni vplivi so gospodarska rast, investicijski cikli gradnje, negativni pa odpadki 
(na primer gradbeni), poslabšanje kakovosti zraka v okolici termoelektrarn in drugo. Daljinski 
vplivi se ugotavljajo, ko s programom vplivamo na druge dejavnosti in okolje izven neposrednega 
območja vpliva posega (zaradi oskrbe z mineralnimi surovinami). Direktnega vpliva na klimatske 
spremembe v tem poročilu ne ocenjujemo, ker so vplivi vezani predvsem na vzporedne dejavnosti, 
kot na primer transport ali energetika. Te dejavnosti imajo temeljito obdelane vplive na klimatske 
spremembe in del vplivov so tudi posledice oskrbe z mineralnimi surovinami. Pri tem sledimo 
transportne, energetske in druge okoljske cilje, ki so opredeljeni v programih drugih sektorjev.   
 
Kumulativni vpliv ugotavljamo, če se s planom načrtuje poseg v okolje, ki zanemarljivo vpliva na 
izbrana merila vrednotenja, ima pa velik vpliv nanje skupaj z: (a) obstoječimi posegi v okolje (npr. 
načrtovani kamnolomi skupaj z obstoječimi), ali (b) s posegi, ki so načrtovani ali se izvajajo na 
podlagi drugih planov (npr. kamnolomi, ki morda niso zajeti v Državnem načrtu, se pa še 
načrtujejo z DLN), (c) ali kadar ima več posameznih za okolje zanemarljivih vplivov istega posega 
ali več posegov istega plana vpliv, katerega učinki na izbrana merila vrednotenja niso zanemarljivi 
(konec koncev vsi planirani posegi, ki niso dovolj veliki, da bi bil potreben PVO, skupaj kar 
nanesejo...).   
 
Sinergijski vpliv se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje z vplivi, ki so v celoti večji 
od vsote posameznih vplivov. Sinergijski vplivi znotraj sektorja ali z ostalimi industrijskimi 
dejavnostmi se lahko pojavijo. Na primer: več kamnolomov zmanjšuje mobilnost oziroma 
življenjski prostor posameznih živalskih vrst. Singergijski vplivi se lahko kažejo pri onesnaženjih 
zraka (hrup, prah), vode, degradaciji krajine. Program ne obravnava kumulativnih in sinergijskih 
vplivov na nivoju države, ampak zaradi načina planiranja na regionalnem, medobčinskem, nivoju. 
 
Kratkoročni vplivi so vplivi do tri leta oziroma za čas izvajanja aktivnosti (raziskav mineralnih 
surovin), srednjeročni vplivi so od treh let do 10 let, dolgoročni pa več kot deset let (do največ 
50 let). Dolgoročni vplivi niso trajni. Začasni vplivi so vsi časovno omejeni vplivi.   
 
V primeru škodljivih vplivov načrtovanega programa je bila preverjena možnost omilitve 
škodljivih vplivov ter navedeni ustrezni omilitveni ukrepi.  
 
Metoda vrednotenja je prav tako povzeta po Uredbi (člen 11). Vrednotenje vplivov plana na 
uresničevanje okoljskih ciljev plana se ugotavlja v naslednjih velikostnih razredih: 

 razred A: ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv; 
 razred B: vpliv je nebistven; 
 razred C: vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov; 
 razred D: vpliv je bistven; 
 razred E: vpliv je uničujoč; 
 razred X: ugotavljanje vpliva ni možno. 

 
Če so ocene za katerokoli posledico plana uvrstijo v velikostni razred A, B ali C, so vplivi izvedbe 
programa za uresničevanje okoljskih ciljev plana sprejemljivi, če pa so posledice uvrstijo v 
velikostni razred D ali E, vplivi izvedbe programa za uresničevanje okoljskih ciljev plana niso 
sprejemljivi. Za razred X je potrebno poiskati metode ugotavljanja vpliva, če se nakazuje možnost, 
da bi bil vpliv lahko negativen.  
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Če se v primerih ugotavljanja vpliva stanje sestavin okolja izboljša oziroma se vpliv ne zazna ali 
se ne zazna zaradi omilitvenih ukrepov, smatramo, da so vplivi pozitivni oziroma nevtralni; torej 
sprejemljivi. Kratkoročno je razred D pogojno sprejemljiv v izrednih primerih, ob izvedbi 
omilitvenih ukrepih se stanje povrne v C razred z vsaj delno regeneracijo okolja in brez večjih 
trajnih posledic.  Razred E je popolnoma nesprejemljiv.   
 
Za program, ki je izdelan za obdobje 10 let, se izdela poročilo o izvedenih ukrepih in oceno 
stanja doseganja ciljev (ZRud, člen 6.). Monitoring programa se bo izvajal preko zakonsko 
opredeljenih letnih zbirov podatkov in drugimi monitoringi na nivoju države, ki zadevajo oskrbo z 
mineralnimi surovinami. V primeru potreb nadzora izvajanja programa in uveljavljanja prevlade 
javne koristi bo povečan tudi letni nabor podatkov.     
 
 
1.4. OPOZORILA O POTEKU IZDELAVE OKOLJSKEGA POROČILA  
 
Program ni izdelan v več scenarijih, zato ni možna njihova presoja. Možno pa je presojati vplive 
na okolje v primeru, če se usmeritve programa ne bi upoštevale oziroma izvajale. Slednje 
smatramo kot ničelno varianto. 
 
Pri izdelavi okoljskega poročila smo upoštevali Uredbo s prilogami. Glede na specifičnosti 
programa (ni alternativ, ne obravnava posameznih lokacij) smo nekatera določila uredbe smiselno 
uporabili.  
 
V odločbi št. 35409-55/2006, ki odreja izvajanje celovite presoje vplivov na okolje, je določeno, 
da je sestavni del Okoljskega poročila »Dodatek za naravo za presojo sprejemljivosti vplivov 
izvedbe plana na varovana območja«.  
 
Program je narejen na nivoju države, zato je nemogoče izdelati presoje sprejemljivosti vplivov 
plana v naravo in varovana območja v popolnem skladu s Pravilnikom o presoji … (UL RS 
130/2004 in 53/2006) za posamezna območja. Narejena presoja sprejemljivosti, ki sicer ne 
ustreza  Pravilniku do potankosti, ga pa vsebinsko in smiselno zadovolji.  
 
Pravilnik o presoji vplivov bo upoštevan pri izdelavi presoje vplivov na okolje za vsako 
posamezno lokacijo (skladno z vso veljavno zakonodajo in usmeritvami programa). Če za lokacijo 
ni potrebno izdelati presoje vplivov na okolje, potem bo lokacija sledila splošnim usmeritvam 
programa.   
 
Dodatek okoljskega poročila je dokument za presojo sprejemljivosti vplivov plana na varovana 
območja, ki se lahko uporablja tudi kot samostojen dokument. S tem smiselno zadostimo 
drugemu odstavku 3. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite 
presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list št. 73/05), ker ločeno prikazujemo 
ugotovitve, ki se nanašajo na varovana območja.  
 



MINERALNE SUROVINE – III. del 
 
130

2.  OPIS SPLOŠNEGA NAČRTA DRŽAVNEGA PROGRAMA 
GOSPODARJENJA Z MINERALNIMI SUROVINAMI 

 
 
2.1. PODATKI O PROGRAMU  
 
Z državnim programom gospodarjenja z mineralnimi surovinami 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. Obvezno izhodišče za 
izdelavo državnega programa so stopnja varovanja okolja pred obremenitvami in varstveni režim 
zavarovanih mineralnih surovin. Državni program je sestavljen iz splošnega načrta in načrtov 
gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami (5. člen ZRud). 
 
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 surovinami, ob upoštevanju posebnosti po posameznih območjih in posameznih 
mineralnih surovinah (6. člen ZRud). 
 
Splošni načrt gospodarjenja z mineralnimi surovinami je strokovna podlaga za izdelavo 
prostorskih sestavin planskih aktov države in lokalne skupnosti (10. člen ZRud). 
 
Splošni načrt državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami, ki je predmet tega 
okoljskega poročila, je razvojni oziroma strateški del državnega programa gospodarjenja 
 
V Državnem programu gospodarjenja z mineralnimi surovinami so opredeljeni usmeritve, cilji in 
dejavnosti države v obdobju 2008 - 2017, od raziskav in izkoriščanja mineralnih surovin do 
sanacije zaradi izkoriščanja degradiranih površin na ozemlju Republike Slovenije.  
 
Državni program temelji na zakonskih osnovah pravnega reda Slovenije, stanju in trendih sektorja 
izkoriščanja mineralnih surovin v Sloveniji in svetu (predvsem v Evropski uniji), raziskanosti 
mineralnih surovin (zalog in virov), obvladovanju tehnologije raziskav in izkoriščanja. 
 
 
2.1.1. OPIS IN CILJI PROGRAMA 
 
Program vsebuje preambulo, uvod (opredelitev pojmov, zakonski okvir), izhodišča državnega 
programa (vrsta mineralnih surovin, analiza stanja in trendov, stanje v Sloveniji, trendi v EU in 
svetu ter mednarodne obveznosti, razvojne možnosti, povezave z drugimi sektorji, odprta 
vprašanja, operativna izhodišča), cilji državnega programa (splošni cilji, programske usmeritve), 
način in pogoji izvajanja (načela izvajanja programa, organiziranost in pristojnosti Sektorja za 
rudarstvo, prostorski vidik, ravnanje z okoljem, kakovost delovanja in produktov, raziskave in 
razvoj, organizacija mreže lokacij pridobivanja mineralnih surovin za gradbeništvo, obveznosti 
nosilcev rudarske pravice, načrt gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami, akcijski 
plan državnega programa), sklep in prilogi (Mineralne surovine v Sloveniji v letu 2005 in 
kartografski del). 
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Izhajajoč iz temeljne usmeritve Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami, da 
»gospodarjenje vodi k zagotavljanju mineralnih surovin ter ohranjanju dostopnosti naravnih virov 
prihodnji generaciji po načelih trajnostnega razvoja«, pri čemer je temeljno načelo trajnostnega 
razvoja pri gospodarjenju z mineralnimi surovinami uravnoteženost med gospodarskimi, 
okoljevarstvenimi in družbenimi vidiki, so izpeljane splošne in programske usmeritve državnega 
programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami.  
 
Splošne usmeritve so:  
• preudarna raba naravnih virov (mineralnih surovin),  
• konkurenčna sposobnost sektorja,  
• komunikacija in partnerstvo s ciljnimi, zainteresiranimi skupinami in posamezniki,  
• usklajenost z usmeritvami drugih sektorjev na nivoju države.  
 
Racionalna/preudarna raba zajema okoljski vidik (varovanje okolja in dostopa do mineralnih 
surovin, reciklažo, sanacijo), ekonomski vidik (pristop na osnovi življenjskega cikla) ter družbeni 
vidik (družbena sprejemljivost). Ukrepi države za stabilno gospodarjenje v znanem, s konkurenco 
primerljivim okoljem bodo povečali konkurenčno sposobnost. Partnerstvo v sodelovanju med 
proizvajalci, državo (državnimi institucijami), nevladnimi organizacijami ter lokalnim 
prebivalstvom se bo vzpostavilo s primerno komunikacijo. Za učinkovito izvajanje je potrebna 
usklajenost z gospodarskimi in okoljskimi politikami znotraj države Slovenije ter usklajenost z 
evropskimi in ostalimi mednarodnimi usmeritvami in direktivami. S temi usmeritvami bomo 
dosegli varnost za ljudi in okolje, povečali učinkovitost, znižali stroške, spodbudili raziskave in 
razvoj. 
 
Programske usmeritve državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami so: 
1. uravnotežena oskrba mineralnih surovin iz domačih virov,  
2. zagotavljanje strateških surovin, predvsem energetskih, 
3. usklajenost delovanja z drugimi sektorji, 
4. zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in lokalno skupnost, 
5. kar najboljše poznavanje in varovanje potenciala ter izkoristljivosti mineralnih surovin, 
6. uporaba domačih mineralnih surovin za potrebe naravne in kulturne dediščine ter druge 

posebne namene, vključno z ohranjanjem rudarstva, ki je sestavni del krajine. 
 
K 1. točki 
Izkoriščanje mineralnih surovin je na več načinov razvojni dejavnik okolja, v katerem poteka. 
Razvojne dejavnosti so lahko tudi terciarne ali kvartarne, povezane s podporo izkoriščanju ali z 
njegovo dopolnitvijo. Za optimalno zadovoljevanje lastnih potreb je potrebna vzpostavitev 
evropsko primerljivega legalnega okvira izkoriščanja mineralnih surovin. Okvir ima predvsem 
naslednje opore: (a) dostop do prostora za raziskovanje in izkoriščanje, (b) stabilnost investicije 
in zaščita nosilcev rudarske pravice, (c) mednarodno primerljiva davčna obremenitev, (d) dogovor 
z lokalno skupnostjo. Za zagotavljanje uravnotežene optimalne oskrbe je potrebno letno 
usklajevanje med nosilci rudarske pravice in državo. Usklajevanje poteka na podlagi letnega, 
zakonsko opredeljenega poročanja nosilcev rudarske pravice. Za uravnoteženo oskrbo z 
mineralnimi surovinami za gradbeništvo, ki jih lahko gospodarski subjekti konkurenčno pridobijo 
na več lokacijah na posameznem območju ali regiji, je možno s pomočjo različnih instrumentov 
organizirati med gospodarskimi, okoljskimi in družbenimi vidiki uravnoteženo mrežo lokacij 
izkoriščanja. 
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K 2. točki 
Na podlagi odločitev o pomembnosti posameznega naravnega vira, ki je širše družbeno 
opredeljen kot strateški, je potrebno zagotavljati ustrezne količine za potrebe porabnikov 
predvsem z narodno-gospodarskega stališča. V primeru mineralnih surovin so to zlasti 
energetske mineralne surovine. 
 
K 3. točki 
Usklajevanje z drugimi sektorji je nujno, predvsem tistimi z močnejšim vplivom na prostor 
(okolje, naravo) po horizontali pa tudi po vertikali. Po slednji se program gospodarjenja z 
mineralnimi surovinami, in s tem predlog sektorja, povezuje z usmeritvami prostorskega razvoja 
Slovenije. 
 
K 4. točki 
Spodbujati je potrebno varovanje vseh sestavin okolja v celotnem rudarskem ciklu, predvsem pa v 
času izkoriščanja. Varovanje naj presega z zakoni opredeljene obveznosti. Ob tem naj potekajo 
intenzivni dogovori z lokalno skupnostjo. Osnovno varovanje je izpolnjevanje že sprejetih 
zakonskih obveznosti (presoja vplivov na okolje). Poleg tega je potrebno vpeljati ustrezen sistem 
zaščite in varovanja naravnih virov (mineralnih surovin) za njihovo morebitno izkoriščanje v 
prihodnosti (v okviru potencialnih prostorov). 
 
K 5. točki 
V tej usmeritvi sta poudarjena: (a) ohranjanje in razširjanje znanja, povezanega z izkoriščanjem 
mineralnih surovin (rudarstvo, geotehnologija, geologija, ekonomija, tehnološke, organizacijske 
in okoljske vede) in (b) ustrezna državna informacijska podpora. Izkoristljivost mineralnih 
surovin se poveča s kakovostjo produktov in procesov. Kakovostni izdelek je tržno konkurenčen, 
družbeno sprejemljiv in okolju prijazen, prav tako pa tudi kakovostni proces celotnega rudarskega 
cikla. 
 
K 6. točki 
Domača (avtohtona) mineralna surovina naj se uporablja za: (a) tradicionalne izdelke domače 
obrti, (b) tradicionalne industrijske izdelke (opekarstvo), (c) izdelke ali gradnjo, s katero se varuje 
avtohtonost krajine (strešniki, škarpe, kamnite obloge, robniki in podobno), (d) priporočljiva je 
uporaba najmanj 30 % domačih materialov za oblaganje zgradb (naravni kamen), za gradnje, ki 
nimajo avtohtonega videza, ter (e) ohranjanje avtohtone kulture bivanja. Rudnik (površinski ali 
podzemni), ki še ima v bližnji prihodnosti možnost ekonomskega obratovanja, naj država 
subvencionira za krajše obdobje. Subvencija je lahko namenjena tudi optimalni izrabi zalog, kajti 
dostikrat z zapiranjem rudnika preostale zaloge postanejo dokončno neizkoristljive. Ne glede na 
konkurenčnost oziroma ekonomičnost naj država s subvencijami poskrbi za tisti del rudarstva – 
izkoriščanja mineralnih surovin, ki predstavljajo sestavni del krajine (specifični kamnolomi, 
glinokopi, gramoznice, soline in drugi podobni rudarski obrati). 
 
 
Način izvajanja 
 
Programske usmeritve temelje na načelih trajnostnega razvoja, ki jih je potrebno uveljavljati in 
izvajati pri gospodarjenju z mineralnimi surovinami. Načela delimo na splošna in specifična: 

• Splošna načela 
o zadovoljevanje potreb družbe, 
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o integracija razvoja industrije/družbe in varovanja okolja, 
o med-generacijska enakost, 
o znotraj generacijska enakost. 

• Specifična načela 
o okoljska načela 

 ravnanje znotraj nosilne sposobnosti ekosistema, 
 minimalno potrebno izčrpavanje neobnovljivih virov, 
 načelo »onesnaževalec plača«,  
 načelo previdnosti,  
 ekološka učinkovitost.   

o družbeno-politična načela 
 udeležba javnosti, 
 komunikacija in vzgoja, 
 proces odločanja na podlagi soglasja, 
 večja institucionalna učinkovitost in sposobnost zagotoviti najbolj smotrno 

izkoriščanje od začetka do konca (raziskave, odpiranje, pridobivanje, 
zapiranje, sanacija), optimalna velikost proizvodnje, da lahko ustrezno 
zavaruje okolje in ljudi, 

 nacionalna suverenost nad mineralnimi surovinami.  
o gospodarska načela 

 upoštevanje polne proizvodne cene,   
 konkurenčnost (vsaka pokrajina/regija mora imeti vsaj dve možnosti 

preskrbe s konkurenčno mineralno surovino). 
 
 
2.1.2. OBMOČJE, KI GA ZAJEMA PROGRAM 
 
Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami zajema celotno območje Republike 
Slovenije. 
 
 
2.1.3. NAMENSKA RABA PROSTORA  
 
Prostorski vidik državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami je opredeljen v 10. 
členu Zakona o rudarstvu, ki govori o povezavi s prostorskim planiranjem. Potrebni so dovolj 
veliki prostori za dejansko ali morebitno gospodarjenje z mineralnimi surovinami. Te je možno 
zagotoviti tako, da se:  
• ohrani obstoječe raziskovalne in pridobivalne prostore (Karta nahajališč z rudarsko 

pravico je v prilogi),  
• jih razširi do meje možnega ali ohrani predvidene prostore širitve (kar je tudi že v 

obstoječih dolgoročnih planih) ter po določenih merilih opredeli nove prostore, do 
katerih bi bil dostop olajšan (nove lokacije), kar skupaj tvori potencialne prostore,  

• zagotovi integracijo prostorov sanacije (rekultivacije) v okolje. 
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2.1.4. PREDVIDENO OBDOBJE IZVAJANJA 
 
Predvideno obdobje izvajanja programa je od 2008 do 2017, kar je opredeljeno v Zakonu o 
rudarstvu. Pred iztekom tega obdobja bo izdelano poročilo o izvedenih ukrepih ter ocena 
doseganja ciljev. Na podlagi poročila se program ponovno izdela ali pa vlada odloči o njegovi 
spremembi ali podaljšanju. 
 
 
2.1.5. POTREBE PO NARAVNIH VIRIH  
 
Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami vodi k zagotavljanju mineralnih surovin 
ter ohranjanju dostopnosti naravnih virov prihodnji generaciji po načelih trajnostnega razvoja 
ozemlja Republike Slovenije. Mineralne surovine delimo na: 

• energetske mineralne surovine, 
• kovinske mineralne surovine,  
• nekovinske mineralne surovine 

o mineralne surovine za predelovalno industrijo in drugo uporabo (industrijski   
minerali in industrijske kamnine),  

o mineralne surovine za industrijo gradbenih materialov,  
o mineralne surovine za gradbeništvo. 

• mineralne surovine – ostale. 
 
Za oskrbo z mineralnimi surovinami so potrebni tudi ostali naravni viri, na tem mestu je 
potrebno izpostaviti predvsem prostor. Lokacije izkoriščanja mineralnih surovin so pogosto na 
gozdnih površinah, kjer je pred izkoriščanjem mineralnih surovin potrebna sečnja. Za izvajanje 
dejavnosti je potrebna energija (večinoma elektrika in nafta) in dostikrat tudi voda. 

 
Tabela 1 Proizvodnja nekovinskih mineralnih surovin v zadnjih letih v Sloveniji 
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Program je usmerjen v oskrbo z mineralnimi surovinami iz nahajališč na slovenskem ozemlju. 
Potrebe narekuje struktura gospodarstva, stanje infrastrukture ter njihov razvoj. Slovenska 
družba, vključno z gospodarstvom se oskrbuje z mineralnimi surovinami po tržnih načelih iz 
slovenskih in tujih nahajališč. 
 
V zgornji preglednici (tabela 1) je vidna proizvodnja nekovinskih mineralnih surovin v zadnjih 
letih. V preglednici niso zajete količine mineralnih surovin iz rek ter viški pri gradnjah. Prav tako 
niso zajete količine, pridobljene po recikliranju gradbenih odpadkov.   
 
Poleg tega je bilo v letu 2006 izkopanega še 4,5 milijona ton premoga in pridobljene 290 ton 
nafte in 4,2 milijonov m3 zemeljskega plina ter 1.600 ton morske soli. 
 
 
2.1.6. PREDVIDENE EMISIJE, ODPADKI IN RAVNANJE Z NJIMI 
 
V sklopu izvedbe programa nastajajo emisije in odpadki. Vplivi na okolje so zakonsko urejeni po 
ustrezni okoljski zakonodaji. Emisije, razen odpadkov, so obravnavane v posameznih ločenih 
segmentih v poglavju IV. (Segmenti okolja). Zaenkrat še ni sistematične spremljave vpliva na 
okolje te dejavnosti na državni ravni. Ena od posledic okoljskega poročila bo ravno okoljski 
monitoring na državni ravni.  
 
Pomladi 2006 je bila sprejeta Direktiva 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. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, ki so potrebni za 
uskladitev s to direktivo, do 1. maja 2008. Količina teh odpadkov v času izdelave okoljskega 
poročila ni bila znana, vsekakor pa je potrebno z odpadki ravnati v skladu z zakonodajo na 
področju odpadkov. Direktiva zajema ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri raziskovanju, 
pridobivanju, bogatenju in skladiščenju mineralnih surovin in obratovanju kamnolomov, v 
nadaljevanju „rudarski odpadki“. Iz področja uporabe te direktive so izključeni: 

 odpadki, ki nastanejo pri raziskovanju, pridobivanju in bogatenju mineralnih surovin ter 
obratovanju kamnolomov, ki pa ne nastanejo neposredno kot posledica teh postopkov; 

 odpadki, ki nastanejo pri raziskovanju, pridobivanju in bogatenju mineralnih surovin na 
morju;  

 injiciranje vode in ponovno injiciranje izčrpane podzemne vode, kot je določeno v prvi in 
drugi alinei člena 11(3)(j) Direktive 2000/60/ES, do mere, ki jo dopušča ta člen. 

 
Za inertne odpadke in neonesnažena tla, ki so posledica raziskovanja, pridobivanja, bogatenja in 
skladiščenja mineralnih surovin ter obratovanja kamnolomov, in odpadke, ki nastanejo pri 
pridobivanju, predelavi in skladiščenju šote, ne veljajo vsi členi direktive.  
 
Direktiva je v fazi implementacije v slovensko zakonodajo. V ta namen je bil izdelan pregled 
nastajanja rudarskih odpadkov v prevladujočih površinskih kopih nekovinskih mineralnih surovin. 
Na podlagi rezultatov pregleda lahko zaključimo naslednje: 
 
V Sloveniji imamo predvsem nenevarne rudarske odpadke, ki jih podjetja pretežno uporabijo za 
sanacijo (na primer kmetijskih zemljišč) in opuščenih delov pridobivalnega prostora. Nekatera 
podjetja sanirajo tudi kamnolome, od koder je bila mineralna surovina odpeljana nelegalno. V 
Sloveniji nastane približno 2,1 milijonov ton rudarskih odpadkov na leto. Kar ¾ rudarskih 
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odpadkov predstavljata odkrivka in jalovina. Pri procesih bogatenja pa nastane ¼ vseh rudarskih 
odpadkov. V Sloveniji prevladuje pripravljalno bogatenje, pri katerem ne nastajajo nevarni 
rudarski odpadki. Postopki neposrednega bogatenja se uporabljajo manj pogosto, vendar tudi pri 
teh postopkih ne nastajajo nevarni rudarski odpadki. Količino rudarskih odpadkov podjetja 
zmanjšujejo tudi z novimi metodami pridobivanja (npr. SPD metoda). Nekatera podjetja rudarske 
odpadke uporabljajo tudi v nadaljnji proizvodnji (npr. podjetje Termit d.d. izdeluje t.i. »umetno 
pripravljeno zemljino«). Za dostop do mineralne surovine se v samem odkopu odstranita odkrivka 
in jalovina. Da se jalovina še dodatno izloči, se mineralno surovino bogati. Najpogostejši 
postopki bogatenja so: pranje, drobljenje in klasiranje. Rudarske odpadke lahko razvrstimo v štiri 
skupine. V Sloveniji imamo le dve skupini, in sicer inertne in nenevarne rudarske odpadke. 
Nevarnih rudarskih odpadkov in mineralnih surovin, ki bi po pridobivanju in predelavi vsebovale 
nevarne snovi, v Sloveniji nimamo. Rudarski odpadki, ki nastajajo pri pridobivanju in bogatenju, 
pri nas ne predstavljajo tveganja za okolje ter za zdravje ljudi. Pozornost je treba nameniti le, če 
so nahajališča v bližini orudenj s težkimi kovinami ali v bližini orudenj z radioaktivnimi elementi. 
Največja količina rudarskih odpadkov nastane pri pridobivanju in predelavi tehničnega kamna 
(dolomita in apnenca) ter proda in peska. To so tudi mineralne surovine, ki se pri nas pridobivajo 
v največjih količinah, predvsem za potrebe gradnje avtocest. Gledano v odstotkih največ 
rudarskih odpadkov na enoto nastane pri pridobivanju in obdelavi naravnega kamna, kjer je pri 
površinskem pridobivanju od 5–10 % izkoristek, pri podzemnem pridobivanju pa 20 %. Ti 
odstotki se še znižajo, saj pri razrezu v plošče nastaja mulj. Tudi pri pridobivanju in predelavi 
roženca ter kremenovega peska so izgube približno 40 %, saj morata biti ti dve surovini za 
nadaljnjo uporabo zelo čisti in ne smeta vsebovati primesi. Pri pridobivanju in bogatenju 
tehničnega kamna – apnenca so izgube le 5 % oz. manj, saj so apnenci v Sloveniji zelo čisti. Pri 
pridobivanju tehničnega kamna – dolomita so izgube do 12 %, ker so dolomiti v Sloveniji 
(predvsem v osrednji Sloveniji in na Dolenjskem) precej pretrti. 
 
V Sloveniji je leta 2005 pri pridobivanju in predelavi nekovinskih mineralnih surovin nastalo 
približno 2,1 milijonov ton rudarskih odpadkov. Ti rudarski odpadki so razvrščeni med nenevarne 
in inertne rudarske odpadke. 
 
Za ostalimi odpadki je potrebno ravnati v skladu z zakonodajo:  

 Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03 in 41/04). 
 Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 3/03, 

41/04, 50/04, 62/04), med gradnjo uvesti sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih 
odpadkov glede na možnosti ponovne uporabe posameznih frakcij.  

 Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov  (Uradni list RS, št. 3/03, 44/03 in 
41/04). 

 
 
2.2. PODATKI O ALTERNATIVNI VARIANTI 
 
Državni program vsebuje splošne in programske cilje in ni zasnovan variantno oziroma nima 
predvidenih več scenarijev. Zaradi tega ni možno govoriti o alternativnih variantah. V prihodnosti 
lahko govorimo le o stanju, ko se program izvaja ali ko se program ne izvaja (ničelna varianta). 
Vmesna možnost, delno izvajanje program, bi bila špekulacija in je zaradi tega ne upoštevamo. 
V primeru neizvajanja programa bodo ostala in se poglobila nerešena vprašanja zapisana v 
programu: »V Sloveniji se pojavljajo naslednja bistvena nerešena vprašanja izkoriščanja 
mineralnih surovin: 
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• nelegalno izkoriščanje mineralnih surovin, 
• neučinkovita organiziranost državne uprave na področju rudarstva, 
• nezadostna komunikacija znotraj sektorja rudarstvo ter sektorja z lokalno skupnostjo in 

nevladnimi organizacijami,   
• nedostopnost in visoka cena zemljišč za raziskovanje in izkoriščanje.« 

 
Vsako nerešeno vprašanje po svoje negativno vpliva na uravnoteženo zagotavljanje mineralnih 
surovin, in sicer kot nelojalna konkurenca, neutemeljeno visoke (prenizke) zahteve za varovanje 
okolja oziroma za odškodnine zaradi degradacije bivalnega okolja ali narave in nestrokovnosti pri 
izkoriščanju. Mineralne surovine brez plačila dajatev so nelojalna konkurenca legalnim 
proizvajalcem. Poleg tega je premalo učinkovita implementacija zakonodaje še vedno odprto 
vprašanje oziroma težava.  
 
V primeru izvajanja programa predvidevamo, da se bo stanje izboljšalo, zmanjšal so bo pritisk na 
okolje, povečala se bo učinkovitost implementacije in s tem predvsem družbena sprejemljivost.  
 
 
3. IZHODIŠČA ZA PRESOJO IN PODATKI O STANJU OKOLJA 
 
 
3.1. ZAKONODAJA 
 
V tem poglavju je predstavljena integracija rudarske in ostale zakonodaje, vključno z ostalimi 
razvojnimi dokumenti (strategije, programi, ….). Državni program gospodarjenja z mineralnimi 
surovinami te zahteve in pobude upošteva, ker je ena izmed njegovih ključnih nalog čim večja 
integracija dejavnosti v prostor in družbo.    
 
 
3.1.1 SLOVENSKA ZAKONODAJA 
 
Zakoni in drugi pravni akti države, ki urejajo različna področja, povezana z raziskovanjem, 
izkoriščanjem in gospodarjenjem z mineralnimi surovinami, so: 

• za rudarstvo: Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04), Energetski zakon (Uradni list 
RS, št. 79/99, 8/00, 110/02, 50/03, 51/04), Resolucija o Nacionalnem energetskem 
programu (Uradni list RS, št. 57/04); Uredba o določanju plačila za sanacijo posledic 
rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00), Uredba o načinu določanja plačila za rudarsko 
pravico (Uradni list RS, št. 43/00, 41/02, 52/03, 64/04), Uredbe o podelitvi rudarske 
pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin 
(Uradni list RS, št. 103/00, 85/01, 99/01, 52/02, 81/02, 39/03, 119/03, 66/04, 83/04, 
59/05, 97/06, 8/07);  

• za okolje: Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 33/07), Zakon 
o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04), Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 
110/02, 2/04, 41/04); 

• za prostor: Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni list RS, št. 33/07), 
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04); 

• za kmetijstvo: Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB1, Ur.l. RS, št. 55/03). 
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Med njimi je posebej potrebno izpostaviti Zakon o rudarstvu, ki daje neposredno zakonsko 
osnovo Državnemu programu gospodarjenja z mineralnimi surovinami. Zakon o rudarstvu 
(Uradni list RS, št. 98/04) 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. Vsebinsko določa Zakon o rudarstvu 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; 

 način podeljevanja rudarske pravice, pristojnosti in način izdajanja posameznih 
dovoljenj, organizacijo in način izvajanja inšpekcijske službe na področju rudarstva.  

 
Primarno izhodišče za Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami je Zakon o 
rudarstvu (ZRud), ki opredeljuje programiranje in načrtovanje na področju gospodarjenja z 
mineralnimi surovinami v svojem drugem poglavju s členi od 5 do vključno 10 (II. Programiranje 
in načrtovanje na področju gospodarjenja z mineralnimi surovinami). Pri tem je za prostorski 
plan najpomembnejši 10. člen (povezanost s prostorskim planiranjem), ki se glasi: ”Splošni načrt 
gospodarjenja z mineralnimi surovinami je strokovna podlaga za izdelavo prostorskih sestavin 
planskih aktov države in lokalne skupnosti. Načrt gospodarjenja s posameznimi mineralnimi 
surovinami je strokovna podlaga za izdelavo prostorskega izvedbenega načrta. Prostorski 
izvedbeni načrt je podlaga za izdajo dovoljenja za poseg v prostor z namenom raziskovanja in 
izkoriščanja mineralnih surovin na podlagi določb zakona, ki ureja naselja in druge posege v 
prostor.” 
 
Ostali pomembnejši členi ZRud, povezani s programiranjem in načrtovanjem na področju 
gospodarjenja z mineralnimi surovinami, so: 

 Izdaja koncesijskega akta je odvisna od državnega programa gospodarjenja z mineralnimi 
surovinami. V 15. členu (akt za podelitev rudarske pravice) ZRud pravi: “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«. Na tem mestu je jasno 
opredeljena povezava z državnim programom. Sledenje tega je jasno tudi iz 17. člena.  

 V 17. členu (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, ko je vlogo prejela, pričeti postopek za izdajo 
koncesijskega akta iz 15. člena tega zakona, razen v primerih: …………..  - če 
predlagano raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne surovine ni v skladu z državnim 
programom iz 5. člena tega zakona, .........”. V tem členu zakon predvideva, da so v 
državnem programu precej natančno opredeljeni cilji, pogoji raziskovanja in izkoriščanja 
kakor tudi obsežna podatkovna baza o potencialnih lokacijah nahajališč mineralnih 
surovin. Slednje bo zajeto v načrtih gospodarjenja s posameznimi mineralnimi 
surovinami. 

 V mnogih členih ZRud je navedeno poročanje o izvedenih aktivnostih ali stanju kot: o 
rezultatih raziskav (28. člen), o elaboratu (29. člen) ter o stanju zalog (30. člen). Le-ti in 
ostali podatki služijo kot osnova za preverjanje državnega programa, tako tudi za 
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njegovo dopolnitev. Pri tem je potrebno detajlneje definirati, kaj se lahko javno objavi 
(31. člen).  

 Financiranje državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami je predvideno 
iz rudarskega sklada (38. člen ZRud). 

 
Pri izdelavi pričujočega poročila so bili še posebej upoštevani naslednji podzakonski akti:  

• P R A V I L N I K o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na 
varovana območja / Uradni list RS 130/2004 z dne 3. 12. 2004 

• P R A V I L N I K o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja / Uradni list RS 
53/2006 z dne 23. 5. 2006 

• R E S O L U C I J A O NACIONALNEM PROGRAMU VARSTVA OKOLJA 2005–2012 
(ReNPVO) /  Uradni list RS 2/2006 z dne 6. 1. 2006 

• Z A K O N  O VODAH (ZV-1) Uradni list RS 67/2002 z dne 26. 7. 2002 
• U R E D B A o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) /Uradni list RS 

49/2004 z dne 30. 4. 2004 
• U R E D B A o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih 

(območjih Natura 2000) /    Uradni list RS 110/2004 z dne 11. 10. 2004 
• O D L O K  O  STRATEGIJI PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE (OdSPRS) Uradni list 

RS 76/2004 z dne 15. 7. 2004 
 
 
V nadaljevanju podajamo primere upoštevanja podzakonskih aktov: 
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1. Tabela iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja / Uradni list RS 53/2006 z dne 23. 5. 
2006 
PRILOGA 2 
POGLAVJE XIII. 
OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN 
 
POSEG V 
NARAVO 

FIZIČNO 
PREKRIVANJE 

OPOMBA OBMOČJE 
NEPOSREDNEGA 
VPLIVA (v m) 

DALJINSKI 
VPLIVI 

OBMOČJE 
DALJINSKEGA 
VPLIVA 

Določitev 
oziroma 
razširitev 
pridobivalnih in 
raziskovalnih 
prostorov 
nahajališč 
mineralnih 
surovin (prod, 
pesek, glina, 
trda kamnina, 
gramoz, 
kamen) 

VSE SKUPINE 0 20 Vodne ptice, 
ribe in piškurji, 
kačji pastirji, 
mehkužci, 
tekoče vode, 
obrečni in 
barjanski 
gozdovi, 
mokrotna 
travišča pod 
gozdno mejo, 
barja, plazilci 
(sklednica), 
sesalci (bober in 
vidra) 

500 

Določitev 
oziroma 
razširitev 
pridobivalnih in 
raziskovalnih 
prostorov 
nahajališč 
mineralnih 
surovin (prod, 
gramoz, 
drobljenec) v 
strugi vodotoka 

Vodne ptice, 
ribe in piškurji, 
kačji pastirji, 
sesalci (bober 
in vidra), 
mehkužci 

0 20 0 0

 
Program gospodarjenja z mineralnimi surovinami upošteva zgornjo tabelo kot zakonsko podlago 
o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja, če ni 
mogoče določiti pridobivalnih ali raziskovalnih prostorov izven varovanih območij. Slednje 
največkrat ni možno v primerih, ko gre za širitev prostorov namenjenih za rudarstvo, katerih 
osnovni prostori leže znotraj varovanih območij.      
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ODLOK O  STRATEGIJI PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE (OdSPRS) Uradni list RS 76/2004 
z dne 15. 7. 2004 ima trikrat neposredno omenjene mineralne surovine. Državni program 
gospodarjenja upošteva usmeritve Strategije: 
 
1. Preudarna raba naravnih virov (stran 9225) 
8  Preudarna raba naravnih virov 
   8.1   Varčna in večnamenska raba tal in virov. 
   8.2   Smotrna raba prostora za urbanizacijo in nadzor nad širjenjem urbanih območij. 
   8.3   Ohranjanje pridelovalnega potenciala tal za kmetijsko rabo. 
   8.4   Uravnotežena oskrba z mineralnimi surovinami. 
   8.5   Razmeščanje dejavnosti tako, da se zagotovi ravnovesje med možnostmi oskrbe in 
         potrebami po vodi. 
   8.6   Spodbujanje rabe obnovljivih virov, kjer je to prostorsko sprejemljivo. 
 
2. Samooskrba z mineralnimi surovinami (stran 59) 

3.3 Raba naravnih virov 
 (1) Naravni viri, tla, voda, zrak, gozd, mineralne surovine in prostor so pomembni za prostorski 
razvoj države in kvaliteto bivanja, pri čemer se zagotavlja tako stopnjo samooskrbe in 
neodvisnost države od tujih virov, ki jo je glede na razpoložljivost gospodarsko izkoristljivih 
naravnih virov, družbeno sprejemljivost izrabe in čim manjše okoljske vplive mogoče doseči. 
    (2) Zagotavlja se gospodarno, preudarno in prostorsko racionalno rabo naravnih virov, da se 
ohranjajo potenciali, obnovljivost in kvaliteta, da se zagotovi njihov dolgoročni obstoj in se 
ohranja biotska raznovrstnost, naravne vrednote in kulturna dediščina. 
    (3) Dejavnosti in prostorske ureditve se umešča v prostor tako, da se pri tem ne zmanjšuje 
možnosti za izkoriščanje ali rabo neobnovljivih naravnih virov v prihodnosti ter tako, da je čim 
manj možnosti za nastanek onesnaženj naravnih virov, ki bi lahko potencialno zmanjšala njihovo 
kvaliteto in uporabnost. 
3.3.4 Samooskrba z mineralnimi surovinami (stran 61) 
    (1) Mineralne surovine so neobnovljivi naravni vir, s katerimi se gospodari tako, da je 
zagotovljena uravnotežena oskrba ter ohranjena dostopnost do mineralnih surovin za prihodnje 
generacije. Uravnotežena oskrba, ki temelji na usklajenosti okoljskih, gospodarskih in družbenih 
vidikov, upošteva prostorsko racionalno organizacijo dejavnosti glede na tržne in prostorske 
potrebe ter obsega zmanjšanje števila površinskih kopov mineralnih surovin. 
    (2) Pri izkoriščanju mineralnih surovin se stremi k optimizaciji pridobivanja in postopnemu 
zapiranju manjših objektov ter sanaciji nelegalnih kopov. Število objektov se optimizira glede na 
okoljska, gospodarska in družbena merila, ki vključujejo tudi geološko ustreznost, zadostno 
količino zalog, dovolj veliko letno proizvodnjo, funkcionalno povezanost z uporabniki, 
transportni radij prodaje, vidno neizpostavljenost območij in primerno oddaljenost od poselitve. 
Podana merila se uporabi tudi pri izdajanju koncesij za izkoriščanje mineralnih surovin. 
    (3) Pri načrtovanju prostora se zagotavlja varovanje virov mineralnih surovin za prihodnje 
generacije, kar predvideva omejitve za druge rabe na teh območjih. 
    (4) Nove objekte se odpira le v primerih, če gre za večje povečanje potreb, ki jih ni mogoče 
zadostiti z že odprtimi objekti na območju gospodarne transportne oddaljenosti. 
    (5) Prednostno se sanira kope, ki negativno vplivajo na sestavine okolja in bivalne kvalitete, ter 
kope, ki so v območjih, pomembnih zaradi nacionalne, regionalne ali lokalne prepoznavnosti. 
    (6) V območjih naravnih kakovosti prostora se kope praviloma sanira s povrnitvijo v naravno 
stanje ali v sekundarni biotop, v območjih prednostne rabe naravnih virov v zemljišča, namenjena 
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primarnim dejavnostim, na območjih poselitve v urbane rabe, na območjih prepoznavnosti pa v 
tako obliko, ki je najbolj optimalna z vidika zagotavljanja prepoznavnosti prostora. 
    (7) Z vidika uporabe in dostopnosti se oblikuje mesta strateških, gospodarsko pomembnih in 
avtohtonih, pogostih oziroma ostalih mineralnih surovin. 
    (8) Mesta strateških mineralnih surovin vključujejo obstoječa in potencialna nahajališča 
energetskih mineralnih surovin, pomembnih za oskrbo države z energijo. To so nahajališča 
premoga, urana, nafte in plina ter geotermični energetski viri. Mesta energetskih surovin se 
prostorsko varuje. 
    (9) Mesta pridobivanja gospodarsko pomembnih in avtohtonih mineralnih surovin vključujejo 
nahajališča kalcita, jezerske krede, bentonita, tufa, roženca, kremenovega peska in kremenovega 
proda, keramične in opekarske gline ter mineralne surovine za cementno industrijo. Z 
izkoriščanjem avtohtonih mineralnih surovin se zagotavlja predvsem tradicionalne gradbene 
materiale. 
    (10) Mesta pridobivanja ostalih (pogostih) mineralnih surovin so mesta izkoriščanja 
mineralnih surovin za gradbeništvo na podlagi meril enakomerne dostopnosti do mineralnih 
surovin na ravni regij, možnosti obnove naravnih značilnosti prostora ter družbene 
sprejemljivosti. Za mivko, gramoz in pesek se lahko izkorišča sprotne naplavine v rekah, vendar le, 
kadar se ugotovi majhno ranljivost vodnega ekosistema, kvalitete vode, geohidroloških lastnosti 
reke gor in dol vodno ter doživljajskih kvalitet vodne in obvodne krajine. 
    (11) V območjih nacionalne prepoznavnosti in naravnih kakovosti so dopustne tudi lokacije 
izkoriščanja redkih in edinstvenih mineralnih surovin, npr. granitov, tonalitov in marmorjev, če 
gre za občasne odvzeme. 
 
3. Naloge nosilca urejanje prostora za področje rudarstva (stran 72) 
(14) Nosilec urejanja prostora za področje rudarstva: 
    – določa potencialna nahajališča mineralnih surovin, določa perspektivne kope oziroma kope, 
kjer je predvideno prenehanje izkoriščanja mineralnih surovin in območja prednostnih sanacij, 
    – spremlja tržne potrebe po mineralnih surovinah ter izdeluje regionalne bilance potreb in 
porabe mineralnih surovin, 
    – vodi evidenco vseh kopov (tudi nelegalnih), jih valorizira glede na potrebe v državi in 
posamezni regiji ter skrbi za izdelavo programov sanacije, 
    – upošteva prostorske pogoje pri dodeljevanju rudarskih pravic in pri izdajanju dovoljenj za 
izvajanje rudarskih del. 
 
Te naloge so del spremljave državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami. 
 
 
RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU VARSTVA OKOLJA 2005–2012 (ReNPVO) /  
Uradni list RS 2/2006 z dne 6. 1. 2006 
 
Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami podpira trajnostno rabo naravnih virov 
v povezavi z Tematsko strategijo o trajnostni rabi naravnih virov (stran 18/19 ReNPVO). Še 
posebej se navezuje na Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki (stran 67 ReNPVO), 
ker so  gradbeni odpadki z ustrezno reciklažo pomemben vir oskrbe z mineralnimi surovinami za 
gradbeništvo.  
 
Mineralne surovine je potrebno re-integrirati v nacionalni program varstva okolja. 
 



MINERALNE SUROVINE – III. del 
 

143

Podrobnosti iz slovenske zakonodaje oziroma posamezni pravilniki so omenjeni tudi v 
nadaljevanju (poglavje 4. Segmenti okolja).  
Cilji Tematske strategije trajnostne rabe naravnih virov so: 

 analiza snovnih pretokov materialov in odpadkov, 
 pregled učinkovitosti okoljskih ukrepov, 
 cilji učinkovite rabe, prekinitev povezav med rastjo in porabo primarnih virov /negativnih 

vplivov na okolje, 
 promocija in spodbujanje proizvodnje in tehnologij, ki so okoljsko učinkovitejše, manj 

materialov, energije, 
 razvoj in izvajanje ostalih instrumentov (R&R, prenos tehnologij, ekonomski 

instrumenti, dobre prakse, kazalci).   
 
 
3.1.2. EVROPSKA ZAKONODAJA 
 
Pravna podlaga tega poročila je Direktiva 2001/42/EC o presoji vplivov planov in programov na 
okolje.  
 
Pomembna je v letu 2006 sprejeta Direktiva 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. Poleg te direktive je nujno upoštevati direktive EU, ki zadevajo rudarski 
sektor Slovenije: 
• 92/43/EC – NATURA 2000 (naravni habitati in flora/favna):  

o Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Habitatna direktiva) 

o Direktiva Sveta z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EGS) 
(Direktiva o pticah) 

• 2000/60/EC – direktiva o vodi 
o DIREKTIVA 2000/60/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. oktobra 

2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike 
• 85/337 – učinki določenih javnih in zasebnih projektov na okolje 

o DIREKTIVA SVETA (85/337/EGS) z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih 
javnih in zasebnih projektov na okolje 

• 96/61/EC – IPPC preprečevanje in kontrola onesnaževanja 
o Direktiva Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in 

nadzorovanju onesnaževanja 
• 96/82/EC – Seveso II 

o Direktiva Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih 
nesreč, v katere so vključene nevarne snovi 

• 1999/30/EC – mejne vrednosti SO2, NO2 …  
o Direktiva Sveta 1999/30/ES z dne 22. aprila 1999 o mejnih vrednostih žveplovega 

dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, trdnih delcev in svinca v 
zunanjem zraku 

• 1999/62/EC – obremenitev težkih vozil …  
o DIREKTIVA 1999/62/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. junija 

1999 o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna 
vozila 

• 2004/35/EC – okoljska odgovornost pri preprečevanju in sanaciji okoljskih škod  
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o Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o 
okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode 

• evropski katalog odpadkov (EWC)  
o Odločba Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju 

seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in 
Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s 
členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih 

• 1999/31/EC – odpadki in zapolnjevanje  
o Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na 

odlagališčih 
 
 
3.1.3. MEDNARODNE OBVEZNOSTI  
 
Pri gospodarjenju je potrebno upoštevati mednarodne okoljske konvencije, mednarodne pogodbe 
s področja varstva okolja in narave, ki jih je Republika Slovenija nasledila, sklenila po svoji 
osamosvojitvi, oziroma k njim (še) ni pristopila. S podpisom Kiotskega protokola k okvirni 
konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja, se je Republika Slovenija obvezala 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov v obdobju od leta 2008 do 2012, za 8 % z ozirom na 
izhodiščno leto 1986. 
 
Tabela 1. Mednarodne pogodbe s področja varstva okolja in narave, ki posredno vplivajo tudi na rudarstvo. 
 

Naslov Prevod Osnovni 
podatki

Status v 
RS

Vpliv na 
rudarstvo 

Convention on Wetlands of 
International Importance Especially as 
Waterfowl Habitat 

Konvencija o mokriščih, ki so 
mednarodnega pomena, zlasti kot 
prebivališča močvirskih ptic 

Ramsar, 1971 nasledstvo soline, gramoznice 

Convention for the Protection of the 
World Cultural and Natural Heritage 

Konvencija o varstvu svetovne 
kulturne in narave dediščine 

Paris, 1972 nasledstvo rudniki 

Montreal Protocol on Substances that 
Deplete Ozone Layer 

Montrealski protokol o substancah, ki 
škodljivo delujejo na ozonski plašč 

Montreal, 
1987 

nasledstvo rudarstvo in 
predelava 

Basel Convention on the Control of 
Transboundary Movements of 
Hazardous Wastes and Their Disposal 

Baselska konvencija o nadzoru 
uvoza/izvoza nevarnih odpadkov in 
njihovega odstranjevanja 

Basel, 1989 ratifikacija rudarstvo in 
predelava 

Convention on Biological Diversity Konvencija o biološki raznovrstnosti Rio de Janeiro 
1992 

ratifikacija rudniki 

Kyoto Protocol to the United Nations 
Framework Convention on Climate 
Change 

Kiotski protokol k okvirni konvenciji 
Združenih narodov o spremembi 
podnebja 

Kyoto, 1997 podpis TE - CO2 in 
 premogovniki - 
CH4 

Convention on the conservation of 
European wildlife and natural habitats 

Konvencija o varstvu prosto živečega 
evropskega rastlinstva in živalstva ter 
njunih naravnih življenjskih prostorov  
(Bernska konvencija) 

Bern, 1979 ratifikacija vsi pridobivalni 
prostori 

 
 
 
3. 2. PODATKI O STANJU OKOLJA 
 
Do sedaj ni bilo sistematičnega zbira podatkov o stanju okolja v zvezi z aktivnostmi rudarskega 
sektorja, ampak so podatki razpršeni po različnih institucijah, predvsem delih Agencije RS za 
okolje, pa tudi institucij za varstvo narave. To so bili tudi poglavitni viri informacij, ki jih 
podajamo v prilogah.  
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Podatki o okolju so se zbirali po okoljski in naravovarstveni zakonodaji in bodo integrirani v 
spremljavo državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami. 
 
Na tem mestu podajamo generalni pregled stanja okolja po sklopih: okolje, ohranjanje narave, 
varstvo človekovega zdravja, nadalje kulturne dediščine (arhitekturna in arheološka), krajina ter 
materialne dobrine.  
 
 V nadaljevanju smo posamezne segmente združili v sklope, in sicer: 

• Okolje: zrak, voda, tla, krajina, odpadki, podnebni dejavniki, materialne dobrine, 
• Narava: biotska raznovrstnost, živalstvo, rastlinstvo, 
• Družba: kulturna dediščina skupaj z arhitekturno in arheološko dediščino, prebivalstvo, 

in zdravje ljudi ter njihova medsebojna razmerja, dostop do naravnih virov. 
 
V letu dnu po sprejetju programa bo ugotovljeno nulto stanje ter razpoznane smeri pozitivnih 
trendov. S tem ko bodo podane vrednosti kazalcev, bo seveda tudi možno ugotoviti ciljne 
vrednosti posameznih kazalcev. 
 
Poznavanje današnjega stanja je fragmentarno, ker so podatki razpršeni po okoljevarstvenem in 
naravovarstvenem sektorju. Podjetja, ki se ukvarjajo z rudarsko dejavnostjo so dolžna poročati 
po okoljevarstveni zakonodaji za industrijo skladno z izdanimi dovoljenji. Vplivi na okolje so 
opazni in dostikrat moteči za okoljno prebivalstvo.  
 
Podatki o stanju na področju sektorja, ki jih imajo drugi sektorji, so v prilogah od 1 do 3 ter v 
prilogi 6. V prilogi 1 je Tabela nahajališč mineralnih surovin, kjer je potrebno izvesti celovito 
presojo vplivov na okolje (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave). Slednje bodo izvedla 
podjetja. V prilogi 2 je tabela naravnih vrednot v kamnolomih in jamah kamnolomov, ki jih je 
potrebno varovati, v prilogi 3 pa so priporočila za ravnanje, ko imajo opraviti z naravnimi 
vrednotami. 
V prilogi 6 so podatki ARSO o podjetjih, ki imajo podeljeno rudarsko pravico, in sicer (a) seznam 
izdanih okoljevarstvenih soglasij, (b) uraden podatek, da imajo Presojo vplivov na okolje (PVO), 
(c) podatki o zraku / izpusti v zrak, (d) podatki o vodah ter (e) seznam predelovalcev odpadkov.  
 
ZRAK 
Vpliv sektorja na zrak je vezan na emisije prahu, hrup ter vibracije. Rudarska podjetja, ki se 
ukvarjajo s površinskim izkoriščanjem, dostikrat emitirajo prah, manj pri samem pridobivanju, 
več pri bogatenju, še posebej če imajo postopke suhega sejanja, drobljenje ali mletja. V okolici se 
lahko pojavlja prah na rastlinju, poljih ter hišah, ki leže v smeri vetra. Na posameznih lokacijah, 
kjer je prah moteč za lokalno skupnost, že imajo sistem meritev količin prahu.  
 
Hrup pri pridobivanju je povezan z miniranjem v površinskih kopih, ves ostali hrup je zanemarljiv. 
V zadnjem času podjetja zmanjšujejo hrup pri miniranju s spremembo metode odkopavanja, 
zmanjšanjem števila večjih miniranj (ob hkratnem povečanju miniranja manjših količin).  
 
Pri miniranju se poleg prahu in hrupa lahko pojavljajo tudi vibracije, seizmični valovi. Jakost 
vibracij je odvisna od jakosti miniranja. Vibracije lahko povzročijo škodo na premoženju (na 
primer: razpoke v stenah hiš). Vibracije in hrup sta pri miniranju močno povezana; z 
zmanjšanjem hrupa se zmanjša tudi količina vibracij.     
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VODA 
Površinske in podzemne vode kontrolirajo po vodovarstveni zakonodaji, vključno s predpisanim 
monitoringom. Incidentov z opaznejšim onesnaženjem zaradi izkoriščanja mineralnih surovin ni 
zaznanih. 
 
Ni znanih večjih onesnaženj vode zaradi pridobivanja in bogatenja mineralnih surovin. Delno je 
to posledica netoksičnosti samih surovin in  procesov pridobivanja in bogatenja, predvsem pa 
spoštovanja predpisov s področja varstva okolja. 
 
Podjetja imajo, kjer je to zakonsko opredeljeno, monitoring vplivov na površinske in podzemne 
vode. Pri tem gre za vode, pridobljene znotraj pridobivalnega prostora kot posledica rudarskih del, 
vode, ki jih uporabljajo za celoten proizvodnji proces (vode iz bližnjih vodotokov, kakor tudi 
izpuste /prečiščene/ vode nazaj v vodotoke). Izpusti vode naj ne presegajo mejnih predpisanih 
vrednosti (po količini trdnih delcev kot po toksičnosti).  
 
Posebna pozornost varovanju vode je potrebna, ko z rudarskimi deli odkrijemo večje vodne 
površine (gramoznice pod nivojem talne vode).     
 
TLA 
Rudniki so redko na kmetijskih ali urbanih površinah, večinoma so na odročnejših lokacijah, 
morebiti gozdnih. Večina površinskih kopov ima za sanacijo pripravljena tla, ki so jih odstranili v 
času odpiranja, ker je to ustaljena praksa ter z več vidikov tudi najbolj primerna (ni dodatnih 
stroškov, ker je dovolj prostora za hranjenje; tla so enaka kot prej, kar zmanjša negativen vpliv in 
drugo).  
 
KRAJINA 
Z izkoriščanjem mineralnih surovin prihaja do spremembe oblik krajine. S sanacijo je možno 
ponovno vzpostaviti krajinske oblike (vendar večinoma ni možna povrnitev v prvotno stanje).  
Temeljna težava je premajhno število sanacij posledic rudarjenja, kar je posledica preteklih napak. 
Stari opuščeni nesanirani kopi so posledica nelegalnega pridobivanja ali neizvajanja zakonskih 
obveznosti. V zadnjih desetih letih se je kontrola poostrila, zato je pričakovati dosledno 
saniranje zaradi pridobivanja mineralnih surovin degradiranih površin. V prihodnosti bodo 
sanacije redno izvajane (zaradi sistema podeljevanja koncesij), sanirali pa se bodo tudi stari, 
opuščeni kopi, kjer bo to možno in smiselno. 
 
ODPADKI (rudarski) 
V Sloveniji je leta 2005 pri pridobivanju in predelavi nekovinskih mineralnih surovin nastalo 2,1 
milijonov ton rudarskih odpadkov. Kar 75 % rudarskih odpadkov v Sloveniji predstavljata 
odkrivka in jalovina. Preostanek pa je jalovina, ki nastane pri bogatenju. Največ rudarskih 
odpadkov na tono produkta nastane pri pridobivanju in obdelavi naravnega kamna, največ po 
količini pa pri pridobivanju in predelavi tehničnega kamna – dolomita in apnenca ter proda in 
peska. Ugotovljeno je bilo, da lahko v Sloveniji rudarske odpadke uvrstimo v dve kategoriji, in 
sicer med inertne in nenevarne rudarske odpadke. Podjetja količino odpadkov zmanjšujejo z 
novimi metodami pridobivanja, vendar pa so te metode dražje, zato jih uporabljajo le večja 
podjetja. Večinoma pa podjetja znižujejo količino rudarskih odpadkov tako, da jih uporabijo za 
sanacijo. 
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PODNEBNI DEJAVNIKI 
Sektor v okviru nerudarske zakonodaje sledi ciljem in zahtevam za zmanjšanje izpustov CO2. V 
sektorju ni posebno velikih izpustov CO2, posebno takih kot v termoelektrarnah, ki koristijo 
energetsko surovino – premog. Ker se večinoma rudarjenja na površini vrši na gozdnih območjih, 
gozd posekajo za čas pridobivanja. Pri tem najpogosteje posekajo le površine, ki so dejansko 
potrebne za rudarjenje, in ne celotnih površin pridobivalnih prostorov. Pogozdovanje je pogost 
način sanacije.   
 
MATERIALNE DOBRINE 
Večina držav, tudi Slovenija, ima tradicijo spremljanja proizvodnje mineralnih surovin ter gibanja 
količin zalog in virov le-teh. Za nemoteno oskrbo je potrebno poznavanje razmerja med 
proizvodnjo in zalogami, kakor tudi možnosti zamenjav surovin in materialov. Za mineralne 
surovine za gradbeništvo je potrebno tudi poznavanje možnosti oskrbe po manjših teritorialnih 
enotah (pokrajinah), na samo na nivoju države. Glede na geološke razmere je v Sloveniji zadostna 
količina mineralnih surovin, ki imajo ekonomsko upravičenost njihovega pridobivanja.    
 
NARAVA 
Opis stanja je v Dodatku tega poročila. Območja NATURE 2000 in ostala varovana območja so 
bila večinoma definirana kasneje kot koncesije za izkoriščanje mineralnih surovin (oziroma druga 
dovoljenja za izkoriščanje, ki so bila osnova za izdajo koncesij). Zaradi tega imamo večje število 
lokacij na varovanih območij, katerim naj bi se v prihodnje izogibali. Na lokacijah upoštevajo 
naravovarstveno zakonodajo in večinoma zgledno sodelujejo z zavodi za varstvo narave.  
 
DRUŽBA – KULTURNA DEDIŠČINA 
Zavest o ohranjanju kulturne dediščine je močno prisotna tudi v sektorju. Rudarska podjetja si 
prizadevajo ohraniti tako nerudarsko kot tudi rudarsko dediščino (predvsem tehnično). Stanje je 
zadovoljivo in se še izboljšuje. Objekti kulturne (in naravne) dediščine, ki so v vplivnem radiju 
rudnika, so ponavadi upoštevani že pri planiranju samega rudnika (umeščanje v prostor in način 
delovanja) oziroma pri omejitvah okoljskih ukrepov presoje vpliva na okolje.    
 
DRUŽBA – PREBIVALSTVO 
V zadnjih letih se vključenost lokalnega prebivalstva povečuje. To zmanjšuje možnost spora, 
vendar ni direktne povezave med vključenostjo in številom sporov, ker se z demokratizacijo 
odnosov na lokalni ravni povečuje tako pozitivna (sodelovanje) kot negativna (spori) vključenost 
lokalnega prebivalstva.    
 
DRUŽBA – ZDRAVJE LJUDI 
Stanje na področju povzemamo po zaključkih poročila rudarske inšpekcije za leto 2006: 
 
»Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov na področju varnosti in zdravja pri rudarskih delih se je v 
letu 2006 izvajalo v pravem pomenu. Regulirano izvajanje rudarskih del je v letu 2006 izhajalo iz 
uveljavljenih predpisov. Odgovorne osebe so s tem imele trdnejšo podlago pri izvajanju ukrepov. 
Tudi rudarska inšpekcija je s tem zagotovila ustreznejši nadzor.  
 
Ugotovitve pri izvajanju nadzorstva na področju varnosti in zdravja pri delu kažejo, da se ob 
umirjanju stanja glede gibanja števila nesreč pri delu v letu 2006, stanje na področju 
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu pri izvajanju rudarskih del izboljšuje. Kljub vsemu je 
zaskrbljujoče povečanje števila smrtnih primerov v zadnjih petih letih. Dejanskega vzroka za 
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povečanje ni mogoče natančno pojasniti. Gotovo pa bodo k boljšemu stanju v prihodnje 
pripomogli ustreznejši predpisi, ki jih bo potrebno čim prej v celoti uveljaviti v praksi.  
 
Ocena stanja varnosti in zdravja v slovenskem rudarstvu, ki temelji na ugotovljenih statističnih 
podatkih kaže, na ugodno smer razvoja trendov obravnavanih kazalcev tudi v bodoče. Na podlagi 
pozitivne ocene stanja večine kazalcev na področju varnosti in zdravja pri delu lahko  stanje 
varnosti in zdravja v rudarstvu utemeljeno ponovno ocenimo kot dobro. Pozitivno pa na 
trenutno doseženo stanje vpliva tudi uvajanje novih tehnologij, izobraževanje zaposlenih na 
področju varnosti in zdravja, praktična raba in razumevanje splošnega akta o varnosti in zdravju, 
strokovnost osebja na področju izvajanja strokovnih nalog iz varnosti in zdravja pri delu ter 
projektiranje in izvajanje nadzora«. 
 
DRUŽBA – DOSTOP DO NARAVNIH VIROV 
Za dostop do naravnih virov je predpogoj dostopnost ustreznih informacij. Dostopnost do 
informacij se izboljšuje, predvsem na državnem nivoju (kot posledica zakonodaje ter 
prostovoljnih aktivnosti), rahlo slabše je stanje na lokalnem nivoju.  Na državnem nivoju se 
informacije zbirajo na Ministrstvu, zadolženem za rudarstvo, Rudarski inšpekciji, nadalje na 
Geološkem zavodu Slovenije, kot ustanovi, ki strokovno podpira dela ministrstva ter na drugih 
sektorjih (Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za okolje in drugi) na nivoju države. 
 
Prikaz varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območij, na katerih je zaradi 
varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov ali kulturne dediščine predpisan 
poseben pravni režim, je podan v  Dodatku za presojo sprejemljivosti izvedbe programa  na 
varovana območja narave Okoljskega poročila za Splošni načrt Državnega programa 
gospodarjenja z mineralnimi surovinami. Zaradi tega navedena območja niso posebej prikazana. 
Zaradi obširnosti in nivoja programa menimo, da je dovolj, da se prikažejo ključni predpisi, na 
podlagi katerih so razglašena omenjena območja, in da se navedena območja kvečjemu prikaže v 
kartografski obliki (na karti z nahajališči), saj je tak prikaz bolj uporaben.  
 
Ključni predpisi so naslednji: 
Varstvena, varovana, zavarovana, degradirana območja 
Varovanje območij v različne namene v Sloveniji opredeljujejo naslednji predpisi: 
• Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04), 
• Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99, 110/02, 126/03), 
• Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02, 2/04), 
• Zakon o gozdovih (Ur.l. RS, št. 30/1993, 13/1998 Odl. US: U-I-53/95, 24/1999 Skl. US: U-I-

51/95, 56/1999, 67/2002, 110/2002), 
• Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB1, Ur. l. RS, št. 55/03). 
• Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS, št. 49/04, 

110/04) 
 
Ker je v Sloveniji veliko število takih območij (območja varovanja narave, varovanja vodnih virov, 
gozdovi s posebnim namenom, območja kulturne dediščine ...), prikaz vseh teh območij ni 
smiseln, kolikor je preglednost omogočala, jih je nekaj prikazanih na kartah v prilogi oz. v 
Dodatku za presojo sprejemljivosti.  
 
 
 



MINERALNE SUROVINE – III. del 
 

149

Varovana območja (Zavarovana območja in območja Natura 2000) 
Posebej so obdelana le varovana območja zaradi možnih velikih vplivov nanje in velikega obsega 
teh območij (pribl. 35% slovenskega ozemlja, načrtovano je povečanje deleža zavarovanih 
območij različnih kategorij za 5% površine Slovenije do leta 2008 oziroma za 10% površine 
Slovenije do leta 2014), predvsem pa zato, da se izpostavi, da bo za izvedbo določenih aktivnosti 
potreben dodaten postopek – presoja sprejemljivosti vplivov planov in posegov v naravo na 
varovana območja Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo 
na varovana območja (Ur. l. RS št. 130/04, 53/06). Med varovana območja uvrščamo zavarovana 
območja po Zakonu o ohranjanju narave (krajinski, regijski parki,...) ter območja Natura 2000, 
kot so opredeljena v Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). V začetni 
fazi priprave okoljskega poročila namreč še ni bilo znano, ali bo treba opraviti tudi presojo 
sprejemljivosti.  
 
Varovanim območjem je bilo treba nameniti posebno pozornost zaradi odločbe Ministrstva RS za 
okolje in prostor in določb Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov 
v naravo na varovana območja (Ur. l. RS št. 130/04, 53/06), ki pravi, da je za plan ali poseg v 
naravo, katerega izvedba bi sama po sebi ali v povezavi z drugimi plani ali posegi v naravo 
(kumulativni vplivi) lahko pomembno vplivala na varovana območja (zavarovana območja in 
Natura območja), treba izvesti presojo sprejemljivosti, s katero se ugotovijo pričakovani vplivi in 
presodi sprejemljivost njihove izvedbe na varstvene cilje varovanih območij in njihovo celovitost 
ter povezanost, vključno s povezanostjo evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. 
 
Splošni načrt Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami postavlja strateški 
okvir za zelo različne posege oz. projekte, od katerih niso vsi še natančno opredeljeni in 
umeščeni v prostor. Pregled možnih vplivov na varovana območja je bil opravljen v postopku 
priprave Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Programa na varovana območja.  
 
Za ostale vrste varstvenih, zavarovanih, degradiranih območij (gozdovi s posebnim namenom, 
območja kulturne dediščine,...) posebne vrste presoje niso potrebne, ampak se vplive nanje 
presoja v okviru presoje vplivov na okolje in drugih uveljavljenih postopkov pri pridobivanju 
potrebnih dovoljenj.  
 
Pravni režimi na varovanih območjih 
Pravni režimi v zavarovanih območjih so določeni z akti o njihovi ustanovitvi (npr. Zakon o 
Triglavskem narodnem parku, Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline,...). Za območja 
Natura 2000 velja Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Pri pripravi 
planov in posegov v zavarovanih območjih in v območjih Natura 2000 je treba upoštevati 
Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja (Ur. l. RS št. 130/04, 53/06) in pridobiti odločbo Ministrstva RS za okolje in prostor, ali 
je potrebno za poseg izvesti presojo sprejemljivosti.  
 
Pravne režime na območjih varovanja narave urejajo naslednji predpisi, sprejeti na državnem 
nivoju: 
• Zakon o ohranjanju narave /ZON-1-UPB/ (Ur.l. RS, št. 39/06) 
• Zakon o Triglavskem narodnem parku /ZTNP/ (Ur.l. SRS, št. 17/1981 (18/1981 - popr.), 

42/1986, RS, št. 8/1990, 35/2001) 
• Zakon o regijskem parku Škocjanske jame /ZRPSJ/ (Ur.l. RS, št. 57/1996) 
• Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok /ZNRŠZ/ (Ur.l. RS, št. 20/1998, 119/2002) 
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• Zakon o varstvu podzemnih jam /ZVPJ/ (Ur.l. RS, št. 2/2004) 
• Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur.l. RS, št. 48/2004) 
• Uredba o habitatnih tipih (Ur.l. RS, št. 112/2003) 
• Uredba o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski 

sistem (Ur.l. RS, št. 77/2002) 
• Uredba o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Strunjan (Ur.l. RS, št. 114/2004, 

96/2006) 
• Uredba o Krajinskem parku Goričko (Ur.l. RS, št. 101/2003) 
• Uredba o Krajinskem parku Kolpa (Ur.l. RS, št. 85/2006) 
• Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline (Ur.l. RS, št. 29/2001) 
• Uredba o Krajinskem parku Strunjan (Ur.l. RS, št. 107/2004 (114/2004 - popr.), 83/2006) 
• Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur.l. RS, št. 49/2004, 

110/2004) 
• Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/2004, 110/2004) 
• Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/2004, 109/2004, 

84/2005) 
• Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Ur.l. RS, št. 52/2002, 67/2003) 
• Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur.l. RS, št. 111/2004, 70/2006) 
• Pravilnik o posegih v okolje, ki se izjemoma lahko dovolijo na vplivnem območju Regijskega 

parka Škocjanske jame (Ur.l. RS, št. 89/2003) 
• Pravilnik o prepovedi vznemirjanja živali zavarovanih prosto živečih vrst ptic v naravnih 

skalnih apnenčastih stenah na območju Kraškega roba (Ur.l. RS, št. 5/2006) 
Pravne režime na območjih, ki so zavarovana na lokalnem nivoju z občinskimi odloki, poleg 
predpisov na državnem nivoju urejajo številni občinski odloki o zavarovanju. 
 
Pravne režime na območjih varovanja vodnih virov in morja urejajo naslednji predpisi, sprejeti na 
državnem nivoju: 
• Zakon o vodah /ZV-1/(Ur.l. RS, št. 67/2002, 110/2002, 2/2004) 
• Zakon o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu Republike Slovenije 

/ZRZECEP/ (Ur.l. RS, št. 93/2005) 
• Odlok o območjih vodonosnikov in njihovih hidrografskih zaledij, ogroženih zaradi 

fitofarmacevtskih sredstev (Ur.l. RS, št. 97/2002) 
• Sklep o izvedbi ukrepov za odpravo posledic onesnaženja morja zaradi izlitja olj v koprskem 

tovornem pristanišču 16. junija 2005 (Ur.l. RS, št. 62/2005) 
• Sklep o izvedbi ukrepov za odpravo posledic onesnaženja vodovarstvenega območja z 

nevarnimi snovmi v kraju Kužljevec v Občini Ivančna Gorica (Ur.l. RS, št. 91/2004) 
• Uredba o območjih kopalnih voda ter o monitoringu kakovosti kopalnih voda (Ur.l. RS, št. 

70/2003, 72/2004) 
• Uredba o območju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, 

ogroženega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov (Ur.l. 
RS, št. 102/2003, 120/2004, 7/2006) 

• Uredba o programu ukrepov sanacije onesnaženja dela vodonosnika Ljubljanskega polja s 
trikloroetenom na vodovarstvenem območju vodarne Hrastje (Ur.l. RS, št. 64/2004) 

• Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur.l. RS, 
št. 120/2004, 7/2006) 

• Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (Ur.l. RS, št. 
72/2006) 
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• Pravilnik o določitvi delov morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih 
školjk in morskih polžev (Ur.l. RS, št. 106/2004) 

• Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur.l. RS, št. 64/2004, 5/2006). 
Področje varovanja gozdov (varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom,...) ureja Zakon o 
gozdovih /ZG/ (Ur.l. RS, št. 30/1993). 
 
Povzetek veljavnih pravnih režimov na varovanih območjih ali njihovih delih, podatke o pridobitvi 
naravovarstvenih smernic oziroma drugih smernic za pripravo plana ter strokovnih podlagah in 
stopnjo njihovega upoštevanja v planu, zlasti glede omilitvenih ukrepov so prav tako v Dodatku 
za presojo sprejemljivosti izvedbe programa  na varovana območja narave Okoljskega poročila za 
Splošni načrt Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami. 
 
Povzetek veljavnih pravnih režimov ni potreben, ker smo prikazali ključne predpise (glej zgoraj). 
Izdelava povzetkov vseh uredb na ozemlju Slovenije, ker pričujoče poročilo obsega celoten 
teritorij, je za okvir tega okoljskega poročila preobsežna naloga. Naravovarstvene smernice za 
Splošni načrt Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami s strani ZRSVN še 
niso posebej izdelane. V prilogi 1 navedeni vplivi so izhodišča tega poročila za potrebe 
naravovarstvenih smernic oziroma presojo vplivov na naravo. V prilogi 3 so splošna priporočila 
za ravnanje v primeru opravka z naravnimi vrednotami.  
 
 
4. PODATKI O OKOLJSKIH CILJIH PLANA, MERILIH VREDNOTENJA IN METODAH ZA 
UGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE VPLIVOV PLANA 
 
 
4.1. OKOLJSKI CILJI 
 
Okoljska cilja programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami sta:  

1. zmanjšanje negativnih vplivov izkoriščanja na okolje, naravo in družbo ter 
2. varovanje dostopa do mineralnih surovin.  

 
Okoljska cilja je možno doseči z (a) doslednim izvajanjem zakonodaje in (b) prostovoljnimi 
pristopi. Dosledno izvajanje zakonodaje lahko odpre vprašanje nasprotij med rudarskimi in 
drugimi predpisi. Potrebno je spodbujanje prostovoljnih pristopov pri uveljavljanju strožjih 
okoljskih, naravovarstvenih in drugih zahtev (od zakonsko predpisanih).   
 
Okoljski cilji se dosegajo po splošnih načelih trajnostnega razvoja: 

 zadovoljevanje potreb družbe, 
 integracija razvoja industrije/družbe in varovanja okolja, 
 med-generacijska enakost, 
 znotraj generacijska enakost; 

in predvsem po specifičnih, okoljskih načelih: 
 ravnanje znotraj nosilne sposobnosti ekosistema, 
 minimalno potrebno izčrpavanje neobnovljivih virov, 
 načelo »onesnaževalec plača«,  
 načelo previdnosti,  
 ekološka učinkovitost.   
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Zmanjšanje negativnih vplivov izkoriščanja na okolje, naravo in kulturno dediščino v času 
celotnega rudarskega cikla so opredeljeni v zakonodaji. Vplive lahko razdelimo na tri večje sklope: 
prostor, naravo in družbo. Vplivi na prostor so večji kot na naravo ali družbo. Vplivi so naslednji 
(po 6. členu Uredbe o okoljskem poročilu … UL RS št. 73/2005): na biotsko raznovrstnost, 
živalstvo, rastlinstvo, tla, vodo, zrak, podnebne dejavnike, materialne dobrine, kulturno 
dediščino skupaj z arhitekturno in arheološko dediščino, krajino, prebivalstvo, in zdravje ljudi ter 
njihova medsebojna razmerja.   
 
V nadaljevanju prikazujemo posamezne segmente, združene v sklope, kot pri poglavju 3.2 
Podatki o stanju okolja, in sicer: 

• Okolje: zrak, voda, tla vključno z kmetijskimi zemljišči, krajina, podnebni dejavniki, 
materialne dobrine, 

• Narava: biotska raznovrstnost, živalstvo, rastlinstvo, 
• Družba: kulturna dediščina skupaj z arhitekturno in arheološko dediščino, prebivalstvo, 

in zdravje ljudi ter njihova medsebojna razmerja. 
 
Varovanje dostopa do mineralnih surovin je možno ohraniti z demokratičnim procesom v okviru 
usklajevanja interesov v prostoru (znotraj prostorskega planiranja). Okoljski cilj je možno doseči 
z: 

• planiranjem, 
• raziskavami, 
• javno informacijo in    
• demokratičnim procesom. 

 
 
4.2 MERILA IN METODE UGOTAVLJANJA IN VREDNOTENJA VPLIVOV 
 
Merila in metode ugotavljanja so podane v nadaljevanju; vrednotenje pa je opisano v poglavju 1.3. 
Vsebina in metoda vrednotenja in sestoji iz naslednjih velikostnih razredov: 

 razred A: ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv; 
 razred B: vpliv je nebistven; 
 razred C: vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov; 
 razred D: vpliv je bistven; 
 razred E: vpliv je uničujoč; 
 razred X: ugotavljanje vpliva ni možno. 

 
Če so ocene za katerokoli posledico plana uvrstijo v velikostni razred A, B ali C, so vplivi izvedbe 
programa za uresničevanje okoljskih ciljev plana sprejemljivi, če pa so posledice uvrstijo v 
velikostni razred D ali E, vplivi izvedbe programa za uresničevanje okoljskih ciljev plana niso 
sprejemljivi. Za razred X je potrebno poiskati metode ugotavljanja vpliva, če se nakazuje možnost, 
da bi bil vpliv lahko negativen.  
 
Če se v primerih ugotavljanja vpliva stanje sestavin okolja izboljša oziroma se vpliv ne zazna ali 
se ne zazna zaradi omilitvenih ukrepov, smatramo, da so vplivi pozitivni oziroma nevtralni; torej 
sprejemljivi. Kratkoročno je razred D pogojno sprejemljiv v izrednih primerih, ob izvedbi 
omilitvenih ukrepih se stanje povrne v C razred z vsaj delno regeneracijo okolja in brez večjih 
trajnih posledic. Razred E je popolnoma nesprejemljiv.   
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V grobem razdelimo razrede po barvah na sledeč način: Razred A lahko označimo z zeleno barvo, 
razred B z rumeno, razred D z oranžno, razred E pa z rdečo. Vrednotenje vplivov, ki temelji na 
kazalcih, bo prikazano v barvah, pri čemer je zelena barva zaželena, rumena sprejemljiva, 
oranžna kritična (znak za ukrepanje), rdeča pa nesprejemljiva.  
 
Meja med rumeno in oranžno barvo je zakonsko opredeljen prag. Kljub temu, da imamo vpliv  
razreda B ali C, pa posamezen kazalec lahko doseže tudi zeleno barvo (želeno stanje), če je 
dosegel 3 oziroma 97 % prag. To na primeru kazalca K3 pomeni:  
 

Število prekomernega hrupa (incidenti) 
Število meritev hrupa 

 
na 1000 meritev ni več kot 30 incidentov. 
 
Stanje še ni ovrednoteno, ker ne poznamo nultega stanja oziroma današnjih vrednosti kazalcev. 
Le-teh pa ne poznamo, ker kazalci sami v procesu sprejemanja okoljskega poročila še niso 
potrjeni kot ustrezni vir informacij za oceno vplivov Splošnega načrta Državnega programa 
gospodarjenja z mineralnimi surovinami.  
 
 
Merila za prvi okoljski cilj »ZMANJŠANJE NEGATIVNIH VPLIVOV IZKORIŠČANJA NA 
OKOLJE (prostor, naravo in družbo)« so zapisana v rudarskem zakonu v 95. členu 
(obremenitev okolja), ki pravi: »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. 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 49. člena tega zakona.« 
 
Za posamezne sklope in segmente sklopov okolja v nadaljevanju podajamo merila in metode 
ugotavljanja in vrednotenje vplivov.  
 
 
Sklop : OKOLJE 
Segment: ZRAK 
Del segmenta: Prah 
 
Količino prahu v zraku urejujeta naslednja pravilnika: 

• Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku, Ur. l. RS št. 
73/94 

• Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, Ur.l. RS, št. 31/07 
 
Vplivni radij velikosti prašnih delcev je po literaturi sledeč: 
do 10 μm  1000 m in več 
10-30 μm  250-500 m  
več kot 30 μm  do 100 m 
 
Ni negativnih vplivov zaradi prahu, če je sestava prahu inertna (brez težkih kovin, igličastih 
silikatov, cementnega prahu, radioaktivnosti). Poleg tega  tudi količina prahu ne sme presegati 
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količin, ki bi lahko negativno vplivale na rastlinstvo in živalstvo (na primer spiranje v vodotoke). 
Zaradi prahu je lahko bistveno zmanjšana družbena sprejemljivost (prašnost, sprememba barve 
okolja) ne glede na dejanske vplive na okolje. 
  
Cilj: Zmanjšanje nedovoljenih izpustov in števila rudarskih aktivnosti v radiu 500 m od 
zgradb, ki niso v sklopu rudarskih aktivnosti (stanovanjske zgradbe, kulturna dediščina 
in drugo). 
 
Kazalec (K1): 

Število lokacij z rudarsko pravico izven radia 500 m od zgradb 
Število vseh lokacij z rudarsko pravico 

 
Kazalec (K2): 

Število prekomernih izpustov prahu 
Število meritev izpustov 

 
Del segmenta: Hrup 
 
Hrup je neželen zvok, ki je merjen v decibelih dB(A). Hrup je lahko stalen ali občasen (miniranje). 
Jakost hrupa podnevi naj ne bi presegala 55 dB(A), ponoči pa 45 dB(A) na občutljivih mestih 
(stanovanjska hiša). Na območjih, kjer je hrupa več, je potrebno kartiranje hrupa (po direktivi EC 
49/2002), kjer so zapisani naslednji intervali 50-85 dB(A) podnevi in 35-70 dB(A) ponoči. 
Slovenska zakonodaja ima naslednje ključne predpise:  

• Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05) 
• Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 121/04) 
• Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 106/02 in 

50/05) 
• Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o 

pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 45/02 in 41/04). 
  
Cilj: Zmanjšanje prekoračenja hrupa in števila rudarskih aktivnosti v radiu 500 m od 
zgradb, ki niso v sklopu rudarskih aktivnosti (stanovanjske zgradbe, kulturna dediščina 
in drugo). 
 
Kazalec (K1):  

Število lokacij z rudarsko pravico izven radia 500 m od zgradb 
Število vseh lokacij z rudarsko pravico 

 
Kazalec (K3):  

Število prekomernega hrupa (incidenti) 
Število meritev hrupa 

 
Del segmenta: Vibracije (miniranje) 
 
Vibracije povzročajo seizmični valovi, zračni udar. Po rudarski zakonodaji miniranje regulira 
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela 
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pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izvajanje drugih 
rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih  (UL 111/03) 
 
Cilj: Zmanjšanje prekoračenja vibracij zaradi miniranja in števila rudarskih aktivnosti v 
radiu 500 m od zgradb, ki niso v sklopu rudarskih aktivnosti (stanovanjske zgradbe, 
kulturna dediščina in drugo). 
 
Kazalec (K1):  

Število lokacij z rudarsko pravico izven radia 500 m od zgradb 
Število vseh lokacij z rudarsko pravico 

 
Kazalec (K4):  

Število prekomernih vibracij (incidenti) 
Število meritev vibracij 

 
Kazalec (K5):  

Število lokacij, kjer rudarijo brez miniranja 
Število vseh lokacij, kjer rudarijo (odkopavanje) 

 
Vrednotenje za zrak:  Glede na različnost stanja v posameznih rudnikih in površinskih kopih je 
stanje leta 2007 ali razred D ali B. Na lokacijah razreda B je sestava prahu in njegova količina 
zanemarljiva, prav tako jakost in obseg hrupa in vibracij. Meja je nedvomno zakonsko opredeljen 
prag ter družbena sprejemljivost neposrednega okolja. Na lokacijah, ki sodijo v razred D, je 
možno doseči razred C (vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov). 
 
Stanje zraka označujemo z rumeno barvo, ker vpliv obstoji in ni pozitiven ter večinoma iznad 
zakonsko opredeljenega praga.  
 
 
Segment: VODA 
Del segmenta: površinska voda  
Del segmenta: podzemna voda  
 
V Rudarskem zakonu je v 98. členu opredeljena uporaba vode: »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.« 
 
Planiranje in delovanje sektorja izven I. in II. vodovarstvenega območja pitne vode je obvezno, 
aktivnosti  je možno izvajati pod posebnimi pogoji v območju III. vodovarstvenega območja, 
predvsem pa izven teh območij.  
 
Cilj je dobro stanje voda do 2015, kar pomeni izboljšanje in ohranjanje voda na 
prostorih z rudarsko pravico v okviru predpisanih mejnih vrednosti fizikalno kemijskega 
in biološkega stanja vode. 
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Kazalec (K6):  
Število meritev, ki presegajo mejne vrednosti 

Število meritev 
 
Kazalec je za podzemne in površinske vode in se meri v vplivnem radiu.  
 
Vrednotenje za vodo: Pri vrednotenju kakovosti vode so na posamezni lokaciji lahko od razreda 
A do D, razreda E ni, ker je prioritetno ohranjanje voda. Lokacije s pozitivnim vplivom ali brez 
njega je malo, največ je lokacij razreda B in C, kjer vpliv obstoji in ni bistven (tudi zaradi 
omilitvenih ukrepov). Stanje voda (površinskih in podzemnih) označujemo z rumeno barvo, ker 
vpliv obstoji in ni pozitiven ter večinoma iznad zakonsko opredeljenega praga.  
 
 
Segment: TLA vključno s kmetijskimi zemljišči 
 
Ravnanje s tlemi (prstjo) in ohranjanje hribinske stabilnosti je opredeljeno v rudarskem projektu. 
Posebno pozornost je potrebno posvetiti shranjevanju površinskega sloja v času raziskav, 
priprave izkopavanja ter izkopavanja, ter varovanje pred morebitno kontaminacijo. V času 
celotnega rudarskega cikla je potrebno zmanjšati oziroma preprečiti vsako vnašanje snovi v tla. V 
projektih je potrebno upoštevati vse parametre za hribinsko stabilnosti.  
 
Cilj je varovanje in ohranjanje tal na primarnem mestu med in po odkopavanju.  
 
Kazalec (K7):  

Število prostorov z rudarsko pravico, kjer ohranjajo tla/prst za sanacijo 
Število vseh prostorov z rudarsko pravico 

 
Ohranjevanje in obnavljanje kmetijskih zemljišč, kjer je to mogoče, je usmeritev okoljskega 
poročila in državnega programa, kar je kaže v naslednjih ciljih: 
 
Cilj je zmanjšanje števila lokacij z rudarsko pravico izkoriščanja znotraj območij 
kmetijskih zemljišč. 
Cilj je tudi pravilna in sprotna sanacija prostorov izkoriščanja na območjih kmetijskih 
zemljišč. 
 
Kazalec (K8):  

Število prostorov z rudarsko pravico na območju kmetijskih zemljišč 
Število vseh prostorov z rudarsko pravico 

 
Kazalec (K9):  

Število sanacij za kmetijstvo 
Število vseh sanacij 

 
Vrednotenje – Lokacije so večinoma brez vpliva (razred A -  zelena barva), če so izvajali dela po 
projektu, možen je tudi razred B (nebistven vpliv).    
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Segment: KRAJINA 
 
Rudarski zakon v 60. členu opredeljuje sanacijo okolja in odpravo posledic: »Po pridobitvi 
dovoljenja za opustitev izkoriščanja mineralnih surovin iz 48. člena tega zakona mora nosilec 
rudarske pravice izvesti dokončno sanacijo okolja (ureditev okolja oziroma videza krajine) in 
odpraviti posledice, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del. 
    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. 
    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. 
    O izvedenih delih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena mora izvajalec obvestiti 
ministrstvo, pristojno za rudarstvo, ali upravno enoto, ki je izdala dovoljenje za opustitev 
izkoriščanja in rudarsko inšpekcijo. 
    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 
tretjega odstavka tega člena zadoščajo. Rudarski projekt je ustrezen in edini dokument za 
sanacijo okolja, kolikor gre za dela iz 4. člena tega zakona. 
    Pri tehničnem pregledu iz prejšnjega odstavka sodeluje tudi predstavnik ministrstva, 
pristojnega za okolje in prostor.« 
Intenzivnejše udejanjanje tega člena rudarskega zakona je temeljna naloga v zvezi z ohranjanjem 
krajine.   
 
Cilja, vezana na ohranjanje krajinskih značilnosti območja, so: 
a) lokacije za pridobivanje z dovolj veliko proizvodnjo in zadostnimi zalogami in viri, da 
ne bo preveč razpršene proizvodnje ali lokacij s prevelikim pritiskom na okolje; 
b) pravilna in pravočasna sanacija prostorov pridobivanja. 
 
Kazalec (K10): 

Število sanacij v prostorih z rudarsko pravico 
Število vseh prostorov z rudarsko pravico 

 
Kazalec (K11) : 

Odstotek lokacij mineralnih surovin za gradbeništvo 
z letno proizvodnjo med 50.000 in 500.000 tonami ter 

zalogami v intervalu med 10 in 50 let povprečne proizvodnje (zadnjih pet let). 
 
Kazalec K9 poleg tega kaže tudi na ekonomsko upravičenost, hkrati pa skrbi za ohranjanje krajine, 
ker lokacije s premajhno proizvodnjo ali zalogami (viri) skoraj nimajo možnosti ohranjanja krajine, 
lokacije s preveliko proizvodnjo in zalogami (viri) pa preveč posegajo v krajino.   
 
Vrednotenje – Degradacije krajine so oranžne barve (razred D), zato so potrebne njihove sanacije.  
 
Del segmenta: Odpadki 
 
Rudarski odpadki in ravnanje z njimi je opredeljeno v rudarskih projektih. V letu 2006 je bila 
sprejeta Direktiva o ravnanju z rudarskimi odpadki, ki mora biti v dveh letih implementirana. Z 
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nerudarskimi odpadki (gradbeni odpadki in drugi odpadki) je potrebno ravnati po zakonodaji, ki 
urejuje področje odpadkov.    
 
Cilj: Vpeljana implementacija in izvajanja direktive o rudarskih odpadkih.  
 
Kazalec (K12): Poročilo o izvajanju direktive o rudarskih odpadkih. 
 
Poročilo je del obveznosti direktive.  
 
Vrednotenje – Rudarski odpadki so večinoma inertni in nenevarni ter začasni, zato njihov vpliv 
sodi v razred B. 
 
 
Segment: PODNEBNI DEJAVNIKI 
 
Za izboljšanje podnebja je najpomembnejše zmanjšanje emisij CO2. Pri aktivnosti znotraj 
prostorov z rudarsko pravico je možno zmanjšati emisije CO2 z večjo učinkovitostjo naprav, ki 
oddajajo CO2, in s skrbjo za njegovo absorpcijo.  
 
Cilj je zmanjšanje emisij CO2 (odstotek glede na obveznosti države).  
 
Kazalec (K 13) bo povzet po kazalcih za emisije CO2 in se ne meri posebej. 
 
Tu bodo uporabljeni kazalci na državni ravni, ki jih spremljata ARSO in SURS.  
 
Vrednotenje – Zaradi majhnega obsega dejavnosti menimo, da je vpliv nebistven (razred B).  
 
 
Segment: MATERIALNE DOBRINE 
 
Splošni načrt gospodarjenja z mineralnimi surovinami se nanaša na oskrbo z mineralnimi 
surovinami / naravnimi viri, ki se kot materialne dobrine uporabljajo neposredno ali kot surovine 
v različnih gospodarskih, predvsem industrijskih vejah. Oskrba se meri s proizvodnjo. 
Proizvodnja mineralnih surovin je vezana na možnosti oziroma zaloge / vire.  
 
Cilj je ohranjanje stabilnega toka proizvodnje in zadostnih zalog / virov za prihodnost.  
 
Kazalec (K 14) nam pove, za koliko let trenutne proizvodnje posamezne mineralne 
surovine je znanih zalog / virov. 

 
Količina zalog in virov posamezne mineralne surovine v letu 

Letna proizvodnja posamezne mineralne surovine 
 
Vrednotenje – Ker gre a priori za izčrpavanje neobnovljivih virov je vpliv na okolje zaznaven, ker 
pa te negativne vplive omiljujejmo sodi stanje v razred C.  
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Sklop: NARAVA 
Segment: BIOTSKA RAZNOVRSTNOST, ŽIVALSTVO in RASTLINSTVO 
 
Seznam prostorov z rudarsko pravico, ki so uvrščena med zavarovana območja in območja 
NATURE, je v prilogi (Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Programa na varovana 
območja). Na teh območjih morajo nosilci rudarske pravice skrbeti za rastlinstvo in živalstvo v 
okviru vrste območja in režima, ki ga predpisuje zakonski okvir. Pravilnik o določitvi in varstvu 
naravnih vrednot (Uradni list RS 111/2004 z dne 14. 10. 2004 s prilogami). Naravne vrednote v 
aktivnih in opuščenih kamnolomih in jamah v kamnolomih ali njihovi bližini s seznama naravnih 
vrednot, ki je priloga zgoraj omenjenega pravilnika, so v prilogi 2 (podatke smo pridobili na 
sektorju varstva narave MOP). V prilogi 3 povzemamo priporočila po naravovarstveni zakonodaji, 
katere morajo nosilci rudarske pravice upoštevati.  
 
Območja Natura 2000 so opredeljena po dveh direktivah, po Direktivi o pticah in Direktivi o 
habitatih. Območja, opredeljena na podlagi ptičje direktive, so POSEBNA OBMOČJA VARSTVA, 
opredeljena na podlagi habitatne direktive pa POSEBNA OHRANITVENA OBMOČJA. Ker so 
posebna ohranitvena območja še v procesu potrjevanja s strani pristojnih organov Evropske unije, 
se imenujejo POTENCIALNA posebna ohranitvena območja, kar pa ne pomeni, da še nimajo 
statusa; že zdaj namreč znotraj teh območij veljajo določbe iz Uredbe o območjih Natura 2000, 
na njih se izvaja presoja itd. 
 
Zaradi usklajevanj z Evropsko komisijo bo na podlagi biogeografskega seminarja potrebno dodati 
še nekaj dodatnih potencialnih posebnih ohranitvenih območij, zato tudi na teh območjih 
priporočamo upoštevanje usmeritev za varovanje varovanih območij. Prav tako je to priporočljivo 
tudi na območjih, ki so predmet opomina Evropske komisije (Pohorje (SI5000006), Snežnik – 
Pivka (SI5000002), Mura (SI5000010), Krakovski gozd – Šentjernejsko polje (SI5000012), Reka – 
dolina (SI5000003), Kras (SI5000023), Trnovski gozd – južni rob in Nanos (SI5000021), Drava 
(SI5000011) in Ljubljansko barje (SI5000014). 
 
Cilj je varovanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti (rastlinstva in živalstva) znotraj prostorov z 
rudarsko pravico in sodelovanje z regionalnimi zavodi za varstvo narave. Kazalec opisuje stanje 
varovanja in ohranjanja biotske raznovrstnosti (rastlinstva in živalstva) znotraj prostorov z 
rudarsko pravico. 
 
Cilj je zmanjšanje števila lokacij z rudarsko pravico (pridobivanja) znotraj območij 
NATURA 2000, nadalje znotraj zavarovanih in ekološko pomembnih območij. 
 
Kazalec (K15):  

Število lokacij z rudarsko pravico znotraj NATURE 2000,  
zavarovanih in ekološko pomembnih območij  

Število vseh lokacij z rudarsko pravico 
 
V prilogi je Dodatek za naravo kot samostojni in sestavni del tega poročila. 
 
Vrednotenje – Stanje je med razredoma B in D, z upoštevanjem omilitvenih ukrepov lahko stanje 
izboljšamo.  
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Sklop: DRUŽBA 
Segment: KULTURNA DEDIŠČINA SKUPAJ Z ARHITEKTURNO IN ARHEOLOŠKO 
DEDIŠČINO 
 
Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD/ (Ur.l. RS, št. 7/1999, 110/2002-ZGO-1, 126/2003-
ZVPOPKD) je izhodišče tudi za varovanje kulturne dediščine na območjih pridobivalnih in 
raziskovalnih prostorov. Register nepremične kulturne dediščine se nahaja na spletni strani 
http://rkd.situla.org/. Rudniki muzeji so primeren način ohranjanja kulturno - tehnične dediščine. 
V nadaljevanju so našteti dokumenti, ki jih je potrebno upoštevati: 
• Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini (MEKK, Ur. l. RS, št. 74/03), 
• Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine (spremenjene) 

(MEKVAD), (Ur. list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/99) 
• Konvencija o varstvu stavbne dediščine Evrope (Granadska konvencija) (European 

Convention for the Architectural Heritage of Europe, European Treaty Series No. 121, 
Council of Europe, 1985; Ur. l. SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 4-11/1991; Akt o notifikaciji 
nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o 
zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumeov s področja kontrole oborožitve, za katere 
so depozitariji tri glavne jedrske sile, Ur. l. RS št. 14/92), 

• Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (UNESCO, sprejeta l. 1972, 
veljavna od l. 1975; Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO, mednarodnih 
večstranskih pogodb o zračnem prometu, konvencij mednarodne organizacije dela, konvencij 
mednarodne pomorske organizacije, carinskih konvencij in nekaterih drugih mednarodnih 
večstranskih pogodb, Ur. l. RS št. 54/92). 

 
Poleg tega pa tudi Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo (ReNPK0407, Ur.list RS št. 
28/04); 
 
Cilj je ohranjanje kulturne dediščine na prostorih z rudarsko pravico med in po 
obratovanju. 
 
Kazalec (K 16):  

Število pridobivalnih prostorov z objekti kulturne dediščine 
Število pridobivalnih prostorov 

  
Vrednotenje – Stanje na tem področju je od razreda A do E, kar pomeni, da lahko objekta 
kulturne dediščine (KD) na pridobivalnem prostoru ni, ali ima pozitiven vpliv, do tega da je 
objekt KD uničen (ali v času obnove sanacije ali zaradi neustreznega varovanja objekta in 
propadanja). V kolikor objekt KD obstoji, je večinoma stanje zeleno (razred A) ali rumeno (razred 
B).  
 
 
Segment: PREBIVALSTVO 
Vključenost lokalnega prebivalstva 
 
Sodelovanje z lokalno skupnostjo je pomemben element družbene sprejemljivosti pridobivanja 
mineralnih surovin.  
 
Do sedaj še niso bili sistemsko zbrani podatki o stanju.  
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Cilj je zmanjšanje števila incidentov z lokalnim prebivalstvom oziroma povečanje 
vključenosti lokalnega prebivalstva v času izvajanja rudarskih aktivnosti. 
 
Kazalec (K17):  

Število lokacij z rudarsko pravico s spori (incidenti) z lokalnim prebivalstvom 
Število lokacij z rudarsko pravico 

 
Vrednotenje – Močna vključenost lokalnega prebivalstva ima pozitiven vpliv (zeleno) ali šibka 
vključenost oziroma spori pa so negativen (rumeno do rdeče) vpliv. Sodelovanje štejemo v razred 
A (zeleno), kratkotrajne nesporazume med rumeno, večje spore pa v razred  D.  
 
 
Segment: ZDRAVJE LJUDI 
Varnost pri delu in zdravje delavcev  
 
Rudarski inšpektorat je zadolžen za varnost pri delu in zdravje rudarjev v okviru svojih zakonsko 
določenih obveznosti. Njegovo delo in letno poročilo je prikaz stanja vplivov na socialni del 
okolja. V nadaljevanju so našteti pravilniki, ki urejujejo rudarsko dejavnost: 

• Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih 
za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo (Ur.l. RS, št. 
68/2003 (83/2003 - popr.), 65/2006)  

• Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za 
dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin na površinskih kopih (Ur.l. RS, 
št. 68/2003 (83/2003 - popr.), 65/2006)  

• Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za 
dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin z globinskim vrtanjem (Ur.l. RS, 
št. 68/2003 (83/2003 - popr.), 65/2006)  

• Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za 
dela na površini in pod zemljo, ki niso povezana z raziskovanjem in izkoriščanjem 
mineralnih surovin (Ur.l. RS, št. 95/2003)  

• Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih 
za dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, 
izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih (Ur.l. 
RS, št. 111/2003)  

• Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih 
pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na 
površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin (Ur.l. RS, št. 111/2003, 
52/2004, 117/2005)  

• Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih 
pri prevažanju v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju 
mineralnih surovin (Ur.l. RS, št. 111/2003) 

 
Poglavje je delno obdelano tudi pri segmentih hrup, prah, voda.  
Cilji so delovanje po rudarski zakonodaji ter zmanjšanje nesreč pri delu. Kazalci so 
privzeti po kazalcih rudarske inšpekcije.  
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Kazalec, povzet po Rudarski inšpekciji, je število nesreč pri delu (Kazalec – K 18). V 
dopolnitev oziroma obrazložitev kazalca je na voljo Letno poročilo Rudarske inšpekcije (objavljen 
v biltenu Mineralne surovine).   
 
Vrednotenje – Stanje je zadovoljivo, vendar je še prostor za izboljšave. Razred B, C in zelo 
kratkotrajno tudi D.   
 
Drugi okoljski cilj »DOSTOP DO MINERALNIH SUROVIN« je možno doseči s 
planiranjem, raziskavami, javno informacijo in demokratičnim procesom. 
  
Planiranje gospodarjenja bo potekalo na podlagi analiz, študij in raziskav možnosti dostopa. 
Sektor predlaga vrednotenje od 1 do 5, pri čemer je 1 minimum in 5 maksimum spodbujanja 
sektorske aktivnosti.   
 
Matrika: Povezava med planskimi območji in prostorskimi kategorijami sektorja rudarstvo.  

 raziskovalni 
prostor 

pridobivalni 
prostor 

potencialni
raziskovalni 
prostor 

potencialni
pridobivalni 
prostor 

prostor sanacije 
kolja, prostor 
rekultivacije 

območja 
usmerjenega 
razvoja 

5 5 5 5 3 

območja 
zadržanega 
razvoja 

3 3 3 4 4 

območja varstva 
vrednot 1 1 2 3 5 

razvrednotena 
območja, 
območja velike  
konfliktnosti 

2 2 4 4 5 

Nazivi območij so lahko tudi drugačni (ker se spreminja prostorska terminologija),  ker je njihov 
pomen ostal, ne glede na poimenovanje, je matrika (še) vedno relevantna.  
 
Cilj je ohranjanje vedenja o območjih mineralnih surovin, tako o potencialu kakor tudi o 
raziskovalnih in pridobivalnih prostorih.  
 
Zbiranje podatkov, njihova analiza ter interpretacija in ustrezna informacija je naloga strokovne 
ekipe, ki podpira izvajanje državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami. 
Strokovna dela podpirajo cilje tematske strategije o trajnostni rabi naravnih virov – mineralnih 
surovin: letno spremljanje doseganja ciljev / trendov z analizo snovnih pretokov materialov in 
odpadkov, spremljanje učinkovitosti okoljskih ukrepov preko kazalcev ter razvoj in izvajanje 
ostalih instrumentov (R&R, prenos tehnologij, ekonomski instrumenti, dobre prakse).    
 
Kazalec (K19): Letno poročilo MINERALNE SUROVINE z vsebinami okoljskega poročila.  
 
V letnem poročilu so podani podatki o stanju na področju mineralnih surovin preteklega leta. S 
tem poročilo informira zainteresirano javnost, kar pripomore pri planiranju, odločanju in 
transparentnosti.   
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Vrednotenje – Stanje na področju dostopa do informacij se izboljšuje ter ima v marsikaterem 
primeru tudi pozitiven vpliv, menimo da stanje sodi v razreda B in A. 
 
Vrednotenje stanja lahko povzamemo tabelarično: 
Element okolja     razred    barva 
ZRAK    B – D (C)   ORANŽNA, RUMENA 
VODA    A – E (B)   RUMENA  
TLA    A – C (B)   ZELENA, RUMENA 
KRAJINA   C -  D (C)   ORANŽNA 
ODPADKI   B    RUMENA 
PODNEBNI DEJAVNIKI  B    RUMENA  
MATERIALNE DOBRINE  B – D (C)   ORANŽNA, RUMENA 
NARAVA   B – D  (C)   ORANŽNA, RUMENA 
DRUŽBA   A – E (C)   RUMENA 
ZDRAVJE LJUDI   B – D (C)   RUMENA 
DOSTOP DO INFORMACIJ A – C (B)   ZELENA 
POUDARJENO JE PREVADUJOČE 

 
 
4.3. OBSTOJEČE STANJE, VPLIVI PROGRAMA IN OMILITVENI UKREPI 
 
Obstoječe stanje na področju Sektorja za rudarstvo je podano v biltenu Mineralne surovine za 
leto 2005 v prispevkih STANJE NA PODROČJU MINERALNIH SUROVIN V SLOVENIJI (Slavko V. 
Šolar, Andreja Senegačnik) ter ANALIZA NAHAJALIŠČ MINERALNIH SUROVIN S KONCESIJO 
(Andreja Senegačnik). 
 
STANJE NA PODROČJU MINERALNIH SUROVIN V SLOVENIJI - Poznavanje nahajališč in stanja na 
področju mineralnih surovin se v zadnjem letu ni bistveno spremenilo. Vedenje o mineralnih 
surovinah se je dopolnilo, razvoj pa je zadržal enako dinamiko sprememb. Zato lahko v glavnem 
povzamemo podatke iz preteklih let. 
 
V Sloveniji najdemo v danih geoloških razmerah energetske, kovinske in nekovinske mineralne 
surovine. Energetske mineralne surovine obsegajo premog (črni in rjavi premog ter lignit), 
radioaktivne mineralne surovine (uran), nafto in plin ter geotermične energetske vire. 
Premogonosna območja so: Velenjska kadunja, Zasavski terciarni bazen, Krško-Brežiško polje in 
severovzhodna Slovenija. Potencialne zaloge uranove rude so na območju Žirovskega vrha in širši 
okolici Škofje Loke. Potencialnih območij z nafto in plinom je več: Murska depresija, Slovensko 
Primorje, Alpidi in Dinaridi ter izolirani terciarni bazeni. Okoli 16 % ozemlja Slovenije je 
geotermično perspektivno. Potencialna območja so: Panonski bazen, Rogaško-Celjsko-Šoštanjska 
kadunja, Krško-Brežiška kadunja, Planinsko-Laško-Zagorska kadunja in Ljubljanska kotlina. Na 
metalogenetski karti Slovenije je prikazanih okoli 200 nahajališč kovinskih mineralnih surovin, od 
tega nekaj 10 rudišč, ostala so pojavi. 
 
Potencialno ekonomsko pomembna lahko postanejo predvsem nahajališča živega srebra, svinca 
in cinka, bakra, antimona, železa in boksita. Nekovinske mineralne surovine višje tržne vrednosti 
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(industrijski minerali in kamnine), ki bi jih lahko izvažali, so skromno zastopane. Prevladujejo 
nekovinske mineralne surovine nižje vrednosti (mineralne surovine za industrijo gradbenega 
materiala ter za gradbeništvo), ki jih izkoriščamo večinoma za lastne potrebe ali jih bogatimo in 
predelujemo v polizdelke ter izdelke. Domače nekovinske mineralne surovine uporabljamo v 
gradbeništvu, keramični industriji, kemični industriji, metalurgiji in kovinski industriji, za sanacije 
okolja in voda, v steklarski industriji, kmetijstvu, živilski industriji itd. 
Na slovenskem ozemlju ima rudarstvo izredno dolgo tradicijo in tudi mesto v svetovnem merilu. 
V preteklosti je bilo to količinsko pomembno izkoriščanje živega srebra v Idriji, danes pa 
tehnološko dovršeno podzemno izkoriščanje lignita v Velenju. V zadnjem obdobju zapiramo 
podzemne rudnike energetskih in kovinskih mineralnih surovin, ostajajo le rudniki (površinski 
kopi) nekovinskih mineralnih surovin in posamezni podzemni rudniki premoga. Pridobivanje 
premoga danes poteka samo še v Premogovniku Velenje (lignit) in v Rudniku Trbovlje-Hrastnik 
(rjavi premog). Rudnik urana Žirovski vrh, ki je edini novo odprti podzemni rudnik v Sloveniji po 
drugi svetovni vojni, je v fazi zapiranja že od leta 1991. Pridobivanje živosrebrne rude v Idriji so 
končali v letu 1991. V Mežici pa so v letu 1994 pridobili zadnje tone svinčeve in cinkove rude. 
Sicer sta Idrija in Mežica v zapiranju že od leta 1987 oziroma 1988. Iz kratkega, zgoraj opisanega 
stanja v Sloveniji, potencialnosti mineralnih surovin ter celotnega gospodarskega položaja, je 
razvidna izrazita dinamika sprememb: zapiranje večstoletnih kovinskih rudnikov, manjših 
podzemnih premogovnikov ter rudnika urana, strateška ohranitev dveh premogovnikov in izrazit 
poudarek na mineralnih surovinah za gradbeništvo in gradbeno industrijo. 
 
Glede na dosedanje trende povečanega izkoriščanja in programe razvoja gospodarstva, predvsem 
na področju infrastrukturne izgradnje objektov (ceste, železnice, stanovanjska gradnja), 
predvidevamo, da bodo potrebe po posameznih nekovinskih mineralnih surovinah, v prvi vrsti za 
gradbeništvo, ostale dolgoročno aktualne tudi po letu 2006. Mineralne surovine za gradbeništvo, 
ki jih bodo izkoriščali v površinskih kopih, bodo tako v prihodnosti še vedno ostale pomemben 
dejavnik nacionalnega gospodarstva in razvoja. 
 
ANALIZA NAHAJALIŠČ MINERALNIH SUROVIN S KONCESIJO - Raziskovanje in izkoriščanje 
mineralnih surovin se po Zakonu o rudarstvu (ZRud) izvaja na podlagi rudarske pravice oziroma 
na podlagi rudarske koncesije. S sprejetjem ZRud (Uradni list RS, št. 56/99) v letu 1999 je 
pridobivanje in raziskovanje mineralnih surovin prešlo na urejanje preko sistema koncesnin. Prva 
je bila uredba o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma 
pridobivanje mineralnih surovin po 105. členu ZRud, objavljena v Uradnem listu RS, št. 103/00 
novembra 2000, z dopolnitvami in popravki v Uradnem listu RS, št. 81/02. Na tej podlagi je bilo 
podpisanih 189 koncesijskih pogodb za 200 nahajališč (10 raziskovalnih prostorov in 190 
pridobivalnih prostorov). Sledile so uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma 
gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin po 17. členu ZRud v Uradnih listih RS, št.:  
− 85/01 za 3 raziskovalne in 11 pridobivalnih prostorov ter 8 širitev že obstoječih 
pridobivalnih prostorov, 
− 99/01 za 1 pridobivalni prostor, 
− 52/02 za 1 raziskovalni in 4 pridobivalne prostore ter 6 širitev, 
− 39/03 za 17 pridobivalnih prostorov in 5 širitev, 
− 66/04 za 9 pridobivalnih prostorov in 8 širitev, 
− 59/05 za 4 pridobivalne prostore in 5 širitev. 
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Za večino od teh so bile izdane odločbe o izbiri koncesionarja in kasneje sklenjene koncesijske 
pogodbe. Število nahajališč z odločbo o izbiri koncesionarja ali s koncesijsko pogodbo (podeljeno 
rudarsko pravico) za pridobivalne prostore, v letu 2005, je bilo sledeče: 
− premog: 2 
− nafta in plin: 1 
− bentonit: 1 
− pucolan-tuf: 2 
− kremenov pesek: 7 
− roženec: 1 
− kalcit: 1 
− kreda: 1 
− dolomit za industrijske namene: 3 
− keramična glina: 5 
− ognjevarna glina: 1 
− opekarska glina: 7 
− naravni kamen – apnenec: 11 
− naravni kamen – tonalit: 2 
− naravni kamen – ostali: 14 
− lapor za industrijske namene: 5 
− apnenec za industrijske namene: 6 
− tehnični kamen – apnenec: 29 
− tehnični kamen – dolomit: 97 
− tehnični kamen – silikati: 5 
− prod in pesek: 35 
− morska sol: 2 
V večini nahajališč poteka pridobivanje, nekatera pa so v stanju mirovanja, v pripravi na 
izkoriščanje ali na opustitev izkoriščanja. Od zgoraj naštetih jih ima 26 tudi odobrene širitve 
prostorov. Nahajališča, v katerih pridobivajo dve ali več surovin, so šteta ustrezno večkrat. 
 
Raziskovalnih prostorov je precej manj: 
− nafta in plin: 1 
− geotermični energetski vir: 5 
− opekarska glina in fliš: 3 
− naravni kamen: 4 
− tehnični kamen: 1 
− prod in pesek: 1 
 
Glede za koliko let so bile podpisane koncesijske pogodbe za pridobivalne prostore po 105. členu 
ZRud, ugotavljamo, da jih je bilo največ, to je 119 ali 66 % za 20 let, 9 ali 5 % za 15 let, 19 ali 
10 % za 10 let, 4 ali 2 % za 7 do 9 let, 5 ali 3 % za 6 let, 21 ali 12 % za 5 let in 4 ali 2 % za manj 
kot 5 let. Vseh 8 koncesijskih pogodb za raziskovalne prostore je bilo sklenjenih za 5 let. Od 
pogodb in odločb za pridobivalne prostore po 17. členu ZRud jih je bilo 14 ali 22 % za 20 let, 13 
ali 21 % za 15 let, 29 ali 46 % za 10 let, 1 ali 2 % za 6 let in 6 ali 9 % za 5 let. Vse 4 pogodbe 
oziroma odločbe za raziskovalne prostore so bile sklenjene za 3 leta. Štirim prostorom so 
koncesijske pogodbe do decembra 2005 že potekle, še nadaljnjim 28 pa bodo v letu 2006. 
Sklenjenih je bilo tudi 15 pogodb o prenosu rudarske pravice, še nekaj jih je v teku. K 9 
koncesijskim pogodbam so bili sklenjeni aneksi.  
K pregledu stanja sodi tudi karta v prilogi.  
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Spremljava vplivov na okolje vseh gospodarskih aktivnosti, tudi sektorja rudarstvo, se je 
intenzivneje pričela v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. V zadnjih petnajstih letih se je 
razvila okoljska zavest, ki jo je spremljala z nekaj letnim zamikom tudi zakonodaja.  
 
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, preko Agencije RS za okolje spremlja pritiske na okolje, 
ki so posledica gospodarskih dejavnosti. Podatke Agencije smo uporabili tudi pri izdelavi tega 
poročila.      
 
Rudarjenje kot gospodarsko aktivnost je usmerjalo in spremljalo ministrstvo, pristojno za 
rudarstvo, največkrat je bilo to ministrstvo, pristojno za gospodarske dejavnosti. Spremljavo na 
terenu je izvajala Rudarska inšpekcija.   
 
Do sedaj ni bilo integriranega pogleda na gospodarsko dejavnost in njen vpliv na okolje, Državni 
program gospodarjenja z mineralnimi surovinami pa naj bi le-to omogočil z uravnoteženim 
razvojem, ki optimizira tako koristi kot škode na gospodarskem, okoljskem in družbenem 
segmentu.   
 
 
Vplivi programa - Program gospodarjenja z mineralnimi surovinami je strateški dokument, ki 
daje smernice za operativno delovanje oziroma ukrepe. Program je predpisan z Zakonom o 
rudarstvu. 
 
Predvidevamo, da bo program vplival na celotni rudarski cikel od raziskav do sanacije, vključno z 
administrativnimi postopki (kot je na primer podeljevanje rudarske pravice).  
 
Program sledi svoji temeljni preambuli, ki se glasi »gospodarjenje vodi k zagotavljanju mineralnih 
surovin ter ohranjanju dostopnosti naravnih virov prihodnji generaciji po načelih trajnostnega 
razvoja«. Slednje pomeni integracijo gospodarstva, okolja in družbe v večji meri kot v preteklosti, 
kar bo vodilo v zmanjšanje konfliktnosti med temi segmenti, nadalje v polno ceno oskrbe, brez 
prelaganja (predvsem okoljskih in družbenih) bremen na prihodnje rodove.   
 
Najmočnejši vpliv ima program na okvir delovanja na posamezni lokaciji, kjer poleg zakonskih 
prepisov opredeljuje tako dobre kot (ne)sprejemljive prakse.    
 
Poleg strateškega vpliva oziroma okvirjanja gospodarjenja z mineralnimi surovinami je program 
tudi povezovalen tako znotraj sektorja kot med sektorsko (varstvo okolja, prostorsko planiranje, 
varstvo narave, zdravje ljudi in drugo). Strateškost in povezovalnost krepita njegovo preglednost. 
Preglednost nakazuje tako dobre prakse kot pomanjkljivosti sektorja, poleg tega se povečuje 
informiranost, predvsem že večkrat izpostavljen monitoring vplivov na okolje na državni ravni. 
Večja informiranost je osnova javnih diskusij, oblikovanja razvojnih usmeritev kakor tudi v 
kasnejši fazi odločanja.  
 
Iz tega sledi, da ima vpliv programa povratno zanko oziroma obsega celoten cikel gospodarjenja, 
od informiranja o stanju, monitoringu na državnem nivoju do oblikovanja usmeritev, odločanja in 
uzakonjanja do udejanjanja odločitev, monitoringa novega stanja do ponovne javne diskusije ter 
uveljavljanja (ali ne) novih ustreznejših rešitev.    
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Omilitveni ukrepi - Že program sam tudi zmanjšuje napetosti zaradi različnih interesov in ciljev, 
povezanih z mineralnimi surovinami, omilitveni ukrepi izhajajo iz usmeritev programa in so 
zapisani v predhodnem poglavju. S spremljavo stanja preko zakonsko opredeljenih meril in 
standardov glede pritiskov na okolje in družbo ter s spremljavo izvajanja programa bodo določeni 
še dodatni omilitveni ukrepi. Pomemben omilitveni ukrep je prostovoljno delovanje iznad 
predpisane zakonodaje (na primer: sprejetje in izvajanje ISO 14000 standardov). Med slednje 
gotovo sodi tudi zapis / privrženost rudarskega podjetja, da je stalno zmanjševanje negativnih 
vplivov na okolje del njihove politike / delovanja.  
 
Za izvajanje in spremljanje izvajanja omilitvenih ukrepov je zadolženo Ministrstvo za 
gospodarstvo oziroma ministrstvo, pristojno za rudarstvo, skupaj z organi in institucijami, ki 
izvajajo inšpekcijske in strokovne naloge s področja gospodarjenja z mineralnimi surovinami. 
Omilitveni ukrepi so predvideni v celotnem rudarskem ciklu, od raziskav (izdaja dovoljenj, 
koncesij, …) do sanacije oziroma do post-sanacijskih aktivnosti na bivših zaradi pridobivanja 
degradiranih površinah.    
 
Ni dvoma, da bodo v nadaljevanju predlagani omilitveni ukrepi, vsak na svojem področju, 
pripomogli pri približevanju osnovnim okoljskim ciljem, zapisanim v Državnem programu 
gospodarjenja z mineralnimi surovinami.  
 
Učinkovitost omilitvenih ukrepov bomo merili s predlaganimi kazalci. Kazalci, ki bodo prikazali 
trende približevanja ali oddaljevanje od okoljskih ciljev, bodo s tem tudi nakazovali učinkovitost 
omilitvenih ukrepov. 
 
Vsi omilitveni ukrepi so integrirani v večji sistem, ki vsebuje zakonske obveznosti kakor tudi 
predloge dobrih praks ostalih področij, ki se dotikajo ali prekrivajo z rudarskim sektorjem. Ti, že 
večkrat omenjeni sektorji, so predvsem okolje, narava, prostorsko planiranje, varstvo zdravja, 
promet, gradbeništvo in industrija in drugo.  
 
Po posameznih segmentih so omilitveni ukrepi naslednji: 
 
ZRAK: 

• Sprememba tehnologije pridobivanja v odkopu ter bogatenja mineralne surovine. 
• Obveščanje prebivalstva. 
• Ustrezna kompenzacija onesnaževanja s prahom, hrupom ter vibracijami. 
• V podjetjih je potrebno izogibanje ali zmanjšanje emisij pri proizvodnji; instalirati je 

zaželeno lovljenje prahu, pri čemer naj upoštevajo vetrno rožo. 
 
Prah: manj prašna tehnologija izkoriščanja (miniranje), mokre metode bogatenja mineralne 
surovine, odpraševalne / čistilne naprave.  
 
Hrup: sprememba tehnologije izkoriščanja in bogatenja; predvsem zmanjšanje obsega miniranja 
ter zmanjšanje jakosti miniranja, zmanjšanje hrupa v nedelovnem času (sobota, nedelja ter med 
tednom med 18  in 9 uro), predvsem zmanjšanje v nočnih urah.  
Med omilitvene ukrepe štejemo primerno oddaljenost od vira hrupa, nadalje izbira območja z 
manjšo gostoto prebivalstva. Ukrepi za preprečevanje hrupa so: pravilno izbrana lokacija, 
transportne poti, protihrupni objekti, uporaba tehnologije z manjšim hrupom.  
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Če je možno, je potrebno zmanjšati miniranja. To lahko storimo s strojnim pridobivanjem, z 
miniranjem manjših količin, z manjšimi premeri vrtin ter z mašenjem vrtin.  
V primeru miniranja je potrebno dobro obveščanje lokalnega prebivalstva, kajti pritožbe so 
pogoste. Miniranje naj poteka med 9 in 18 uro med ponedeljkom in petkom.  
 
Vibracije: enako kot za hrup. 
 
VODA 
Poleg upoštevanja zakonodaje je potrebo poznavanje in upoštevanje hidrološkega cikla, 
predvsem virov onesnaževanja voda ter sama raba vodnih virov – tehnološke vode. Zaželeni 
ukrepi, poleg zakonodaje, so: 

 presoja vplivov na vodo (detajlna, predvsem glede na proizvodnji proces);  
 monitoring vse vode znotraj raziskovalnega in pridobivalnega prostora (rudnika);  
 zmanjšanje porabe vode; 
 izboljšanje kakovosti vode (zmanjšanje izcednih voda, njene toksičnosti, in netoksičnih 

dodanih snovi);  
 uporaba zaprtega vodnega kroga tehnološke vode; 
 vzdrževanje sistema ravnanja z vodo tako varovanja površinske in podzemne vode ter 

tehnoloških voda; 
 sprotna sanacija območij (tudi vodnih). 

 
Kljub temu da je pridobivanje proda in peska iz rek (trenutno) v pristojnosti ministrstva 
pristojnega za vode, in zato izvzeto iz programa, menimo, da je potrebno pridobivanje proda in 
peska iz rek čimbolj omejiti, ker ne poznamo dovolj vseh posledic (načelo previdnosti), razen v 
primerih vodnogospodarskih ukrepov (npr. čiščenja pred zapornicami).  
 
TLA vključno s kmetijskimi zemljišči 
Če so posamezne lokacije v območjih varovanih gozdov, je potrebno ali posvetiti posebno 
pozornost varovanju gozda ali pa lokacijo premestiti iz tega območja. Če so posamezne lokacije v 
območjih kmetijskih zemljišč, je potrebno lokacijo, ali premestiti ali optimizirati izkoriščanje ter 
posvetiti posebno pozornost varovanju sosednjih kmetijskih zemljišč v času izkoriščanja in 
sprotni sanaciji po izkoriščanju.   
 
KRAJINA 

• poenostavljeni postopki pridobivanja dovoljenja za posege v prostor, ki bodo izboljšali 
kakovost krajine (v našem primeru je to sanacija zaradi rudarstva degradiranih površin);  

• spodbujanje sanacij degradiranih površin je možno tudi s finančnimi instrumenti 
(subvencije, zmanjšanje davkov / koncesij in drugo);  

• potrebno je s pomočjo metod krajinske arhitekture čimbolj ohranjati primaren izgled 
pokrajine, ki naj bo v času rudarskega cikla čim manj moten z vseh zornih kotov, 
predvsem iz pogledov, ki so del urbanega okolja ali območij večje koncentracije ljudi.   

 
ODPADKI 
Rudarske odpadke je potrebno zmanjševati, kjer je to možno. Poleg tega je potrebno iskati 
možnosti njihove uporabe (tudi za zapolnitve depresij ali sanacije degradiranih površin)  
Deponije (tudi začasne), projektirane v rudarskih projektih, naj ohranjajo primeren krajinski 
vizualni zgled ter čim manjši vpliv na okolje (voda, prah). Za začasne in stalne rudarske odpadke 
predlagamo naslednje ukrepe: 
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 minimiziranje odpadkov, 
 nove rabe materialov / zapolnitve depresij, 
 kontrola jalovišč / odpadkov. 

 
PODNEBNI DEJAVNIKI 
Sektor mora slediti zakonodaji in dobrim praksam na področju zmanjševanja izpustov CO2. 
Spodbujati je potrebno zmanjšanje emisij CO2 (na primer pri strojih z notranjim izgorevanjem) 
ter ohranjanje gozdnih površin pred prezgodnjim posekom (oziroma s pogozdovanjem ob 
sanacijah). 
 
MATERIALNE DOBRINE 
Potrebno je skrbeti za zadostno količino zalog in virov potrebnih za oskrbo, v primeru možnosti 
pomanjkljive oskrbe je potrebno vzpodbujati raziskave ali novih zalog ali nadomestnih materialov. 
 
Spodbujati je potrebno lokacije z ustrezno proizvodnjo, ker v primeru malih površinskih kopov s 
tem zmanjšamo razpršenost le-te in dosežemo večjo okoljsko sprejemljivost, vključno z PVO in 
monitoringom; pri velikih površinskih kopih pa zmanjšamo okoljske pritiske v času proizvodnje.      
 
NARAVA 
Med ukrepe štejemo predvsem: 

• zmanjšanje lokacij v NATURI 2000 ter zavarovanih in ekoloških območjih, 
• sanacija degradiranih površin tako, da ne uniči habitatov in vrst oziroma spodbuja 

njihovo ponovno vzpostavitev. 
 
Vsi nosilci rudarske pravice so dolžni ohranjati naravne vrednote v pridobivalnih in raziskovalnih 
prostorih. V primeru, da so naravne vrednote v opuščenih kamnolomih, je potrebno motivirati 
bližnje rudnike in kamnolome, da prevzamejo skrb nad ohranjanjem naravnih vrednot, v kolikor 
za to še ni poskrbljeno. 
 
Za plan veljajo vse naravne vrednote na listi ZRSVN, ki so veljavni / znani v času obravnave 
območja, kar je možno ugotoviti na naravovarstvenem atlasu. 
 (http://kremen.arso.gov.si/NVatlas/users/login.asp ) 
 
 
Dodatni omilitveni ukrepi za varovana območja iz Dodatka za naravo pa so: 

• Potrebno je predpisati tudi pregled in nadzor nad nelegalnimi kopi in poskrbeti za 
ustrezno sanacijo vseh nelegalnih kopov (večjih in manjših). 

• Opredeljevanje potencialnih prostorov naj se izvaja izven varovanih območij. Primarno 
načelo je: V Natura območjih in zavarovanih območjih naj se postopno, skladno z 
drugimi možnostmi, zmanjšuje obseg dejavnosti. 

• Na varovanih območjih je treba težiti k čimprejšnji dokončni sanaciji površin. Območja 
sanacije, ki se nahajajo v varovanih območjih, ne morejo biti prioritetne lokacije 
izkoriščanja mineralnih surovin, tudi na lokalnem nivoju ne. Rekultivacijo je potrebno 
izvesti z avtohtono drevesno vegetacijo ali preustiti območje sukcesivnem zaraščanju 
(glinokopi, gramoznice), vrstna sestava naj bo čimbolj pestra. Zasaditev vegetacije naj 
bo prilagojena obstoječemu krajinskemu vzorcu. Pri izdelavi načrta renaturacije je 
potrebno vključiti strokovnjaka, ki bo podal smernice za način renaturacije in izbor 
primernih rastlinskih vrst.  
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• Način odpiranja kopov je potrebno prilagoditi konfiguraciji zemljišča in območje tudi 
sproti sanirati. Površine kopov naj se odpirajo postopno, na podlagi letnih planov. 

• Med orodja za obvladovanje vplivov na okolje naj se doda tudi izvedba postopka presoje 
na varovana območja v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti planov in posegov 
v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06). 

• Posamezne skupine mineralnih surovin so del Načrta gospodarjenja s posameznimi 
mineralnimi surovinami, zato se v predmetnem poročilu za splošni del Programa le 
načelno dotaknemo te vsebine. Vplivi na varovana območja (izdelava Dodatka v skladu s 
Pravilnikom o presoji sprejemljivosti planov in posegov v naravo na varovana območja) 
morajo biti natančno presojani v okviru Načrta gospodarjenja s posameznimi 
mineralnimi surovinami. 

• V Natura območjih in zavarovanih območjih naj se postopno zmanjšuje obseg 
dejavnosti.  

• Obstoječa nahajališča znotraj varovanih območij, naj se po poteku koncesije sanirajo in 
zaprejo. Koncesijo naj se podaljša le v primeru, ko ni drugih možnosti v tisti regiji 
(območij z zalogami enake mineralne surovine zunaj varovanih območij). Tudi v primerih, 
ko je nek prostor s potencialom širitve v območju Natura 2000, pa se izkaže, da na 
njegovem območju ni notranjih con za kvalifikacijske vrste ali habitatne tipe za tisto 
Natura območje (oz. so pa bi bil prizadet izredno majhen delež njihove površine), ostali 
prostori pa so toliko oddaljeni, da ne zagotavljajo samooskrbe regije, ocenjujemo, da 
potencialna širitev načeloma ni sporna. V primeru, da se poseganju na varovana 
območja ni mogoče izogniti, je potrebno natančno slediti smernicam, ki jih predpisuje 
institucija, pristojna za ohranjanje narave. 

 
Poleg tega so dodana še priporočila: 

• Izogibati se umestitvi pridobivalnih, raziskovalnih in potencialnih prostorov na varovana 
območja. Samooskrbi regije z neko mineralno surovino naj se primarno skuša zadostiti 
na območjih z rezervami enake mineralne surovine zunaj varovanih območij. 

• Na zavarovanih območjih velja razmišljati o potencialni rekreacijski ali izobraževalni 
funkciji nahajališč. Možne so ureditve učnih poti, s prikazi kamninske sestave tal, 
vzorčnimi primeri sanacije in podobno. 

• V okviru območja kopa vzpodbujati reciklažo gradbenih odpadkov, saj se tako zmanjšuje 
potreba po primarni surovini.  

 
DRUŽBA – KULTURNA DEDIŠČINA 
Med ukrepe prištevamo: 

• vzdrževanje zavesti o pomembnosti kulturne dediščine, 
• ohranjanje in ustrezno varovanje objektov kulturne dediščine, 
• ustrezna promocija objektov kulturne dediščine. 

 
DRUŽBA – PREBIVALSTVO 
Spodbujanje pozitivne vključenosti preko primerov dobrih praks ter pomoč in posredovanje pri 
razreševanju nesporazumov.  
 
DRUŽBA – ZDRAVJE LJUDI 
Ukrepe za izboljšanje zdravja ljudi glede na stanje predlaga in jih po sprejetih predpisih nato 
izvaja Rudarska inšpekcija (RI). Smernice so naslednje:  
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1. Pri izvajanju nadzora v sodelovanju z drugimi inšpekcijskimi službami, organi pregona 
in institucijami zagotavljati preventivno delovanje z namenom zagotavljanja varstva 
javnega interesa na področju varnosti in zdravja pri delu  ter na področju varovanja 
okolja. 

 
2. Z ustreznim nadzorom nad izvajanjem tehničnih ukrepov in ukrepov iz varnosti in 

zdravja pri izvajanju rudarskih del zagotavljati dosežen nivo varnosti in zdravja pri 
delu v rudarstvu ter posebej pozorno nadzirati izvajanje novih predpisov. 

 
3. Z zdravstvenim inšpektoratom, RUJV (Republiška uprava za jedrsko varnost), Tržnim 

inšpektoratom in IRSD (Inšpektorat Republike Slovenije za delo) se bo nadaljevalo 
sodelovanje pri nadzoru nad ionizirajočim sevanjem in nadzorom trga (stroji, 
protieksplozijska zaščita, osebna varovalna oprema) v rudarstvu. 

 
4. Ohranjati in dvigovati strokovni nivo delovanja posameznih inšpektorjev za 

izpolnjevanje prej navedenih ciljev in v cilju javnega delovanja (obveščanje javnosti). 
 

5. Izobraževanje rudarskih inšpektorjev bo potekalo v skladu s programom dela rudarske 
inšpekcije. 

 
DRUŽBA – DOSTOP DO NARAVNIH VIROV 
Kljub pozitivnim trendom je potrebno prizadevanja še okrepiti. Eden izmed ukrepov je okoljsko 
poročanje s kazalci tega poročila.  
 
 
5. SPREMLJAVA STANJA 
 
Po Zakonu o rudarstvu je določena spremljava aktivnosti sektorja. Poleg tega se izvajajo tudi 
spremljave, strokovne analize, raziskave na nivoju države, ki dopolnjujejo sliko o stanju sektorja.  
 
Za program gospodarjenja z mineralnimi surovinami, ki se izdela za dobo 10 let, je potrebno pred 
iztekom roka izdelati poročilo o izvedenih ukrepih in oceno doseganja ciljev. Slednje pomeni 
spremljavo stanja izvajanja programa.  
 
Spremljava stanja okolja oziroma pritiskov na okolje, kot posledica rudarskih aktivnosti, bo 
možna z zbirom vseh že dostopnih podatkov in oblikovanjem nabora dodatnih za program 
pomembnih podatkov.  
 
Na tem mestu je potrebno omeniti redno letno poročanje vseh nosilcev rudarske pravice 
ministrstvu, zadolženemu za rudarstvo. V njem podjetja poročajo o letni odkopani količini, o 
zalogah in virih in drugo. Temu poročanju se bo priključilo poročanju o stanju okolja s 
pričujočimi kazalci tega okoljskega poročila, vključno z izvajanjem omilitvenih ukrepov.  
 
V prilogah je predlog kazalcev za spremljavo državnega programa gospodarjenja z mineralnimi 
surovinami (priloga 4) ter evropski kazalci trajnosti za področje mineralnih surovin (priloga 5). V 
prilogah 4 in 5 so opisani kazalci. V prilogi 4 je predlog nabora kazalcev Državnega programa 
gospodarjenja z mineralnimi surovinami, kjer so predvideni tudi kazalci za spremljanje vplivov na 
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okolje. Ti kazalci so še v javni diskusiji in se dopolnjujejo s predlaganimi okoljskimi kazalci tega 
poročila.  
 
Na nivoju Evropske unije so na nivoju držav članic že oblikovani kazalci rudarskega sektorja. Za 
Slovenijo je bil narejen poizkusni primer in je predstavljen v prilogi 5. Te kazalce bo sektor zbiral 
in poročal v prihodnje in bodo integrirani v nabor kazalcev Državnega programa gospodarjenja z 
mineralnimi surovinami. 
  
Temu je potrebno dodati še posamezne kazalce, ki bodo izhajali iz pričujočega poročila. 
 
V tem poročilu so prvič zbrani vsi viri, ki se nanašajo na okolje.   
 
 
6. KRATEK PREGLED UGOTOVITEV 
 
Ugotovitve Okoljskega poročila Splošnega načrta državnega programa gospodarjenja z 
mineralnimi surovinami so naslednje: 
 

• Program bo s svojimi usmeritvami prispeval k izboljšanju stanja okolja v času rudarskega 
cikla (predvsem pa raziskav in pridobivanja mineralnih surovin).  

 
• Vpeljana bo celovita spremljava udejanjanja programa, tako da bodo združeni 

gospodarski, družbeni in okoljski vidiki. 
 

• Povečala se bo povezanost gospodarske dejavnosti z družbenim okoljem in politikami 
vlade RS. 

 
• Presoja vplivov izvedbe planov se bo izvajala tudi na nižjem nivoju – načrt gospodarjenja 

s posameznimi mineralnimi surovinami, predvsem pa na nivoju posamezne lokacije v 
okviru pridobivanja dokumentacije in soglasij za raziskave in izkoriščanje.  

 
Program z vidika varstva okolja je sprejemljiv in njegovo izvajanje bo zmanjšalo negativne vplive / 
pritiske na okolje ter povečale pozitivne.  
 
Poznavanje stanja okolja pri pridobivanju mineralnih surovin je sedaj še razpršeno, namen 
okoljske spremljave pri izvajanju Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami je 
tudi celovit pregled nad pozitivnimi in negativnimi učinki programa (dejavnosti) na okolje.    
 
V tabeli je prikazana povezava med cilji okoljskega poročila DPGMS in okoljski cilji splošnega 
načrta DPGMS (Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami). 
 
Splošni načrt DPGMS, Okoljsko poročilo z Dodatkom za naravo ter vsemi prilogami (vključno s 
Pravilnikom o podrobnejši vsebini in sestavinah načrta gospodarjenja s posameznimi mineralnimi 
surovinami) so integralna celota gospodarjenja z mineralnimi surovinami na državnem nivoju. 
Zaradi tega zaključki okoljskega poročila tudi niso ponovno podani v samem programu. 
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Cilji okoljskega poročila DPGMS / Okoljski cilji 
splošnega načrta DPGMS 

ravnanje znotraj 
nosilne sposobnosti 

ekosistem
a 

m
inim

alno potrebno 
izčrpavanje 

neobnovljivih virov 

načelo »onesnaževalec 
plača« 

načelo previdnosti 

ekološka učinkovitost KAZALCI 

Prvi okoljski cilj »Z
M

A
N

JŠA
N

JE N
EG

A
TIV

N
IH

 V
PLIV

O
V

 IZ
K

O
R

IŠČ
A

N
JA

 N
A

 O
K

O
LJE (okolje, naravo in družbo)« 

Zmanjšanje nedovoljenih izpustov in števila rudarskih aktivnosti v 
radiu 500 m od zgradb, ki niso v sklopu rudarskih aktivnosti 

(stanovanjske zgradbe, kulturna dediščina in drugo).
X   X X   K1, K2 

Zmanjšanje prekoračenja hrupa in števila rudarskih aktivnosti v radiu 
500 m od zgradb, ki niso v sklopu rudarskih aktivnosti (stanovanjske 

zgradbe, kulturna dediščina in drugo). 
X   X X   K1, K3 

Zmanjšanje prekoračenja vibracij zaradi miniranja in števila rudarskih 
aktivnosti v radiu 500 m od zgradb, ki niso v sklopu rudarskih 
aktivnosti (stanovanjske zgradbe, kulturna dediščina in drugo).

X   X X   K1, K4 
K5 

Dobro stanje voda do 2015, kar pomen izboljšanje in ohranjanje voda 
na prostorih z rudarsko pravico območjih v okviru predpisanih mejnih 

vrednosti fizikalno kemijskega in biološkega stanja vode. 
X   X X   K6 

Varovanje 
in 
ohranjanje 
tal 

Varovanje in ohranjanje tal na primarnem mestu med in 
po odkopavanju. X X X X X K7 

Zmanjšanje števila lokacij z rudarsko pravico znotraj 
območij kmetijskih zemljišč. X X X X X K9 

Pravilna in sprotna sanacija prostorov izkoriščanja na 
območjih kmetijskih zemljišč. X X X X X K8 

Cilji, 
vezani na 
ohranjanje 
krajinskih 
značilnosti 
območja 
so: 

Lokacije za pridobivanje z dovolj veliko proizvodnjo in 
zadostnimi zalogami in viri, da ne bo preveč razpršene 
proizvodnje ali lokacij z prevelikim pritiskom na okolje. 

  X   X X K10 

Pravilna in pravočasna sanacija prostorov pridobivanja X   X X X K11 

Vpeljana implementacija in izvajanja direktive o rudarskih odpadkih  X X X X X K12 

Zmanjšanje emisij CO2 (odstotek glede na obveznosti države).  X   X X X K13 

Ohranjanje stabilnega toka proizvodnje in zadostnih zalog / virov za 
prihodnost.    X   X X K14 

Zmanjšanje števila lokacij z rudarsko pravico (pridobivanja) znotraj 
območij NATURA 2000, zavarovanih ter ekoloških območij- X   X X   K15 

Ohranjanje kulturne dediščine na prostorih z rudarsko pravico med in 
po obratovanju.       X   K16 

Zmanjšanje števila incidentov z lokalnim prebivalstvom oziroma 
povečanje vključenosti lokalnega prebivalstva v času izvajanja 

rudarskih aktivnosti. 
    X X   K17 

Zagotavljanje zdravja ljudi (predvsem zaposlenim)       X   K18 

Drugi okoljski cilj »DOSTOP DO MINERALNIH SUROVIN« je možno 
doseči s planiranjem, raziskavami, javno informacijo in 

demokratičnim procesom. 
X X X X X K19 
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7. PRESOJA SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV PLANA NA VAROVANA OBMOČJA 
 
Pri presoji sprejemljivosti vplivov na varovana območja je potrebno slediti naslednjim temeljnih 
usmeritvam: 
 

• Če je možno se je potrebno izogibati posegov na varovana območja. 
• Za poseg na varovana območja je potrebno izpolnjevati vse posebne zahteve, ki so 

podane s strani udeleženih strani ter posebni pogoji varovanja okolja in narave. 
• Odločitev za poseg na varovana območja mora bit sprejeta s čim večjim konsenzom vseh 

vpletenih v enakopravnem procesu določanja.  
 
Presoja na varovana območja je dodatek temu poročilu. 
 
 
8. VIRI 
 
Viri so prikazani v poročilu ter v prilogah, osnovni vir je delo Geološkega zavoda Slovenije, pri 
čemer je posebej potrebno izpostaviti Bilten "Mineralne surovine". Geološki zavod Slovenije 
(dostopen na internetu: http://www.geo-zs.si/slo-text/arhiv_mns.htm) 
 
 
9. POLJUDEN POVZETEK 
 
Uvod 
 
Okoljska cilja Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami sta: 

• zmanjšanje negativnih vplivov izkoriščanja na okolje, naravo in družbo ter  
• varovanje dostopa do mineralnih surovin.  

 
Pri izdelavi tega okoljskega poročila smo izhajali iz zakonskih zahtev, smernic, vsebinjenja 
oziroma scopinga, vrste in obsega dejavnosti, ki se bo izvajala v okviru izvedbe predvidenega 
plana in izbranih podatkov. Merila in metode vrednotenja so bili oblikovani na podlagi 
predhodnih izkušenj na področju mineralnih surovin.  Primerov okoljskih poročil za strateško 
usmerjene dokumente, ki bi nam lahko bili za zgled, ni na voljo. Ker celovito stanje okolja na 
področju mineralnih surovin do sedaj še ni poznano, ima Okoljsko poročilo ambicijo vzpostavitve 
celovitega okoljskega monitoringa na nivoju države. 
 
Zaradi strateškosti Splošnega načrta Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi 
surovinami in različnih predlaganih aktivnosti smo se usmerili predvsem v vrednotenje 
kumulativnih vplivov in kakovostno določitev alternativ ter omilitvenih ukrepov na državnem 
nivoju. Pri tem bodo na operativnem nivoju, nivoju lokacije pridobivanja mineralnih surovin, 
potrebne dodatne, zakonsko določene presoje vplivov na okolje, ki bodo sledile usmeritvam tega 
poročila in Splošnega načrta Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami.  
 
Okoljski cilji 
 
V okoljskem poročilu obravnavamo naslednja področja: okolje (zrak, voda, tla vključno z 
kmetijskimi zemljišči, krajina, podnebni dejavniki, materialne dobrine), narava (biotska 
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raznovrstnost, živalstvo, rastlinstvo), družba (kulturna dediščina skupaj z arhitekturno in 
arheološko dediščino, prebivalstvo, in zdravje ljudi ter njihova medsebojna razmerja). Za vsak 
segment je na podlagi znanih podatkov stanja predstavljen cilj ter kazalec, ki bo omogočal 
spremljavo doseganja ali oddaljevanja od cilja. Prvi okoljski cilj »ZMANJŠANJE NEGATIVNIH 
VPLIVOV IZKORIŠČANJA NA OKOLJE (okolje, naravo in družbo)« vsebuje naslednje (pod)cilje:  

• Zmanjšanje nedovoljenih izpustov in števila rudarskih aktivnosti v radiu 500 m od 
zgradb, ki niso v sklopu rudarskih aktivnosti (stanovanjske zgradbe, kulturna dediščina 
in drugo). 

• Zmanjšanje prekoračenja hrupa in števila rudarskih aktivnosti v radiu 500 m od zgradb, 
ki niso v sklopu rudarskih aktivnosti (stanovanjske zgradbe, kulturna dediščina in drugo). 

• Zmanjšanje prekoračenja vibracij zaradi miniranja in števila rudarskih aktivnosti v radiu 
500 m od zgradb, ki niso v sklopu rudarskih aktivnosti (stanovanjske zgradbe, kulturna 
dediščina in drugo). 

• Dobro stanje voda do 2015, kar pomen izboljšanje in ohranjanje voda na prostorih z 
rudarsko pravico v okviru predpisanih mejnih vrednosti fizikalno kemijskega in 
biološkega stanja vode. 

• Cilji varovanja in ohranjanja tal so: varovanje in ohranjanje tal na primarnem mestu med 
in po odkopavanju, zmanjšanje števila lokacij z rudarsko pravico znotraj območij 
kmetijskih zemljišč ter pravilna in sprotna sanacija prostorov izkoriščanja na območjih 
kmetijskih zemljišč. 

• Cilja, vezani na ohranjanje krajinskih značilnosti območja sta: (1) lokacije za 
pridobivanje s dovolj veliko proizvodnjo in zadostnimi zalogami in viri, da ne bo preveč 
razpršene proizvodnje ali lokacij z prevelikim pritiskom na okolje in (2) pravilna in 
pravočasna sanacija prostorov pridobivanja 

• Vpeljana implementacija in izvajanja direktive o rudarskih odpadkih  
• Zmanjšanje emisij CO2 (odstotek glede na obveznosti države).  
• Ohranjanje stabilnega toka proizvodnje in zadostnih zalog / virov za prihodnost.  
• Zmanjšanje števila lokacij z rudarsko pravico (pridobivanja) znotraj območij NATURA 

2000, zavarovanih ter ekoloških območij. 
• Ohranjanje kulturne dediščine na prostorih z rudarsko pravico med in po obratovanju. 
• Zmanjšanje števila incidentov z lokalnim prebivalstvom oziroma povečanje vključenosti 

lokalnega prebivalstva v času izvajanja rudarskih aktivnosti.  
• Zagotavljanje zdravja ljudi (predvsem zaposlenih) 

 
Drugi okoljski cilj »DOSTOP DO MINERALNIH SUROVIN« je možno doseči s planiranjem, 
raziskavami, javno informacijo in demokratičnim procesom. 
 
Z različnimi ustreznimi metodami z vidika vseh obremenitev okolja in glede na vse predvidljive 
posledice državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami na okolje, naravne vire, 
ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturno dediščino so obravnavani vsi tisti 
elementi plana, ki lahko sami ali s kumulativnimi in sinergijskimi vplivi z drugimi plani ali posegi 
v okolje pomembno vplivajo na okolje.  
 
Ker Državni program ni zasnovan variantno oziroma nima predvidenih več scenarijev tudi 
okoljsko poročilo ne obdeluje variant. V prihodnosti lahko govorimo le o stanju, ko se program 
(in tudi usmeritve Okoljskega poročila, ki je sestavni del programa) izvaja ali ko se program ne 
izvaja (ničelna varianta).  
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Omilitveni ukrepi 
 
Vsi omilitveni ukrepi so integrirani v večji sistem, ki vsebuje zakonske obveznosti kakor tudi 
predloge dobrih praks ostalih področij, ki se dotikajo ali prekrivajo z rudarskim sektorjem. Ti, že 
večkrat omenjeni sektorji, so predvsem okolje, narava, prostorsko planiranje, varstvo zdravja, 
promet, gradbeništvo in industrija in drugo. Po posameznih segmentih so omilitveni ukrepi 
naslednji: 
 
ZRAK: 

• Sprememba tehnologije pridobivanja v odkopu ter bogatenja mineralne surovine. 
• Obveščanje prebivalstva. 
• Ustrezna kompenzacija onesnaževanja s prahom, hrupom ter vibracijami. 
• V podjetjih je potrebno izogibanje ali zmanjšanje emisij pri proizvodnji; instalirati je 

zaželeno lovljenje prahu, pri čemer naj upoštevajo vetrno rožo. 
 
Prah: manj prašna tehnologija izkoriščanja (miniranje), mokre metode bogatenja mineralne 
surovine, odpraševalne / čistilne naprave.  
 
Hrup: sprememba tehnologije izkoriščanja in bogatenja; predvsem zmanjšanje obsega miniranja 
ter zmanjšanje jakosti miniranja, zmanjšanje hrupa v nedelovnem času (sobota, nedelja ter med 
tednom med 18  in 9 uro), predvsem zmanjšanje v nočnih urah.  
 
Med omilitvene ukrepe štejemo primerno oddaljenost od vira hrupa, nadalje izbira območja z 
manjšo gostoto prebivalstva. Ukrepi za preprečevanje hrupa so: pravilno izbrana lokacija, 
transportne poti, protihrupni objekti, uporaba tehnologije z manjšim hrupom.  
Če je možno, je potrebno zmanjšati miniranja. To lahko storimo s strojnim pridobivanjem, z 
miniranjem manjših količin, z manjšimi premeri vrtin ter z mašenjem vrtin.  
V primeru miniranja je potrebno dobro obveščanje lokalnega prebivalstva, kajti pritožbe so 
pogoste. Miniranje naj poteka med 9 in 18 uro med ponedeljkom in petkom.  
 
Vibracije: enako kot za hrup. 
 
VODA 
Poleg upoštevanja zakonodaje je potrebo poznavanje in upoštevanje hidrološkega cikla, 
predvsem virov onesnaževanja voda ter sama raba vodnih virov – tehnološke vode. Zaželeni 
ukrepi, poleg zakonodaje, so: 

 presoja vplivov na vodo (detajlna, predvsem glede na proizvodnji proces);  
 monitoring vse vode znotraj raziskovalnega in pridobivalnega prostora (rudnika);  
 zmanjšanje porabe vode; 
 izboljšanje kakovosti vode (zmanjšanje izcednih voda, njene toksičnosti, in netoksičnih 

dodanih snovi);  
 uporaba zaprtega vodnega kroga tehnološke vode; 
 vzdrževanje sistema ravnanja z vodo tako varovanja površinske in podzemne vode ter 

tehnoloških voda; 
 sprotna sanacija območij (tudi vodnih). 

 
Kljub temu da je pridobivanje proda in peska iz rek (trenutno) v pristojnosti ministrstva 
pristojnega za vode, in zato izvzeto iz programa, menimo, da je potrebno pridobivanje proda in 
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peska iz rek čimbolj omejiti, ker ne poznamo dovolj vseh posledic (načelo previdnosti), razen v 
primerih vodnogospodarskih ukrepov (npr. čiščenja pred zapornicami).  
 
TLA vključno s kmetijskimi zemljišči 
Če so posamezne lokacije v območjih varovanih gozdov, je potrebno ali posvetiti posebno 
pozornost varovanju gozda ali pa lokacijo premestiti iz tega območja. Če so posamezne lokacije v 
območjih kmetijskih zemljišč, je potrebno lokacijo, ali premestiti ali optimizirati izkoriščanje ter 
posvetiti posebno pozornost varovanju sosednjih kmetijskih zemljišč v času izkoriščanja in 
sprotni sanaciji po izkoriščanju.   
 
KRAJINA 

• poenostavljeni postopki pridobivanja dovoljenja za posege v prostor, ki bodo izboljšali 
kakovost krajine (v našem primeru je to sanacija zaradi rudarstva degradiranih površin);  

• spodbujanje sanacij degradiranih površin je možno tudi s finančnimi instrumenti 
(subvencije, zmanjšanje davkov / koncesij in drugo);  

• potrebno je s pomočjo metod krajinske arhitekture čimbolj ohranjati primaren izgled 
pokrajine, ki naj bo v času rudarskega cikla čim manj moten z vseh zornih kotov, 
predvsem iz pogledov, ki so del urbanega okolja ali območij večje koncentracije ljudi.   

 
ODPADKI 
Rudarske odpadke je potrebno zmanjševati, kjer je to možno. Poleg tega je potrebno iskati 
možnosti njihove uporabe (tudi za zapolnitve depresij ali sanacije degradiranih površin)  
Deponije (tudi začasne), projektirane v rudarskih projektih, naj ohranjajo primeren krajinski 
vizualni zgled ter čim manjši vpliv na okolje (voda, prah). Za začasne in stalne rudarske odpadke 
predlagamo naslednje ukrepe: 

 minimiziranje odpadkov, 
 nove rabe materialov / zapolnitve depresij, 
 kontrola jalovišč / odpadkov. 

 
PODNEBNI DEJAVNIKI 
Sektor mora slediti zakonodaji in dobrim praksam na področju zmanjševanja izpustov CO2. 
Spodbujati je potrebno zmanjšanje emisij CO2 (na primer pri strojih z notranjim izgorevanjem) 
ter ohranjanje gozdnih površin pred prezgodnjim posekom (oziroma s pogozdovanjem ob 
sanacijah). 
 
MATERIALNE DOBRINE 
Potrebno je skrbeti za zadostno količino zalog in virov potrebnih za oskrbo, v primeru možnosti 
pomanjkljive oskrbe je potrebno vzpodbujati raziskave ali novih zalog ali nadomestnih materialov. 
 
Spodbujati je potrebno lokacije z ustrezno proizvodnjo, ker v primeru malih površinskih kopov s 
tem zmanjšamo razpršenost le-te in dosežemo večjo okoljsko sprejemljivost, vključno z PVO in 
monitoringom; pri velikih površinskih kopih pa zmanjšamo okoljske pritiske v času proizvodnje.      
 
NARAVA 
Med ukrepe štejemo predvsem: 

• zmanjšanje lokacij v NATURI 2000 ter zavarovanih in ekoloških območjih, 
• sanacija degradiranih površin tako, da ne uniči habitatov in vrst oziroma spodbuja 

njihovo ponovno vzpostavitev. 
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Vsi nosilci rudarske pravice so dolžni ohranjati naravne vrednote v pridobivalnih in raziskovalnih 
prostorih. V primeru, da so naravne vrednote v opuščenih kamnolomih, je potrebno motivirati 
bližnje rudnike in kamnolome, da prevzamejo skrb nad ohranjanjem naravnih vrednot, v kolikor 
za to še ni poskrbljeno. 
 
Za plan veljajo vse naravne vrednote na listi ZRSVN, ki so veljavni / znani v času obravnave 
območja, kar je možno ugotoviti na naravovarstvenem atlasu. 
 (http://kremen.arso.gov.si/NVatlas/users/login.asp ) 
 
Dodatni omilitveni ukrepi za varovana območja iz Dodatka za naravo pa so: 

• Potrebno je predpisati tudi pregled in nadzor nad nelegalnimi kopi in poskrbeti za 
ustrezno sanacijo vseh nelegalnih kopov (večjih in manjših). 

• Opredeljevanje potencialnih prostorov naj se izvaja izven varovanih območij. Primarno 
načelo je: V Natura območjih in zavarovanih območjih naj se postopno, skladno z 
drugimi možnostmi, zmanjšuje obseg dejavnosti. 

• Na varovanih območjih je treba težiti k čimprejšnji dokončni sanaciji površin. Območja 
sanacije, ki se nahajajo v varovanih območjih, ne morejo biti prioritetne lokacije 
izkoriščanja mineralnih surovin, tudi na lokalnem nivoju ne. Rekultivacijo je potrebno 
izvesti z avtohtono drevesno vegetacijo ali preustiti območje sukcesivnem zaraščanju 
(glinokopi, gramoznice), vrstna sestava naj bo čimbolj pestra. Zasaditev vegetacije naj 
bo prilagojena obstoječemu krajinskemu vzorcu. Pri izdelavi načrta renaturacije je 
potrebno vključiti strokovnjaka, ki bo podal smernice za način renaturacije in izbor 
primernih rastlinskih vrst.  

• Način odpiranja kopov je potrebno prilagoditi konfiguraciji zemljišča in območje tudi 
sproti sanirati. Površine kopov naj se odpirajo postopno, na podlagi letnih planov. 

• Med orodja za obvladovanje vplivov na okolje naj se doda tudi izvedba postopka presoje 
na varovana območja v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti planov in posegov 
v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06). 

• Posamezne skupine mineralnih surovin so del Načrta gospodarjenja s posameznimi 
mineralnimi surovinami, zato se v predmetnem poročilu za splošni del Programa le 
načelno dotaknemo te vsebine. Vplivi na varovana območja (izdelava Dodatka v skladu s 
Pravilnikom o presoji sprejemljivosti planov in posegov v naravo na varovana območja) 
morajo biti natančno presojani v okviru Načrta gospodarjenja s posameznimi 
mineralnimi surovinami. 

• V Natura območjih in zavarovanih območjih naj se postopno zmanjšuje obseg 
dejavnosti.  

• Obstoječa nahajališča znotraj varovanih območij, naj se po poteku koncesije sanirajo in 
zaprejo. Koncesijo naj se podaljša le v primeru, ko ni drugih možnosti v tisti regiji 
(območij z zalogami enake mineralne surovine zunaj varovanih območij). Tudi v primerih, 
ko je nek prostor s potencialom širitve v območju Natura 2000, pa se izkaže, da na 
njegovem območju ni notranjih con za kvalifikacijske vrste ali habitatne tipe za tisto 
Natura območje (oz. so pa bi bil prizadet izredno majhen delež njihove površine), ostali 
prostori pa so toliko oddaljeni, da ne zagotavljajo samooskrbe regije, ocenjujemo, da 
potencialna širitev načeloma ni sporna. V primeru, da se poseganju na varovana 
območja ni mogoče izogniti, je potrebno natančno slediti smernicam, ki jih predpisuje 
institucija, pristojna za ohranjanje narave. 

 
 



MINERALNE SUROVINE – III. del 
 

179

Poleg tega so dodana še priporočila: 
• Izogibati se umestitvi pridobivalnih, raziskovalnih in potencialnih prostorov na varovana 

območja. Samooskrbi regije z neko mineralno surovino naj se primarno skuša zadostiti 
na območjih z rezervami enake mineralne surovine zunaj varovanih območij. 

• Na zavarovanih območjih velja razmišljati o potencialni rekreacijski ali izobraževalni 
funkciji nahajališč. Možne so ureditve učnih poti, s prikazi kamninske sestave tal, 
vzorčnimi primeri sanacije in podobno. 

• V okviru območja kopa vzpodbujati reciklažo gradbenih odpadkov, saj se tako zmanjšuje 
potreba po primarni surovini.  

  
DRUŽBA – KULTURNA DEDIŠČINA 
Med ukrepe prištevamo: 

• vzdrževanje zavesti o pomembnosti kulturne dediščine, 
• ohranjanje in ustrezno varovanje objektov kulturne dediščine, 
• ustrezna promocija objektov kulturne dediščine. 

 
DRUŽBA – PREBIVALSTVO 
Spodbujanje pozitivne vključenosti preko primerov dobrih praks ter pomoč in posredovanje pri 
razreševanju nesporazumov.  
 
DRUŽBA – ZDRAVJE LJUDI 
Ukrepe za izboljšanje zdravja ljudi glede na stanje predlaga in jih po sprejetih predpisih nato 
izvaja Rudarska inšpekcija (RI). Smernice so naslednje:  

6. Pri izvajanju nadzora v sodelovanju z drugimi inšpekcijskimi službami, organi pregona 
in institucijami zagotavljati preventivno delovanje z namenom zagotavljanja varstva 
javnega interesa na področju varnosti in zdravja pri delu  ter na področju varovanja 
okolja. 

 
7. Z ustreznim nadzorom nad izvajanjem tehničnih ukrepov in ukrepov iz varnosti in 

zdravja pri izvajanju rudarskih del zagotavljati dosežen nivo varnosti in zdravja pri 
delu v rudarstvu ter posebej pozorno nadzirati izvajanje novih predpisov. 

 
8. Z zdravstvenim inšpektoratom, RUJV (Republiška uprava za jedrsko varnost), Tržnim 

inšpektoratom in IRSD (Inšpektorat Republike Slovenije za delo) se bo nadaljevalo 
sodelovanje pri nadzoru nad ionizirajočim sevanjem in nadzorom trga (stroji, 
protieksplozijska zaščita, osebna varovalna oprema) v rudarstvu. 

 
9. Ohranjati in dvigovati strokovni nivo delovanja posameznih inšpektorjev za 

izpolnjevanje prej navedenih ciljev in v cilju javnega delovanja (obveščanje javnosti). 
 

10. Izobraževanje rudarskih inšpektorjev bo potekalo v skladu s programom dela rudarske 
inšpekcije. 

 
DRUŽBA – DOSTOP DO NARAVNIH VIROV 
Kljub pozitivnim trendom je potrebno prizadevanja še okrepiti. Eden izmed ukrepov je okoljsko 
poročanje s kazalci tega poročila.  
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Spremljava stanja 
 
V okviru izvajanja državnega programa bo potekala spremljanja stanja okolja z 19 izbranimi 
kazalci. Spremljava se bo izvajala vsako leto; v začetku je predvidena ugotavljanje nultega stanja. 
Kazalci so naslednji:  
 
Kazalec (K1): 

Število lokacij z rudarsko pravico izven radia 500 m od zgradb 
Število vseh lokacij z rudarsko pravico 

Kazalec (K2): 
Število prekomernih izpustov prahu 

Število meritev izpustov 
Kazalec (K3):  

Število prekomernega hrupa (incidenti) 
Število meritev hrupa 

Kazalec (K4):  
Število prekomernih vibracij (incidenti) 

Število meritev vibracij 
Kazalec (K5):  

Število lokacij, kjer rudarijo brez miniranja 
Število vseh lokacij, kjer rudarijo (odkopavanje) 

Kazalec (K6):  
Število meritev, ki presegajo mejne vrednosti 

Število meritev 
Kazalec (K7):  

Število prostorov z rudarsko pravico, kjer ohranjajo tla/prst za sanacijo 
Število vseh prostorov z rudarsko pravico 

Kazalec (K8):  
Število prostorov z rudarsko pravico na območju kmetijskih zemljišč 

Število vseh prostorov z rudarsko pravico 
Kazalec (K9):  

Število sanacij za kmetijstvo 
Število vseh sanacij 

Kazalec (K10): 
Število sanacij v prostorih z rudarsko pravico 

Število vseh prostorov z rudarsko pravico 
Kazalec (K11) : 

Odstotek lokacij mineralnih surovin za gradbeništvo 
z letno proizvodnjo med 50.000 in 500.000 tonami ter 

zalogami v intervalu med 10 in 50 let povprečne proizvodnje (zadnjih pet let). 
 
Kazalec (K12): Poročilo o izvajanju direktive o rudarskih odpadkih. 
 
Kazalec (K 13) bo povzet po kazalcih za emisije CO2 in se ne meri posebej. 
 
Kazalec (K 14)  

Količina zalog in virov posamezne mineralne surovine v letu 
Letna proizvodnja posamezne mineralne surovine 
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Kazalec (K15):  
Število lokacij z rudarsko pravico znotraj NATURE 2000, 

 zavarovanih in ekološko pomembnih območij 
Število vseh lokacij z rudarsko pravico 

Kazalec (K 16):  
Število pridobivalnih prostorov z objekti kulturne dediščine 

Število pridobivalnih prostorov 
Kazalec (K17):  

Število lokacij z rudarsko pravico s spori (incidenti) z lokalnim prebivalstvom 
Število lokacij z rudarsko pravico 

 
Kazalec (K18) število nesreč pri delu (v dopolnitev oziroma obrazložitev kazalca je na voljo Letno 
poročilo Rudarske inšpekcije) 
 
Kazalec (K19): Letno poročilo MINERALNE SUROVINE z vsebinami okoljskega poročila.  
 
 
Sklepna ocena 
 
Z Okoljskim poročilom bo (1) Državni program s svojimi usmeritvami prispeval k izboljšanju 
stanja okolja v času rudarskega cikla (predvsem pa raziskav in pridobivanja mineralnih surovin), 
(2) vpeljana celovita spremljava udejanjanja programa, tako da bodo združeni gospodarski, 
družbeni in okoljski vidiki, (3) povečana povezanost gospodarske dejavnosti z družbenim 
okoljem in politikami vlade RS. Poleg tega se bo presoja vplivov izvajala tudi na nižjem nivoju 
(načrt gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami, predvsem pa na nivoju posamezne 
lokacije v okviru pridobivanja dokumentacije in soglasij za raziskave in izkoriščanje).   
 
 
Okoljsko poročilo je izdelal Geološki zavod Slovenije (Slavko V. Šolar), revizijo je opravil Oikos, 
d.o.o. Domžale oziroma Mojca Hrabar, ki je opravila tudi revizijo Dodatka za naravo. Slednjega je 
izdelal Aquaruis, d.o.o. (Natalija Kamenšek). 
 
 
 
Ljubljana, 25. oktober 2007 
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OKOLJSKI INDIKATORJI RUDARSKE DEJAVNOSTI V 
SLOVENIJI 

Ana Burger, Slavko V. Šolar 
 

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, Ljubljana 
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UVOD 

Kot drugod po svetu tudi v Sloveniji potreba po mineralnih surovinah narašča, razen v 
času finančno-ekonomskih kriz. Oskrba z mineralnimi surovinami poteka iz primarnih 
(nahajališča) ali sekundarnih (reciklaža) virov. Pri rudarjenju nahajališč se ne moremo 
izogniti vplivu na okolje ter na okoliške prebivalce. Da bi bilo izkoriščanje mineralnih surovin 
v Sloveniji čim bolj smotrno, Zakon o rudarstvu predvideva izdelavo »Državnega programa 
gospodarjenja z mineralnimi surovinami«. Gospodarjenje naj bi potekalo po načelih 
trajnostnega razvoja. Trajnostni razvoj je razvoj, ki zadošča lastnim potrebam, ne da bi pri 
tem ogrozil možnosti prihodnjih generacij, da zadostijo svojim potrebam (Strange & Bayley, 
2008). Tri temelje trajnostnega razvoja predstavljajo: družba, ekonomija in okolje (Strange & 
Bayley, 2008). Cilj gospodarjenja je pridobivanje mineralnih surovin s čim manj negativnih 
učinkov na okolje ter lokalno prebivalstvo, hkrati pa ne sme biti motena oskrba s 
surovinami. Za presojo vplivov Državnega programa gospodarjenja na okolje, je bila izdelana 
Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), v katerem je predvidena spremljava stanja okolja. 
Stanje okolja spremljamo s kazalci okolja. 

 

KAZALCI OKOLJA 

Okoljski kazalec oz. indikator je številčen podatek oziroma vrednost, s katero 
določimo sedanje stanje ali stopnjo okolja (GST, 2001). S pomočjo kazalcev okolja pa poleg 
opisa obstoječega stanja spremljamo tudi trende. Kazalec mora biti jasen, zanimiv, ustrezen 
glede na cilje, ki jih želimo doseči, izvedljiv v meritvah, zadosten, časovno omejen, 
primernega merila, demokratičen, dopolnilen, vključujoč, hierarhičen, v fizičnih merskih 
enotah, pravočasen za ukrepanje, poučen (Šolar, 2004 po Meadows, 1998). Število kazalcev 
je pomembna kategorija, kajti preveč informacij je lahko zavajajoče in obremenjujoče, zato 
število kazalcev ne sme biti preveliko, vsekakor pa za javnost manjše kot za strokovnjake 
(Šolar, 2004). 

Okvir presoje je temelj za sestavo nabora kazalcev in pomaga pri določitvi funkcije 
posameznega kazalca. Obstaja več okvirov presoje. Po priporočilih MOP-a smo izbrali 
petdelni t.i. DPSIR okvir, ki ga je predstavil OECD (Organizacija za ekonomsko sodelovanje 
in razvoj) in se je v svetu zelo uveljavil. Ta okvir presoje zajema gonilne sile, obremenitve, 
stanje, vplive in odzive (slika 1).  

V petdelnem okviru presoje ima vsak posamezen del svoj namen (Rejec Brancelj et al., 
2006): (a) gonilne sile – D (driving forces, drivers) so socialno-ekonomski dejavniki in 
dejavnosti, ki povzročajo povečanje ali omejevanje pritiskov na okolje; (b) obremenitve – P 
(pressures) sestavljajo neposredne antropogene obremenitve in vplive na okolje, kot so npr. 
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izpusti onesnaževal ali raba naravnih virov; (c) stanje – S (state) se nanaša na trenutno 
stanje in razvoj pojava v okolju; (e) vplivi – I (impact) so učinki spremenjenega okolja na 
zdravje ljudi in živih bitij, ter (f) odzivi – R (respones) so odgovori družbe na okoljske 
probleme. To so lahko posebni ukrepi države, kot npr. takse na rabo naravnih virov. 
Pomembne so tudi odločitve podjetij in posameznikov, npr. investicije podjetij v nadzor nad 
onesnaževanjem ali nakupi recikliranih dobrin v gospodinjstvih. 

 
Slika 1: DPSIR okvir presoje (prirejeno po Smeets & Weterings, 1999) 
 

NABOR KAZALCEV OKOLJA RUDARSKE DEJAVNOSTI  

Pri izdelavi CPVO je potrebno določiti tudi kazalce, ki bodo spremljali stanje okolja. 
Nabor kazalcev smo določili glede na zakonske predpise in priporočila Ministrstva za okolje 
in prostor. Izbrani kazalci prikazujejo stanje na nivoju države in ne le na nivoju lokacije. Pri 
določitvi kazalcev smo sledili pozitivni zakonodaji, oziroma kršitvi le-te. S kazalci smo želeli 
prikazati tudi izpolnjevanje zakonskih predpisov glede pritiskov na okolje. Za kazalce smo 
zajeli podatke meritev, ki se že izvajajo, tako ne prihaja do podvajanja in ni potrebno izvesti 
novih, dodatnih meritev in tudi ne dodatnega poročanja podjetij. Kazalci torej zajemajo le 
incidente (kršitve zakonodaje) in ne vseh meritev na lokacijah (npr. meri se število 
prekomernih izpustov prahu s številom vseh meritev izpustov prahu). Stanje na teh 
področjih sledimo po poročilih ARSO-a.  

Za spremljanje stanja v rudarstvu je bilo določenih 19 kazalcev, za katere smo 
ugotavljali stanje; to je prvo meritev. Kasneje pa naj bi spremljali stanje in tako ugotavljali 
trende. Nabor kazalcev smo razdelili v tri sklope: okolje, narava in družba. S tem smo dobili 
celovito presojo na okolje. Okoljski sklop je pomembnejši, ostala dva sta podrejena. Sklopi 
so razdeljeni na posamezne segmente (zrak, voda, materialne dobrine …), le-ti pa so lahko 
nadalje razdeljeni še na dele segmentov (prah, hrup, površinska voda …). 

Glavni vir podatkov za kazalce rudarske dejavnosti je Baza nekovinskih mineralnih 
surovin, ki jo za Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za rudarstvo vodi Geološki zavod 
Slovenije. Pri določitvi kazalcev smo uporabljali še Atlas okolja (ARSO), pregledovalnik GERK 
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), GisKD (Ministrstvo za kulturo) ter 
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podatke, ki jih ARSO objavlja na svoji internetni strani. Za posamezne kazalce smo uporabili 
poročila rudarske inšpekcije, GURS-a itd. Pri izdelavi kazalcev smo upoštevali samo tista 
nahajališča, ki so imela 31.12.2007 podeljeno rudarsko pravico. 

Nosilci rudarskih pravic nekatere podatke poročajo Ministrstvu za gospodarstvo, 
nekatere ARSO-u, spet druge vodi GURS. Nekateri podatki pa niso zbrani skupaj in jih je 
bilo potrebno poiskati ter združiti. Pokazalo se je, da se v kamnolomih izpustov prahu, 
hrupa, vibracij in onesnaževanja voda ne spremlja redno. Večinoma se prej našteti vplivi 
merijo le občasno, oz. kadar pride do prijav na inšpektorat. Na ARSO-u nam tako niso mogli 
posredovati podatkov za kazalce: prekomerni izpusti prahu, prekomeren hrup, prekomerne 
vibracije, onesnaževanje voda za posamezne lokacije. Koncesionarji namreč poročajo le tiste 
podatke, za katere obstajajo zakonski predpisi. Prav tako je težko ugotoviti število sporov z 
lokalnim prebivalstvom, saj te podatke vedo le koncesionarji in jih ne poročajo nikomur. Pri 
določitvi tega kazalca smo si pomagali s poročilom rudarske inšpekcije. 

Prva meritev še ni dokončana zaradi težav pri pridobivanju podatkov, vendar že 
razpolagamo z zadostnim številom podatkov; poznavanjem stanja. V tabeli 1 prikazujemo 
osnovne podatke o kazalcih, za nekatere že imamo numerične vrednosti. 

 
Tabela 1: Nabor kazalcev za rudarstvo 
 

SKLOP SEGMENT KAZALEC (ŠTEVILČNA) 
VREDNOST 

DPSIR 

OKOLJE 

zrak 

Oddaljenost PP od zgradb 0,175 I 
Prekomerni izpusti prahu X1 P 

Prekomeren hrup X1 P 
Prekomerne vibracije X1 P 

Pridobivanje brez razstreljevanja 0,42 (ni podatkov za vse 
PP) 

S 

voda Onesnaževanje voda X1 P 

tla 
Ohranjevanje odkrivke za sanacijo ni podatka S 
PP na območju kmetijskih zemljišč 0,363 S 

Rekultivacija (kmetijstvo) 0,418 S 

krajina 

Sanacija 0,868 S 
PP z letno proizvodnjo med 

50.000 in 500.000 t
0,146 D 

Rudarski odpadki Uredba R 
podnebni dejavniki Emisije CO2 16878 (2006) P 

materialne dobrine Zaloge in viri mineralnih surovin 
podatek za vsako 

mineralno surovino 
posebej 

S 

NARAVA biotska raznovrstnost, 
živalstvo in rastlinstvo 

PP znotraj Nature 2000, 
zavarovanih območij in ekološko 

pomembnih območij
0,495 S 

DRUŽBA 

kulturna, arhitekturna in 
arheološka dediščina 

PP znotraj območij kulturne 
dediščine 

0,108 S 

prebivalstvo Spori z lokalnim prebivalstvom 0,066 I 
zdravje ljudi Nesreče pri rudarjenju 215 I 

 dostop do informacij Izid biltena Mineralne surovine Bilten Mineralne 
surovine 

S 
1ARSO ni podatka za posamezno nahajališče, ampak samo za industrijske sektorje. 
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SKLEP 

Pri ugotavljanju vrednosti kazalcev prve meritve se je pokazalo kar nekaj dilem. Nikjer 
namreč ni določeno, do katere faze naj se meritve za določen kazalec spremljajo. Ali naj 
spremljamo le osnovno bogatenje ali celotno bogatenje in predelavo? Kaj narediti v primeru, 
če podjetje mineralno surovino tudi uporablja za izdelavo produktov? Ali v tem primeru 
zajemamo podatke celotnega postopka, ali le dela le-tega?  

Težko je reči, ali v Slovenji rudarjenje poteka v skladu z načeli trajnostnega razvoja. 
Vsaj na eni strani na približno 87 % nahajališč poteka večinoma sprotna sanacija, na drugi 
strani pa je skoraj 50 % pridobivalnih prostorov v Naturi 2000 ali zavarovanih območjih, kar 
je verjetno v nasprotju z načeli trajnostnega razvoja. Šele nekajletno spremljanje kazalcev 
okolja nam bo pokazalo, ali v Sloveniji rudarstvo sledi trajnostnemu razvoju in kaj je treba 
spremeniti, da se bomo čimbolj približali ciljem.  

Z vrednotenjem stanja okolja rudarske dejavnosti, ki ga zahteva zakonodaja, smo 
pridobili vpogled na gonilne sile, obremenitve, stanje, vplive in odzive sektorja, predvsem pa 
ocenili celovit vpliv na okolje ter možnosti zmanjšanja negativnih vplivov ter povečanja 
pozitivnih, glede na izbrane cilje Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi 
surovinami. Za celoten nabor kazalcev sicer nismo pridobili podatkov na nivoju nahajališča, 
ker jih ne zbirajo. Iz tega sklepamo, da bi bile njihove vrednosti majhne, saj bi bili nosilci 
rudarskih pravic v nasprotnem primeru zakonsko obvezani za merjenje in poročanje.  
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Opomba: Prispevek je bil predstavljen na 19. posvetovanju slovenskih geologov. 
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UVOD 

Skoraj vsak dan v letu je nečemu posvečen. Tako poznamo svetovni dan otroka, dan 
Zemlje, dan športa, dan gasilcev in še bi lahko naštevali. Ne obstaja pa svetovni dan 
mineralnih surovin. V Evropi imamo danes približno 30.000 pridobivalnih prostorov, kar 14 
% vseh delovnih mest na stari celini pa je povezanih z mineralnimi surovinami. Kljub tem 
podatkom je rudarstvo, tako v svetu kot v Evropi, širši javnosti slabše poznan sektor.  

Zato so evropska združenja proizvajalcev mineralnih surovin ter sorodnih organizacij 
maja 2007 organizirala Evropski dan mineralnih surovin. Dogodek je požel veliko zanimanja, 
saj se je dni odprtih vrat udeležilo skoraj 30.000 obiskovalcev. 

Letos so te organizacije dale pobudo za 2. evropski dan mineralnih surovin. Ta je 
potekal od 15. do 17. maja 2009. Osrednji dogodek je bil na Češkem, saj je le-ta v tem času 
predsedovala Evropski uniji. Udeležil se ga je tudi podpredsednik Evropske komisije Günther 
Verheugen, evropski komisar za podjetništvo in širitev. 

Organizaciji 2. evropskega dneva mineralnih surovin se je letos pridružila tudi 
Slovenija. Koordinator dogodka pri nas je bil Geološki zavod Slovenije, ki je skupaj s štirimi 
podjetji (CPM – gradbeni materiali d.o.o. – Podzemlje Pece, Marmor Hotavlje, d.d., Rudnik 
živega srebra Idrija d.o.o., Termit d.d.) pripravil dneve odprtih vrat in s tem povezane 
različne aktivnosti. 

 

PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI  

CPM – gradbeni materiali d.o.o. – Podzemlje Pece 

V okviru 2. evropskega dneva mineralnih surovin so v podjetju CPM – gradbeni 
materiali d.o.o. (http://www.podzemljepece.com) že v aprilu razpisali likovni natečaj za 
koroške osnovnošolce na temo »Mineralne surovine in moj dom«. Nagrade so bile podeljene 
v nedeljo, 17. maja v klicalni sobi na Moringu. Obiskovalci so se z vlakom odpeljali v rudnik, 
kjer je potekalo predavanje dr. Mihe Jerška iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, o pomenu in 
vrstah mineralov, ki jih je človek spoznal in koristno uporabil od pradavnine do danes. 
Sledila je podelitev nagrad, ki jih je podelil mežiški župan Dušan Krebel. Prispela likovna dela 
so tudi razstavili, ogledati pa si jih je bilo mogoče še 10 dni po otvoritvi. Prireditev so 
zaključili z vodenim ogledom muzejskega dela rudnika.  
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Slika 1: Obiskovalci so se v rudnik 
odpeljali z muzejskim vlakom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2: Avtorji najboljših izdelkov so 
bili nagrajeni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3: Razstava izdelkov. 
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Marmor Hotavlje, d.d. 

V podjetju Marmor Hotavlje, d.d. (http://www.marmor-hotavlje.si/), ki je leta 2008 
praznovalo 60-letnico delovanja, so v sklopu 2. evropskega dneva mineralnih surovin 
organizirali dneve odprtih vrat in različne aktivnosti v petek, 15. maja, ter v soboto, 16. 
maja.  

Petkove aktivnosti so bile namenjene učencem lokalnih osnovnih šol. Ogledali so si 
pridobivanje naravnega kamna, ki na Hotavljah poteka podzemno. Učenci likovnega krožka 
so nato risali po stenah kamnoloma. Marmor Hotavlje, d.d. in Kulturno društvo dr. Ivan 
Tavčar Poljane nad Škofjo Loko sta pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije 
razpisala fotografski ex tempore natečaj za osnovnošolce z naslovom »Naš Hotaveljčan«. 
Učenci fotografskega krožka so med ogledom kamnoloma in obdelovalnega obrata 
fotografirali pod vodstvom Denisa Bozovičarja; fotografije je ocenila strokovna žirija. 
Najboljši likovni ter fotografski izdelki so bili nagrajeni. 

V soboto je potekal blagoslov kipa sv. Barbare, ki ga je iz »hotaveljčana« izklesal 
akademski kipar Metod Frlic. Obiskovalce sta pozdravila predsednik uprave Marmorja 
Hotavlje Gregor Žontar ter župan Občine Gorenja vas-Poljane Milan Čadež, o vlogi sv. 
Barbare pa je spregovoril doc. dr. Jože Kortnik. Po blagoslovu so bili organizirani ogledi 
obdelovalnega obrata in kamnoloma pod strokovnim vodstvom člana uprave Sliva Pivka ter 
pogostitev v sami galeriji – podzemnem delu kamnoloma. 

Marmor Hotavlje, d.d. in Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane nad Škofjo Loko sta 
pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije razpisala mednarodni fotografski natečaj z 
naslovom »Naravni kamen«. Prejeli so 433 fotografij 98 avtorjev iz 13 različnih držav. V 
soboto so bile podeljene nagrade. Najboljših 100 fotografij je razstavljenih v OŠ dr. Ivana 
Tavčarja v Gorenji vasi. Razstavo si bo mogoče ogledati še eno leto po otvoritvi.  

 

 
Slika 4: Vsak učenec je dobil majico..., brez čelade pa se v kamnolom ne sme. 
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Slika 5: Na Hotavljah je bila tudi ekipa RTV, ki je snemala 
oddajo "Enajsta šola" na temo kamnolom. 
 

Slika 6: Učenci likovnega krožka so slikali po 
stenah kamnoloma... 

 

Slika 7: Učenci fotografskega krožka pa so tekmovali, kdo bo 
naredil najboljšo fotografijo. 
 

Slika 8: Otvoritve kipa sv. Barbare so se udeležili 
številni obiskovalci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 9: Obiskovalci so se lahko preizkusili v klesanju. 
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Rudnik živega srebra Idrija d.o.o. 

V Rudniku živega srebra Idrija d.o.o. (http://www.rzs-idrija.si/) so za osnovnošolce 
organizirali ogled rudniške zbirke cinabaritnih rud. Predstavljen je bil nastanek rudišča, 
učenci so spoznali različne cinabaritne rude ter minerale idrijskega rudišča. Seznanjeni so 
bili tudi z lastnostmi živega srebra ter posledicami, ki jih je pridobivanje le-tega pustilo na 
okolju ter zdravju ljudi. 

V soboto je bil organiziran ogled 
rudnika – Antonijevega rova.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 10: Koliko tehta jeklenka z živim srebrom? 
 
 
 

 
 
 

 
Slika 11: Po rudniku 
obiskovalce popelje rudar. 
 
 

 

 

 

 



MINERALNE SUROVINE – III. del 
 

191

Termit d.d. 

V podjetju Termit d.d. (http://www.termit.si/) so pripravili dneve odprtih vrat v petek, 
15. maja, in v nedeljo, 17. maja. Petkove aktivnosti so bile namenjene predvsem 
osnovnošolcem, nedeljske pa okoliškim prebivalcem.  

V petek so učenci pripravili igrico »Kremenčkovi«, sledil je ogled zbirke mineralov, 
kamnin in fosilov. Učenci so predstavili biološko raziskovalno nalogo. V Termitu so 
organizirali tudi likovni ex tempore natečaj za osnovnošolce. Učenci so tako ustvarjali s 
peskom. Najboljše risbe so bile nagrajene. 

V nedeljo sta obiskovalce najprej pozdravila direktor podjetja Termit d.d. Peter Janežič 
in moravški župan Martin Rebolj, ki je v govoru poudaril pomen mineralnih surovin za 
moravško območje. Po ogledu igrice »Kremenčkovi« ter predstavitvi raziskovalne naloge je 
sledilo tekmovanje v zidanju peščenih gradov oz. skulptur. Za najmlajše je bil pripravljen 
tudi peskovnik. Sledila je razglasitev zmagovalcev ter podelitev nagrad. 

 
 
 
 
Slika 12: Tudi s peskom se lahko 
riše. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Slika 13: Igrica Kremenčkovi. 
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Slika 14: Tekmovanje v zidanju peščenih gradov. 

 

ŠE MALO STATISTIKE ZA KONEC 

Letos je bil 2. evropski dan mineralnih surovin organiziran na več kot 160 
pridobivalnih prostorih. Dnevi odprtih vrat so bili organizirani v 93-ih podjetjih iz 22 
evropskih držav, letos so se jim pridružila še podjetja iz Brazilije, Avstralije, Argentine, ZDA 
in Čila.  

Petkove aktivnosti so bile večinoma namenjene osnovnošolcem, v soboto in nedeljo 
pa so bili organizirani dnevi odprtih vrat za okoliške prebivalce. 2. evropskega dneva 
mineralnih surovin se je v Sloveniji udeležilo več kot 800 obiskovalcev. Več o evropskem 
dnevu mineralnih surovin si lahko preberete na http://www.mineralsday.eu/events/slovenia/ 
ali na http://www.geo-zs.si/podrocje.aspx?id=379. 

 
Zahvalili bi se vsem, ki so z organizacijo ali obiskom pripomogli k uspehu 2. 

evropskega dneva mineralnih surovin. Za ves trud in izvirnost pri organizaciji aktivnosti pa 
se še posebej zahvaljujemo mag. Suzani Fajmut Štrucl (CPM – gradbeni materiali d.o.o. – 
Podzemlje Pece), Jožetu Jesenku (Marmor Hotavlje, d.d.), Martini Peljhan (Rudnik živega 
srebra Idrija d.o.o.), Mojci Kavčič (Občina Idrija) in mag. Alenki Sešek Pavlin (Termit 
d.d.). 

 
Avtorji fotografij: dr. Slavko V. Šolar, Ana Burger, Bojan Režun. 
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V nadaljevanju prilagamo pregled dogodkov ob 2. evropskem dnevu mineralnih 
surovin ter vabilo. 

 
Pregled dogodkov: 

 

 

PETEK, 15.5.2009 

Hotavlje 
od 9.00 
do 12.00 Marmor Hotavlje d.d. 

− Strokovno predavanje na temo fotografija, 
fotografiranje po kamnolomu in razglasitev 
zmagovalca. 

− Risanje po stenah v podzemnem delu 
kamnoloma ter razglasitev najboljše slike 
/grafita. 

Drtija 
(Moravče) 

od 9.00 
do 12.00 

Termit d.d.  
− Igrica »Kremenčkovi«. 
− Risanje z ex tempori peski. 
− Predstavitev biološke raziskovalne naloge. 

Idrija 
od 10.00 
do 12.00 

Rudnik živega srebra 
Idrija d.o.o. 

− Ogled rudniške zbirke in spoznavanje 
cinabaritnih rud. 

SOBOTA, 16.5.2009 

Hotavlje  od 8.00 
do 13.00 Marmor Hotavlje d.d. 

− Predstavitev klesarskega krožka. 
− Vodeni ogledi kamnoloma  (ob 9.00, 

11.00, 13.00). 
− Otvoritev kipa svete Barbare (ob 9.00). 

Idrija ob 15.00 
Rudnik živega srebra 

Idrija d.o.o. 
− Predstavitev in ogled rudnika – 

Antonijevega rova. 
NEDELJA, 17.5.2009 

Drtija 
(Moravče) 

od 9.00 
do 12.00 

Termit d.d. 

− Igrica »Kremenčkovi«. 
− Predstavitev biološke raziskovalne naloge. 
− Tekmovanje v zidanju peščenih gradov / 

skulptur. 
− Igranje v peskovniku. 

Mežica ob 15.30 

CPM gradbeni 
materiali d.o.o. 

(Podzemlje Pece – 
turistični rudnik in 

muzej) 

− Podelitev nagrad za najboljše izdelke 
likovnega natečaja na temo »Mineralne 
surovine in moj dom«. 

− Predavanje za otroke na temo Mineralne 
surovine in naš dom (predava dr. Miha 
Jeršek iz Prirodoslovnega muzeja 
Slovenije).  

− Po prireditvi vodeni ogled rudnika. 
− Ogled razstave bo mogoč še 10 dni po 

otvoritvi. 
Ljubljana, 23.4.2009 
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Vabilo: 
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IZDELAVA ELABORATOV O ZALOGAH IN VIRIH TRDNIH 
MINERALNIH SUROVIN V PRETEKLOSTI IN SEDANJOSTI 

Ivan Strgar 
 

Cesta Dolomitskega odreda 46, Log pri Brezovici 
 
Kratka vsebina 

V prispevku so zbrani in predstavljeni pregledni podatki o izdelanih elaboratih o zalogah in virih 
trdnih mineralnih surovin s poudarkom na rudnikih, ki so bili zaprti po letu 1990 v Republiki Sloveniji. 
Slednji se nanašajo na zaprte rudnike energetskih (premog, uran), kovinskih (živo srebro, svinec in cink) in 
nekovinskih (kaolin) mineralnih surovin. Podatki so zbrani iz različnih objavljenih literatur in neobjavljenih 
arhivskih strokovnih gradiv, ki jih je avtor prispevka v preteklosti izdeloval za različne potrebe in namene 
montan-geološke stroke. 

 

UVOD 

V preteklosti so bili občasno zbrani podatki o izdelavi elaboratov o zalogah in virih 
posameznih vrst mineralnih surovin, o delovanju komisij za ugotavljanje in ocenjevanje 
zalog ter o izdelavi posameznih letnih in 5-letnih bilanc mineralnih surovin v Republiki 
Sloveniji. Nazadnje so bili ti podatki zbrani in objavljeni v reviji GEOLOGIJA 44/1, v letu 
2001 (Strgar, I. & Čebulj, A.), in sicer na podlagi pregleda arhivirane strokovne 
dokumentacije takratne Republiške komisije za ugotavljanje rezerv rudnin in talnih voda (v 
nadaljevanju le: komisija). 

Iz tega članka povzemamo, da je bilo celotno več kot 40-letno obdobje izdelave 
elaboratov in delovanje različnih komisij razdeljeno na štiri obdobja, in sicer: 
− obdobje do leta 1960, 
− obdobje od leta 1961 do 1978, 
− obdobje od leta 1979 do 1997, 
− obdobje od leta 1998 dalje.  

Poudariti je treba, da je stanje teh podatkov v posameznih obdobjih iz preteklosti zelo 
različno, tako po obsegu kakor tudi po kvaliteti. 

 

KRATEK PREGLED ZNAČILNOSTI ARHIVIRANIH PODATKOV ZA IZDELANE 
ELABORATE V POSAMEZNIH OBDOBJIH 

Obdobje do leta 1960 

Iz tega obdobja je nekaj arhiviranih overjenih elaboratov o zalogah posameznih vrst 
mineralnih surovin z izdanimi potrdili, predvsem s področja premogovništva in kovinskih 
mineralnih surovin (živo srebro, svinec in cink). Manj je podatkov o nekovinskih mineralnih 
surovinah. Ti se nanašajo v glavnem na surovine za cementno industrijo, gline, kaolin, 
bentonit, tuf, jezersko kredo, kremenov pesek in prod ter naravni kamen. Za posamezna 
nahajališča tehničnega kamna – apnenca in dolomita je malo podatkov. V tem obdobju je 
prevladoval interes za bolj »strateške« mineralne surovine (premog, svinec, cink, živo 
srebro). 
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Obdobje od leta 1961 do 1978 

Za to obdobje je še značilno, da prevladujejo v arhivski dokumentaciji komisije 
predvsem elaborati o zalogah in virih energetskih in kovinskih mineralnih surovin, precej bolj 
pa so že zastopani tudi elaborati s področja nekovinskih mineralnih surovin. Značilnost tega 
obdobja je, da so se kmalu po letu 1960 začeli izdelovati in overjati elaborati o klasifikaciji in 
kategorizaciji rezerv trdnih mineralnih surovin, skladno s tedanjimi veljavnimi zveznimi 
predpisi nekdanje SFRJ. 

S področja energetskih mineralnih surovin so prevladovali elaborati iz 
premogovništva, posamezno so tudi elaborati za nafto in plin. Zelo obsežna pa je 
dokumentacija za oba sedaj že opuščena rudnika kovinskih mineralnih surovin, Rudnik 
živega srebra Idrija in Rudnik svinca in cinka Mežica. Izdelovale so jih geološke službe 
tedanjih rudnikov. Za nekovinske mineralne surovine so številni elaborati, poročila in drugo 
dokumentacijsko gradivo za posamezna nahajališča, ki so jih izdelovale različne institucije 
ali podjetja. Med temi mineralnimi surovinami so kaolinska ruda, kalcit, surovine za 
cementno industrijo, jezerska kreda, bentonit, tuf-pucolan, roženec, kremenov pesek in 
prod, keramična glina, opekarska glina, naravni kamen, tehnični kamen-apnenec, dolomit, 
keratofir in metadiabaz ter prod in pesek kot surovina za gradbeništvo. 

 

Obdobje od leta 1979 do 1997 

V letu 1977 je bil na takratnem zveznem nivoju sprejet »Zakon o enotnem načinu 
zagotavljanja, evidentiranja in zbiranja podatkov o rezervah rudnin in talnih voda ter o 
bilanci teh rezerv (UL SFRJ, št. 53/77). Na osnovi tega zakona pa je bil v letu 1979 sprejet 
»Pravilnik o uvrščanju zalog trdnih mineralnih surovin v razrede in vrste in o njihovi 
evidenci« (UL SFRJ, št. 53/79). 

Navedeni zakon in pravilnik sta veljala vse do leta 2006, ko je bil sprejet nov 
»Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin« (UL RS, št. 
36/2006). 

V tem obdobju so bili na komisiji obravnavani in arhivirani elaborati predvsem za že 
navedene energetske in nekovinske mineralne surovine, manj pa za posamezne kovinske 
mineralne surovine. 

 

Obdobje od leta 1998 dalje 

V obdobju po letu 1998 so bili obravnavani in so arhivirani le še posamezni elaborati 
s področja energetskih mineralnih surovin (premog, nafta in plin), pretežno pa elaborati s 
področja nekovinskih mineralnih surovin. S področja kovinskih mineralnih surovin ni bilo več 
elaboratov o zalogah in virih. 

 

PODATKI O ZADNJIH ELABORATIH ZA RUDNIKE, KI SO BILI ZAPRTI PO LETU 
1990 

Na osnovi tako predstavljenih podatkov iz preteklih obdobij lahko ugotovimo, da se je 
stanje izdelanih elaboratov s področja posameznih vrst trdnih mineralnih surovin po letu 
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1990 zelo spremenilo. Po tem letu so se začeli zapirati nekateri rudniki premoga, urana, 
živega srebra, svinca in cinka ter kaolina. 

Stanje zadnjih izdelanih in overjenih elaboratov o zalogah in virih trdnih mineralnih 
surovin v rudnikih, ki so bili zaprti po letu 1990 v Republiki Sloveniji, prikazuje tabela I. 

 
 Tabela I 
 

Oznaka (ime) zaprtega 
(opuščenega) rudnika * 

Vrsta mineralne 
surovine 

Zadnji elaborat izdelan in 
overjen s stanjem na dan 

31.12……… 
a) Energetske mineralne surovine 
1. Rudnik rjavega premoga Zagorje rjavi premog 1992 
2. Rudnik rjavega premoga Laško rjavi premog 1986
3. Rudnik rjavega premoga Senovo rjavi premog 1996
4. Rudnik rjavega premoga Kanižarica rjavi premog 1996
5. Rudnik urana Žirovski vrh uran 1994
b) Kovinske mineralne surovine
1. Rudnik živega srebra Idrija živo srebro 1989
2. Rudnik svinca in cinka Mežica svinec in cink 1991
c) Nekovinske mineralne surovine
1. Rudnik kaolina kaolin 1988

*Opomba: V tabeli smo za oznake (ime) rudnika uporabili njihova »zgodovinska« imena, ki so se 
uporabljala v daljših časovnih obdobjih in so bila ustaljena ter nedvoumna. V zadnjih desetletjih 
obstoja so se zaradi različnih reorganizacijskih oblik imenovala tudi drugače in so bila v sklopu raznih 
SOZD, DO, TOZD in podobno. 

 
Podatki o zadnjih izdelanih ter overjenih elaboratih o zalogah in virih posameznih vrst 

trdnih mineralnih surovin v rudnikih, ki so bili opuščeni in dokončno zaprti po letu 1990, so 
neme priče dogodkov in stanj, ki so se zgodila na področju rudarstva v Republiki Sloveniji po 
tem obdobju. Hkrati predstavljajo najbolj zanesljivo bazo podatkov za posamezne kategorije 
zalog in virov teh vrst mineralnih surovin, čeprav so se v posameznih rudnikih vršila razna 
raziskovalna dela tudi po zadnji overitvi izdelanih elaboratov. Poudariti pa moramo, da so 
vse zaloge posameznih vrst mineralnih surovin, ne glede na stopnjo raziskanosti, v 
opuščenih rudnikih v celoti izvenbilančne, predvsem zaradi neekonomičnosti izkoriščanja. V 
nekaterih primerih pa je bil prisoten tudi negativen okoljevarstveni dejavnik.  

Stanje zalog in virov posameznih vrst trdnih mineralnih surovin za rudnike, zaprte po 
letu 1990, je bilo upoštevano v letnih in petletnih bilancah, v obdobju med leti 1998 do 
vključno 2003.  

 

NAMESTO ZAKLJUČKA 

Namesto zaključka avtor prispevka postavlja in odgovarja na vprašanje: ali je 
izdelava elaboratov strokovna potreba ali nujno zlo? 

V praksi sem se v preteklosti pri svojem delu večkrat srečal s tem vprašanjem, ki so ga 
zastavljali posamezni predstavniki nosilcev sedanjih rudarskih pravic, izdelovalci različne 
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tehnične strokovne dokumentacije in drugi. Nekateri so bili (in so verjetno še danes) 
prepričani, da je izdelava elaboratov o zalogah in virih vseh vrst mineralnih surovin zgolj 
zahteva za zadovoljitev že navedenih v preteklosti in danes veljavnih normativnih aktov 
(Zakon o rudarstvu - uradno prečiščeno besedilo iz leta 2004 in Pravilnik iz leta 2006) ter s 
tem nujno zlo. Vendar je treba jasno povedati, da to ni res. 

Zahteve in kriteriji po izdelavi elaboratov o zalogah in virih vseh vrst mineralnih 
surovin so res opredeljeni v pozitivni zakonodaji, vendar z namenom, da se ugotavlja 
obstoječe stanje montan-geoloških razmer v odobrenih raziskovalnih in pridobivalnih 
prostorih, kot tudi stanje klasificiranih in kategoriziranih zalog in virov posamezne vrste 
mineralne surovine. 

Izdelani in overjeni elaborati niso le osnova za izdelavo druge potrebne tehnične 
dokumentacije (npr. rudarski projekti, dolgoročni programi mineralnih surovin), ampak tudi 
viri podatkov za različne druge baze podatkov (npr. bilance). V prvi vrsti pa so namenjeni za 
direktno uporabo nosilcem rudarskih pravic pri njihovem vsakdanjem delu, izdelovalcem 
druge tehnične dokumentacije, kakor tudi za pravilno posredovanje podatkov o zalogah in 
virih za različne statistične in druge potrebe.  

Seveda morajo biti elaborati izdelani in overjeni skladno z zahtevami veljavne 
zakonodaje, ne glede na nosilce rudarskih pravic in izdelovalce te dokumentacije. Vrednost 
in zanesljivost geoloških in drugih podatkov o posameznih vrstah, količinah in kvaliteti 
mineralne surovine v posameznih raziskovalnih in pridobivalnih prostorih je prav gotovo 
odvisna od ustrezno izdelane in overjene strokovne dokumentacije – elaboratov. Iz teh pa se 
zajemajo in posredujejo podatki za ostale namene oziroma baze podatkov. 

Zato izdelava elaboratov o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog in virov 
trdnih mineralnih surovin ni v nobenem primeru nujno zlo zaradi normativnih predpisov ali 
na njihovi osnovi zahtev pristojnih rudarskih inšpektorjev, ampak potreba zaradi strokovnih 
vrednotenj vseh geoloških in drugih podatkov za vsa nahajališča pridobivalnih in 
raziskovalnih prostorov mineralnih surovin v Republiki Sloveniji. Samo na ta način se bo v 
prihodnje izboljšala kvaliteta vseh podatkov za različne potrebe v montan-geološki stroki, 
prav tako pa tudi za druge potrebe, tako na lokalnem, regijskem in državnem nivoju. 
Dosedanja praksa je bila s temi podatki marsikdaj nezanesljiva. Zato jo je treba izboljšati, kar 
pa zahteva le bolj odgovoren in korekten odnos do posredovanih podatkov tudi na 
ENOTNIH OBRAZCIH …… , ki jih v zadnjih letih izpolnjujejo nosilci rudarskih pravic za 
raziskovanje in/ ali za gospodarsko izkoriščanje posameznih vrst mineralnih surovin. Pri tem 
je treba paziti tudi na podatke za dobe trajanja koncesijskih pogodb.  
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PROIZVODI IZ NARAVNEGA KAMNA – PRESKUŠANJE IN 
VGRAJEVANJE 

Alenka Mauko, Ana Mladenovič  
 

Laboratorij za kamen in agregat, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, Ljubljana 
e-mail: alenka.mauko@zag.si, ana.mladenovic@zag.si  

 
Povzetek 

Proizvodi iz naravnega kamna, kot so kamnite fasadne plošče, plošče za zunanje in notranje 
tlakovanje, marmete ipd., spadajo med gradbene proizvode, katerih dajanje na trg ureja Zakon o gradbenih 
proizvodih (ZGPro, Ur.l. RS 52/2000), njegovo vgrajevanje pa Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Ur.l. RS 
110/2002, ZGO 1B, Ur.l. RS 126/2007) in več podzakonskih aktov. Proizvodi iz naravnega kamna spadajo 
med »enostavne« gradbene proizvode, katerih skladnost z nameravano uporabo se preverja po sistemu 4, 
kjer celotno odgovornost za dajanje proizvoda na trg prevzema proizvajalec. V praksi to večkrat pomeni, da 
tovrstni proizvodi niso legalno dani na trg (proizvod ne označuje CE oznaka in ne spremlja Izjava o 
skladnosti), kaj šele, da bi bile dodatno preverjene lastnosti proizvoda, pomembne za določeno uporabo. 
Odgovornost pa ne leži samo na proizvajalcih, ampak tudi na projektantih, ki pogosto sploh ne predpišejo 
lastnosti kamnitih proizvodov za nameravano rabo. V prispevku so podane bistvene lastnosti proizvodov iz 
naravnega kamna, postopek ugotavljanja njihove ustreznosti ter postopek CE označevanja.  

 

UVOD 

V skladu s 6. in 7. členom ZGPro se lahko dajo v promet samo tisti gradbeni 
proizvodi, ki ustrezajo svoji nameravani uporabi. Gradbeni proizvod ustreza svoji 
nameravani uporabi, če njegove lastnosti zagotavljajo, da bo gradbeni objekt, v katere je ta 
vgrajen (ob predpostavki, da je ta objekt pravilno projektiran in grajen), izpolnjeval določene 
bistvene zahteve (mehanska odpornost in stabilnost objekta, varnost pred požarom, 
higienska in zdravstvena zaščita okolice, varnost pri uporabi, zaščita pred hrupom, 
varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, splošni vidiki glede ustreznosti za uporabo). 
Ugotavljanje ustreznosti gradbenega proizvoda s svojo nameravano uporabo se izvaja v 
skladu z ustrezno tehnično specifikacijo, ki so: privzeti slovenski nacionalni standardi, 
evropska tehnična soglasja ali slovenski standardi, slovenski tehnični predpisi in slovenska 
tehnična soglasja.  

Glede na vpliv gradbenega proizvoda na bistvene zahteve objekta, veljajo za različne 
gradbene proizvode različni sistemi potrjevanja skladnosti (Ur.l. RS 54/01). Za večino 
kamnitih proizvodov velja predpostavka, da njihov vpliv na mehansko stabilnost in varnost 
objekta ni velik (tudi za fasadne plošče, kar je absurd!), zato se skladnost ugotavlja po 
sistemu 4, ki je med vsemi sistemi najbolj enostaven, saj ima vse obveznosti ugotavljanja 
skladnosti proizvajalec. Ta mora opraviti začetni preskus in po potrebi nadaljnje kontrolne 
preskuse, uvesti mora stalno kontrolo proizvodnje, na podlagi česar lahko za določen kamnit 
proizvod izda Izjavo o skladnosti in jih označi s CE oznako CE. Na oznaki CE so navedene 
vse pomembne lastnosti proizvoda.  
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HARMONIZIRANE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA PROIZVODE IZ NARAVNEGA 
KAMNA 

V tabeli 1 je seznam harmoniziranih standardov za proizvode iz naravnega kamna.  
 

Tabela 1: Seznam harmoniziranih standardov za proizvode iz naravnega in aglomeriranega kamna 
 

Gradbeni proizvod Tehnična specifikacija 
Predpisan sistem 

ugotavljanja 
skladnosti 

Obvezna 
uporaba 

Zidaki iz naravnega kamna SIST EN 771-6:2005 2+, 4 1.8.2007 
Plošče iz naravnega kamna za 
zunanje tlakovanje – Zahteve in 
preskusne metode  

SIST EN 1341:2002 4 1.10.2003 

Tlakovci iz naravnega kamna za 
zunanje tlakovanje – Zahteve in 
preskusne metode  

SIST EN 1342:2002 4 1.10.2003 

Robniki iz naravnega kamna za 
zunanje tlakovanje – Zahteve in 
preskusne metode 

SIST EN 1343:2002 4 1.10.2003 

Proizvodi iz naravnega kamna – 
Plošče za navpične in stropne 
obloge – Zahteve  

SIST EN 1469:2005 3,4 1.7.2006 

Naravni kamen – Ploščice – 
Zahteve  

SIST EN 12057:2004 3,4 1.9.2006 

Naravni kamen – Plošče za 
tlake in stopnice – Zahteve  

SIST EN 12058:2004 3,4 1.9.2006 

Skrilavci in proizvodi iz kamna 
za strešne kritine in stenske 
obloge – 1 del: Specifikacije 
proizvoda 

SIST EN 12326-1:2004 3,4 1.5.2008 

 
Poleg navedenih harmoniziranih standardov obstaja več prostovoljnih standardov za 

kamnite proizvode, ki podobno kot harmonizirani standardi predpisujejo začetni preskus, 
kontrolo proizvodnje in bistvene lastnosti proizvoda, vendar nimajo ZA dodatka in 
predpisanega načina skladnosti. Njihova uporaba ni obvezna, vendar uvedba teh v 
proizvodnjo pomembno prispeva k poznavanju lastnosti proizvoda in njegovi kvaliteti. 

Seznam nekaterih neobveznih standardov je podan v tabeli 2. 
 

Tabela 2: Kamniti izdelki in proizvodi, za katere so na voljo standardi, ki vsebujejo zahteve, njihova uporaba pa ni 
obvezna 
Izdelek Standard 
Proizvodi iz naravnega kamna – Dimenzijsko obdelan kamen –
Zahteve 

SIST EN 12059:2008 

Naravni kamen – Surovi bloki – Zahteve SIST EN 1467:2004 
Naravni kamen – Surove plošče – Zahteve SIST EN 1468:2004 
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GLAVNE ZAHTEVE ZA KAMNITE PROIZVODE 

Harmonizirani standardi za kamnite proizvode vsebujejo poglavja: Povzetek, 
Reference, Terminologija, Zahteve (za geometrijske značilnosti, zahteve za proizvod), 
Označevanje in transport proizvodov, Ugotavljanje ustreznosti z nameravano uporabo ter 
ZA dodatke.  

V poglavju Reference so navedeni posamezni metodni standardi, v skladu s katerimi 
se določajo lastnosti proizvodov. Lastnosti proizvodov lahko v sistemu 4 ugotavljanja 
skladnosti določa proizvajalec sam, v kolikor ima za to ustrezno opremo in znanje. V kolikor 
tega nima, izvede preskuse ustrezen zunanji laboratorij. Prednost vsekakor predstavlja 
preskušanje v laboratoriju, ki ima metode akreditirane, s čimer zagotavlja kredibilnost 
rezultatov. V Laboratoriju za kamen in agregat Zavoda za gradbeništvo Slovenije so številne 
metode za določanje lastnosti naravnega kamna akreditirane pri Slovenski akreditaciji po 
SIST EN ISO/IEC 17025. V nadaljevanju so opisane nekatere glavne lastnosti kamnitih 
proizvodov, ki jih predpisujejo relevantne tehnične specifikacije, navedene v tabeli 1.  

 

Dimenzijske lastnosti 

Pomemben vidik kontrole proizvodnje in ustreznosti kamnitega proizvoda je, da le-ta 
ne odstopa od navedenih dimenzij. Na primer, odstopanja od predpisanih dimenzij kamnitih 
fasadnih plošč lahko v veliki meri vplivajo na varnost uporabe kamnite fasade. Pri takšnih 
ploščah se pogosto pojavljajo poškodbe na mestu sidranja, reže med ploščami so 
neenakomerne, prihaja do poškodb pri vgradnji, kar poleg mehanske stabilnost fasade vpliva 
tudi na izgled celotnega objekta. Postopke merjenja dimenzij predpisuje metodni standard 
SIST EN 13373:2003 - Preskušanje naravnega kamna – Ugotavljanje geometričnih lastnosti 
proizvodov. V tabeli 3 so kot primer podana dovoljena odstopanja od nominalne dolžine in 
širine plošč, kot jih predpisuje SIST EN 1469:2005. 

 

Tabela 3: Dovoljena odstopanja od širine in dolžine kamnitih fasadnih plošč 
 

Nominalna dolžina ali širina v mm < 600 ≥ 600 
Debelina žaganih robov ≤ 50 mm ± 1 mm ± 1,5 mm 
Debelina žaganih robov > 50 mm ± 2 mm ± 3 mm 

 

Identifikacija proizvoda  

Identifikacija proizvoda je podana s komercialnim imenom, njegovim opisom ter z 
določitvijo petrografske sestave kamnine, iz katere je narejen gradbeni kamniti proizvod. 
Petrografska sestava je pomemben podatek za napovedovanje trajnosti proizvoda (npr. 
vsebnost nestabilnih mineralov, prisotnost razpok, nehomogena struktura kamnine, 
kohezija zrn). Način izvajanja metode je podan v standardu SIST EN 12407:2007 
(Preskušanje naravnega kamna – Petrografska preiskava), sistem poimenovanja ter seznam 
komercialnih imen kamnin iz evropskih kamnolomov pa v SIST EN 12440 (Naravni kamen – 
Poimenovanje). 

Kamniti proizvod se identificira na podlagi primerjave z referenčnim vzorcem. 
Referenčni vzorec proizvoda iz naravnega kamna je najmanj 0,1 m2 velika plošča ali več 
plošč, ki reprezentirajo barvo in siceršnji vizualni izgled kamna (prisotnost žil, vključkov, 
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votlin, ...). Spremljajoče informacije na referenčnem vzorcu so: ime in naslov dobavitelja, 
komercialno ime kamnine, petrografska vrsta, država in regija izvora. Naravni kamen je sicer 
heterogeni material in se lahko razlikuje tudi znotraj istega kamnoloma, vendar mora biti 
jasno opredeljen splošen izgled kamnitega proizvoda, ki je razviden iz enega ali večih 
referenčnih vzorcev.  

V harmonizrianih standardih za kamnite proizvode je opisan postopek ugotavljanja 
identičnosti proizvoda na podlagi primerjave z referenčnim vzorcem. Ravno odstopanja v 
barvi in strukturi med izbranim referenčnim vzorcem in pošiljko, ko dejansko pride h kupcu 
ali na gradbišče, so pogosto predmet sporov (slika 2). Prav zato je pomembno, da je med 
dobaviteljem kamna in kupcem že pred sklenitvijo posla jasno določeno, kolikšen sme biti 
odmik od referenčnega vzorca v barvi in strukturi.  

 Slika 1: Primerjava skladnosti pošiljke z referenčnim vzorcem (1 – referenčni vzorec, 2 – proizvod, 3 – 
 dnevna svetloba) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Slika 2: Bi imeli takšen tlak (referenčni vzorec rdeč, pošiljka rdeča, rdeče-siva in rdeče-zelena)?  
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Mehanske lastnosti kamnitih proizvodov (upogibna trdnost, tlačna trdnost, lom ob 
sidrni izvrtini) 

Mehanske lastnosti kamnitih proizvodov so pomembne lastnosti za projektiranje 
objektov ali delov objekta. Tako na primer na podlagi podatka o vrednosti loma ob izvrtini za 
sidra kamnite plošče ter njene upogibne trdnosti preverimo, ali bo kamnita plošča prenesla 
nekatere zunanje mehanske obremenitve (statični izračun celotnega fasadnega sklopa). 

Mehanska trdnost (upogibna, tlačna) je odpornost kamnine proti delovanju sile, ki 
deluje pravokotno na površino proizvoda. Do takšnih napetosti prihaja zaradi udarne in 
sesalne sile vetra, dežja, udarcev, padcev trdega ali mehkega telesa, transportnih 
obremenitev, lahko pa tudi zaradi intrizičnih lastnosti kamna, kot je npr. toplotno in 
hidrično raztezanje kamna. Proizvodi iz naravnega kamna imajo širok razpon trdnosti, saj 
vplivajo na trdnost številni intrinzični dejavniki kamna, kot so mineraloška sestava, vrsta 
kontakta med zrni, velikost in oblike zrn, prisotnost razpok, homogenost kamnine ipd. 
Prisotnost razpok in nehomogenost kamnine znatno zmanjšujeta trdnost kamnine. 
Določanje upogibne trdnosti lahko izvedemo po dveh standardiziranih postopkih, in sicer po 
standardu SIST EN 12372:2007 - Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje upogibne 
trdnosti s koncentrirano obremenitvijo na sredini razpona ali SIST EN 13161:2008 - 
Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje upogibne trdnosti z obremenitvijo na tretjini 
razpona, tlačno trdnost pa po metodnem standardu SIST EN 1926:2007 - Preskušanje 
naravnega kamna - Ugotavljanje enoosne tlačne trdnosti. Ugotavljanje lomne obremenitve 
ob sidrni izvrtini kamnitih plošč izvedemo po SIST EN 13364:2002 (Preskušanje naravnega 
kamna – Ugotavljanje lomne obremenitve ob sidrni izvrtini). Na sliki 3 je preskušanec 
naravnega kamna po izvedbi preskusa tlačne trdnosti.  

 Slika 3: Porušen preskušanec granita po izvedbi upogibne trdnosti (vir: arhiv ZAG Ljubljana) 
 

Absorpcija vode, prostorninska masa in poroznost 

Absorpcija vode je predvsem funkcija poroznosti (velikosti, oblike in povezanosti por) 
in kaže na sposobnost vstopanja in transporta tekočin skozi material. Transport vode in 
plinov skozi kamnino omogoča delovanje zmrzali, kemijske in mineraloške spremembe, 



MINERALNE SUROVINE – III. del 
 
204

vpliva pa tudi na raztezanje in krčenje kamnine ter njeno občutljivost na biološko aktivnost. 
Absorpcija vode je zlasti kritična v kamnitih proizvodih, ki so vgrajeni v dele objekta, ki so 
izpostavljeni vlagi (npr. kamniti tlaki). Določanje sposobnosti absorpcije vode za naravni 
kamen je predpisano v dveh metodnih standardih, in sicer standardu v SIST EN 13755:2008 
(Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje vpijanja vode pri atmosferskem tlaku) ter v 
SIST EN 1925 (Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje vpijanja vode zaradi kapilarnega 
dviga).  

Za projektiranje in načrtovanje trajnosti kamnitih proizvodov, vgrajenih v objekt, sta 
zlasti pomembni navidezna prostorninska masa (prostorninska masa s porami in votlinami) 
ter odprta poroznost, ki ju določamo po metodnem standardu SIST EN 1936:2007 
(Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje prostorninske mase brez por in votlin in 
prostorninske mase s porami in votlinami ter skupne in odprte poroznosti). 

 
Odpornost na zdrs in odpornost na obrabo 

Odpornost na zdrs je pomemben vidik varnosti uporabe objekta. Največ nesreč v 
javnih in zasebnih objektih se zgodi ravno zaradi padcev in zdrsov na pohodnih površinah. 
Kljub temu v Sloveniji in Evropi nimamo podanih ustreznih kriterijev, na podlagi katerih bi 
lahko ločili neprimerne pohodne površine od primernih. Ugotavljanje odpornosti na zdrs se 
na kamnitih proizvodih, ki se vgrajujejo v pohodne površine, določa le v primeru gladkih 
površin. V primeru, da je površina dovolj hrapava (npr. štokana površina), se proizvod šteje 
kot odporen na zdrs brez dodatnega preskušanja. Preskus odpornosti na zdrs za kamnite 
proizvode se določa po standardizirani metodi SIST EN 14231:2003 (Preskušanje naravnega 
kamna – Ugotavljanje odpornosti proti zdrsu – metoda z nihalom). 

Odpornost na zdrs je v veliki meri povezana tudi z odpornostjo na obrabo, ki jo 
štejemo lahko tudi med lastnosti, ki vplivajo na trajnost objekta. Na splošno imajo trde, 
magmatske kamnine, večjo odpornost na obrabo kot mehkejše, sedimentne ali nekatere 
metamorfne kamnine (npr. marmorji), vendar je to odvisno od posamezne kamnine. V 
metodnem standardu SIST EN 14157:2004 (Naravni kamen - Ugotavljanje odpornosti proti 
obrabi) je predpisanih več različnih metod (metoda s širokim abrazijskim kolesom, metoda 
po Boehmu). 

 
Trajnost kamnitih gradbenih proizvodov 

Na trajnost kamnitih gradbenih proizvodov vplivajo številni dejavniki, ne glede na to 
pa je najpogostejša standardizirana metoda za ugotavljanje trajnosti kamnitih proizvodov pri 
nas ugotavljanje odpornosti na zmrzovanje in tajanje, opisana v metodnem standardu SIST 
EN 12371:2002 (Preskušanje naravnega kamna – Ugotavljanje odpornosti proti 
zmrzovanju). Metoda, za katero je v letu 2009 predvidena nova izdaja postopka, predvideva 
dve vrsti preskušanja, in sicer identifikacijski preskus in tehnološki preskus. Za kamnite 
proizvode se uporablja drugi tip preiskave, kjer s primerjavo mehanskih lastnosti (npr. 
upogibne trdnosti) pred in po cikličnem zmrzovanju in tajanju ugotavljamo odpornost 
kamnine na delovanje zmrzali. Dejstvo je, da laboratorijskih preskusov ne moremo 
neposredno aplicirati na stanje v naravi (vzrok je sinergetsko delovanje večih klimatskih 
dejavnikov, kot tudi kompleksni procesi propadanja kamnine), vendar nam primerjava 
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rezultatov preskušanja med posameznimi proizvodi omogoča izbrati najprimernejši kamniti 
proizvod.  

Poleg odpornost na zmrzovanje so na voljo tudi druge standardizirane metode za 
ugotavljanje odpornosti kamnitih proizvodov, kot so npr. odpornost na kristalizacijo soli 
(SIST EN 12370:2000 - Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje odpornosti proti 
kristalizaciji soli), odpornost na delovanje SO2 v prisotnosti vlage (SIST EN 13919:2003 - 
Preskušanje naravnega kamna – Ugotavljanje odpornosti proti staranju pod vplivom SO2 v 
prisotnosti vlage), odpornost proti slani megli (SIST EN 14147:2004 - Preskušanje naravnega 
kamna – Ugotavljanje odpornosti proti staranju v slani megli), odpornost na toplotni šok 
(SIST EN 14066:2003 - Preskušanje naravnega kamna – Ugotavljanje odpornosti proti 
staranju s temperaturnim šokom). 

 

ZAKLJUČEK  

Potrebno se je zavedati, da je kamen naravni material, ki je nastajal v nestabilnem 
»proizvodnem procesu«, dolgem več milijonov let, kar se odraža v njegovih variabilnih 
lastnostih. V prispevku so navedene nekatere od pomembnih lastnosti kamnitih proizvodov, 
ki jih je poleg predvidenih obremenitev potrebno poznati za to, da bo izbira, projektni 
izračun in vgradnja kamna takšna, da bo zagotavljala njegovo dolgoročno varnost, stabilnost 
in funkcionalnost.  
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Izvleček 

V prispevku smo skušali ugotoviti, ali je možno povečati količine sekundarnih surovin pri oskrbi z 
mineralnimi surovinami v gradbeništvu, s čimer zmanjšamo izkoriščanje primarnih mineralnih surovin. 
Obravnavano je stanje gradbenih odpadkov v Sloveniji na področju nastajanja, zbiranja in predelave, v letih 
od 2002 do 2005. Osredotočili smo se predvsem na predelavo gradbenih odpadkov, ki so primerni kot 
sekundarne surovine za gradbeništvo, to so betonski, asfaltni in mešani gradbeni odpadki. Obiskali smo 
Agencijo Republike Slovenije za okolje, kjer so nam posredovali podatke, ki jih pridobijo na osnovi prejetih 
poročil o ravnanju z odpadki. Obiskali smo tudi nekaj podjetij, ki se ukvarjajo s predelavo gradbenih 
odpadkov. 

 

UVOD 

Človeška družba temelji med drugim tudi na rabi mineralnih surovin. Že v kameni dobi 
so jih ljudje pridobivali in s tem vplivali na okolje (Kippenberger, 2001). Z naraščanjem 
populacije, željah po bogatem materialnem življenju in industrijske rasti se močno povečuje 
povpraševanje po različnih materialnih dobrinah. Pričakovano je, da bo v naslednjih 50 letih 
svetovna populacija zrasla za 50 %, svetovna ekonomija za 500 %, poraba energije in 
materialov pa za 300 % (Material Flow Accounts, 2004). Vse to pa predstavlja veliko 
obremenitev za okolje. V zadnjih desetletjih so se ljudje začeli zavedati nepravilnega 
ravnanja z naravnimi viri in odpadki ter posledic le-tega na globalno okolje in človeka. Zato 
se vedno bolj uveljavlja trajnostni razvoj kot integrativen in holistični koncept, ki si 
prizadeva za dosego harmonije med biofizičnim okoljem, družbo in ekonomijo. Cilji 
trajnostnega razvoja se dosegajo predvsem z zmanjševanjem emisij v okolje, minimizacijo 
porabe energije in surovin, kakor tudi z zmanjšanjem nastajanja vsakovrstnih odpadkov in 
drugih vidikov obremenjevanja okolja (Kerstein, Britovšek, Divjak, 2005).  

Proizvodnja nekovinskih mineralnih surovin v Sloveniji narašča, predvsem na račun 
surovin za gradbeno industrijo. Mineralne surovine za gradbeništvo so po pridobljenih 
količinah v obdobju od leta 1983 do danes obsegale preko 80 % proizvodnje vseh 
nekovinskih mineralnih surovin. Glede na dosedanje trende povečanega izkoriščanja in 
programe razvoja gospodarstva, predvsem na območju infrastrukturne izgradnje objektov 
(ceste, železnice, stanovanjska gradnja), se predvideva, da bodo potrebe po nekovinskih 
mineralnih surovinah za gradbeno industrijo ostajale dolgoročno aktualne še nadalje (Šolar, 
2004). 

V skladu s cilji trajnostnega razvoja se tudi na področju gradbeništva vedno bolj 
uveljavljajo težnje, da se kar najbolj varujejo neobnovljivi viri. Pri tem pa ima predelava 
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gradbenih odpadkov velik pomen, saj so pravilno predelani gradbeni odpadki potencialna 
alternativa naravnim mineralnim surovinam. 

Odpadki so definirani in klasificirani v Pravilniku o ravnanju z odpadki (1998). Po 
klasifikacijskem seznamu odpadkov spadajo Gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov 
(vključno z izkopano zemljino z onesnaženih krajev) v skupino 17. Ta je razdeljena na osem 
podskupin (17 01–17 09), v katerih se nahaja 38 vrst odpadkov, od teh je 16 potencialno 
nevarnih in je potrebno z njimi ravnati po strožjih predpisih.  

V sestavi gradbenih odpadkov močno prevladujejo mineralne komponente. Delež 
mineralnih komponent v gradbenih odpadkih niha od 67 % do 100 %, odvisno od tipa 
rušitve, adaptacije ali gradnje. Iz tega izhaja, da so osnovni produkti reciklaže gradbenih 
odpadkov mineralne komponente. Na obratih za predelavo se z mletjem mineralnih 
komponent proizvaja več različnih frakcij, ki se jih potem, odvisno od potreb in sestave 
agregata, različno uporabi. Pri predelavi gradbenih odpadkov se izloči tudi nemineralne 
komponente (papir, plastika, les, kovine, steklo, sestavljeni materiali), ki so primerne za 
nadaljnjo uporabo v negradbeni industriji, ter komponente, ki jih ni več mogoče uporabiti za 
snovno ali energetsko predelavo in se jih odloži. 

Največji potencialni porabnik predelanih gradbenih odpadkov je cestogradnja, možna 
je tudi uporaba določenih vrst predelanih gradbenih reciklatov v visoki gradnji (reciklirani 
betoni). 

 

METODE 

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju ARSO) so nam v obliki 
preglednic posredovali podatke na osnovi prejetih poročil o ravnanju z odpadki v letih od 
2002 do 2005. Obveznost poročanja o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za 
povzročitelje odpadkov, pri katerih v posameznem koledarskem letu zaradi njihove 
dejavnosti nastane najmanj 10 ton nenevarnih odpadkov ali najmanj 5 kilogramov nevarnih 
odpadkov, predpisuje Pravilnik o ravnanju z odpadki (1998). Tudi predelovalcem odpadkov 
Pravilnik nalaga izpolnjevanje predpisanih pogojev delovanja. Potrebno je voditi evidence o 
vrsti in količini prevzetih, skladiščenih, predelanih ali odstranjenih ter o oddanih predelanih 
odpadkih. Evidence so obvezne tudi za spremljanje ravnanja s preostanki odpadkov, če se le-
ti po določeni predelavi še pojavljajo. Na podlagi zbranih podatkov ARSO pripravlja redna 
letna poročila o ravnanju z odpadki.  

Za natančnejšo analizo smo se osredotočili predvsem na podatke o predelavi 
gradbenih odpadkov. Najbolj podrobno smo obdelali podatke o predelanih gradbenih 
odpadkih, ki so bili oddani predelovalcem ter so primerni za sekundarne surovine v 
gradbeništvu, to so betonski, asfaltni in mešani gradbeni odpadki. 

Ko smo pridobili podatke o ravnanju z gradbenimi odpadki na državnem nivoju, smo 
želeli izvedeti, kako se z njimi ravna v praksi. Na ARS-u smo dobili podatke o podjetjih, ki 
izvajajo predelavo. Na podlagi teh informacij smo se odločili obiskati nekaj podjetij, ki 
predelajo največ gradbenih odpadkov, primernih za sekundarne surovine za gradbeništvo. 
Obiskali smo predelovalni obrat v Veliki Pirešici, ki je ena od dejavnosti gradbenega podjetja 
CM Celje, ter predelovalni obrat Dogoše v lasti podjetja Gokop, ki se ukvarja izključno s 
predelavo. Za predelovalce gradbenih odpadkov smo pripravili vprašalnik o ravnanju z njimi. 
Izpolnjen vprašalnik smo dobili tudi iz podjetja Gramoz Lendava.  
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Pri končnem izračunu smo upoštevali ocenjeno količino gradbenih odpadkov, ki je 
navedena v Operativnem programu ravnanja z gradbenimi odpadki za obdobje od 2004 do 
konca 2008 (2004), in po Mladenovičevi, Šelihovi (2005). Ocenjeno je, da v Sloveniji letno 
nastane približno 2 milijona ton gradbenih odpadkov. 

 

REZULTATI 

Količine gradbenih odpadkov, pridobljenih iz podatkov ARSO (tabela 1), so precej 
nižje od ocenjene količine, kar kaže na to, da je kakovost poročanja o količinah gradbenih 
odpadkov nezadovoljiva. Razlika med ocenjenimi količinami in količinami, pridobljenimi na 
ARSO, se pojavlja zato, ker povzročitelji odpadkov ne poročajo o vseh nastalih odpadkih, 
veliko je še nelegalnega odstranjevanja odpadkov. Pri podatkih, pridobljenih na ARSO, so 
opazne tudi nelogičnosti. Pričakovano je, da je nastalih odpadkov največ, sledile naj bi 
količine zbranih odpadkov, predelanih pa naj bi bilo najmanj odpadkov. Toda količine se ne 
ujemajo, saj je predelanih odpadkov v nekaterih primerih več kot zbranih in nastalih. 
Nepravilnosti se pojavljajo zato, ker lahko povzročitelji odpadkov oddajo svoje odpadke 
zbiralcem, ti naprej predelovalcem, lahko pa odpadke oddajo neposredno predelovalcem. Iz 
tega razloga se lahko podatki podvajajo, ko se isti odpadek zabeleži tako v poročilu zbiralca 
kot predelovalca. Kljub temu se stanje na področju evidentiranja odpadkov izboljšuje, kar se 
kaže pri podatkih zbranih po letu 2002, ko je razviden močan porast količin gradbenih 
odpadkov glede na prejšnja leta. Vzrokov za to je več. Pomembno vlogo pri tem ima nov 
člen, ki so ga v Pravilnik o ravnanju z odpadki dodali leta 2003. 1. člen Pravilnika ravnanja z 
odpadki določa spust praga poročanja o nastalih odpadkih pri povzročiteljih z 80 na 10 
ton/leto. Drugi vzroki so ojačan inšpekcijski nadzor, višja okoljska zavest povzročiteljev. 
Količine gradbenih odpadkov pa seveda tudi dejansko naraščajo.  

 
Tabela 1: Količine gradbenih odpadkov v Sloveniji, v tonah  
(z * prirejeno po Kralj, 2004) 
(z**ocenjena količina nastalih gradbenih odpadkov) 
 

 Leto Nastali 
ocena**

Nastali Zbrani Predelani 

1999*  73.322 88.199 93.115 

2000*  52.429 172.399 342.002 

2001* 27.262 228.726 84.618 

2002 2.000.000 315.920 142.413 94.712 

2003 2.000.000 757.507 159.148 638.238 

2004 2.000.000 705.801 165.169 435.242 

2005 2.000.000 1.006.349 178.647 701.994 

 
Kot sekundarne surovine za gradbeništvo so primerne skupine 17 01 01 (beton), 17 

03 02 (bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 01), skupini 17 01 07 (mešanice betona, 
opeke, ploščic in keramike, ki niso zajete v 17 01 06), 17 09 04 (mešani gradbeni odpadki in 
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odpadki pri rušenju objektov, ki niso zajeti v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03), zadnji dve 
skupini obravnavamo skupaj kot mešane odpadke. Kot surovina za gradbeništvo je prav tako 
primerna skupina 17 08 02 (gradbeni materiali na osnovi gipsa, ki niso zajeti v 17 08 01), 
toda ker se ne pojavlja v velikih količinah, skupina ni obravnavana posebej. 

Pri končni oceni količin gradbenih odpadkov (tabela 2), primernih za sekundarne 
surovine v gradbeništvu, smo upoštevali seštevek interno predelanih odpadkov in odpadkov, 
ki so jih predelali predelovalci. Betonske odpadke večinoma dajo v predelavo predelovalcem. 
Interno se predela največ asfaltnih odpadkov, saj asfalt lahko predelajo tudi na sami trasi.  

 
Tabela 2: Skupna količina interno predelanih odpadkov in odpadkov, predelanih pri predelovalcih, v tonah  
 

 2002 2003 2004 2005 
Betonski GO 18.191 69.147 25.461 47.982 

Asfaltni GO 37.390 26.117 21.550 63.468 

Mešani GO 3.680 399.682 60.245 135.877 

Skupaj 59.261 494.946 107.256 247.327 
 
Zaradi nelogičnosti pri podatkih iz ARSO smo primerjali količine predelanih gradbenih 

odpadkov z že omenjeno ocenjeno količino nastalih gradbenih odpadkov, ki je 2 milijona ton 
na leto. Ker so v oceno zajeti vsi gradbeni odpadki, smo najprej izračunali, kolikšen delež od 
celotnih predelanih odpadkov predstavljajo odpadki iz skupin, ki nas zanimajo, in nato to 
priredili na ocenjeno količino gradbenih odpadkov. Slika 1 kaže, da so, če je ocenjena 
količina nastalih gradbenih odpadkov pravilna, v letu 2002 od nastalih gradbenih odpadkov 
predelali 5 %, v letu 2003 32 %, v letu 2004 22 %, v letu 2005 pa 35 % betonskih, asfaltnih 
in mešanih gradbenih odpadkov.  

Slika 1: Primerjava med ocenjeno količino nastalih gradbenih odpadkov in količinami predelanih gradbenih 
odpadkov za betonske, asfaltne in mešane gradbene odpadke 
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Večino gradbenih odpadkov, primernih za sekundarne surovine za gradbeništvo, ki so 
bili oddani v predelavo, predelajo (slika 2). Odložijo do 5 % gradbenih odpadkov, izjema je le 
leto 2002, ko so odložili kar 60 % mešanih gradbenih odpadkov, oddanih predelovalcem. 
Kljub temu, da je pri mešanih gradbenih odpadkih predelava najbolj problematična zaradi 
različnih primesi, podatki pridobljeni na ARSO kažejo, da v zadostni meri predelajo tudi 
mešane gradbene odpadke. Očitno je, da se povzročitelji gradbenih odpadkov začenjajo 
zavedati prednosti selekcioniranja na mestu nastanka, ki omogoča kvalitetnejšo predelavo 
mešanih odpadkov. Drugi vzrok za nizko količino odloženih mešanih gradbenih odpadkov pa 
je manj spodbuden. Ta je, da predelovalci močno nehomogenih odpadkov ne sprejmejo, saj 
pogosto nimajo primerne tehnologije za izločevanje. Tudi iz tega razloga povzročitelji 
mešane gradbene odpadke odlagajo na deponijah komunalnih odpadkov ali na nelegalna 
odlagališča. 

 

Slika 2: Primerjava med predelanimi in odloženimi odpadki po letih, v tonah 
 
Glede na to, da se predela od 95 % do 100 % prijavljenih betonskih, asfaltnih in 

mešanih gradbenih odpadkov, ki so oddani predelovalcem, je potencial za predelavo velik. Če 
upoštevamo, da se večina odpadkov, primernih za sekundarne surovine za gradbeništvo 
predela, in nato ta podatek prilagodimo na ocenjeno količino nastalih gradbenih odpadkov, 
ki je 2 milijona ton letno, dobimo oceno količin nastalih betonskih, asfaltnih in mešanih 
gradbenih odpadkov. Na ta način pridemo do ugotovitve, da bi s predelanimi betonskimi, 
asfaltnimi in mešanimi gradbenimi odpadki lahko nadomestili od 3 % do 7 % primarnih 
mineralnih surovin v gradbeni industriji (tabela 3).  
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Tabela 3: Primerjava ocenjenih količin predelanih gradbenih odpadkov, primernih za sekundarne surovine v 
gradbeni industriji, s pridobljenimi količinami nekovinskih mineralnih surovin za gradbeno industrijo, v tonah  
(z * po Šolar et al., 2006) 
 

Leto Ocenjena količina predelanih gradbenih 
odpadkov, primernih za sekundarne 

surovine v gradbeni industriji

Nekovinske mineralne surovine za 
gradbeno industrijo* 

% 

2002 1.222.200 t 18.123.942 t 7% 

2003 1.513.200 t 20.527.764 t 7% 

2004 485.000 t 19.528.836 t 3% 

2005 679.000 t 19.825.316 t 3% 

 
Kljub temu pa predelani gradbeni odpadki predstavljajo manjši delež surovin za 

gradbeništvo. V tabeli 4 je podana primerjava med količinami predelanih gradbenih 
odpadkov, primernih za sekundarne surovine v gradbeni industriji, in pridobljenimi 
primarnimi nekovinskimi mineralnimi surovinami za gradbeno industrijo, v letih od 2002 do 
2005.  

 
Tabela 4: Primerjava količin predelanih gradbenih odpadkov, primernih za sekundarne surovine v gradbeni 
industriji, s pridobljenimi količinami nekovinskih mineralnih surovin za gradbeno industrijo, v tonah  
(z * po Šolar et al., 2006) 
 

Leto Predelani gradbeni odpadki, primerni za 
sekundarne surovine v gradbeni industriji

Nekovinske mineralne surovine za 
gradbeno industrijo* 

% 

2002 59.261 t 18.123.942 t 0,3% 

2003 494.946 t 20.527.764 t 2,4% 

2004 107.256 t 19.528.836 t 0,5% 

2005 247.327 t 19.825.316 t 1,2% 

 
Vzroki za nižjo stopnjo reciklaže so v tem, da povzročitelji na ARSO ne prijavijo vseh 

nastalih gradbenih odpadkov in da je še vedno veliko nelegalnega odlaganja le-teh. Dodatna 
težava, ki onemogoča večjo uporabo predelanih gradbenih reciklatov, je tudi v tem, da se ne 
poda niti vseh gradbenih odpadkov, ki so predelani. V podjetju Gramoz Lendava ocenjujejo, 
da prodajo približno 25 % predelanih gradbenih odpadkov, preostale predelane gradbene 
reciklate pa skladiščijo. Večino predelanih gradbenih reciklatov uporabijo le velika gradbena 
podjetja, ki se tudi sama ukvarjajo s predelavo gradbenih odpadkov in jih potem uporabijo za 
lastne potrebe. Po anketi, ki je bila izvedena pri predelovalcih gradbenih odpadkov, so vzroki 
za to, da se ne uporabi vseh predelanih gradbenih reciklatov, nizke cene primarnih 
mineralnih surovin in nepoznavanje sekundarnih mineralnih surovin. 
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SKLEPI 

Na podlagi analize podatkov, pridobljenih na ARSO, proučene literature in ankete 
med predelovalci gradbenih odpadkov, lahko zaključimo naslednje:  
− v Sloveniji pri nastajanju gradbenih odpadkov prednjačijo inertni gradbeni odpadki, ki so 

primerni za predelavo; 
− za sekundarne surovine za gradbeništvo, ki lahko nadomestijo primarne mineralne 

surovine, so primerni betonski, asfaltni in mešani gradbeni odpadki; 
− na podlagi poročil o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki jih vodi ARSO, ne moremo dobiti 

realnih količin nastalih in predelanih gradbenih odpadkov, saj je sistem poročanja še v 
vzpostavljanju; 

− če so ocenjene količine nastalih gradbenih odpadkov pravilne, to je približno 2 milijona 
ton na leto, so povzročitelji gradbenih odpadkov prijavili od 16 % (leta 2002) do 50 % 
(leta 2005) nastalih gradbenih odpadkov, kar sicer pomeni, da se stanje na področju 
evidentiranja odpadkov izboljšuje, pomeni pa tudi to, da se preostali gradbeni odpadki 
odlagajo na nelegalna odlagališča ali komunalne deponije; 

− od betonskih, asfaltnih in mešanih gradbenih odpadkov, ki so bili oddani predelovalcem, 
se jih odloži do 5 %, ostalo se predela; 

− količine predelanih gradbenih odpadkov, ki so bili oddani predelovalcem, kot tudi 
količine interno predelanih odpadkov z leti naraščajo; 

− dejansko se uporabi le malo predelanih gradbenih reciklatov, saj se zaradi nizkih cen 
primarnih mineralnih surovin in zaradi nepoznavanja sekundarnih mineralnih surovin 
gradbeniki izogibajo uporabi predelanih gradbenih reciklatov; 

− predelani gradbeni reciklati se v Sloveniji uporabljajo v cestogradnji. 
Na vprašanje, ali je možno povečati količine sekundarnih surovin pri oskrbi z 

mineralnimi surovinami v gradbeništvu, lahko odgovorimo pritrdilno.  
Prej pa je potrebno premagati ovire, ki preprečujejo večjo uporabo predelanih 

gradbenih reciklatov. Te ovire so:  
− zaradi nizkih cen primarnih mineralnih surovin na trgu ni potrebe po predelanih 

gradbenih reciklatih, 
− projektanti ne uporabljajo predelanih gradbenih reciklatov, ker se zaradi nepoznavanja 

sekundarnih mineralnih surovin bojijo nepredvidljivih posledic, 
− posamezne občine so zainteresirane za izrabo primarnih mineralnih surovin, 
− pomanjkljiv nadzor nad ravnanjem z gradbenimi odpadki, 
− stroški predelave gradbenih odpadkov so visoki, posebno če gre za mešane gradbene 

odpadke, 
− zakonodaja sicer spodbuja uporabo predelanih gradbenih reciklatov, problem pa je v 

praksi, saj povzročitelji gradbenih odpadkov ne upoštevajo predpisov, sistem poročanja 
še ni vzpostavljen, pogosta so nelegalna odlagališča. 

Glede na to, da so znane ovire, ki onemogočajo višjo stopnjo reciklaže, se lahko določi 
tudi ukrepe, ki bi jo spodbudili. Ti so: 
− implementacija zakonodaje na področju ravnanja z gradbenimi odpadki, 
− dosledno upoštevanje standardov na področju predelave gradbenih odpadkov, 
− povečanje stroškov proizvodnje primarnih surovin preko okoljskih dajatev, 
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− pri projektu bi moral projektant upoštevati reciklirani material, zakonodaja se mora 
spremeniti tako, da bi predpisovala, koliko % predelanih gradbenih reciklatov se mora 
uporabiti, 

− selektivno deponiranje gradbenih odpadkov, 
− poostren nadzor nad ravnanjem z gradbenimi odpadki, 
− izobraževanje in komunikacija med vsemi, ki so udeleženi pri masnem toku gradbenih 

odpadkov. 
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Povzetek 

Glavna ekonomska karakteristika odlagališča odpadkov je razpoložljiva prostornina za njihovo 
odlaganje. Zaradi NIMBY efekta bo njen izkoristek vse pomembnejši. Nanjo primarno vplivajo količina in 
sestava odpadkov, način odlaganja ter sesedanje odloženih odpadkov. Ta članek poleg kratkega opisa 
monitoringa volumskih sprememb opisuje tudi pristop k izmeri sesedkov odpadkov na novem odlagališču 
odpadkov s pomočjo posedalnih plošč, vgrajenih v deponijsko telo, ter rednih meritev površja z laserskim 
skaniranjem. Poznavanje mehanizmov in vrednosti sesedanja bo pripomoglo k točnejši oceni še 
razpoložljivega prostora v času odlaganja in ustreznejšemu planiranju rabe prostora po zaprtju odlagališča. 

 

OSNOVNI MONITORING ZAPOLNJEVANJA ODLAGALIŠČA 

V okviru programa večletnega monitoringa zapolnjevanja odlagališča Leskovec se 
izvajajo geodetske meritve stanja odlagalne površine. Z metodo laserskega skaniranja bo 
najmanj enkrat letno zajeto stanje celotnega odlagališča, s posebej za to odlagališče 
uvedeno GPS metodo pa se bosta določali lokacija in volumen dnevno odložene količine 
odpadkov. Vsi tako pridobljeni geolocirani podatki bodo uporabljeni v okviru spletne 
aplikacije Nukleus, ki bo omogočala še efektivnejše upravljanje z odlagališčem. Na podlagi 
rednih meritev z laserskim skaniranjem se izvajajo izračuni razpoložljivega volumna za 
odlaganje odpadkov, volumen odložene količine odpadkov v obdobju med geodetskimi 
izmerami, izračun povprečne gostote odloženih odpadkov in na njihovi podlagi tudi izračun 
predvidene mase odpadkov, ki se bodo še lahko odložili na odlagališču do njegovega zaprtja. 
Izdelana bo tudi ocena posedanja površja starega, že saniranega dela odlagališča. Ker se na 
podlagi povprečne gostote odloženih odpadkov in razpoložljivega volumna določa tudi 
okvirni datum zaprtja odlagališča, je potrebno gostoto čim točneje določiti. Na gostoto 
vplivajo naslednji vplivi, za katere imamo lahko dokaj točne vrednostne podatke (na 
odlagališčih, ki jih vse pridobivajo): 
− masa odloženih odpadkov, 
− volumen odloženih in kompaktiranih odpadkov, 
− količina materiala, uporabljenega za sprotno prekrivanje odpadkov, 
− sestava odpadkov, 
− količina padavin, izcednih ter meteornih vod in stopnja evapotranspiracije, 
− način kompaktiranja itd. 
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Na podlagi teh podatkov lahko podamo gostoto vgrajenih odpadkov, ki pa se po 
vgraditvi odpadkov v deponijsko telo začne povečevati zaradi procesa stiskanja oz. sesedanja 
odpadkov zaradi razgradnje in pod vplivom lastne teže ter teže dodatnih slojev odpadkov. 
Hitrost in stopnja sesedanja sta odvisni predvsem od sestave odpadkov in posledično 
njihove biorazgradljivosti ter stisljivosti, odplinjevanja, površinskega tesnenja itd, ki se s 
časom tudi zelo spreminjajo. Ker so tovrstni podatki še bolj redki in nepreverjeni od zgoraj 
navedene skupine, zelo težko realno ocenimo dejansko gostoto vgrajenih odpadkov. 

Zaradi navedenih razlogov smo pristopili k ugotavljanju dejanske gostote vgrajenih 
odpadkov s pomočjo laserskega skaniranja. Skaniranje površja odlagališča nam namreč 
zagotovi zelo točen podatek o ploskvi, ki opisuje trenutno stanje odlagališča. V kolikor 
imamo na razpolago tudi podobno točen podatek o stanju v predhodnih obdobjih, lahko 
zelo točno določimo volumen vgrajenih odpadkov v nekem obdobju. Iz prečiščenih podatkov 
laserskega skaniranja izdelamo triangulirano ploskev (slika 1), ki predstavlja trenutno stanje 
površja odlagališča s približno resolucijo točka/10cm2. Ob podatku o masi odloženih 
odpadkov (edini podatek, ki ga dejansko ažurno pridobivajo vsa odlagališča) že lahko 
določimo iskano gostoto na računsko precej manj zahteven način, ki je v večini primerov 
tudi bolj realna od dosedanjih večinoma ocenjenih gostot. V kolikor za odlagališče obstajajo 
tudi podatki o količinah padavin in izcednih vod ter evapotranspiraciji, bo izračunana 
povečana gostota še bolj ustrezala dejanski. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Obdelane terenske meritve z laserskim skaniranjem v obliki 3D 
modela (zračni pogled iz SZ smeri) v januarju 2008. V naboru 
podatkov so ohranjeni le tisti, ki opisujejo telo odlagališča (vegetacija, 
kontejnerji, plinjaki in vozila so izbrisani). Modra linija označuje 
ograjo, ki omejuje območje odlagališča, rumena linija ponazarja 
območje izvajanih volumskih izračunov na novem delu odlagališča. 
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Odlagališče Leskovec je novo odlagališče s predvideno obratovalno dobo preko 30 let 
in maksimalno projektirano višino odpadkov preko 60 m. Za uspešno upravljanje odlagališča 
je zato pomembno čim točnejše poznavanje trenutno razpoložljivega prostora za odlaganje 
odpadkov in kako se odpadki zaradi velike debeline odloženih odpadkov v dolgem časovnem 
obdobju sesedajo in s tem povečujejo razpoložljivi volumen. V ta namen se bodo na 
trenutno še nezapolnjenem delu odlagališča vgradila merska mesta (posedalne plošče), na 
katerih bomo poskusili določiti mehanizme in vrednosti sesedanja odpadkov znotraj 
deponijskega telesa in njihov vpliv na volumen in stabilnostne lastnosti deponijskega telesa. 
Na vsakem merskem mestu bo ena merska plošča položena neposredno na temeljna tla, 
naslednje pa na vsakokratno trenutno površino odpadkov ob merskem mestu v času 
skaniranja odlagališča. Končna projektirana višina odloženih odpadkov ob merskih mestih bo 
35–40 m. Zaradi pričakovane spremembe sestave vgrajenih ostankov odpadkov (po 
opravljenem postopku MBO na samem odlagališču) se bodo spremenile tudi stopnje 
stisljivosti deponijskega telesa in njegove strižne lastnosti, kar lahko oboje vpliva na način 
vgrajevanja odpadkov in na delovne ter končne projektirane naklone deponijskega telesa. 

 

ZASNOVA POSEDNIH PLOŠČ 

Plošča, položena na temeljna tla, bo klasična posedalna plošča, zabetonirana v 
nosilno ploščo (sliki 2, 3), ki se bo posedala skupaj z morebitnimi posedki temeljnih tal. V 
našem primeru bodo posedki zaradi predhodno konsolidiranih tal (odlagališče leži na bivšem 
pridobivališču kremenčevega peska) minimalni in predvsem na račun spodaj ležečega 
drenažnega sloja. Posedki se bodo merili na ustju merske cevi. Plošče, ki bodo položene 
neposredno na sloj odpadkov, se bodo posedale skupaj s sesedajočimi se odpadki. Njihov 
posedek se bo izmeril na ustju merskega mesta na osnovi tega, za koliko se bodo posedle 
pod ploščo navarjene pletenice, ki jih bo plošča potegnila s seboj navzdol. Tri pletenice 
(razporejene v pravilnih radialnih razmikih) se bodo prosto gibale skozi luknje (slika 2) v 
zaščitni betonski in karotažni cevi in skozi karotažno cev do ustja merskega mesta. Vse cevi, 
pletenice in temeljna posedalna plošča bodo izdelane iz nerjavnega jekla s titanovo prevleko, 
ki nudi trajnejšo zaščito pred agresivnimi kislinsko-bazičnimi pogoji znotraj deponijskega 
telesa. Vsi elementi bodo standardni in bodo omogočali nadgrajevanje merskega mesta do 
želene višine. Okoli merskih cevi se postavi zaščitna betonska cev in se v vmesni prostor 
nasuje prod. Eventualno se lahko znotraj tega zasipa vgradi tudi piezometrska cev za 
kontrolo delovanja drenažnega sloja. 
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Slika 2: Prerez merskega mesta (osnovna posedalna plošča na temeljnih tleh, zaščitna betonska cev z vgrajenimi 
merskimi cevmi, posedalna plošča na plasti odpadkov) 

 
 
 
 

 
Slika 3: Tloris merskega mesta (osnovna posedalna plošča na temeljnih tleh, zaščitna betonska cev z vgrajenimi 
merskimi cevmi) 
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PRIDOBIVANJE VHODNIH PODATKOV IN PRIČAKOVANI REZULTATI 

Zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov je določanje sesedkov preveč pavšalno. 
Dosedanje izračunane gostote vgrajenih odpadkov na večjih odlagališčih variirajo od 750–
1.050 kg/m3 ob faktorju zgostitve v enem obdobju meritev 1.1 do 1.25 ob zelo različnih 
kakovostih podatkov o višinah odlagališča, masi pripeljanih odpadkov, debelini odloženih 
odpadkov itd. Od upravljavca odlagališča se zato predvsem pričakuje, da poda preverjene 
podatke o masi odloženih odpadkov in o morebitnih drugih podatkih, ki lahko pomagajo pri 
izračunu povečane gostote vgrajenih odpadkov (količina izcednih vod, plina, …). 

Zaradi teh objektivnih razlogov lahko mi vplivamo le na točnost prostorskih meritev. 
V primeru preredkih meritev predhodnega stanja (ponavadi so te gostote le 1-2 GPS točke 
na 100 m2 odlagališča) primerjava s skaniranjem ni zanesljiva. Dosedanji primeri so zato 
lahko vsebovali le grobe približke o merilu sesedanja glede na operativne izkušnje in 
razpoložljive podatke o višinskih razlikah na opazovanih območjih. Lasersko skaniranje se 
zato izkaže kot bistveno kvalitetnejši postopek meritev površja. Opazovana območja (a 
priori skanirana) se v grobem delijo na tri razrede: 
− R1; območje, kjer v vmesnem obdobju ni bilo odlaganja odpadkov in ni zaraslo z 

vegetacijo oz. je ta vegetacija tako minimalna, da ne vpliva bistveno na rezultate. 
− R2; območje, kjer v vmesnem obdobju ni bilo odlaganja odpadkov in je zaraslo z 

vegetacijo (vegetacija pomembna zaradi navideznega višjega nivoja terena, kljub 
filtriranju vedno ostane nek pribitek). Bistvena razlika nastaja s povečevanjem stopnje 
poraščenosti in narašča verjetnost, da višinski podatek ni ustrezen. 

− R3; območje, ki je na obeh posnetkih aktivno odlagališče. 
Natančnost opisa neporaščene ploskve je pri skaniranju seveda neprimerno boljša od 

ploskve na podlagi npr. GPS meritev (predvsem zaradi znatno večje gostote podatkov in pa 
tudi zaradi boljše pozicijske natančnosti vsake točke iz skana). Ploskev na podlagi dovolj!! 
gostih in kakovostno zajetih GPS meritev je dejansko lahko boljša le v primeru skaniranja 
zelo zaraščenega terena, kjer tudi po odstranitvi (filtraciji) vegetacije ne moremo zagotoviti, 
da preostale točke predstavljajo dejanski nivo terena. 

Postopek obdelave in primerjave skaniranih podatkov iz primerjanih obdobij: 
− Podatki se obdelajo na način, ki bo statistično omogočal primerjavo višin odlagališča na 

izbranih točkah med vsemi obravnavanimi obdobji. Na vseh skanih se točke razdeli v 
mrežo 1x1 m. Za vsak tak kvadrant se izračuna povprečna Z vrednost vseh točk v njemu 
(velja za razreda R1 in R3, za razred R2 je potrebna predhodna natančna ocena 
kakovostne ustreznosti podatkov). Na podlagi tako pridobljene mreže z gostoto 
podatkov 1 podatek /m2 se izdelajo ploskve (ne na podlagi linearne interpolacije!), ki 
najbolje ustrezajo zajetemu stanju v posameznih obdobjih. Iz teh ploskev lahko 
izvedemo karakteristične profile, na katerih so razvidne višine posameznih ploskev 
odpadkov in ploskve temeljnih tal. Pri interpoliranju že prekritih starih ploskev je zelo 
pomembna vhodna gostota točk (število posednih plošč) za interpolacijo. 

− Izdela se primerjava vseh tako obdelanih skaniranih ploskev in ploskev iz drugih virov 
podatkov (GPS ali celo TTN). 

− Na podlagi ugotovljenih razmerij debelina/starost/višina se vzpostavi vzorec, na podlagi 
katerega lahko na poljubno izbranih točkah učinkoviteje predpostavimo nivo posamezne 
skanirane ploskve iz preteklih let. Na merilnih mestih (posedalne plošče in plošče na 



MINERALNE SUROVINE – III. del 
 

219

vmesnih slojih odpadkov) imamo točen podatek, vmes, kjer nimamo podatkov, pa 
interpoliramo glede na predpostavljeno višino te ploskve na izbrani tlorisni točki, 
skladno s poznavanjem razmerja debelina/starost/višina). Nivo temeljnih tal pa lahko 
določimo še precej bolj zanesljivo. Tako lahko po npr. 10 letih za poljubno območje 
izračunamo volumen (npr. volumen odpadkov, odloženih v prvem letu odlaganja) in ob 
poznavanju mase odloženih odpadkov v tem obdobju izračunamo gostoto odpadkov v 
tem volumnu po pretečenih 10-ih letih. Posledično lahko izračunavamo gostote mlajših 
vgrajenih odpadkov in gostote starejših, delno že konsolidiranih odpadkov. Takšen 
vzorec lahko prenesemo tudi na območja aktivnega odlaganja odpadkov. 

Pričakujemo lahko vzpostavitev računskega vzorca, ki bo odseval razmerja med 
zgornjo ploskvijo in dnom odlagališča. V simulaciji se mora očitno odražati vpliv točkovne 
debeline odpadkov in starost odloženih odpadkov. Tako povečana gostota starejših 
odpadkov že odraža njihov sesedek (zaradi razgradnje, konsolidacije, izhlapevanja, dodatne 
obtežbe, …) in je že lahko osnova za izračun časa do zapolnitve razpoložljivega volumna za 
odlaganje. Poudariti je treba, da je z ugotavljanjem čim večjega približka gostote vgrajenih 
odpadkov že pokrito vse sesedanje odloženih odpadkov, in sicer posedanje spodnje ploskve 
obravnavane prostornine in tudi zgornje ploskve (npr. posedanje projektiranega končnega 
nivoja odpadkov, kjer zaradi posedanja zgornje ploskve pridobimo dodaten razpoložljiv 
volumen). Potrebno je izračunavati gostoto odpadkov v čim večjem volumnu odlagališča in 
ob čim boljšem poznavanju parametrov, ki na gostoto v tem volumnu vplivajo (starost 
odpadkov, debelina odpadkov med merjenimi sloji, celotna debelina odpadkov, posedanje 
temeljnih tal, …). Ob upoštevanju vseh razpoložljivih parametričnih podatkov bo gostota 
limitirala proti neki končni najbolj verjetni vrednosti. Tako izračunana gostota vgrajenih 
odpadkov velja seveda le ob enakem načinu vgradnje v preteklih in bodočih obdobjih. V 
kolikor se spremenita način vgradnje (kompaktiranje/baliranje, bistveno spremenjena sestava 
odpadkov, masa kompaktorja, način odplinjevanja, …), to seveda vpliva na predvideno 
gostoto odpadkov in s tem na čas zapolnitve razpoložljivega volumna. 

Na podlagi tako pridobljenih dodatnih podatkov bomo poskusno izvajali sledeči 
postopek izračuna časa do zapolnitve odlagališča. Najprej se skanira trenutno stanje 
odlagališča. Na podlagi poznavanja povečane končne gostote vgrajenih odpadkov se 
simulira, za koliko se bo ploskev trenutnega stanja še posedla. Od tako pridobljene spodnje 
ploskve in do končne projektirane ploskve (pod končnim prekrivnim slojem) zaprtega 
odlagališča imamo volumen, ki ga bomo zapolnili z odpadki povečane gostote. Tu je seveda 
potrebno upoštevati tudi dejstvo, da bi višina odpadkov, ko le-ti še ne bi bili konsolidirani 
(na povečano gostoto), precej presegala projektirano končno višino odlagališča (problem 
skladnosti s projektom zapiranja odlagališča). Odpadki, odloženi do tolikšne višine, bi se 
namreč sesedli do projektiranega nivoja šele več let po dokončnem zaprtju odlagališča. 
Primerno višino, do katere bi se odpadki še lahko odlagali, ker bi se po določenem času 
sesedli do projektirane (dovoljene) višine, bi bilo potrebno določiti sporazumno z 
inšpektoratom. 

Za preverjanje ustreznosti računskega vzorca sta seveda bistvena poznavanje 
posedanja temeljnih tal in relativno posedanje ploskev iz predhodnih meritev (npr. v 
desetem letu odlaganja se bo ploskev na odpadkih po enem letu odlaganja manj posedla kot 
ploskev nad svežimi odpadki, odloženimi do nekega višjega nivoja odlagališča). Starejši 
odpadki so se že v precejšnji meri konsolidirali in njihov sesedek doprinese primerjalno 
precej manj k skupnemu sesedku vseh odloženih odpadkov. Iz tega vidika je pomembno 
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poznati višino posameznih ploskev na neki skupni opazovalni točki (vgraditev večplastne 
posedalne plošče na isti tlorisni lokaciji). Pomemben vpliv v prihodnosti bo imela 
spremenjena sestava odpadkov, ki bodo na splošno počasneje razgradljivi, bolj homogeni in 
bolj kompaktni. 

 

ZAKLJUČEK 

Najpomembnejša ekonomska karakteristika odlagališča odpadkov je izkoristek 
razpoložljivega prostora za njihovo odlaganje Terestrično lasersko skaniranje omogoča 
preprost in natančen izračun še razpoložljivih kapacitet ob hkratnem realnejšem določanju 
gostote vgrajenih odpadkov in s tem obratovalne dobe odlagališča v projektiranih okvirih. 
Premalo vedenja imamo o sesedanju odpadkov, zato bodo izvedene ustrezne meritve s 
posednimi ploščami znotraj deponijskega telesa. Rezultati bodo vplivali na dolgoročne ocene 
o razpoložljivem prostoru za odlaganje odpadkov, o stabilnosti deponijskega telesa in o 
končni rabi prostora po zaprtju odlagališča. 
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UVOD 

V tekstu prilagamo seznam nahajališč mineralnih surovin s koncesijo v letu 2008, 
sicer pa so nahajališča in metode dela podrobno pojasnjene v I. delu biltena. V seznamu so 
nahajališča razdeljena po surovinah, znotraj te delitve pa po abecednem zaporedju imena 
nahajališča. Podajamo tudi občino nahajališča, naziv koncesionarja ter tip prostora 
(raziskovalni ali pridobivalni prostor). Karta merila 1 : 500.000 s pripadajočo legendo je 
podana v prilogi biltena. 

 

SEZNAM NAHAJALIŠČ MINERALNIH SUROVIN S KONCESIJO V LETU 2008  

Surovina Ime 
nahajališča 

Občina 
nahajališča 

Koncesionar Tip prostora 

premog Trbovlje -
Hrastnik 

HRASTNIK, 
TRBOVLJE 

RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. pridobivalni 

premog Velenje ŠOŠTANJ, 
VELENJE

PREMOGOVNIK VELENJE, d.d. pridobivalni 

nafta in 
zemeljski plin 

Murska 
depresija 

LENDAVA GEOENERGO, raziskave in pridobivanje surove nafte 
in zemeljskega plina d.o.o. 

pridobivalni 

nafta, zemeljski 
plin ter 
geotermični 
energetski vir 

Murska 
depresija 

29 občin NAFTA - GEOTERM, pridobivanje surove nafte in 
zemeljskega plina d.o.o. 

raziskovalni 

bentonit Zaloška Gorica ŽALEC MONTANA, pridobivanje in predelava nekovinskih 
rudnin, d.o.o. 

pridobivalni 

kalcit Stahovica KAMNIK CALCIT, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o. pridobivalni 

kreda Srpenica BOVEC TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči 
d.d. 

pridobivalni 

kremenov pesek Bizeljsko 
(Gradišče) 

BREŽICE IGM ZAGORJE Industrija gradbenega materiala, 
d.o.o. 

pridobivalni 

kremenov pesek Globoko BREŽICE IGM ZAGORJE Industrija gradbenega materiala, 
d.o.o. 

pridobivalni 

kremenov pesek Kuštanovci I PUCONCI KEMA Puconci, Kremen in specialni gradbeni 
materiali, d.o.o. 

pridobivalni 

kremenov pesek Moravče MORAVČE TERMIT rudarsko podjetje kremenovih peskov in 
oplemenitenje nekovin, d.d. 

pridobivalni 

kremenov pesek Polhovica -
Prapreče 

ŠENTJERNEJ KREMEN d.d., Industrija in rudniki nekovin, Novo 
mesto 

pridobivalni 

kremenov pesek Ravno KRŠKO KREMEN d.d., Industrija in rudniki nekovin, Novo 
mesto 

pridobivalni 
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Surovina Ime 
nahajališča 

Občina 
nahajališča 

Koncesionar Tip prostora 

kremenov pesek Štebih NOVO MESTO KREMEN d.d., Industrija in rudniki nekovin, Novo 
mesto 

pridobivalni 

pucolan - tuf Zaloška Gorica ŽALEC MONTANA, pridobivanje in predelava nekovinskih 
rudnin, d.o.o. 

pridobivalni 

dolomit za 
industrijske 
namene 

Rečica LAŠKO GRATEX, Pridobivanje in predelava dolomitskega 
agregata in kurivoprodaja d.o.o., Laško 

pridobivalni 

roženec Jersovec II TREBNJE P-D KREMEN, Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, 
d.o.o. 

pridobivalni 

keramičarska 
glina 

Globoko BREŽICE IGM ZAGORJE Industrija gradbenega materiala, 
d.o.o. 

pridobivalni 

keramičarska 
glina 

Hom LJUBNO GORENJE NOTRANJA OPREMA, d.o.o. pridobivalni 

keramičarska 
glina 

Okroglica I RENČE-
VOGRSKO

MARTEX Proizvodnja keramičnih ploščic d.o.o. pridobivalni 

keramičarska 
glina 

Zadobrova CELJE STC, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. pridobivalni 

ognjevarna 
glina 

Globoko BREŽICE IGM ZAGORJE Industrija gradbenega materiala, 
d.o.o. 

pridobivalni 

opekarska glina Hardeška šuma ORMOŽ WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ D.D. pridobivalni 

opekarska glina Janežovci DESTRNIK OPTE PTUJ proizvodno, trgovsko in svetovalno 
podjetje d.o.o. 

pridobivalni 

opekarska glina Okroglica II RENČE-
VOGRSKO

GORIŠKE OPEKARNE d.d. pridobivalni 

opekarska glina Pragersko SLOVENSKA 
BISTRICA 

OPEKARNA PRAGERSKO proizvodnja opeke in 
strešnikov d.d. 

pridobivalni 

opekarska glina Renče RENČE-
VOGRSKO

GORIŠKE OPEKARNE d.d. pridobivalni 

opekarska glina Šmiklavž CELJE STC, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. pridobivalni 

opekarska glina Zalog STRAŽA ONM - ENERGIJA, ravnanje z obnovljivimi viri, 
d.o.o.

pridobivalni 

lapor za opeko Okroglica II RENČE-
VOGRSKO

GORIŠKE OPEKARNE d.d. pridobivalni 

naravni kamen - 
apnenec 

Bezovščina SEŽANA KAMNOSEŠTVO JANKO TAVČAR S.P. raziskovalni 

naravni kamen - 
apnenec 

Čeplje KOČEVJE PETRUS podjetje za pridobivanje in obdelavo kamna 
d.o.o. 

pridobivalni 

naravni kamen - 
apnenec 

Debela Griža pri 
Povirju 

SEŽANA KAMNOSEŠTVO JANKO TAVČAR S.P. pridobivalni 

naravni kamen - 
apnenec 

Doline SEŽANA MARMOR, Podjetje za pridobivanje in obdelavo 
naravnega kamna Sežana, d.d. 

pridobivalni 

naravni kamen - 
apnenec 

Drenov Grič VRHNIKA MINERAL Podjetje za pridobivanje, predelavo in 
montažo naravnega kamna d.d. 

pridobivalni 

naravni kamen - 
apnenec 

Hotavlje GORENJA VAS-
POLJANE 

MARMOR HOTAVLJE, družba za obdelavo kamna, 
d.d., Hotavlje 

pridobivalni 

naravni kamen - 
apnenec 

Kazlje SEŽANA MARMOR, Podjetje za pridobivanje in obdelavo 
naravnega kamna Sežana, d.d. 

pridobivalni 

naravni kamen - 
apnenec 

Kopriva SEŽANA MARMOR, Podjetje za pridobivanje in obdelavo 
naravnega kamna Sežana, d.d. 

pridobivalni 

naravni kamen - 
apnenec 

Lesično SEŽANA MARMOR, Podjetje za pridobivanje in obdelavo 
naravnega kamna Sežana, d.d. 

raziskovalni 

naravni kamen - 
apnenec 

Lesno Brdo HORJUL, 
VRHNIKA 

MINERAL Podjetje za pridobivanje, predelavo in 
montažo naravnega kamna d.d. 

pridobivalni 
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Surovina Ime 
nahajališča 

Občina 
nahajališča 

Koncesionar Tip prostora 

naravni kamen - 
apnenec 

Lipica I SEŽANA MARMOR, Podjetje za pridobivanje in obdelavo 
naravnega kamna Sežana, d.d. 

pridobivalni 

naravni kamen - 
apnenec 

Lipica II SEŽANA MARMOR, Podjetje za pridobivanje in obdelavo 
naravnega kamna Sežana, d.d. 

pridobivalni 

naravni kamen - 
apnenec 

Opatje selo MIREN-
KOSTANJEVICA 

MARMOR, Podjetje za pridobivanje in obdelavo 
naravnega kamna Sežana, d.d. 

pridobivalni 

naravni kamen - 
apnenec 

Rubije KOMEN MARMOR, Podjetje za pridobivanje in obdelavo 
naravnega kamna Sežana, d.d. 

raziskovalni 

naravni kamen - 
apnenec 

Tomaj SEŽANA MARMOR, Podjetje za pridobivanje in obdelavo 
naravnega kamna Sežana, d.d. 

pridobivalni 

naravni kamen - 
tonalit 

Cezlak SLOVENSKA 
BISTRICA 

TONALIT, SKRBINJEK JANEZ S.P. pridobivalni 

naravni kamen - 
tonalit 

Cezlak I SLOVENSKA 
BISTRICA 

MINERAL Podjetje za pridobivanje, predelavo in 
montažo naravnega kamna d.d. 

pridobivalni 

naravni kamen - 
tonalit 

Josipdol RIBNICA NA  
POHORJU 

PRUHAR zastopstvo, posredovanje, trgovina in 
svetovanje d.o.o. 

pridobivalni 

naravni kamen - 
ostali 

Cezlak II SLOVENSKA 
BISTRICA 

MINERAL Podjetje za pridobivanje, predelavo in 
montažo naravnega kamna d.d. 

pridobivalni 

naravni kamen - 
ostali 

Elerji pri 
Škofijah 

KOPER INGEN - Gradbeni inženiring, d.o.o. pridobivalni 

naravni kamen - 
ostali 

Gorjansko KOMEN MARMOR, Podjetje za pridobivanje in obdelavo 
naravnega kamna Sežana, d.d. 

pridobivalni 

naravni kamen - 
ostali 

Hren VITANJE PRIDOBIVANJE IN PREDELAVA KAMNA VINCENC 
HREN S.P. 

pridobivalni 

naravni kamen - 
ostali 

Klemenc VITANJE SILVESTER KLEMENC pridobivalni 

naravni kamen - 
ostali 

Kokra (Zgornje 
Jezersko) 

JEZERSKO MARMOR HOTAVLJE, družba za obdelavo kamna, 
d.d., Hotavlje 

pridobivalni 

naravni kamen - 
ostali 

Korže VITANJE KORŽE SONJA pridobivalni 

naravni kamen - 
ostali 

Kotnik VITANJE KOTNIK VESNA pridobivalni 

naravni kamen - 
ostali 

Krajnc VITANJE KRAJNC FRANC pridobivalni 

naravni kamen - 
ostali 

Loška gora I ZREČE ČREŠNAR ANTON pridobivalni 

naravni kamen - 
ostali 

Loška gora II ZREČE AVTOPREVOZNIŠTVO, GRADBENA 
MEHANIZACIJA, PRIDOBIVANJE IN POLAGANJE 
OKRASNEGA KAMNA DUŠAN PODGRAJŠEK S.P. 

pridobivalni 

naravni kamen - 
ostali 

Obrovnik OPLOTNICA PRIDOBIVANJE, OBDELAVA IN MONTAŽA 
ŠKRILNIH PLOŠČ, OBROVNIK ANTON S.P. 

pridobivalni 

naravni kamen - 
ostali 

Ovčar VITANJE KAMNOLOM OVČAR ALOJZ OVČAR S.P. pridobivalni 

naravni kamen - 
ostali 

Ovčar (Jovan) VITANJE PK OVČAR, PRIDOBIVANJE OKRASNEGA KAMNA 
JOVAN DAMIJAN S.P. 

pridobivalni 

naravni kamen - 
ostali 

Peračica RADOVLJICA MARMOR HOTAVLJE, družba za obdelavo kamna, 
d.d., Hotavlje 

raziskovalni 

naravni kamen - 
ostali 

Premančan KOPER INGEN - Gradbeni inženiring, d.o.o. pridobivalni 

apnenec za 
industrijske 
namene 

Lipovški vrh ZAGORJE OB 
SAVI 

IGM ZAGORJE Industrija gradbenega materiala, 
d.o.o. 

pridobivalni 
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Surovina Ime 
nahajališča 

Občina 
nahajališča 

Koncesionar Tip prostora 

apnenec za 
industrijske 
namene 

Retje - Plesko HRASTNIK, 
TRBOVLJE 

LAFARGE CEMENT, d.d., Trbovlje pridobivalni 

apnenec za 
industrijske 
namene 

Solkan NOVA GORICA SALONIT ANHOVO, Kamnolomi, d.o.o. pridobivalni 

apnenec za 
industrijske 
namene 

Stahovica KAMNIK CALCIT, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o. pridobivalni 

apnenec za 
industrijske 
namene 

Ušenišče MORAVČE IAK, INDUSTRIJA APNA KRESNICE, d.o.o. pridobivalni 

apnenec za 
industrijske 
namene 

Zidani Most LAŠKO APNENEC d.o.o., Proizvodnja apnenčeve moke pridobivalni 

lapor za 
industrijske 
namene 

Deskle KANAL OB SOČI SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d. pridobivalni 

lapor za 
industrijske 
namene 

Lastivnica KANAL OB SOČI SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d. pridobivalni 

lapor za 
industrijske 
namene 

Perunk KANAL OB SOČI SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d. pridobivalni 

lapor za 
industrijske 
namene 

Retje - Plesko HRASTNIK, 
TRBOVLJE 

LAFARGE CEMENT, d.d., Trbovlje pridobivalni 

lapor za 
industrijske 
namene 

Rodež KANAL OB SOČI SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d. pridobivalni 

tehnični kamen 
- apnenec 

Andraž POLZELA EKOPLAN A svetovanje, storitve, proizvodnja, d.o.o. pridobivalni 

tehnični kamen 
- apnenec 

Bitenjska 
planina 

BOHINJ GOZDNO GOSPODARSTVO BLED d.o.o. pridobivalni 

tehnični kamen 
- apnenec 

Brezovica pri 
Kropi 

RADOVLJICA VODNOGOSPODARSKO PODJETJE d.d. pridobivalni 

tehnični kamen 
- apnenec 

Črna KAMNIK PESKOKOP ČRNA PRIDOBIVANJE GRAMOZA IN 
PESKA JELENKO RADOVANOVIĆ S.P. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- apnenec 

Črni Kal KOPER CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo 
in druge poslovne storitve 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- apnenec 

Črni Kal - 
Črnotiče 

KOPER SALONIT ANHOVO, Kamnolomi, d.o.o. pridobivalni 

tehnični kamen 
- apnenec 

Gorjuše BOHINJ GOZDNO GOSPODARSTVO BLED d.o.o. pridobivalni 

tehnični kamen 
- apnenec 

Griža pri Rižani KOPER PRIMORJE d.d. družba za gradbeništvo, inženiring in 
druge poslovne storitve 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- apnenec 

Ladra KOBARID SOVDAT DAVID pridobivalni 

tehnični kamen 
- apnenec 

Laže I DIVAČA PRIMORJE d.d. družba za gradbeništvo, inženiring in 
druge poslovne storitve 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- apnenec 

Liboje ŽALEC INGRAD GRAMAT Trgovska in proizvodna družba 
d.d.

pridobivalni 

tehnični kamen 
- apnenec 

Mali Medvejk SEŽANA KRAŠKI ZIDAR d.d., podjetje za gradbeništvo, 
inženiring in proizvodnjo 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- apnenec 

Malin dol NOVA GORICA KRAJEVNA SKUPNOST LOKOVEC pridobivalni 

tehnični kamen 
- apnenec 

Mežica (Žerjav) ČRNA NA 
KOROŠKEM 

CPM-GRADBENI MATERIALI, podjetje za 
proizvodnjo gradbenih materialov d.o.o. 

pridobivalni 
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Surovina Ime 
nahajališča 

Občina 
nahajališča 

Koncesionar Tip prostora 

tehnični kamen 
- apnenec 

Podgora POLZELA, 
ŠMARTNO OB 
PAKI

GRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d. pridobivalni 

tehnični kamen 
- apnenec 

Predstruge DOBREPOLJE KPL d.d., družba za gradnjo in vzdrževanje cest, 
zelenih površin ter inženiring 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- apnenec 

Razdrto DIVAČA, 
POSTOJNA 

CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo 
in druge poslovne storitve 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- apnenec 

Rovtarica BOHINJ GOZDNO GOSPODARSTVO BLED d.o.o. pridobivalni 

tehnični kamen 
- apnenec 

Rudno polje BOHINJ GOZDNO GOSPODARSTVO BLED d.o.o. pridobivalni 

tehnični kamen 
- apnenec 

Stahovica KAMNIK CALCIT, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o. pridobivalni 

tehnični kamen 
- apnenec 

Suhor pri Vinici ČRNOMELJ BEGRAD D.D. gradbeništvo, trgovina, inženiring pridobivalni 

tehnični kamen 
- apnenec 

Štanjel KOMEN KAMNOLOM ŠTANJEL DUŠAN ŽERJAL S.P. pridobivalni 

tehnični kamen 
- apnenec 

Trbovlje -
Hrastnik 

HRASTNIK, 
TRBOVLJE 

RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. pridobivalni 

tehnični kamen 
- apnenec 

Ušenišče MORAVČE IAK, INDUSTRIJA APNA KRESNICE, d.o.o. pridobivalni 

tehnični kamen 
- apnenec 

Velika Pirešica ŽALEC CM CELJE, d.d. - Ceste mostovi Celje, družba za 
nizke in visoke gradnje 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- apnenec 

Verd VRHNIKA KAMNOLOM VERD Podjetje za proizvodnjo 
kamnitih agregatov, d.o.o. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- apnenec 

Vrhpeč TREBNJE CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, 
proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Batič MISLINJA PESKOKOP PRIDOBIVANJE PESKA BATIČ IVAN S.P. pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Bela POLJČANE KLAS PRODAJALNA NOVE IN RABLJENE 
KMETIJSKE TER GRADBENE MEHANIZACIJE, STARO 
ZA NOVO STANISLAV HACE S.P. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Bereča vas METLIKA AVTOPREVOZNIŠTVO IN PRIDOBIVANJE PESKA IN 
GRAMOZA - JANEZ AMBROŽIČ S.P. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Bizeljsko BREŽICE AGRAD podjetje za trgovino, gradbeništvo in 
gostinstvo d.o.o. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Boben HRASTNIK AGM NEMEC, podjetje za proizvodnjo, trgovino in 
storitve d.o.o. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Borovnik ZAGORJE OB 
SAVI

CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d. pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Bradeško -
Zadobje 

GORENJA VAS-
POLJANE 

IZKOPI IN PREVOZI JANEZ BRADEŠKO S.P. pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Brezje pri 
Oplotnici 

OPLOTNICA OBČINA OPLOTNICA pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Brezovica SEMIČ KOGRAD gradbeništvo d.o.o. pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Bučka ŠKOCJAN AVTOPREVOZNIŠTVO - TGM - MKI JOŽEF 
TOMAŽIN S.P.

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Cerov Log ŠENTJERNEJ CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, 
proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Čelo pri Vrhniki VRHNIKA MITA Podjetje za proizvodnjo, prevoz, gradbeništvo 
in trgovino d.o.o. Domžale 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Čemše MIRNA PEČ TEŽKA GRADBENA MEHANIZACIJA TONI 
GRABNAR S.P.

pridobivalni 
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Surovina Ime 
nahajališča 

Občina 
nahajališča 

Koncesionar Tip prostora 

tehnični kamen 
- dolomit 

Červivec SEVNICA GRADBENA MEHANIZACIJA, 
AVTOPREVOZNIŠTVO, GRADBENA IN ZAKLJUČNA 
DELA V GRADBENIŠTVU, POSREDNIŠTVO JOŽE 
LUZAR S.P. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Dolenje Laknice MOKRONOG-
TREBELNO 

STREŠNIK industrija gradbenega materiala d.d. pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Draga ŠMARTNO PRI 
LITIJI

TRGOGRAD trgovina in gradbeništvo, d.o.o., Litija pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Draga pri 
Cerovici 

ŠMARTNO PRI 
LITIJI 

DRAGA Separacija peska, d.o.o., Kidričeva 3, Litija pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Gorenja vas GORENJA VAS-
POLJANE 

STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO, 
PRIDOBIVANJE GRAMOZA IN PESKA, BRANKO 
KLEMENČIČ S.P. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Gostenčnik SLOVENJ 
GRADEC

VERDIS d.o.o. proizvodnja in trgovina pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Gračič ZREČE KRAJEVNA SKUPNOST ZREČE pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Grahovica SEVNICA GRADNJE gradbeništvo in prevozništvo d.o.o. 
Boštanj 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Grdadolnik HORJUL TGM IN PRIDOBIVANJE PESKA FRANC 
GRDADOLNIK S.P. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Gunte KRŠKO CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, 
proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Haber LUČE PESKOKOP HABER, JOŽEF PANČUR S.P. pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Hrast pri Vinici 
I 

ČRNOMELJ BEGRAD D.D. gradbeništvo, trgovina, inženiring pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Hrast pri Vinici 
II 

ČRNOMELJ PRIDOBIVANJE IN PRODAJA PESKA ZDRAVKO 
JURŠINIČ S.P. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Hrastje ŠENTJUR PRI 
CELJU 

TRGOVINSKE STORITVE IN POSREDNIŠTVO -
KAMNOLOM "JIMMY" FRANČIŠEK ŠKOBERNE S.P. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Ježce I ŠMARTNO PRI 
LITIJI

KAMNOLOM JEŽCE, JOŽE ADAMLJE, S.P. pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Ježce II ŠMARTNO PRI 
LITIJI 

PESKOKOP, AVTOPREVOZNIŠTVO IN TGM KEPA 
KEPA MARTIN, S.P. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Kamna Gorica RADOVLJICA CESTNO PODJETJE KRANJ, družba za vzdrževanje in 
gradnjo cest, d.d. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Klanci CERKNICA GREDIN gradbeno in transportno podjetje Markovec 
d.o.o. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Klek ŽUŽEMBERK NG nizke gradnje d.o.o. pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Kmetov pruh ŠMARTNO PRI 
LITIJI 

TRGOGRAD trgovina in gradbeništvo, d.o.o., Litija pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Kočevska Reka KOČEVJE SNEŽNIK podjetje za proizvodnjo in storitve, d.d. pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Konjiška gora SLOVENSKE 
KONJICE 

KONGRAD gradbeno, obrtno, instalacijsko in 
proizvodno podjetje d.d. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Koprivnik KOČEVJE LESDOG KOČEVJE, družba za proizvodnjo in 
storitve, d.o.o. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Koševnik IDRIJA DOLOMIT GRADBENA MEHANIZACIJA-
SEPARACIJA PESKA JANKO KOSMAČ S.P. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Kot pri Ribnici I RIBNICA PESKOKOP ANICA RIGLER S.P. pridobivalni 
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Surovina Ime 
nahajališča 

Občina 
nahajališča 

Koncesionar Tip prostora 

tehnični kamen 
- dolomit 

Kot pri Ribnici 
II 

RIBNICA KLUN - PESKOKOP, TRANSPORT IN USLUGE TGM 
KLUN JOŽE S.P. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Kresni grič IDRIJA DOLOMIT GRADBENA MEHANIZACIJA-
SEPARACIJA PESKA JANKO KOSMAČ S.P. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Križate MORAVČE TEŽKA GRADBENA MEHANIZACIJA, 
AVTOPREVOZNIŠTVO, NIZKE GRADNJE, 
ASFALTIRANJE MARKO ZUPANČIČ S.P. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Laharn CERKNO PESKOKOP RASPET RADO RASPET S.P. pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Lajše I GORENJA VAS-
POLJANE 

TOPOS, gradbeništvo, proizvodja, trgovina in 
storitve, Hotavlje, d.o.o. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Lajše II GORENJA VAS-
POLJANE 

STORITVE S TEŽKO GRADBENO MEHANIZACIJO 
MARJAN VEHAR S.P. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Laze KOČEVJE RIGLER, peskokop, prevozništvo in storitve gradbene 
mehanizacije, d.o.o. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Lazna NOVA GORICA SOŠKO GOZDNO GOSPODARSTVO TOLMIN d.d. pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Log II pri 
Sevnici 

SEVNICA CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, 
proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Lukovica LUKOVICA GRADBENO PODJETJE IN KAMNOLOM GRASTO 
d.o.o. Prevod v nem.jeziku: BAUUNTERNEHMEN 
UND STEINBRUCH GRASTO GmbH 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Maček LOGATEC STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO MARJAN 
MAČEK S.P. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Mala gora SODRAŽICA TANKO podjetje za nizke gradnje in hidrogradnje in 
trgovino na debelo, d.o.o. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Mivšek VRHNIKA MIVŠEK, OPRAVLJANJE STORITEV Z GRADBENO 
MEHANIZACIJO, AVTOPREVOZNIŠTVO, DRUGA 
GRADBENA DELA, RAČUNOVODSKE STORITVE 
RAJKO MIVŠEK S.P. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Mozelj I KOČEVJE LESDOG KOČEVJE, družba za proizvodnjo in 
storitve, d.o.o. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Mozelj II KOČEVJE JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA 
KOČEVJE d.o.o. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Mrak MISLINJA MRAK LEOPOLD pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Mrzla rupa IDRIJA GRAMEH GRADBENA MEHANIZACIJA BOJAN 
JEREB S.P.

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Paka VELENJE RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Pleše pri 
Škofljici 

GROSUPLJE, 
ŠKOFLJICA 

GRAMATECH d.o.o., proizvodnja, trgovina, 
svetovanje, zastopanje 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Pletovarje SLOVENSKE 
KONJICE 

MARJETKA HERIČ pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Podskrajnik CERKNICA JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA d.o.o. 
Cerknica 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Podsmreka IVANČNA 
GORICA

PESKOKOP PODSMREKA d.o.o. Ivančna Gorica pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Podutik LJUBLJANA KPL d.d., družba za gradnjo in vzdrževanje cest, 
zelenih površin ter inženiring 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Poljane REČICA OB 
SAVINJI

PREVOZNIŠTVO - PESKOKOP, KRIVEC JANEZ S.P. pridobivalni 
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nahajališča 
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tehnični kamen 
- dolomit 

Poljčane POLJČANE GRANIT proizvodnja, trgovina in storitve d.d. pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Premagovce KRŠKO UNI družba za gradbeni inženiring, izvajanje in 
proizvodnjo d.o.o. Podbočje 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Prigorica RIBNICA RIGLER, peskokop, prevozništvo in storitve gradbene 
mehanizacije, d.o.o. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Rakonca KOZJE GRADBENA MEHANIZACIJA, PESKOKOP, PREVOZI 
IN STORITVE S KMETIJSKO MEHANIZACIJO KARL 
KUNEJ S.P. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Rečica LAŠKO GRATEX, Pridobivanje in predelava dolomitskega 
agregata in kurivoprodaja d.o.o., Laško 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Rudnik KAMNIK AVTOPREVOZNIŠTVO IN GRADBENA 
MEHANIZACIJA ŽARKO URŠIČ S.P. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Sadinja vas LJUBLJANA KPL d.d., družba za gradnjo in vzdrževanje cest, 
zelenih površin ter inženiring 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Sele pri Slovenj 
Gradcu 

SLOVENJ 
GRADEC 

GOZDNO GOSPODARSTVO SLOVENJ GRADEC d.d. pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Selo pri Velenju VELENJE VEGRAD d.d. Gradbeno industrijsko podjetje pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Soteska DOLENJSKE 
TOPLICE 

GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO d.d. pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Stojno selo ROGAŠKA 
SLATINA

GRANIT proizvodnja, trgovina in storitve d.d. pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Stranice ZREČE INGRAD GRAMAT Trgovska in proizvodna družba 
d.d.

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Šebalk IDRIJA SOŠKO GOZDNO GOSPODARSTVO TOLMIN d.d. pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Šmarje - Sap GROSUPLJE KG-EKO, Proizvodnja in predelava agregatov, d.o.o. pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Šmihel - 
Bukovje 

POSTOJNA KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL POD NANOSOM pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Šonovo KOZJE LAROGO, gradbena mehanizacija in kamnolom, 
d.o.o. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Ter LJUBNO PRIDOBIVANJE PESKA IN GRAMOZA TEREZIJA 
BURJA S.P. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Topli vrh SEMIČ GMP PESKOKOP HASAN MUJAKIĆ S.P. pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Tržišče SEVNICA AGM, JANEZ PUNGERČAR S.P. pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Vehar - 1 GORENJA VAS-
POLJANE 

STORITVE S TEŽKO GRADBENO MEHANIZACIJO 
MARJAN VEHAR S.P. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Vetrnik ŠMARTNO PRI 
LITIJI

TGM, PREVOZNIŠTVO, PESKOKOP ALOJZ ZAJEC 
S.P.

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Visoko ŠKOFJA LOKA SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE TEHNIK, d.d., 
družba za gradbeništvo, inženiring, trgovino 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Vodule PODČETRTEK STROJNA ZEMELJSKA DELA MILAN TOPLIŠEK S.P. pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Vrčice SEMIČ CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, 
proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Zabukovje I ŠENTRUPERT OBČINA ŠENTRUPERT pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Zabukovje II ŠENTRUPERT PESKOKOP MOŽINA gradbene storitve d.o.o. pridobivalni 
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nahajališča 

Občina 
nahajališča 

Koncesionar Tip prostora 

tehnični kamen 
- dolomit 

Zala IDRIJA PRIDOBIVANJE PESKA IN STORITVE Z GRADBENO 
MEHANIZACIJO IVAN POŽENEL S.P. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Zala v Davči ŽELEZNIKI CESTNO PODJETJE KRANJ, družba za vzdrževanje in 
gradnjo cest, d.d. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Zavratec 1 in 2 SEVNICA GRADNJE gradbeništvo in prevozništvo d.o.o. 
Boštanj 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Zelše CERKNICA GRADIŠČE gradbeno podjetje d.o.o. Cerknica pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Zg. Gabernik ROGAŠKA 
SLATINA 

PRIDOBIVANJE KAMNA, PREVOZNE STORITVE IN 
ZEMELJSKA DELA ANTON JAGODIČ S.P. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Žamerk ŠENTJUR PRI 
CELJU

KRAJEVNA SKUPNOST LOKA PRI ŽUSMU pridobivalni 

tehnični kamen 
- dolomit 

Žusem ŠENTJUR PRI 
CELJU

KRAJEVNA SKUPNOST LOKA PRI ŽUSMU pridobivalni 

tehnični kamen 
- silikati 

Kamna Gorica RADOVLJICA CESTNO PODJETJE KRANJ, družba za vzdrževanje in 
gradnjo cest, d.d. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- silikati 

Martinček BOHINJ GOZDNO GOSPODARSTVO BLED d.o.o. pridobivalni 

tehnični kamen 
- silikati 

Polskava SLOVENSKA 
BISTRICA 

GRADBENA MEHANIZACIJA MESARIČ MATILDA 
S.P. 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- silikati 

Sotina ROGAŠOVCI CESTNO PODJETJE MURSKA SOBOTA D.D., družba 
za vzdrževanje in gradnjo cest 

pridobivalni 

tehnični kamen 
- silikati 

Zagaj I ROGAŠKA 
SLATINA

TRIK kamenine d.o.o. pridobivalni 

tehnični kamen 
- silikati 

Zagaj II ROGAŠKA 
SLATINA

POSREDNIŠTVO IVAN MIJOŠEK S.P. pridobivalni 

prod in pesek Babinci LJUTOMER SEGRAP rudarstvo, proizvodnja in gradbeništvo 
d.o.o. 

pridobivalni 

prod in pesek Bakovska cesta 
A 

MURSKA 
SOBOTA 

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
D.D. 

pridobivalni 

prod in pesek Bakovska cesta 
B 

MURSKA 
SOBOTA 

SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE POMGRAD Murska 
Sobota d.d. 

pridobivalni 

prod in pesek Bezena RUŠE PREVOZNIŠTVO, GRADBENA MEHANIZACIJA, 
POSREDNIŠTVO, GRAMOZNICA BEZENA SILVA 
BRAČKO S.P 

pridobivalni 

prod in pesek Bistrica pri 
Naklem 

NAKLO CESTNO PODJETJE KRANJ, družba za vzdrževanje in 
gradnjo cest, d.d. 

pridobivalni 

prod in pesek Dobrovnik DOBROVNIK NOGRAD, gradbeno in trgovsko podjetje d.o.o. pridobivalni 

prod in pesek Dogoše MARIBOR GOKOP gradbeno, gostinsko in trgovsko podjetje 
d.o.o. 

pridobivalni 

prod in pesek Dokležovje BELTINCI CESTNO PODJETJE MURSKA SOBOTA D.D., družba 
za vzdrževanje in gradnjo cest 

pridobivalni 

prod in pesek Duplek DUPLEK NIZKE IN RUDARSKE GRADNJE, proizvodnja, 
trgovina in storitve, d.d. 

pridobivalni 

prod in pesek Godič KAMNIK SGP GRADITELJ Splošno gradbeno podjetje d.d. pridobivalni 

prod in pesek Gorče pri 
Libeličah 

DRAVOGRAD SPG SEPARIRANJE IN PRODAJA GRAMOZA 
MIROSLAV PAČNIK S.P. 

pridobivalni 

prod in pesek Graben RADOVLJICA GORENJC, splošno gradbeno podjetje, d.o.o. pridobivalni 

prod in pesek Hoče HOČE-SLIVNICA STAVBAR IGM proizvodnja gradbenega materiala, 
gradbeništvo trgovina, nepremičnine, projektiranje in 
tehnično svetovanje ter storitve, d.o.o. 

pridobivalni 
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prod in pesek Ivanci MORAVSKE 
TOPLICE 

SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE POMGRAD Murska 
Sobota d.d. 

pridobivalni 

prod in pesek Jurkovec ORMOŽ ECOENERGETIKA družba za varstvo okolja, 
rudarstvo in gradbeništvo d.o.o. 

pridobivalni 

prod in pesek Konjišče II APAČE KOMUNALA RADGONA, javno podjetje d.o.o. pridobivalni 

prod in pesek Krapje LJUTOMER SEGRAP rudarstvo, proizvodnja in gradbeništvo 
d.o.o. 

pridobivalni 

prod in pesek Lakoš LENDAVA GRAMOZ, družba za proizvodnjo in poslovne 
storitve d.o.o. 

pridobivalni 

prod in pesek Lipovci BELTINCI CESTNO PODJETJE MURSKA SOBOTA D.D., družba 
za vzdrževanje in gradnjo cest 

pridobivalni 

prod in pesek Melinci BELTINCI T G P OZMEC - trgovsko, gradbeno in prevozniško 
podjetje d.o.o. 

pridobivalni 

prod in pesek Nedelica TURNIŠČE KRAJEVNA SKUPNOST NEDELICA pridobivalni 

prod in pesek Pleterje I KIDRIČEVO GRADBENO PODJETJE PTUJ D.O.O. pridobivalni 

prod in pesek Pleterje II KIDRIČEVO CESTNO PODJETJE PTUJ D.D. pridobivalni 

prod in pesek Prepolje STARŠE BETON - BETONSKI IZDELKI DUŠAN KUHAR S.P. pridobivalni 

prod in pesek Rače 2 RAČE-FRAM GOKOP gradbeno, gostinsko in trgovsko podjetje 
d.o.o. 

pridobivalni 

prod in pesek Reteče ŠKOFJA LOKA SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE TEHNIK, d.d., 
družba za gradbeništvo, inženiring, trgovino 

pridobivalni 

prod in pesek Ribno BLED GRAD, obrtno gradbeno podjetje, d.d., Bled pridobivalni 

prod in pesek Selnica ob Dravi 
I 

SELNICA OB 
DRAVI 

KONSTRUKTOR VGR gradbeništvo, proizvodnja, 
trgovina in storitve, d.o.o. 

pridobivalni 

prod in pesek Selnica ob Dravi 
II 

SELNICA OB 
DRAVI 

MAGDA GODEC družba za proizvodnjo, trgovino in 
storitve d.o.o. 

pridobivalni 

prod in pesek Stari Grad KRŠKO CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, 
proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d. 

pridobivalni 

prod in pesek Šentvid pri 
Vuzenici 

VUZENICA GRADBENO PODJETJE RADLJE d.d. pridobivalni 

prod in pesek Vrbina - Brežice BREŽICE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE 
d.d. 

pridobivalni 

morska sol Sečovlje (Lera in 
Fontanigge) 

PIRAN SOLINE Pridelava soli d.o.o. pridobivalni 

morska sol Strunjan PIRAN SOLINE Pridelava soli d.o.o. pridobivalni 

 
Vir podatkov: »Baza Enotnih obrazcev mineralnih surovin« Geološkega zavoda 

Slovenije. Baza temelji na dokumentaciji o podelitvi rudarskih pravic (uredbah Vlade RS v 
uradnih listih, odločbah o izbiri koncesionarjev in koncesijskih pogodbah) ter na podatkih iz 
»Enotnih obrazcev za priglasitev osnove o pridobljeni mineralni surovini, velikosti 
pridobivalnega in raziskovalnega prostora ter sanacijo posledic rudarskih del, ter obrazcev o 
stanju zalog in virov na dan 31.12.20__« (Uradni list RS, št. 52/03). Izpolnjene obrazce 
pošiljajo nosilci rudarskih pravic za svoja nahajališča enkrat letno na ministrstvo, pristojno 
za rudarstvo. 
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KOMENTAR H KARTI RUDIŠČ REPUBLIKE SLOVENIJE – DELA 
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UVOD 

Ozemlje današnje Republike Slovenije je bilo že v preteklih obdobjih znano po 
rudnikih Idriji, Mežici in Litiji, ki so v daljšem obdobju dajali znaten del evropske proizvodnje 
živega srebra, svinca in cinka. Poleg njih je delovalo veliko manjših rudnikov – posebej 
intenzivno so jih odpirali v drugi polovici 19. stoletja. Po odpravi fevdalnega družbenega 
reda je tudi naše kraje zajela industrijska revolucija, ki je potrebovala velike količine kovin. 
Manjši rudniki so običajno delovali krajši čas, dokler ni zmanjkalo rude. Lastniki niso imeli 
dovolj kapitala za obširnejše in drage raziskave. Le Idriji in Mežici je uspelo obratovati skozi 
zelo dolgo obdobje.  

Čeprav je bilo po 2. svetovni vojni veliko raziskav, niso našli primernih rudišč za 
odpiranje in proizvodnjo, razen rudnika urana Žirovski vrh. Po letu 1990 so vsi rudniki 
kovin, kljub znatnim zalogam rude, prenehali z delovanjem. Temu je delno kriva nizka cena 
kovin, delno pa negativni vplivi rudarjenja na okolje. 

 

NAMEN IZDELAVE KARTE RUDIŠČ REPUBLIKE SLOVENIJE  

Karta rudišč, izdelana v okviru programa dela Geološkega zavoda Slovenije za 
Ministrstvo za gospodarstvo RS, predstavlja sestavni del baze rudišč Republike Slovenije.  

Baza rudišč vsebuje osnovne informacije o vsakem rudišču, prikazanem na karti. Ker v 
novejšem obdobju zaradi višjih cen kovin zanimanje za rudišča narašča, bodo omenjeni 
podatki služili kot prva informacija.  

Iz različnih virov smo zbrali sledeče osnovne podatke: 
− identifikacijsko številko, 
− ime rudišča, 
− Gauss-Krugerjeve koordinate, 
− vrsto kovine, 
− geološke podatke o rudišču (velikost, oblika, glavni rudni mineral), 
− tehnološke podatke o rudišču (obdobje obratovanja, način odkopavanja), 
− rudne zaloge (količina in kvaliteta), 
− perspektivnost glede na rudne zaloge, 
− opis lokacije (vrsta zemljišča, dostopnost, energetska infrastruktura ob objektu), 
− statistično regijo in občino, 
− status rudnika ali raziskovanega rudišča. 
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VIRI PODATKOV ZA BAZO RUDIŠČ 

Karta rudišč Republike Slovenije je v bistvu prirejena Metalogenetska karta SR Slovenije 
(avtorji F. Drovenik & M. Drovenik, U. Premru, F. Miklič, M. Bidovec in M. Karer), izdelana 
1978 in natisnjena leta 1980. Izdala in založila sta jo Geološki zavod Ljubljana in 
Raziskovalna skupnost Slovenije. Merilo karte znaša 1 : 217.000. Na karti je prikazanih 60 
rudišč in 151 rudnih pojavov. H karti spada tudi tolmač (M. Drovenik, M. Pleničar 1980: 
Nastanek rudišč v SR Sloveniji. Geologija 23, 1–263, Ljubljana). Tolmač podaja predvsem 
mineraloške značilnosti slovenskih rudišč, ostalih podatkov (predvsem o rudnih zalogah in 
njihovi kvaliteti) pa zaradi takratnih predpisov o ljudski obrambi ni bilo mogoče objaviti.  

Podatke smo zbrali tudi iz drugih tiskanih in arhivskih virov. Med tiskanimi viri so 
najpomembnejši Češmiga, I. 1959: Rudarstvo LR Slovenije. 267 str., Nova proizvodnja, 
Ljubljana ter Aigner, A. 1907: Mineralschatze der Steiermark. 291 str., Spielhagen & Schurich, 
Wien – Leipzig ter članki I. Mlakarja, objavljeni v Geologiji.  

Arhivske podatke smo pridobili iz arhiva Komisije za ugotavljanje zalog in virov 
mineralnih surovin (podatki o rudnih zalogah rudišč Idrije, Mežice, Žirovskega vrha in Litije) 
ter arhiva Geološkega zavoda Slovenije – GeoZS (predvsem za manjša rudišča in za obdobje 
po 2. svetovni vojni). V slednjem precej starejših poročil izpred konca 2. svetovne vojne 
predstavlja sodne cenitve posameznih rudišč, ki včasih prikazujejo optimistično sliko rudnih 
zalog in njihove kvalitete. Nekatera poročila so nastala na zahtevo vojaških oblasti v 
obdobju prve in druge svetovne vojne, ker so jih zanimale zaloge strateških kovin, ki bi jih 
lahko hitro odkopali. Večina gradiva o rudiščih je nastalo v obdobju po drugi svetovni vojni. 
Takrat so raziskavam rudišč posvečali izjemno pozornost, ker je v socialističnem družbenem 
sistemu država načrtovala pospešen razvoj industrije na domači surovinski bazi. V tem, 45 
let dolgem obdobju med leti 1945 in 1990, so bila z državnimi sredstvi raziskovana številna 
rudišča in rudni pojavi. Raziskave so izvajali geologi in vrtalci Geološkega zavoda Ljubljana. 
V obdobju med 1950 in 1966 so v pristojnosti zveznih oblasti v Beogradu ostale edinole 
raziskave urana. Izvajal jih je Zavod za istraživanje i ispitivanje nuklearnih i drugih sirovina iz 
Beograda. Slednje, precej obsežne raziskave so veljale za državno skrivnost. Odkrili so 
uranovo rudišče Žirovski vrh. Od 1966 do 1990 je te raziskave prevzel Geološki zavod 
Ljubljana. Tudi na rudnikih Mežica, Idrija in Žirovski vrh so delovale močne geološke službe, 
ki so uspele razložiti nastanek omenjenih rudišč, kar je pripomoglo k večji učinkovitosti 
sledenja rude ter znatnemu povečanju rudnih zalog in proizvodnje. Po letu 1990 so cene 
surovin globoko padle, povečal pa se je tudi odpor proti ekološko spornima rudarstvu in 
metalurgiji. Vse kovinske rudnike so zato zaprli, novih geoloških raziskav ni več. Vendar pa, 
kot smo že omenili, v novejšem obdobju zaradi višjih cen kovin zanimanje za rudišča zopet 
narašča. 
 
Pojasnila h Karti rudišč Republike Slovenije  

Naj pojasnimo najprej pojma rudišče in rudni pojav, ki sta uporabljena na 
metalogenetski karti iz leta 1980: 
− Rudišče je območje, kjer je toliko kovinskih mineralov, da jih je smotrno izkoriščati 

(Geološki terminološki slovar 2006, 244–183). 
− Rudni pojav pomeni pojav rude v kamnini (Geološki terminološki slovar 2006, 244).  
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Na Karti rudišč Republike Slovenije smo prikazali le rudišča (skupno 63), rudne pojave 
smo, zaradi večje preglednosti, izpustili. Za vsako rudišče podajamo koordinate (y, x), ime 
rudišča, njegovo obliko (stratiformno, nepravilno, žilno) ter velikost (veliko, manjše). Karta 
merila 1 : 500.000 s pripadajočo legendo je podana v prilogi biltena. 

 

SEZNAM RUDIŠČ, PRIKAZANIH NA KARTI 

Y X ime rudišča oblika rudišča velikost kovina 
a) rudišča bakra (Cu) 

426 090 104 740 Sovodenj stratiformno manjše Cu 

424 210 109  360 Škofje - Cerkno stratiformno manjše Cu 

b) rudišča pirita (py) 

515 310 128 460 Galicija nepravilno manjše py 

515 430 128 290 Železno nepravilno manjše py 

c) rudišča svinca (Pb) in cinka (Zn), podrejeno molibdena (Mo), barija (Ba), živega srebra 
(Hg) in bakra (Cu)
532 800 102 400 Bohor stratiformno manjše Zn, Pb 

521 750 098 470 Cerovec - Ledina stratiformno manjše Pb, Zn 

481 570 116 150 Češnjice žilno manjše Zn, Pb, Cu 

441 390 120 430 Knape stratiformno manjše Pb, Zn 

450 380 106 295 Knapovže žilno manjše Pb, Zn, Hg 

445 500 143 000 Korošica nepravilno manjše Zn, Pb 

518 190 105 880 Lokavec žilno manjše Pb, Zn 

489 930 103 440 Maljek žilno manjše Pb, Zn 

481 740 149 350 Mežica - Topla stratiformno manjše Zn, Pb 

485 260 148 240 Mežica - Peca nepravilno manjše Pb, Zn, 
Mo 

488 870 148 370 Mežica - centralno 
rudišče 

nepravilno veliko Pb, Zn, 
Mo 

491 600 148 420 Mežica - Graben stratiformno manjše Pb, Zn 

491 500 149 960 Mežica - Mučevo nepravilno manjše Zn, Pb 

499 170 149 960 Mežica - Kotlje nepravilno manjše Pb, Zn 

511 390 089 850 Mokronog stratiformno manjše Pb, Zn 

469 800 094 360 Pleše stratiformno manjše Pb, Zn, 
Hg, Ba 

489 700 103 750 Ponoviče žilno manjše Zn, Pb 



MINERALNE SUROVINE – III. del 
 
234

Y X ime rudišča oblika rudišča velikost kovina 
502 650 137 350 Puharje - Šoštanj nepravilno manjše Zn, Pb 

524 440 165 020 Remšnik stratiformno manjše Pb, Zn, 
Cu, Ag 

486 260 100 600 Sitarjevec - Litija žilno manjše Pb, Zn, 
Hg, Cu, Ba 

455 410 138 290 Stegovnik stratiformno manjše Zn, Cu, 
Pb, Hg 

395 210 143 060 Šancetova ruda nepravilno manjše Zn, Pb, Ba 

513 690 090 270 Škovec (Tržišče) stratiformno manjše Pb, Zn 

488 230 102 060 Zagorica žilno manjše Pb, Zn 

484 540 100 820 Zavrsnik žilno manjše Pb, Zn 

517 000 129 160 Zavrh nepravilno manjše Pb, Zn 

d) rudišča živega srebra (Hg), podrejeno svinca (Pb) in barija (Ba) 

425 370 095 340 Idrija nepravilno veliko Hg 

506 070 116 870 Marija Reka nepravilno manjše Hg, Pb, Ba 

445 040 141 060 Podljubelj nepravilno manjše Hg 

e) rudišča antimona (Sb) 

497 440 137 300 Lepa njiva nepravilno manjše Sb 

491 320 115 560 Trojane - Kraljev rov nepravilno manjše Sb 

f) rudišča železa (Fe) 

434 860 142 150 Belščica stratiformno manjše Fe 

512 180 137 040 Bric stratiformno manjše Fe 

514 850 136 180 Felicijan stratiformno manjše Fe 

534 210 105 050 Fužine nepravilno manjše Fe 

531 820 131 760 Gloše stratiformno manjše Fe 

509 650 094 150 Hrastno nepravilno manjše Fe 

512 800 153 850 Kopa nepravilno manjše Fe 

544 920 111 820 Rudnica I stratiformno manjše Fe 

417 500 134 600  Rudno polje - Pokljuka stratiformno manjše Fe 

428 620 147 960 Savske jame stratiformno manjše Fe 

g) rudišča mangana (Mn) 

440 100 141 100 Begunjščica I stratiformno manjše Mn 
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Y X ime rudišča oblika rudišča velikost kovina 
420 610 114 160 Počenska gora stratiformno manjše Mn 

435 730 118 350 Vancovec stratiformno manjše Mn 

h) rudišča urana (U) 

438 620 115 190 Sv. Valentin stratiformno manjše U 

435 570 104 500 Žirovski vrh stratiformno veliko U 

i) rudišča aluminija (Al), podrejeno železa (Fe) 

416 780 126 780 Bohinj - Rudnica nepravilno manjše Al 

514 960 040 650 Hrast nepravilno manjše Al 

465 600 074 480 Logarje stratiformno manjše Al 

470 910 130 610 Kamniška Bistrica nepravilno manjše Al 

497 650 129 150 Kokarje - Žifernik nepravilno manjše Al 

452 600 083 300 Kopitov grič stratiformno manjše Al, Fe 

418 520 053 470 Kozina nepravilno manjše Al 

442 490 095 220 Podlipa stratiformno manjše Al, Fe 

446 220 080 290 Rjavi grič stratiformno manjše Al, Fe 

509 160 129 980 Vranja peč nepravilno manjše Al 

j) rudišča zlata (Au) 

547 600 157 010 Drava - Fala stratiformno manjše Au 

575 360 137 550 Drava - Sv. Marko pri 
Ptuju 

stratiformno manjše Au 

593 600 160 540 Mura - Vučja vas stratiformno manjše Au 

 
Opomba: Pri svincu (Pb) in cinku (Zn) je prvo naveden tisti, ki v rudišču prevladuje. 
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NARAVNEGA KAMNA NA OBMOČJU OBČIN BREZOVICA, IG 

IN ŠKOFLJICA 

Martin Toman, Andreja Senegačnik 
 

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, Ljubljana 
e-mail: martin.toman@geo-zs.si, andreja.senegacnik@geo-zs.si 

UVOD 

V okviru programa geološke strokovne službe Geološkega zavoda Slovenije že od leta 
1992 izvajamo strokovno nalogo z naslovom »OCENA STANJA IN VREDNOTENJE 
NAHAJALIŠČ TEHNIČNEGA KAMNA NA OBMOČJU OBČINE …..«, s pomočjo katere 
ugotavljamo potencialnost ozemlja Republike Slovenije. Doslej smo terensko pregledali že 
okoli 40 % ozemlja. Obdelali smo njen južni, jugovzhodni, osrednji in deloma zahodni del. 
Podatki v grafični in tabelarni obliki prikazujejo gostoto in razporejenost vseh ovrednotenih 
nahajališč tehničnega in naravnega kamna na do sedaj obdelanih območjih Republike 
Slovenije in so uporabni za potrebe prostorskega načrtovanja in povpraševanja zlasti 
gradbene industrije po tovrstnih mineralnih surovinah. Obdelan je bil tudi ravninski del 
Pomurja, katerega rezultate so uporabili predvsem za oskrbo z gradbenim materialom pri 
gradnji pomurskega kraka Slovenskega avtocestnega križa. V letih 1992 do 2007 smo 
obdelali 61 občin. 

 

NAMEN IN POTEK IZDELAVE KARTE 

Na priloženi karti in tabelarnih pregledih nahajališč tehničnega in naravnega kamna 
občin Brezovica, Ig in Škofljica prikazujemo izsek rezultatov našega dela. Rezultati so nastali 
na podlagi kabinetnega dela, terenskih in laboratorijskih raziskav, opravljenih v letu 2004. 
Pri kabinetnem delu smo opravili pripravo dela, zbrali in ovrednotili vse dosedanje raziskave 
ter na koncu na podlagi terenskih in laboratorijskih raziskav opravili končno vrednotenje 
vseh nahajališč in izdelali poročilo. Pri terenskih raziskavah smo pregledali vsa obstoječa 
aktivna, opuščena in potencialna nahajališča. Pri laboratorijskih raziskavah pa smo opravili 
osnovne analize kamnin iz nahajališč. 

V grafični obliki na karti prikazujemo položaj vseh nahajališč tehničnega in naravnega 
kamna, pri čemer smo jih razdelili na: 
− nahajališča z aktivnimi kamnolomi, za katera je podeljena rudarska pravica za 

izkoriščanje mineralnih surovin (to je v prikazanih treh občinah le kamnolom Pleše pri 
Škofljici), 

− potencialna (perspektivna) nahajališča z vrisano omejitvijo območja virov tehničnega ali 
naravnega kamna in nahajališča z omejenimi možnostmi pridobivanja kamnine ter 

− obstoječi neperspektivni površinski kopi tehničnega ali naravnega kamna. 
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Na priloženem tabelarnem pregledu pa podajamo osnovne podatke o posameznem 
nahajališču: 
− zaporedna številka nahajališča, 
− naziv (ime) nahajališča, 
− koordinate (x, y in z) nahajališča, 
− vrsta kamnine, 
− karta M 1 : 25.000, na kateri je nahajališče, 
− ocena stanja nahajališča in 
− opombe. 

V občini Brezovica smo kot perspektivni ovrednotili 2 nahajališči (eno za tehnični 
kamen – dolomit in eno za naravni kamen – apnenec) in kot neperspektivna oziroma kot 
nahajališča z omejenimi možnostmi 36 nahajališč oziroma površinskih kopov (od tega 6 
tehničnega kamna – apnenca, 29 tehničnega kamna – dolomita in eno naravnega kamna – 
apnenca). 

V občini Ig smo kot perspektivno ovrednotili 1 nahajališče (tehnični kamen – dolomit) 
in kot neperspektivna oziroma kot nahajališča z omejenimi možnostmi 20 nahajališč 
oziroma površinskih kopov (od tega 1 nahajališče tehničnega kamna – apnenca in 19 
tehničnega kamna – dolomita). 

V občini Škofljica smo kot perspektivno ovrednotili 1 nahajališče (tehnični kamen – 
dolomit), to je nahajališče Pleše pri Škofljici, ki ima podeljeno rudarsko pravico za 
pridobivanje mineralne surovine, in kot neperspektivna oziroma kot nahajališča z omejenimi 
možnostmi 36 nahajališč oziroma površinskih kopov (od tega 1 nahajališče tehničnega 
kamna – apnenca in 35 tehničnega kamna – dolomita). 

Kot perspektivna smo ocenili nahajališča na podlagi naslednjih kriterijev: 
− zadostna količina virov mineralne surovine, 
− ustrezna kvaliteta mineralne surovine, 
− zadostna oddaljenost od naselja, 
− primerna dostopnost, 
− bližina možnih porabnikov, 
− ustrezna gostota potencialnih nahajališč in s tem zagotovljena ustrezna ponudba glede 

na potrebe in  
− ne prevelika vidnost v okolju. 

Med potencialna nahajališča smo uvrstili perspektivna nova nahajališča kot tudi 
perspektivna zaledja površinskih kopov brez podeljene rudarske pravice za pridobivanje 
mineralne surovine. 

Kot neperspektivne smo ocenili površinske kope (občasno aktivne, večinoma pa 
opuščene - nesanirane ali pa sanirane oziroma samosanirane in zaraščene) brez podeljene 
rudarske pravice za pridobivanje mineralne surovine. Pregledali smo tudi njihova zaledja in 
jih označili kot neperspektivna zaradi naslednjega: 
− premajhna količina virov mineralne surovine, 
− neustrezna kvaliteta mineralne surovine, 
− bližina naselja, 
− neprimerna dostopnost, 
− prevelika gostota nahajališč glede na potrebe in 
− neprimerna vpetost v okolje. 
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Karta nahajališč tehničnega in naravnega kamna na območju občin Brezovica, Ig in 
Škofljica, merila 1 : 50.000 je podana v prilogi biltena, tabelarni pregled nahajališč pa je 
odtisnjen na njeni hrbtni strani. 

Metodologija dela in tedanji rezultati naloge so bili predstavljeni že v biltenu za leto 
2006 v članku Toman, Šolar in Strgar: Optimiziranje in vrednotenje nahajališč mineralnih 
surovin za gradbeništvo glede na različne uporabnike. 
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