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PREDGOVOR 

Spoštovane bralke in bralci 
 
Pred vami je nova, tokrat deveta številka biltena Mineralne surovine. Kot je že nava-

da, vam poroča o stanju na področju mineralnih surovin v Sloveniji, s poudarkom na prete-
klem letu, in prinaša zanimive članke. V prvem delu so zbrani statistični podatki o proizvo-
dnji ter o zalogah in virih mineralnih surovin. Surovine za gradbeništvo, po obsegu največja 
skupina, so še posebej predstavljene, zlasti zadnja tri leta (2010, 2011, 2012). Podana je 
tudi primerjava zadnjih dveh petletnih obdobij glede proizvodnje ter zalog in virov nekovin-
skih mineralnih surovin v Sloveniji. V drugem delu so letna poročila raznih inštitucij in 
društev. 

V tretjem delu biltena je več člankov, predstavljeni so peskokopi kremenovega peska, 
kamnolom apnenca, pomen raziskav in elaboratov, ravnanje s tehnološkimi vodami ter 
geotermalni viri. Sledijo kratka poročila o štirih evropskih projektih, kjer so udeleženi slo-
venski raziskovalci in strokovnjaki: EuroGeoSource s področja oskrbe z energijo in mineral-
nimi surovinami, ki se je zaključil v letu 2013, projekt RoofOfRock s področja naravnega 
kamna, SNAP-SEE s področja trajnostne oskrbe s kamenimi agregati, ter ReBirth s področja 
recikliranja gradbenih odpadkov. Na koncu je predstavljena monografija Nahajališča neko-
vinskih mineralnih surovin – površinski kopi, II. del, ki je izšla lansko leto. 

Žal še vedno ne moremo poročati optimistično o dogajanju v letu 2012 na področju 
mineralnih surovin v Sloveniji. Gospodarski krizi, zlasti v gradbeništvu, še ni videti konca. 
Proizvodnja surovin za gradbeništvo še vedno pada, enako velja tudi za ostale nekovinske 
mineralne surovine. V letu 2007 je proizvodnja nekovinskih mineralnih surovin z 28,3 
milijonov ton dosegla višek, do leta 2012 je upadla za več kot polovico, in sicer na 12,2 
milijona ton. Surovine za gradbeništvo so daleč največja skupina med njimi, zato je pri njih 
podobna situacija, višek v letu 2007 z 22,8 milijonov ton in padec na 9,2 milijona ton v 
letu 2012. 

S področja zakonodaje je bil v letu 2012 pripravljen predlog sprememb in dopolnitev 
Zakona o rudarstvu, ki pa še ni sprejet. Pripravljena je bila tudi Uredba o spremembah in 
dopolnitvah Uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo, ki je bila sprejeta v juliju 
2013. 

Vsega, kar lahko najdete v letošnjem biltenu, ne bi bilo brez prizadevnih sodelavcev, 
oblikovalcev biltena in avtorjev prispevkov. Iskrena hvala vsem! Sedaj pa vabim vas, spošto-
vani bralci, da čim večkrat posežete po njem in ga prebirate. Uredništvo kakor tudi vsi 
zunanji sodelavci si želimo, da pohvale poveste naprej, kritike pa najprej nam. 

 
 

SREČNO ! 
 
Ljubljana, avgust 2013           Andreja Senegačnik 

        urednica 
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UVODNIK 

Spoštovana bralka, cenjeni bralec. 
 
Bilten Mineralne surovine v Sloveniji se bliža svojemu desetletnemu obstoju. Že 

devetič zapored vam, tokrat za leto 2012, prinašamo pregled stanja s področja mineralnih 
surovin na območju Republike Slovenije.  

Geološki zavod Slovenije opravlja geološke dejavnosti, namenjene rudarstvu (rudar-
ska javna služba) skladno z Zakonom o rudarstvu (ZRud-1) pod okriljem Direktorata za 
energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije. V sklop dela sodi 
tudi vsakoletno izdajanje biltena »Mineralne surovine«, ki ga držite v rokah. Tudi v tem 
biltenu vam v prvem delu podajamo letni pregled izkoriščanja mineralnih surovin v Sloveniji 
in bilanco le-teh po posameznih vrstah. V nadaljevanju se strokovnjaki Geološkega zavoda 
Slovenije, Sektorja za energetiko in rudarstvo Direktorata za energijo pri Ministrstvu za 
infrastrukturo in prostor Republike Slovenije ter drugi poznavalci problematike v svojih 
prispevkih dotikajo ožjih tematik, vezanih na področje mineralnih surovin v Sloveniji in v 
Evropi. 

Evropa je tudi v letu 2012 precej pozornosti posvečala tematiki mineralnih surovin v 
okviru pobude za primarne, osnovne in strateške (npr. redke zemlje – REE) materiale (ang. 
Raw Materials Initiative), tako s svojimi sistemskimi instrumenti (npr. Obzorje 2020; EIP – 
Evropsko inovacijsko partnerstvo; KIC – skupnosti znanja in inovacij; ETP – Evropske teh-
nološke platforme ipd.) kot tudi z navezovanjem tesnejših vezi predvsem z Afriko, ki pred-
stavlja izredno pomembno svetovno surovinsko bazo in je malodane osnova za dolgoroč-
nejši razvoj Evrope ter njeno konkurenčnost. Nemoten dostop do mineralnih surovin je 
strateškega pomena za staro celino, s svojim deklarirano drugačnim pristopom, ki naj bi 
temeljil na pravičnem ter neizkoriščevalskem odnosu do lokalnih skupnosti, pa bi si to 
trajnost Evropa lahko celo zagotovila. Seveda, če se bo izognila slabim ustaljenim praksam 
zlorabe lokalnih bogastev, ki zdaj vladajo na afriški celini. Poleg uvažanja mineralnih suro-
vin pa želi Evropa bolje raziskati svoje potenciale v obliki globoko ležečih rudišč in intenzi-
vnejše ponovne rabe mineralnih surovin. Raziskave na področju mineralnih surovin z vseh 
treh stebrov oskrbe s surovinami so izredno pomembne predvsem z vidika dopolnjevanja 
med posameznimi stebri, zato Evropska komisija spodbuja ustanavljanje t.i. skupnosti 
znanja in inovacij oziroma KIC-ov (ang. Knowledge and Innovation Communities), ki bi tudi 
v praksi omogočili učinkovito povezovanje med stebri oskrbe. Eno od ključnih vprašanj v tej 
zgodbi je, ali je Slovenija pripravljena izkazati resen interes za (so)financiranje raziskav 
mineralnih surovin in s tem interes za sodelovanje v takem KIC-u. Prerez stanja in obeti na 
tem področju niso ravno rožnati, zato je bojazen, da bo Slovenija tudi tu zaostala za pov-
prečjem Evropske unije, povsem upravičena. Še več, raziskave nahajališč mineralnih surovin 
ter posledično rudarstvo in pridobivanje/proizvodnja mineralnih surovin so osnovne indus-
trijske dejavnosti, na katerih slonijo druge industrijske panoge, zato je zanemarjanje razis-
kav mineralnih surovin pravzaprav veslanje v nasprotno smer od evropske in povzroča 
dodatno jemanje energije slovenskemu gospodarstvu. Če se odloči drugače, ima Slovenija 
dobro priložnost, da bolje izkoristi samooskrbo z gradbenimi surovinami, da poveča pono-
vno rabo surovin v obliki urbanega rudarjenja in recikliranja, z raziskavami globlje geološke 
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zgradbe pa določi potenciale za še neodkrita nahajališča, ki lahko predstavljajo odlično 
izhodišče za prepotreben zagon industrije. Vse je v rokah politike in njenih odločevalcev. 

Na Geološkem zavodu Slovenije se zavedamo dejstva, da je treba za kvalitetno izva-
janje programa rudarske javne službe in blagostanja slovenske družbe kot celote nenehno 
nadgrajevati znanje in razumevanje problematike mineralnih surovin z raziskavami. Država 
Slovenija je od osamosvojitve dalje močno zanemarila ta segment, ki ga v zelo omejenem 
obsegu vzdržujemo v okviru mednarodnih projektov. V letu 2012 s(m)o strokovnjaki Geo-
loškega zavoda Slovenije uspešno sodelovali v okviru projektov SNAP-SEE, EO-Miners, 
EuroGeoSource, TransEnergy, GeoPower, in če v to domeno sodimo tudi kamen kot gradbe-
ni in restavratorski material, lahko v omenjen nabor projektov dodamo še projekt RoofOf-
Rock, katerega vodilni partner je Geološki zavod Slovenije. Evropsko financiranje je danda-
nes več kot dobrodošlo, ne more pa biti edini vir financiranja raziskav, ki se vsaj delno doti-
kajo mineralnih surovin. Za resne raziskave bo treba razvezati domači mošnjiček. 

Družba, v kateri živimo, bo kljub naprednim (nano)tehnologijam še vsaj desetletje in 
pol, verjetno pa več, v pomembnem deležu slonela na naravnih surovinah, ki jih pridobiva-
mo z rudarjenjem. Uspešnost trajnostnega pridobivanja naravnih surovin, tako novih kot 
tudi ponovne rabe starih, bo pomemben segment konkurenčnosti gospodarstva, tako težke 
industrije kot tudi ostalih proizvodnih panog. Tako lahko postanejo že v bližnji prihodnosti 
zopet ekonomsko pomembna predvsem nahajališča živega srebra, svinca, cinka, bakra, 
antimona, železa in boksita. V Sloveniji trenutno močno prevladuje pridobivanje nekovin-
skih mineralnih surovin nižje vrednosti, naši potenciali za pridobivanje nekovinskih mine-
ralnih surovin višje tržne vrednosti pa se skrivajo predvsem v rožencih, kremenovemu pes-
ku, kalcitu, raznih vrstah glin ter naravnemu (okrasnemu) kamnu. Uporaba domačih neko-
vinskih mineralnih surovin v gradbeništvu, keramični, opekarski, kemični, metalurški in 
kovinski industriji, pri postopkih sanacij okolja in voda, v steklarski industriji, kmetijstvu, 
živilski industriji kaže, kako pomemben segment v proizvodnji je zagotavljanje naravnih 
surovin v Sloveniji. 

Bomo prepoznali pomen naravnih surovin, ki jih najdemo na slovenskih tleh, in ali 
bomo sploh znali preudarno, trajnostno in okoljsko zavedno izkoristiti tudi ta del naravne-
ga bogastva, ki nam ga ponuja naša rodna gruda? Neki modrec je dejal, da je modrost več 
kot znanje, inteligenca in izkušnje skupaj. Je zmnožek zdrave pameti, razumevanja stanja 
in pronicljivih odločitev, podkrepljenih z jasno vizijo. Srčno upam, na nam bo v Sloveniji 
uspelo združiti vsaj del slednjih vrlin pri oblikovanju bodoče politike izkoriščanja mineral-
nih surovin. 

Želim vam obilo zadovoljstva pri branju biltena Mineralne surovine v letu 2012 in 
SREČNO! 

      
           doc.dr. Marko Komac 

         direktor 
Ljubljana, avgust 2013               Geološki zavod Slovenije 
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STANJE NA PODROČJU MINERALNIH SUROVIN V    
SLOVENIJI V LETU 2012 

 
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 v prvem delu povzamemo podatke iz 
preteklih let, temu pa v drugem delu dodajamo analizo nahajališč mineralnih surovin z 
rudarsko pravico za leto 2012. 

 

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. Pre-
mogonosna 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 Slove-
nije 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 mine-
ralnih surovin, od tega nekaj 10 rudišč, ostalo 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 kam-
nine), ki bi jih lahko izvažali, so skromno zastopane. Prevladujejo nekovinske mineralne suro-
vine nižje vrednosti (mineralne surovine za industrijo gradbenega materiala ter za gradbeniš-
tvo), ki jih izkoriščamo večinoma za lastne potrebe ali jih bogatimo in predelujemo v polizdelke 
ter izdelke. Domače nekovinske mineralne surovine uporabljamo v gradbeništvu, keramični 
in opekarski industriji, kemični industriji, metalurgiji in kovinski industriji, za sanacije okol-
ja in voda, v steklarski industriji, kmetijstvu, živilski industriji itd.  

Na slovenskem ozemlju ima rudarstvo izredno dolgo tradicijo in tudi mesto v sveto-
vnem 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 je v letu 2012 potekalo 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 bili Idrija in Mežica v zapiranju že od 
leta 1987 oziroma 1988, Mežica pa je sedaj že zaprta. 
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Iz kratkega, prej opisanega stanja v Sloveniji, potencialnosti mineralnih surovin ter 
celotnega gospodarskega položaja, je razvidna izrazita dinamika sprememb: zapiranje več-
stoletnih rudnikov kovin, 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 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 2013. 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 2012 

Splošno 

Raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin se od sprejetja Zakona o rudarstvu v 
letu 1999 (Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljnjem besedilu: ZRud) izvaja na podlagi rudar-
ske pravice oziroma na podlagi rudarske koncesije, ki jo podeli Vlada RS, oziroma v njenem 
imenu ministrstvo, pristojno za rudarstvo. Nosilci rudarske pravice so bili dolžni pošiljati 
izpolnjeni Enotni obrazec (Uradni list RS, št. 52/03) enkrat letno (stanje na dan 31.12. 
preteklega leta) na ministrstvo, pristojno za rudarstvo; za leto 2012 pa izpolnjeni obrazec 
Stanje zalog in virov po Pravilniku o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mine-
ralnih surovin (Uradni list RS, št. 36/06) in izpolnjeni Rudarski priglasitveni obrazec po 
Uredbi o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo (Uradni list RS, št. 91/11, 57/13). 
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, 57/08, 57/12), 
ker se ti podatki vodijo drugje. 

Zapiranje rudnikov je urejeno 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, 

43/10, 49/10,  
− 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 v letu 1999 (Uradni list RS, št. 56/99 – ZRud) in 
kasnejšimi spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 46/04 – ZRud-A, 98/04 – 
ZRud-UPB1, 68/08 – ZRud-B) ter ZRud-1 (Uradni list RS, št 61/10, 62/10-popr., 76/10, 
57/12) je pridobivanje in raziskovanje mineralnih surovin prešlo na urejanje preko sistema 
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koncesij. Prva je bila uredba o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskova-
nje 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). 

Sledile so uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje 
mineralnih surovin po 17. členu ZRud v Uradnem listu RS, št.: 
− 85/01, 55/09 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, 
− 08/07 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, 
− 01/09 za 2 pridobivalna prostora ter 3 širitve, 
− 83/09, 08/10 za 1 raziskovalni in 4 pridobivalne prostore ter 3 širitve,  
− 38/10, 53/10 za 5 pridobivalnih prostorov ter 7 širitev,  
ter uredbe na podlagi prvega odstavka 35. člena ZRud-1 v Uradnem listu RS, št.: 
− 30/12, 56/12 za 4 pridobivalne prostore,  
− 68/12, za 3 pridobivalne prostore ter 1 širitev. 

Skupno je bilo z uredbami v letih 2000–2012 objavljenih 288 nahajališč (oziroma 
292, ker so bila štiri zaradi potekle koncesije ponovno v uredbi). Za večino od teh so bile 
izdane odločbe o izbiri koncesionarja in nato sklenjene koncesijske pogodbe. Nekatere so 
do leta 2012 že potekle.  

Število nahajališč s koncesijsko pogodbo (rudarsko pravico) za pridobivalne pros-
tore v letu 2012 je bilo sledeče: 
− rjavi premog: 1 
− lignit: 1 
− nafta: 1 
− plin: 1 
− geotermični energetski vir: 1 
− bentonit: 1 
− kalcit: 1 
− kreda: 1 
− kremenov pesek: 7 
− pucolan-tuf: 1 
− dolomit za industrijske namene: 1 
− roženec: 1 
− keramična glina: 2 

− ognjevarna glina: 1 
− opekarska glina: 4 
− lapor za opeko: 1 
− naravni kamen – apnenec: 12 
− naravni kamen – tonalit: 3 
− naravni kamen – ostali: 14 
− apnenec za industrijske namene: 6  
− lapor za industrijske namene: 5 
− tehnični kamen – apnenec: 29 
− tehnični kamen – dolomit: 91 
− tehnični kamen – silikati: 6 
− prod in pesek: 30 
− morska sol: 2 
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Tabela 1: Tabelarični prikaz števila vrst surovin in nahajališč za pridobivalne prostore v letu 2012 
 

Vrsta surovine Število surovin Število nahajališč 
Energetske surovine 5 5 

surovine za predelovalno industrijo 9 16 
surovine za industrijo gradbenega 

materiala 
7 45 

surovine za gradbeništvo 4 156 
Skupaj nekovinske mineralne surovi-
ne 

20 217 

Mineralne surovine-ostale 1 2 
Skupaj 26 224 

 

Nahajališča, v katerih pridobivajo dve ali več surovin, so šteta ustrezno večkrat*. 
Takšnih je bilo 11, zato jih je od zgoraj naštetih 224 nahajališč* dejansko le 212. Ker pa jih 
je v letu 2012 imelo 22 tudi koncesijske pogodbe za skupno 24 širitev, gre pravzaprav za 
236 pridobivalnih prostorov. V večini nahajališč poteka pridobivanje, nekatera pa so v stan-
ju mirovanja, v pripravi na izkoriščanje ali na opustitev izkoriščanja. 

 
Raziskovalnih prostorov v letu 2012 je bilo precej manj: 

− nafta in plin ter geotermični energetski vir: 1 
− naravni kamen – apnenec: 2 
− prod in pesek: 1 

Oziroma skupaj 4 raziskovalni prostori s koncesijsko pogodbo. 
 
V letu 2012 je bilo tako skupno 216 nahajališč s koncesijsko pogodbo (rudarsko 

pravico), s katerimi je upravljalo 160 različnih koncesionarjev (nekateri upravljajo z več 
nahajališči). Do vključno leta 2012 je bilo sklenjenih 52 pogodb o prenosu rudarske pravice. 
Poleg tega je imelo v letu 2012 še 10 nahajališč samo odločbo o izbiri koncesionarja. 

 

Sklep 

Iz zgoraj razčlenjenih podatkov povzemamo, da je imelo v letu 2012 skupaj 216 
nahajališč koncesijsko pogodbo (rudarsko pravico), od tega 212 za izkoriščanje in 4 za 
raziskovanje, s 26 različnimi mineralnimi surovinami. S temi nahajališči je upravljalo 160 
koncesionarjev.  

                                                 
*V izogib nejasnostim v nadaljevanju uporabljamo zanje izraz lokacija. Se pravi 224 lokacij. 
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PREGLED PODATKOV PROIZVODNJE TER ZALOG IN 
VIROV NEKOVINSKIH MINERALNIH SUROVIN 

 
Jože Štih, Andreja Senegačnik, Slavko V. Šolar 

 

VRSTE IN DELITVE MINERALNIH SUROVIN V SLOVENIJI 

Na slovenskem ozemlju poznamo precej več vrst mineralnih surovin, kot so jih izko-
riščali v preteklosti ali v letu 2012. V tem letu so po podatkih Sektorja za energetiko in 
rudarstvo (po Rudarskem priglasitvenem obrazcu) izkoriščali in raziskovali naslednje vrste 
mineralnih surovin: 

 

− ENERGETSKE MINERALNE SUROVINE 
• rjavi premog,  
• lignit,  
• nafta,  
• 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 (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), 
• prod in pesek.  

 

− OSTALE MINERALNE SUROVINE  
• morska sol. 
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Mineralne surovine lahko razvrščamo na več načinov. Dva sta predstavljena v nadal-
jevanju. 

 
Delitev mineralnih surovin po ZRud-1, 4. člen, (Uradni list RS, št. 61/10): 

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

• mineralne surovine za predelovalno industrijo,  
• mineralne surovine za industrijo gradbenih materialov in proizvodov,  
• mineralne surovine za gradbeništvo,  

− ostale mineralne surovine.  
 
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 prido-

biti 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 avtohto-
ni 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 pridobi-
vajo 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 vlogo. 
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POJASNILA K TABELAM 
 

Vir podatkov o proizvodnji, zalogah in virih za leta 2004–2012 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, sanacije posledic rudarskih del ter stanja zalog in 
virov«; od leta 2012 pa na podlagi »Rudarskih priglasitvenih obrazcev« in obrazcev »Stanje 
zalog in virov«. Izpolnjene obrazce pošiljajo nosilci rudarskih pravic za svoja nahajališča 
enkrat letno na ministrstvo, pristojno za rudarstvo. Pred letom 2004 smo uporabljali poda-
tke iz »Bilance zalog in virov mineralnih surovin v Republiki Sloveniji« Republiške komisije 
za ugotavljanje rezerv rudnin in talnih voda (v nadaljevanju Komisija). Podatki o teritorial-
nih enotah (statističnih regijah) in prebivalcih so podatki Statističnega urada RS.  

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 proizvo-
dnji nanašala na količine v razsutem stanju, podatki o zalogah pa v raščenem stanju. Toč-
nih 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 Enotnih obrazcev (Uradni list 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 izpolnje-
valcev Enotnih obrazcev (nosilcev rudarske pravice) zaradi lažje, pravilnejše obdelave smo 
januarja 2007 na Geološkem zavodu Slovenije skupaj z ministrstvom, pristojnim za rudars-
tvo organizirali delavnico »Poročanje v rudarstvu – izpolnjevanje Enotnih obrazcev«. Poro-
čilo 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. S tem dobimo boljši 
pregled nad skupinami lokacij s podobno proizvodnjo oziroma zalogami / viri. Tako lažje 
opredelimo koristi in stroške lokacij glede na velikost. 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 upora-
bili 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«. 
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V tabelah so upoštevane LOKACIJE, torej tudi nahajališča brez proizvodnje ali brez 
podatkov o zalogah in virih. Lokacije predstavljajo v tekočem letu veljavni pridobivalni in 
raziskovalni prostori, ki so bili zavedeni pri Komisiji (do leta 2003) oziroma v Bazi Enotnih 
obrazcev (od vključno leta 2004 dalje).  

Podatke Komisije in Baze Enotnih obrazcev 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 razli-
čnih razlogov ni možno (premajhna raziskanost, nerentabilnost, tehnično-tehnološka neiz-
vedljivost). 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. 

 
Pomen uporabljenih izrazov: 

− Nahajališče – eden ali več pridobivalnih prostorov, ki se med seboj dotikajo in imajo 
istega nosilca rudarske pravice (osnovni prostor ter ena ali več širitev). Isto velja za 
nahajališča z raziskovalnimi prostori. 

− Lokacija – v kolikor v nahajališču pridobivajo več mineralnih surovin, govorimo o ustre-
zno več lokacijah. Drug izraz, ki ga v tabelah uporabljamo za lokacijo, je kop (odkop). 

− Pridobivalni prostor – določen je z rudarskim koncesijskim aktom* in je namenjen za 
izkoriščanje mineralnih surovin.  

− Raziskovalni prostor – velja isto kot za pridobivalni prostor, le da je namenjen razisko-
vanju. (Zaenkrat je še po starem ZRud, po ZRud-1 pa bo raziskovalni prostor določen z 
dovoljenjem za raziskovanje). 

*Opomba:  
Sistem koncesij je uvedel Zakon o rudarstvu iz leta 1999 (Uradni list RS, št. 56/99). Do leta 

2003 smo uporabljali podatke Komisije, od vključno leta 2004 pa Baze Enotnih obrazcev. V letih 2004–
2007 smo upoštevali tudi prostore z odločbo o izbiri koncesionarja, od vključno leta 2008 dalje pa le 
prostore s koncesijsko pogodbo (zato od takrat velja: kolikor je koncesijskih pogodb, toliko je pridobi-
valnih in raziskovalnih prostorov).  

Nahajališče ima lahko tudi/le potencialni prostor, to je prostor, kjer se nahaja mineralna surovi-
na v ekonomsko zanimivih količinah, ni pa zadoščeno zahtevam za pridobivalni/raziskovalni prostor. 

 
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 / VIRE∗ 

   
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 

                                                 
∗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

1988 1993 1998 2003 2008 2009 2010 2011 2012
bentonit 1 1 1 1 1 1 1 1
kalcit 1 1 1 1 1 1 1 1 1
kaolin 1 1
kreda 1 1 1 1
kremenov pesek 6 7 5 6 5 5 5 5 4
pucolan - tuf 2 1 1 1 1 1 1 1
industrijski dolomit 1 1 1 1 1
roženec 1 1 1 1 1 1 1 1 1
keramična glina 4 3 4 5 3 1 2 2 1

surovine za predelovalno industrijo 16 15 14 16 13 11 12 12 10
opekarska glina 8 8 6 6 3 3 4 5 4
naravni kamen apnenec 2 3 4 5 6 7 7 8 8

tonalit 2 1 1 2 3 3 3 3 3
ostali naravni kamen 1 1 1 8 11 9 11 10 11

naravni kamen 5 5 6 15 20 19 21 21 22
apnenec za apno in cement 6 6 6 6 6
lapor za cement 4 4 4 4 3 3 3 3 3

surovine za industrijo gradbenega materiala 17 17 16 25 32 31 34 35 35
tehnični kamen apnenec 18 21 19 25 23 23 25 25 22

dolomit 28 28 27 74 83 87 86 89 81
silikati 1 3 4 5 5 6 6

tehnični kamen 46 49 47 102 110 115 116 120 109
prod in pesek 23 25 19 29 29 27 27 26 24

surovine za gradbeništvo 69 74 66 131 139 142 143 146 133
nekovinske mineralne surovine 102 106 96 172 184 184 189 193 178
Opomba: nahajališča z več vrstami mineralnih surovin so šteta ustrezno večkrat.

Število lokacij nekovinskih mineralnih surovin (p)

1988 1993 1998 2003 2008 2009 2010 2011 2012
bentonit 1 1 1 1 1 1 1 1 1
kalcit 1 1 1 1 1 1 1 1 1
kaolin 3 3 3
kreda 1 1 1 1 1 1 1 1 1
kremenov pesek 7 10 9 7 7 7 7 7 7
pucolan - tuf 2 2 2 1 1 1 1 1 1
industrijski dolomit 1 1 1 1 1
roženec 1 1 1 1 1 1 1 1 1
keramična glina 6 7 6 6 5 4 3 3 3

surovine za predelovalno industrijo 22 26 24 18 18 17 16 16 16
opekarska glina 11 10 7 7 8 6 7 6 5
naravni kamen apnenec 2 3 4 6 12 11 12 12 12

tonalit 2 2 1 2 3 3 3 3 3
ostali naravni kamen 3 5 4 9 15 14 14 14 14

naravni kamen 7 10 9 17 30 28 29 29 29
apnenec za apno in cement 6 6 6 6 6
lapor za cement 6 7 6 4 5 5 5 5 5

surovine za industrijo gradbenega materiala 24 27 22 28 49 45 47 46 45
tehnični kamen apnenec 20 24 22 25 27 27 29 29 29

dolomit 31 36 30 88 95 96 96 96 91
silikati 2 4 6 6 7 6 6

tehnični kamen 51 60 54 117 128 129 132 131 126
prod in pesek 28 30 22 32 33 32 33 33 30

surovine za gradbeništvo 79 90 76 149 161 161 165 164 156
nekovinske mineralne surovine 125 143 122 195 228 223 228 226 217
Opomba: nahajališča z več vrstami mineralnih surovin so šteta ustrezno večkrat.
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PRIMERJAVA ZADNJIH DVEH PETLETNIH OBDOBIJ GLEDE 
PROIZVODNJE TER ZALOG IN VIROV NEKOVINSKIH 

MINERALNIH SUROVIN V SLOVENIJI  

 
Andreja Senegačnik, Jože Štih 

 

UVOD 

V članku je podana primerjava zadnjih dveh petletnih obdobij glede proizvodnje, 
zalog ter zalog in virov nekovinskih mineralnih surovin v Sloveniji. Obravnavani sta obdobji 
2003–2007 in 2008–2012, ob tem da je leto 2012, kot zadnje obravnavano leto, še pose-
bej izpostavljeno. 

Kakor smo v predhodnem petletnem obdobju (2003–2007) praktično pri skoraj vseh 
surovinah opazovali dvig proizvodnje, pa v zadnjem obdobju (2008–2012) opažamo izrazi-
to upadanje le-te, kar je še posebej izrazito pri surovinah za gradbeništvo (tehnični kamen 
ter prod in pesek). Navedeno je predvsem posledica splošne gospodarske krize, ki se zlasti 
močno kaže v gradbeništvu. 

V letih 2003–2005 je bila proizvodnja nekovinskih mineralnih surovin dokaj enako-
merna, okoli 20–21 milijonov ton. V letih 2006 in 2007 se je precej povečala, in sicer je v 
letu 2006 narasla na dobrih 26 milijonov ton; leta 2007 pa je v Sloveniji proizvodnja neko-
vinskih mineralnih surovin kot celotne skupine dosegla z 28,3 milijonov ton svoj višek. V 
letu 2008 je upadla za okoli 4 milijone ton, in sicer na dobrih 24 milijonov ton, ob tem da 
so nekatere posamezne vrste imele v letu 2008 še dvig, nato pa beležimo stalno upadanje. 
Zadnji zbrani podatki za leto 2012 kažejo proizvodnjo le še 12,2 milijonov ton, kar je le 
dobra polovica proizvodnje v letu 2003 (21,3 milijonov ton). 

Za prispevek smo uporabili podatke v tabelah in pojasnilih k tabelam na straneh 16–
23 tega biltena Mineralne surovine oz. predhodnih biltenov. Kot je navedeno v pojasnilih, 
so vir podatkov Enotni in Rudarski priglasitveni obrazci ter obrazci Stanje zalog in virov. 
Upoštevani so samo pridobivalni prostori z rudarsko pravico. Pri zalogah so upoštevane 
samo bilančne zaloge; pogojno bilančne in izvenbilančne zaloge so v tem primeru prištete k 
virom, kjer so sicer upoštevani tudi viri C2 (viri D1 in D2 v tem primeru niso upoštevani). 
Vse količine so podane v tonah. 

Delitev surovin na skupine je po že omenjenih tabelah. Najprej podajamo gibanje 
proizvodnje za posamezne skupine: surovine za predelovalno industrijo, surovine za indus-
trijo gradbenega materiala in surovine za gradbeništvo, nato še za celotno skupino neko-
vinske mineralne surovine. V nadaljevanju prikazujemo primerjavo zalog že navedenih 
skupin ter primerjavo zalog in virov, oboje primerjamo stanje 31.12.2007 in 31.12.2012. 
Nazadnje podajamo še delitev znotraj skupine surovine za gradbeništvo, ki je sicer po koli-
čini največja, in sicer delitev na tehnični kamen-apnenec, tehnični kamen-dolomit, tehnični 
kamen-silikati ter prod in pesek. 
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SUROVINE ZA PREDELOVALNO INDUSTRIJO 

V tej skupini so: bentonit, kalcit, kreda, kremenov pesek, pucolan-tuf, industrijski 
dolomit, roženec in keramična glina. 

Skupna proizvodnja surovin za predelovalno industrijo je v letu 2012 v obstoječih 
pridobivalnih prostorih znašala 852.035 ton in je bila za 46.211 ton manjša kot v letu 
2011. V zadnjem petletnem obdobju (2008–2012) je proizvodnja znašala skupaj 4.518.619 
ton (ali povprečno 903.724 ton/leto) in je bila za 49.049 ton (oz. 1 %) manjša kot v pred-
hodnem petletnem obdobju (2003–2007), ko je le-ta znašala 4.567.668 ton (ali povprečno 
913.534 ton/leto). Proizvodnja surovin za predelovalno industrijo se je do vključno leta 
2007 večala, nato pa beležimo rahlo zmanjševanje. Za to skupino nekovinskih mineralnih 
surovin opažamo v zadnjih dveh petletnih obdobjih najmanjše nihanje proizvodnje. 

 
Proizvodnja surovin za predelovalno industrijo, obdobje 2003–2007 (v tonah):  

2003 2004 2005 2006 2007 Skupaj 
755.190 832.352 891.896 1.034.226 1.054.004 4.567.668 

 
Proizvodnja surovin za predelovalno industrijo, obdobje 2008–2012 (v tonah):  

2008 2009 2010 2011 2012 Skupaj 
979.353 851.085 937.900 898.246 852.035 4.518.619 
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SUROVINE ZA INDUSTRIJO GRADBENEGA MATERIALA 

V tej skupini so: opekarska glina, naravni kamen (apnenec, tonalit, ostali naravni 
kamen), apnenec za apno in cement ter lapor za cement. 

Skupna proizvodnja surovin za industrijo gradbenega materiala je v letu 2012 v 
obstoječih pridobivalnih prostorih znašala 2.064.651 ton in je bila za 379.040 ton manjša 
kot v letu 2011. V zadnjem petletnem obdobju (2008–2012) je proizvodnja znašala skupaj 
13.835.365 ton (ali povprečno 2.767.073 ton/leto) in je bila za 3.815.011 ton (oz. 22 %) 
manjša kot v predhodnem petletnem obdobju (2003–2007), ko je le-ta znašala 17.650.376 
ton (ali povprečno 3.530.075 ton/leto). Proizvodnja surovin za industrijo gradbenega mate-
riala se je do vključno leta 2007 večala, nato pa beležimo stalno zmanjševanje. 

 
Proizvodnja surovin za industrijo gradbenega materiala, obdobje 2003–2007 (v tonah):  

2003 2004 2005 2006 2007 Skupaj 
2.049.512 3.096.774 3.898.119 4.186.065 4.419.906 17.650.376 

 
Proizvodnja surovin za industrijo gradbenega materiala, obdobje 2008–2012 (v tonah):  

2008 2009 2010 2011 2012 Skupaj 
3.896.628 2.779.554 2.650.841 2.443.691 2.064.651 13.835.365 
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SUROVINE ZA GRADBENIŠTVO 

V tej skupini so: tehnični kamen (apnenec, dolomit, silikati) ter prod in pesek. Skup-
na proizvodnja surovin za gradbeništvo je v letu 2012 v obstoječih pridobivalnih prostorih 
znašala 9.264.886 ton in je bila za 2.261.675 ton manjša kot v letu 2011. V zadnjem pet-
letnem obdobju (2008–2012) je proizvodnja znašala skupaj 71.386.405 ton (ali povprečno 
14.277.281 ton/leto) in je bila za 23.411.849 ton (oz. 25 %) manjša kot v predhodnem 
petletnem obdobju (2003–2007), ko je le-ta znašala 94.798.254 ton (ali povprečno 
18.959.651 ton/leto). Proizvodnja surovin za gradbeništvo se je v letih 2003–2005 nekoli-
ko zmanjševala, v letih 2006 in zlasti 2007 se je zelo povečala, nato pa beležimo stalno 
izrazito zmanjševanje. Prikazano zmanjšanje proizvodnje iz leta 2003 na 2004 ima deloma 
vzrok v spremenjenem vodenju evidence. Do vključno leta 2003 smo apnenec za apno in 
cement vodili skupaj s tehničnim kamnom-apnencem, industrijski dolomit pa skupaj s 
tehničnim kamnom-dolomitom. 

 

Proizvodnja surovin za gradbeništvo, obdobje 2003–2007 (v tonah):  
2003 2004 2005 2006 2007 Skupaj 

18.478.251 16.432.062 15.973.889 21.084.838 22.829.214 94.798.254 
 

Proizvodnja surovin za gradbeništvo, obdobje 2008–2012 (v tonah):  
2008 2009 2010 2011 2012 Skupaj 

19.488.636 16.611.019 14.495.303 11.526.561 9.264.886 71.386.405 
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NEKOVINSKE MINERALNE SUROVINE 

Proizvodnja 
 
Skupna proizvodnja nekovinskih mineralnih surovin je v letu 2012 v obstoječih pri-

dobivalnih prostorih znašala 12.181.572 ton in je bila za 2.686.926 ton manjša kot v letu 
2011. V zadnjem petletnem obdobju (2008–2012) je proizvodnja znašala skupaj 
89.740.389 ton (ali povprečno 17.948.078 ton/leto) in je bila za 27.275.909 ton (oz. 23 
%) manjša kot v predhodnem petletnem obdobju (2003–2007), ko je le-ta znašala 
117.016.298 ton (ali povprečno 23.403.260 ton/leto). Proizvodnja nekovinskih mineralnih 
surovin kot celotne skupine se je iz leta 2003 na 2004 nekoliko zmanjšala, v letih 2004–
2005 se ni dosti spreminjala, v letih 2006 in 2007 se je zelo povečala, nato pa beležimo 
stalno izrazito zmanjševanje. Trend je podoben surovinam za gradbeništvo, ki so sicer 
daleč največja skupina nekovinskih mineralnih surovin. 

 
Proizvodnja nekovinskih mineralnih surovin, obdobje 2003–2007 (v tonah):  

2003 2004 2005 2006 2007 Skupaj 
21.282.953 20.361.188 20.763.904 26.305.129 28.303.124 117.016.298 

 
Proizvodnja nekovinskih mineralnih surovin, obdobje 2008–2012 (v tonah):  

2008 2009 2010 2011 2012 Skupaj 
24.364.617 20.241.658 18.084.044 14.868.498 12.181.572 89.740.389 
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Tabela 1: Proizvodnja nekovinskih mineralnih surovin, 2003–2007, 2008–2012 

Leto 
Surovine za predeloval-
no industrijo 

Industrija gradbenega 
materiala 

Surovine za  
gradbeništvo Skupaj 

tone % tone % tone % tone 
2003 755.190 3,6 2.049.512 9,6 18.478.251 86,8 21.282.953 
2004 832.352 4,1 3.096.774 15,2 16.432.062 80,7 20.361.188 
2005 891.896 4,3 3.898.119 18,8 15.973.889 76,9 20.763.904 
2006 1.034.226 3,9 4.186.065 15,9 21.084.838 80,2 26.305.129 
2007 1.054.004 3,7 4.419.906 15,6 22.829.214 80,7 28.303.124 
Skupaj 4.567.668 3,9 17.650.376 15,1 94.798.254 81,0 117.016.298 
Povprečje 913.534 3,9 3.530.075 15,1 18.959.651 81,0 23.403.260 

 

Leto 
Surovine za predeloval-
no industrijo 

Industrija gradbenega 
materiala 

Surovine za  
gradbeništvo Skupaj 

tone % tone % tone % tone 
2008 979.353 4,0 3.896.628 16,0 19.488.636 80,0 24.364.617 
2009 851.085 4,2 2.779.554 13,7 16.611.019 82,1 20.241.658 
2010 937.900 5,2 2.650.841 14,7 14.495.303 80,1 18.084.044 
2011 898.246 6,1 2.443.691 16,4 11.526.561 77,5 14.868.498 
2012 852.035 7,0 2.064.651 16,9 9.264.886 76,1 12.181.572 
Skupaj 4.518.619 5,0 13.835.365 15,4 71.386.405 79,6 89.740.389 
Povprečje 903.724 5,0 2.767.073 15,4 14.277.281 79,6 17.948.078 

 
Kot je razvidno iz predhodnih poglavij in tabele 1, je med nekovinskimi mineralnimi 

surovinami po proizvodnji najmanj zastopana skupina surovine za predelovalno industrijo 
in najbolj surovine za gradbeništvo, deleži so prikazani v diagramu 1. 

 
Diagram 1: Petletna proizvodnja nekovinskih mineralnih surovin, deleži posameznih skupin za obdobja 2003–2007 in 
2008–2012 
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Diagram 2: Petletna proizvodnja surovin za predelovalno industrijo, surovin za industrijo gradbenega materiala in 
surovin za gradbeništvo, primerjava obdobij 2003–2007 in 2008–2012 

 
 
Iz tabele 1 in diagramov 1 in 2 je razvidno, da je imela po proizvodnji najmanjša 

skupina, surovine za predelovalno industrijo, najbolj stalno proizvodnjo. V obdobju 2003–
2007 je imela skupno proizvodnjo okoli 4,57 milijonov ton in v obdobju 2008–2012 okoli 
4,52 milijonov ton. Znotraj nekovinskih mineralnih surovin je bila ta skupina v prvem 
obdobju zastopana s 4 %, v drugem se je povečala na 5 %, saj je bil tu najmanjši padec 
proizvodnje (0,05 milij. ton oz. 1 %). Sledi skupina surovine za industrijo gradbenega 
materiala. V obdobju 2003–2007 je imela skupno proizvodnjo okoli 17,6 milijonov ton in v 
obdobju 2008–2012 okoli 13,8 milijonov ton (padec za 3,8 milij. ton oz. 22 %). Sicer je 
bila znotraj nekovinskih mineralnih surovin ta skupina zastopana v obeh obdobjih s 15 %. 

Daleč največja skupina so surovine za gradbeništvo. V obdobju 2003–2007 je imela 
skupno proizvodnjo okoli 94,8 milijonov ton in v obdobju 2008–2012 okoli 71,4 milijonov 
ton. Znotraj nekovinskih mineralnih surovin je bila ta skupina v prvem obdobju zastopana 
z 81 %, v drugem se je zmanjšala na 80 %, saj je bil tu največji padec proizvodnje (23,4 
milij. ton oz. 25 %). 

 
Zaloge 

 
Tabela 2: Zaloge nekovinskih mineralnih surovin, 2003–2007, 2008–2012 

Leto 
Surovine za predelo-
valno industrijo 

Surovine za industrijo 
gradbenega materiala 

Surovine za gradbeniš-
tvo Skupaj 

tone % tone % tone % tone 
2003 36.974.132 6,8 104.428.753 19,2 402.318.021 74,0 543.720.906 
2004 43.898.793 8,2 134.983.445 25,2 357.062.748 66,6 535.944.986 
2005 44.462.720 8,3 155.255.588 29,0 335.492.648 62,7 535.210.956 
2006 44.543.091 7,4 166.416.467 27,9 386.395.783 64,7 597.355.341 
2007 44.010.102 7,6 160.960.009 27,9 371.653.312 64,5 576.623.423 
Povprečje 42.777.768 7,7 144.408.852 25,9 370.584.502 66,4 557.771.122 
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Leto 
Surovine za predelo-
valno industrijo 

Surovine za industrijo 
gradbenega materiala 

Surovine za gradbeniš-
tvo Skupaj 

tone % tone % tone % tone 
2008 44.309.229 8,4 153.325.918 29,1 329.777.144 62,5 527.412.291 
2009 38.070.311 7,3 146.804.364 28,0 339.229.261 64,7 524.103.936 
2010 37.478.301 7,1 151.776.543 28,8 338.459.556 64,1 527.714.400 
2011 36.899.829 7,3 148.329.150 29,5 317.428.235 63,2 502.657.214 
2012 35.895.908 7,2 150.500.555 30,4 308.730.879 62,4 495.127.342 
Povprečje 38.530.716 7,5 150.147.306 29,1 326.725.015 63,4 515.403.037 

 

Diagram 3: Zaloge surovin za predelovalno industrijo, surovin za industrijo gradbenega materiala in surovin za gradbe-
ništvo, primerjava stanja 31.12.2007 in stanja 31.12.2012  

 
 

Iz tabele 2 in diagrama 3 je razvidno, ob primerjavi stanja 31.12.2007 in 
31.12.2012, pri vseh treh skupinah zmanjšanje zalog. Po zalogah najmanjša skupina, suro-
vine za predelovalno industrijo, je imela najmanjši padec, in sicer iz 44,0 na 35,9 milijonov 
ton (za 8,1 milij. ton oz. 18 %), sledi skupina surovine za industrijo gradbenega materiala, 
iz 161,0 na 150,5 milijonov ton (za 10,5 milij. ton oz. 6 %). Največja skupina pa je imela 
največje zmanjšanje zalog, iz 371,7 na 308,7 milijonov ton (za 63 milij. ton oz. 17 %).  

Na spreminjanje prikazanih zalog vplivajo odkopane količine (proizvodnja), širitve 
pridobivalnih prostorov ter upoštevanje le pridobivalnih prostorov s koncesijo v obravna-
vanem letu. 

 
Zaloge in viri  

 
V tem poglavju so upoštevane skupne količine zalog in virov (zaloge so sicer samos-

tojno obravnavane že v predhodnem poglavju). Pri zalogah in virih ima skupina surovine za 
industrijo gradbenega materiala najmanjše količine. Več jih ima sicer po proizvodnji in 
zalogah najmanjša skupina, surovine za predelovalno industrijo, kar kaže na veliko količino 
virov. Veliko virov v tej skupini izkazujejo predvsem veliki pridobivalni prostori, npr. kre-
menovega peska. Največ zalog in virov ima skupina surovine za gradbeništvo. 
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Tabela 3: Zaloge in viri nekovinskih mineralnih surovin, 2003–2007, 2008–2012 

Leto 
Surovine za predeloval-
no industrijo 

Surovine za industrijo 
gradbenega materiala 

Surovine za gradbeniš-
tvo Skupaj 

tone % tone % tone % tone 
2003 234.435.566 25,4 120.700.729 13,1 566.574.663 61,5 921.710.958 
2004 244.026.007 26,5 154.549.541 16,8 522.568.303 56,7 921.143.851 
2005 245.964.815 25,9 178.327.843 18,8 525.087.698 55,3 949.380.356 
2006 249.579.288 24,1 202.748.753 19,5 585.218.583 56,4 1.037.546.624 
2007 246.310.024 24,4 195.324.761 19,3 569.320.411 56,3 1.010.955.196 
Povprečje 244.063.140 25,2 170.330.325 17,6 553.753.932 57,2 968.147.397 

 

Leto 
Surovine za predeloval-
no industrijo 

Surovine za industrijo 
gradbenega materiala 

Surovine za gradbeniš-
tvo Skupaj 

tone % tone % tone % tone 
2008 259.997.917 27,3 190.193.247 20,0 501.572.582 52,7 951.763.746 
2009 222.961.763 23,9 173.138.090 18,5 537.558.331 57,6 933.658.184 
2010 221.779.753 24,5 179.241.044 19,8 503.517.075 55,7 904.537.872 
2011 249.918.497 28,5 179.266.627 20,5 446.327.532 51,0 875.512.656 
2012 250.442.189 28,8 180.609.917 20,8 437.602.703 50,4 868.654.809 
Povprečje 241.020.024 26,6 180.489.785 19,9 485.315.645 53,5 906.825.453 

 
Diagram 4: Zaloge in viri surovin za predelovalno industrijo, surovin za industrijo gradbenega materiala in surovin za 
gradbeništvo, primerjava stanja 31.12.2007 in stanja 31.12.2012  

 
 

Iz tabele 3 in diagrama 4 je razvidno, ob primerjavi stanja 31.12.2007 in 
31.12.2012, pri eni skupini povečanje zalog in virov, pri dveh pa zmanjšanje. Po zalogah in 
virih najmanjša skupina, surovine za industrijo gradbenega materiala, je imela najmanjši 
padec, in sicer iz 195,3 na 180,6 milijonov ton (za 14,7 milij. ton oz. 7 %). Skupina surovi-
ne za predelovalno industrijo je imela povečanje zalog in virov, iz 246,3 na 250,4 milijonov 
ton (za 4,1 milij. ton oz. 2 %). Največja skupina, surovine za gradbeništvo, je imela največ-
je zmanjšanje zalog in virov, iz 569,3 na 437,6 milijonov ton (za 131,7 milij. ton oz 23 %). 
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Tehnični kamen – apnenec  
 
Skupna proizvodnja tehničnega kamna-apnenca je v letu 2012 v obstoječih pridobi-

valnih prostorih znašala 3.264.404 ton in je bila za 770.193 ton manjša kot v letu 2011. V 
zadnjem petletnem obdobju (2008–2012) je proizvodnja znašala skupaj 26.898.328 ton 
(ali povprečno 5.379.666 ton/leto) in je bila za 5.967.400 ton (oz. 18 %) manjša kot v 
predhodnem petletnem obdobju (2003–2007), ko je le-ta znašala 32.865.728 ton (ali pov-
prečno 6.573.146 ton/leto). Proizvodnja tehničnega kamna-apnenca se je do vključno leta 
2008 večala, ob tem da se v letih 2006–2008 ni bistveno spreminjala, nato pa beležimo 
stalno zmanjševanje. Zmanjšanje proizvodnje iz leta 2003 na 2004 ima vzrok v spremenje-
nem vodenju evidence. Do vključno leta 2003 smo apnenec za apno in cement (sedaj suro-
vina za industrijo gradbenega materiala) vodili skupaj s tehničnim kamnom-apnencem. 

 
Proizvodnja tehničnega kamna-apnenca, obdobje 2003–2007 (v tonah):  

2003 2004 2005 2006 2007 Skupaj 
6.623.054 5.939.214 5.926.378 7.242.777 7.134.305 32.865.728 

 
Proizvodnja tehničnega kamna-apnenca, obdobje 2008–2012 (v tonah):  

2008 2009 2010 2011 2012 Skupaj 
7.541.043 6.284.804 5.773.480 4.034.597 3.264.404 26.898.328 
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Tehnični kamen – dolomit  
 
Skupna proizvodnja tehničnega kamna-dolomita je v letu 2012 v obstoječih pridobi-

valnih prostorih znašala 4.223.692 ton in je bila za 1.217.226 ton manjša kot v letu 2011. 
V zadnjem petletnem obdobju (2008–2012) je proizvodnja znašala skupaj 30.274.567 ton 
(ali povprečno 6.054.913 ton/leto) in je bila za 5.666.846 ton (oz. 16 %) manjša kot v 
predhodnem petletnem obdobju (2003–2007), ko je le-ta znašala 35.941.413 ton (ali pov-
prečno 7.188.283 ton/leto). Proizvodnja tehničnega kamna-dolomita je bila največja v letu 
2003, v letih 2004 in 2005 je upadala, nato se je do vključno leta 2008 počasi večala, ob 
tem da se v letih 2006–2009 ni dosti spreminjala, nato pa beležimo stalno zmanjševanje. 
Zmanjšanje proizvodnje iz leta 2003 na 2004 ima deloma vzrok v spremenjenem vodenju 
evidence. Do vključno leta 2003 smo industrijski dolomit (sedaj surovina za predelovalno 
industrijo) vodili skupaj s tehničnim kamnom-dolomitom. 

 
Proizvodnja tehničnega kamna-dolomita, obdobje 2003–2007 (v tonah):  

2003 2004 2005 2006 2007 Skupaj 
8.391.079 7.729.802 6.197.589 6.712.996 6.909.947 35.941.413 

 
Proizvodnja tehničnega kamna-dolomita, obdobje 2008–2012 (v tonah):  

2008 2009 2010 2011 2012 Skupaj 
7.291.259 7.175.362 6.143.336 5.440.918 4.223.692 30.274.567 
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Tehnični kamen – silikati  
 
Skupna proizvodnja tehničnega kamna-silikati (metadiabaz, keratofir, andezit in an-

dezitni tuf) je v letu 2012 v obstoječih pridobivalnih prostorih znašala 69.335 ton in je bila 
za 81.941 ton manjša kot v letu 2011. V zadnjem petletnem obdobju (2008–2012) je proi-
zvodnja znašala skupaj 676.147 ton (ali povprečno 135.229 ton/leto) in je bila za 7.305 
ton (oz. 1 %) večja kot v predhodnem petletnem obdobju (2003–2007), ko je le-ta znašala 
668.842 ton (ali povprečno 133.768 ton/leto). Proizvodnja tehničnega kamna-silikati se je 
leta 2006 precej povečala, dokaj podobna je bila še v letu 2007, nato pa beležimo izrazito 
zmanjšanje, ob tem da se v letih 2008–2011 ni bistveno spreminjala. To je sicer najmanjša 
skupina znotraj skupine surovine za gradbeništvo. 

 
Proizvodnja tehničnega kamna-silikati, obdobje 2003–2007 (v tonah):  

2003 2004 2005 2006 2007 Skupaj 
26.207 50.872 99.215 257.546 235.002 668.842 

 
Proizvodnja tehničnega kamna-silikati, obdobje 2008–2012 (v tonah):  

2008 2009 2010 2011 2012 Skupaj 
150.258 149.562 155.716 151.276 69.335 676.147 
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Prod in pesek  
 
Skupna proizvodnja proda in peska je v letu 2012 v obstoječih pridobivalnih prosto-

rih znašala 1.707.455 ton in je bila za 192.315 ton manjša kot v letu 2011. V zadnjem 
petletnem obdobju (2008–2012) je proizvodnja znašala skupaj 13.537.363 ton (ali povpre-
čno 2.707.473 ton/leto) in je bila za 11.784.908 ton (oz. 47 %) manjša kot v predhodnem 
petletnem obdobju (2003–2007), ko je le-ta znašala 25.322.271 ton (ali povprečno 
5.064.454 ton/leto). Proizvodnja proda in peska se je iz leta 2003 na 2004 nekoliko zmanj-
šala, v letu 2006 in še zlasti 2007 se je izrazito povečala, v letu 2008 upadla za skoraj 
polovico, nato pa beležimo stalno zmanjševanje.  

 
Proizvodnja proda in peska, obdobje 2003–2007 (v tonah):  

2003 2004 2005 2006 2007 Skupaj 
3.437.911 2.712.174 3.750.707 6.871.519 8.549.960 25.322.271 

 
Proizvodnja proda in peska, obdobje 2008–2012 (v tonah):  

2008 2009 2010 2011 2012 Skupaj 
4.506.076 3.001.291 2.422.771 1.899.770 1.707.455 13.537.363 
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SUROVINE ZA GRADBENIŠTVO 

Proizvodnja  
 

Tabela 4: Proizvodnja surovin za gradbeništvo, 2003–2007, 2008–2012 

Leto 
Tehnični kamen-
apnenec 

Tehnični kamen-
dolomit 

Tehnični kamen-
silikati 

Prod in pesek Skupaj 

tone % tone % tone % tone % tone 
2003 6.623.054 35,9 8.391.079 45,4 26.207 0,1 3.437.911 18,6 18.478.251 
2004 5.939.214 36,2 7.729.802 47,0 50.872 0,3 2.712.174 16,5 16.432.062 
2005 5.926.378 37,1 6.197.589 38,8 99.215 0,6 3.750.707 23,5 15.973.889 
2006 7.242.777 34,4 6.712.996 31,8 257.546 1,2 6.871.519 32,6 21.084.838 
2007 7.134.305 31,2 6.909.947 30,3 235.002 1,0 8.549.960 37,5 22.829.214 
Skupaj 32.865.728 34,7 35.941.413 37,9 668.842 0,7 25.322.271 26,7 94.798.254 
Povprečje 6.573.146 34,7 7.188.283 37,9 133.768 0,7 5.064.454 26,7 18.959.651 

 

Leto 
Tehnični kamen-
apnenec 

Tehnični kamen-
dolomit 

Tehnični kamen-
silikati 

Prod in pesek Skupaj 

tone % tone % tone % tone % tone 
2008 7.541.043 38,7 7.291.259 37,4 150.258 0,8 4.506.076 23,1 19.488.636 
2009 6.284.804 37,8 7.175.362 43,2 149.562 0,9 3.001.291 18,1 16.611.019 
2010 5.773.480 39,8 6.143.336 42,4 155.716 1,1 2.422.771 16,7 14.495.303 
2011 4.034.597 35,0 5.440.918 47,2 151.276 1,3 1.899.770 16,5 11.526.561 
2012 3.264.404 35,2 4.223.692 45,6 69.335 0,8 1.707.455 18,4 9.264.886 
Skupaj 26.898.328 37,7 30.274.567 42,4 676.147 0,9 13.537.363 19,0 71.386.405 
Povprečje 5.379.666 37,7 6.054.913 42,4 135.229 0,9 2.707.473 19,0 14.277.281 

Kot je razvidno iz predhodnih poglavij in tabele 4, je v skupini surovine za gradbe-
ništvo po proizvodnji najmanj zastopana skupina tehnični kamen-silikati in najbolj tehnični 
kamen-dolomit, deleži so podani v diagramu 5. 

 
Diagram 5: Petletna proizvodnja surovin za gradbeništvo, deleži posameznih skupin za obdobja 2003–2007 in 2008–
2012 
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Diagram 6: Petletna proizvodnja tehničnega kamna-apnenca, tehničnega kamna-dolomita, tehničnega kamna-silikati ter 
proda in peska, primerjava obdobij 2003–2007 in 2008–2012 

 
 
Iz tabele 4 in diagrama 6 je razvidno, da je proizvodnja apnenca, dolomita ter proda 

in peska manjša v obdobju 2008–2012 kot v obdobju 2003–2007. Pri apnencu je padec 
proizvodnje iz 32,9 na 26,9 milijonov ton (za 6,0 milij. ton oz. 18 %), pri dolomitu iz 35,9 
na 30,3 milijonov ton (za 5,6 milij. ton oz. 16 %), pri produ in pesku iz 25,3 na 13,5 mili-
jonov ton (za 11,8 milij. ton oz. 47 %), medtem ko se je proizvodnja silikatov celo povečala 
iz 0,67 na 0,68 milijonov ton (za 0,01 milij. ton oz. 1 %). Največja proizvodnja v obeh 
obdobjih je pri dolomitu, malo manjša pri apnencu, precej manjša pri produ in pesku, proi-
zvodnja silikatov pa je izrazito majhna. 

V prvem obravnavanem obdobju (2003–2007) je bil v skupini surovine za gradbeniš-
tvo apnenec zastopan s 34 %, v drugem (2008–2012) se je povečal na 38 %, dolomit se je 
povečal iz 38 % na 42 %. Dejansko je sicer obema padla proizvodnja, vendar bistveno manj 
kot produ in pesku, delež slednjega se je iz 27 % zmanjšal na 19 %. Delež silikatov pa je v 
obeh obdobjih enak, in sicer 1 %. 

 
Zaloge 

 
Tabela 5: Zaloge surovin za gradbeništvo, 2003–2007, 2008–2012 

Leto 
Tehnični kamen-
apnenec 

Tehnični kamen-
dolomit 

Tehnični kamen-
silikati 

Prod in pesek Skupaj 

tone % tone % tone % tone % tone 
2003 211.860.322 52,7 153.442.411 38,1 2.774.079 0,7 34.241.209 8,5 402.318.021 
2004 186.218.498 52,2 126.931.965 35,5 2.512.134 0,7 41.400.151 11,6 357.062.748 
2005 160.103.010 47,7 136.004.808 40,5 1.859.634 0,6 37.525.196 11,2 335.492.648 
2006 186.027.334 48,1 141.137.919 36,5 1.473.887 0,4 57.756.643 15,0 386.395.783 
2007 176.604.902 47,5 140.470.975 37,8 4.218.015 1,1 50.359.420 13,6 371.653.312 
Povprečje 184.162.813 49,7 139.597.616 37,7 2.567.550 0,7 44.256.524 11,9 370.584.502 
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Leto 
Tehnični kamen-
apnenec 

Tehnični kamen-
dolomit 

Tehnični kamen-
silikati Prod in pesek Skupaj 

tone % tone % tone % tone % tone 
2008 167.006.530 50,6 112.442.037 34,1 4.179.785 1,3 46.148.792 14,0 329.777.144 
2009 177.431.167 52,3 119.087.095 35,1 3.108.258 0,9 39.602.741 11,7 339.229.261 
2010 173.556.721 51,3 122.631.137 36,2 5.156.142 1,5 37.115.556 11,0 338.459.556 
2011 137.031.936 43,2 140.139.477 44,1 4.651.580 1,5 35.605.242 11,2 317.428.235 
2012 137.705.071 44,6 130.896.386 42,4 4.591.875 1,5 35.537.547 11,5 308.730.879 
Povprečje 158.546.285 48,5 125.039.226 38,3 4.337.528 1,3 38.801.976 11,9 326.725.015 

 
Kot je razvidno iz tabele 5, je med surovinami za gradbeništvo po zalogah daleč 

najmanj zastopana skupina tehnični kamen-silikati in najbolj tehnični kamen-apnenec. 
Največ zalog ima apnenec, čeprav ima manjšo proizvodnjo kot dolomit. 

 
Diagram 7: Zaloge tehničnega kamna-apnenca, tehničnega kamna-dolomita, tehničnega kamna-silikati ter proda in 
peska, primerjava stanja 31.12.2007 in stanja 31.12.2012  

 
 
Iz tabele 5 in diagrama 7 je razvidno, ob primerjavi stanja 31.12.2007 in 

31.12.2012, pri eni skupini povečanje zalog, pri treh pa zmanjšanje. Po zalogah najmanjša 
skupina, tehnični kamen-silikati, je imela celo povečanje zalog, in sicer iz 4,2 na 4,6 milijo-
nov ton (za 0,4 milij. ton oz. 10 %). Po zalogah naslednja skupina, prod in pesek, je imela 
zmanjšanje zalog iz 50,3 na 35,5 milijonov ton (za 14,8 milij. ton oz. 29 %). Skupina teh-
nični kamen-dolomit je imela najmanjše zmanjšanje zalog, iz 140,5 na 130,9 milijonov ton 
(za 9,6 milij. ton oz. 7 %). Največja skupina, tehnični kamen-apnenec, je imela največje 
zmanjšanje zalog, iz 176,6 na 137,7 milijonov ton (za 38,9 milij. ton oz. 22 %). 
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Zaloge in viri  
 

Tabela 6: Zaloge in viri surovin za gradbeništvo, 2003–2007, 2008–2012 

Leto 
Tehnični kamen-
apnenec 

Tehnični kamen-
dolomit 

Tehnični kamen-
silikati 

Prod in pesek Skupaj 

tone % tone % tone % tone % tone 
2003 285.859.217 50,5 221.622.456 39,1 3.068.159 0,5 56.024.831 9,9 566.574.663 
2004 293.057.880 56,1 170.845.298 32,7 2.539.545 0,5 56.125.580 10,7 522.568.303 
2005 272.373.797 51,9 195.473.822 37,2 1.887.045 0,4 55.353.034 10,5 525.087.698 
2006 290.922.146 49,7 207.296.185 35,4 1.513.333 0,3 85.486.919 14,6 585.218.583 
2007 264.896.606 46,5 215.872.090 37,9 7.666.452 1,4 80.885.263 14,2 569.320.411 
Povprečje 281.421.929 50,8 202.221.970 36,5 3.334.907 0,6 66.775.125 12,1 553.753.932 

 

Leto 
Tehnični kamen-
apnenec 

Tehnični kamen-
dolomit 

Tehnični kamen-
silikati Prod in pesek Skupaj 

tone % tone % tone % tone % tone 
2008 251.730.332 50,2 170.627.209 34,0 7.597.368 1,5 71.617.673 14,3 501.572.582 
2009 255.400.808 47,5 208.843.068 38,9 6.525.841 1,2 66.788.614 12,4 537.558.331 
2010 259.732.513 51,6 169.471.851 33,7 8.585.760 1,7 65.726.951 13,0 503.517.075 
2011 197.003.661 44,1 184.089.771 41,3 6.664.742 1,5 58.569.358 13,1 446.327.532 
2012 202.123.596 46,2 169.339.100 38,7 8.014.327 1,8 58.125.680 13,3 437.602.703 
Povprečje 233.198.182 48,1 180.474.200 37,2 7.477.608 1,5 64.165.655 13,2 485.315.645 

 
Tudi pri zalogah in virih ima skupina tehnični kamen-silikati najmanjše količine, naj-

večje količine pa tehnični kamen-apnenec. 
 

Diagram 8: Zaloge in viri tehničnega kamna-apnenca, tehničnega kamna-dolomita, tehničnega kamna-silikati ter proda 
in peska, primerjava stanja 31.12.2007 in stanja 31.12.2012  
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Iz tabele 6 in diagrama 8 je razvidno, ob primerjavi stanja 31.12.2007 in 
31.12.2012, pri eni skupini povečanje zalog in virov, pri treh pa zmanjšanje. Po zalogah in 
virih najmanjša skupina, tehnični kamen-silikati, je imela celo povečanje, in sicer iz 7,7 na 
8,0 milijonov ton (za 0,3 milij. ton oz. 4 %). Po zalogah in virih naslednja skupina, prod in 
pesek, je imela zmanjšanje iz 80,9 na 58,1 milijonov ton (za 22,8 milij. ton oz. 28 %). 
Skupina tehnični kamen-dolomit je imela zmanjšanje zalog in virov iz 215,9 na 169,3 mili-
jonov ton (za 46,6 milij. ton oz. 22 %). Največja skupina, tehnični kamen-apnenec, je imela 
največje zmanjšanje zalog in virov, iz 264,9 na 202,1 milijonov ton (za 62,8 milij. ton oz. 
24 %). 

 

ZAKLJUČEK 

Primerjava zadnjih dveh petletnih obdobij glede proizvodnje, zalog ter zalog in virov 
nekovinskih mineralnih surovin je pokazala pri vseh bistveno zmanjšanje. Proizvodnja v 
zadnjem obdobju se je zmanjšala iz 117,0 milijonov ton (obdobje 2003–2007) na 89,7 
milijonov ton (obdobje 2008–2012). Razlika 27,3 milijonov ton je velika in očitna. Zaloge 
so se zmanjšale iz 576,6 milijonov ton (stanje 31.12.2007) na 495,1 milijonov ton (stanje 
31.12.2012). Prav tako so se zmanjšale zaloge in viri, in sicer iz 1011,0 milijonov ton (sta-
nje 31.12.2007) na 868,7 milijonov ton (stanje 31.12.2012), oz. če gledamo le vire (brez 
zalog) iz 434,4 milijonov ton na 373,6 milijonov ton.  

Sedanja gospodarska kriza se odraža na znatnem padcu proizvodnje nekovinskih 
mineralnih surovin, še zlasti surovin za gradbeništvo, ki so daleč najbolj zastopana skupina 
pri nas. Gospodarska kriza se odraža tudi na zmanjševanju zalog in virov, saj se zmanjšuje 
število prostorov z rudarsko pravico, nosilci rudarskih pravic pa skorajda ne vlagajo finanč-
nih sredstev v raziskave novega surovinskega zaledja. Pridobivalna dela se namreč večino-
ma izvajajo v prostorih, ki so bila bolj ali manj raziskana že v preteklosti. Če povzamemo, 
sedanje stanje se kaže v zmanjševanju števila pridobivalnih prostorov, v zmanjševanju 
proizvodnje v obstoječih prostorih ter v stagnaciji raziskovalnih del.  

Pričakujemo pa, da se bo ob okrevanju gospodarstva in ob ponovni oživitvi gradbene 
dejavnosti stanje popravilo. Tako bodo nekovinske mineralne surovine tudi v prihodnje 
ostale pomembna rudarska dejavnost in nujen dejavnik gospodarskega razvoja Slovenije. 
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                     Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 80 00 
 F: 01 478 81 39 
 E: gp.mzp@gov.si 
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Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo,         

Sektor za energetiko in rudarstvo 

POROČILO O DELU RUDARSKEGA DELA SEKTORJA ZA 
ENERGETIKO IN RUDARSTVO V LETU 2012 

Skladno z 38. členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 89/2007 Odl.US: U-I-303/05-11, 126/2007-ZUP-E, 48/2009, 8/2010-
ZUP-G, 8/2012-ZVRS-F, 21/2012, 17/2013 Odl.US: U-I-42/12-15, 21/2013-ZVRS-G, 
47/2013) naloge s področja rudarstva opravlja Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, in 
sicer v okviru Sektorja za energetiko in rudarstvo v Direktoratu za energijo. Rudarski del 
sektorja opravlja  različne upravne, strokovne, usklajevalne, nadzorne in druge naloge s 
področja raziskovanja, izkoriščanja in gospodarjenja z mineralnimi surovinami, ki so v 
pristojnosti ministrstva, kakor tudi naloge na področju sanacije z rudarskimi deli degradira-
nih površin in zapiranja rudnikov. Glavne aktivnosti so: 
− izdaja dovoljenj za raziskovanje mineralnih surovin in vodenje postopkov v zvezi s 

podeljevanjem koncesij za izkoriščanje mineralnih surovin, 
− priprava strokovnih podlag za državne prostorske dokumente ter izdajanje soglasij k 

prostorskim aktom lokalnih skupnosti, 
− vodenje imenika pooblaščenih oseb v rudarstvu, 
− spremljanje in analiza poslovanja obratujočih premogovnikov in zapiralnih del Rudnika 

Trbovlje-Hrastnik ter ekološke sanacije objektov in naprav za pridobivanje ogljiko-
vodikov, 

− razvoj sistemske rudarske zakonodaje in vodenje upravnih postopkov po zakonu, ki 
ureja rudarstvo, 

− priprava predloga strategije Republike Slovenije o ravnanju z mineralnimi surovinami, 
− opravljanje strokovno-administrativnih del za Komisijo za strokovne izpite v rudarstvu.  

V letu 2012 je rudarski del Sektorja za energetiko in rudarstvo prejel v reševanje 508 
upravnih zadev, 33 pa jih je ostalo nerešenih iz preteklega leta. Od skupaj 541 zadev jih je 
bilo v istem letu rešenih 515, nerešenih pa jih je ob koncu leta ostalo še 26.  

V skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 100/02 (8/03 popr.), 
58/2003-ZZK-1, 33/2007-ZPNačrt, 108/2009-ZGO-1C, 79/2010 Odl.US: U-I-85/09-8, 
80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.)) in Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev 
državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/2010 (106/2010 popr.) in 57/12) je 
ministrstvo pristojni nosilec urejanja prostora za področje rudarstva za območja mineralnih 
surovin. V zvezi s tem sektor sodeluje z Geološkim zavodom Slovenije pri pripravi spre-
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memb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov države in lokalne skupnosti ter 
smernic in mnenj k predlogom prostorskih ureditev državnega pomena. 

V letu 2012 je bilo v imenik pooblaščenih oseb vpisanih 26 oseb, izbrisanih pa 11. 
Ministrstvo je v drugi polovici leta pristopilo k posodabljanju imenika, saj je bilo ugotovlje-
no, da večje število vpisanih oseb ni sporočilo sprememb podatkov (prezaposlitve, upokoji-
tve, preselitve in drugo). 

Nadaljevala se je koordinacija 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 prestruk-
turiranje. 

Sektor je v letu 2012 pripravil predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o rudarski 
koncesnini in sredstvih za sanacijo ter predlog sprememb in dopolnitev Zakona o rudars-
tvu. Cilj sprememb in dopolnitev uredbe je bil uskladitev načina plačevanja koncesnine z že 
sklenjenimi koncesijskimi pogodbami, znižanje vrednosti točke zaradi težav, v katerih so se 
znašla rudarska podjetja v kriznih razmerah, uskladitev uredbe z Zakonom o rudarstvu ter 
priprava podlag za pridobitev podatkov za odmero rezerviranih sredstev za sanacijo, ki bi se 
vplačevala v Eko sklad. Cilj sprememb in dopolnitev Zakona o rudarstvu je bil implementa-
cija evropske zakonodaje, priprava podlage za podaljševanje rudarskih pravic po 
31.12.2013, odprava administrativnih ovir, ki zavirajo upravne postopke, ureditev prehod-
nih določb, ki bi omogočile uveljavljanje pravic, pridobljenih po prejšnjem zakonu in odpra-
va napak v besedilu. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o rudarski koncesnini in 
sredstvih za sanacijo v letu 2012 ni bila sprejeta, prav tako tudi ni bil sprejet Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu. 

 
 

Prispevek pripravili zaposleni na Sektorju za energetiko in rudarstvo:  
Gabriela Börc Smolič, mag. Roman Čerenak, Marko Fajič 
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Komisija za ugotavljanje zalog in virov mineralnih surovin 

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA UGOTAVLJANJE  
ZALOG IN VIROV MINERALNIH SUROVIN                        

V LETU 2012 

V letu 2012 je komisija nadaljevala delo v enaki sestavi kot od leta 2009, ko so bili 
imenovani člani, in sicer: 
− mag. Milan Bidovec, univ.dipl.inž.geol., predsednik, 
− dr. Duška Rokavec, univ.dipl.inž.geol., namestnica predsednika, 
− Andreja Senegačnik, univ.dipl.inž.geol., tajnica, 
− mag. Anton Planinc, univ.dipl.inž.rud., član, 
− Gabriela Börc-Smolič, univ.dipl.inž.rud., članica, 
− Marko Fajič, univ.dipl.inž.rud., član.  

 
Komisija je v letu 2012 obravnavala 4 elaborate o klasifikaciji in kategorizaciji izra-

čunanih zalog in virov trdnih mineralnih surovin. Od tega sta bili dve seji namenjeni naha-
jališčem tehničnega kamna – dolomita, ena produ in pesku ter ena seja apnencu za indus-
trijske namene.  
 
Seje komisije v letu 2012: 
− tehnični kamen - dolomit: 

• Rečica pri Laškem, 
• Čelo pri Vrhniki, 

− prod in pesek:  
• Graben pri Radovljici, 

− apnenec za industrijske namene:  
• Zidani Most. 

 
Po predlogu komisije je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor izdalo v letu 2012 

za štiri nahajališča Potrdilo o stanju zalog in virov mineralne surovine (od tega so bili trije 
elaborati obravnavani v letu 2011, eden pa v letu 2012), v začetku leta 2013 pa še enemu; 
štirim nosilcem rudarske pravice pa še ni uspelo pridobiti potrebne dokumentacije. 

Razen sej, na katerih so obravnave elaboratov o zalogah in virih mineralnih surovin, 
člani komisije nudijo različne informacije posameznim nosilcem rudarske pravice in posa-
meznim izdelovalcem elaboratov. 

Geološki zavod Slovenije po programu ministrstva, pristojnega za rudarstvo, izdeluje 
letno bilanco zalog in virov energetskih in nekovinskih mineralnih surovin, s stanjem 
preteklega leta, katero potrjuje tudi komisija. 

 
 

Prispevek pripravila: mag. Milan Bidovec in Andreja Senegačnik 
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T: 01 420 44 88  
F: 01 420 44 91  
E: gp.irspep@gov.si 
www.ipep.gov.si 

 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR  
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PROMET, ENERGETIKO IN PROSTOR 
Inšpekcija za energetiko in rudarstvo 
Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana  

 
POROČILO INŠPEKCIJE ZA RUDARSTVO ZA LETO 2012 

PRISTOJNOST IN ZAKONODAJA 

Rudarski inšpektorji delujejo v okviru Inšpekcije za energetiko in rudarstvo pri Inšpe-
ktoratu RS za promet, energetiko in prostor. Rudarski inšpektorji izvajajo inšpekcijski 
nadzor na podlagi materialnih predpisov, ki urejajo področje rudarstva, varnosti in zdravja 
pri delu, zapiranja rudnikov, izvajanja rudarskih del, ki niso v povezavi z raziskovanjem in 
izkoriščanjem mineralnih surovin, uporabe eksplozivnih sredstev, nadzor trga na področju 
rudarstva ter drugih predpisov.  

Rudarski inšpektorji izvajajo inšpekcijski nadzor v gospodarskih družbah, ki so nosil-
ci rudarske pravice in izvajalcih rudarskih del. Inšpekcijski nadzor se je v letu 2012 izvajal 
na podlagi Zakona o rudarstvu – ZRud-1 (Uradni list RS, št. 61/2010, 62/2010-popravek, 
76/2010-popravek in 57/2012-dopolnitev) in na podlagi Zakona o varnosti in zdravja pri 
delu – ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/2011). 

Inšpekcijski nadzor se je izvajal: 
− V gospodarskih družbah s podzemnim in površinskim pridobivanjem mineralnih su-

rovin. 
− Pri izvajalcih rudarskih del (vrtalno – minerska dela, raziskovalna vrtanja) in izvajalcih 

rudarskih del, specializiranih za izvajanje rudarsko – geotehničnih del (predori, drugi 
podzemni objekti). 

− Pri izvajalcih drugih rudarskih del, ko dela niso v povezavi z izkoriščanjem mineralnih 
surovin. 

Pooblastila in pristojnosti rudarskih inšpektorjev so opredeljena v naslednjih predpi-
sih in na njihovi podlagi izdanih podzakonskih aktih:  
− Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10-popravek, 76/10-popravek, 57/12-

dopolnitev) - dalje ZRud-1;  
− Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) – dalje ZVZD-1;  
− Zakon o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 38/94, 32/97, 36/00);  
− Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02);  
− Zakon o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03);  
− Zakon o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99);  
− Zakon o akreditaciji (Uradni list RS, št. 59/99);  
− Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, 

št. 17/11). 
Poleg inšpekcijskega nadzora so rudarski inšpektorji na podlagi zakonskih pooblastil 

izvajali še: 
− raziskave nesreč in nevarnih pojavov v rudarstvu; 
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− nadzor reševalne opreme pri jamskih reševalnih službah rudnikov ter rudniških izvažal-
nih naprav (izvozni jaški); 

− izdajali mnenja o izpolnjevanju pogojev za izvajanje rudarskih del, za dejavnost izdelo-
vanja rudarske tehnične dokumentacije in revizije rudarskih projektov po ZRud-1; 

− na podlagi imenovanj so sodelovali v upravnih postopkih komisij za tehnične preglede 
po ZRud-1; 

− na podlagi imenovanj so sodelovali v komisijah za strokovne izpite nadzornikov, 
strelcev in upravnikov izvažalnih strojev, v komisiji za preizkus razstrelilnih sredstev, v 
komisiji za strokovne izpite za tehnične vodje, vodje tehničnih služb in samostojne 
projektante v rudarstvu; 

− in opravljali naloge za potrebe drugih organov. 
 

INŠPEKCIJSKI NADZOR 

Posebnosti 

Za inšpekcijski nadzor rudarskih inšpektorjev je določena periodika izvajanja. Perio-
dika nadzora je določena v 127. členu ZRud-1. Zaradi predpisane periodike inšpekcijskega 
nadzora je upravni akt, odločba, obravnavan periodično. Zavezanec je dolžan izvajati 
ukrepe inšpektorjev skladno s periodiko.  

Rudarski inšpektorji imajo pooblastila delovnih inšpektorjev, kot to določata 72. člen 
ZVZD-1 in 125. člen ZRud-1.  

Rudarski inšpektorji izvajajo nadzor nad ZVZD-1 pri rudarskih in podzemnih grad-
benih delih, ki se izvajajo z rudarskimi metodami dela. Kadar rudarski inšpektorji nadzoru-
jejo izvajanje ukrepov s področja varnosti in zdravju pri delu pri izvajanju rudarskih del po 
določbah ZRud-1, ima rudarski inšpektor pravice in dolžnosti, kot jih ima inšpektor za delo. 

Rudarski inšpektor mora v primeru smrtne ali skupinske nesreče v rudniku takoj na 
mestu pričeti z raziskavo okoliščin nesreče, odrediti ukrepe za zavarovanje dokazov in 
ukrepe varnostne narave. Poleg tega mora izdelati pisno mnenje o vzrokih nesreče (127. 
člen ZRud-1). Zaradi te določbe je v okviru rudarske inšpekcije, v povezavi s Centrom za 
obveščanje Republike Slovenije, organizirana stalna pripravljenost rudarskih inšpektorjev 
izven rednega delovnega časa.  

 

Organizacija in način dela 

Inšpekcijski nadzor je v letu 2012 izvajalo pet inšpektorjev (do maja 2012). Zaradi 
upokojitve enega rudarskega inšpektorja trenutno izvajajo inšpekcijski nadzor štirje inšpek-
torji. Eden rudarski inšpektor opravlja nadzor nad elektroenergetskimi napravami v rudar-
stvu.  

Inšpekcijski nadzor se izvaja na podlagi letnega plana, ki je usklajen s teritorialno 
razdelitvijo pristojnosti rudarskih inšpektorjev. Kadar rudarski inšpektor rešuje zahtevne 
inšpekcijske postopke, se organizira strokovna podpora sodelavcev, po potrebi pa se tudi 
prilagodi teritorialno pristojnost inšpektorja, s ciljem izpolnitve letnega plana dela.  
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Obseg opravljenega dela  

Na podlagi določil ZRud-1 je inšpekcijski nadzor rudarske inšpekcije razdeljen na dve 
osnovni področji, in sicer na raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin ter na izvajanje 
rudarskih del, ki niso v neposredni povezavi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih 
surovin.  

Redni inšpekcijski nadzor je obsegal: 
− nadzor rudnikov s podzemnim pridobivanjem z obrati in strokovnimi službami; 
− nadzor pri pridobivanju ogljikovodikov v severovzhodni Sloveniji; 
− nadzor nad zaključnimi zapiralnimi deli v petih rudnikih s podzemnim pridobivanjem, 

pri katerih je jamski del zaprt, in pri treh zaprtih rudnikih, kjer se je izvajal nadzor nad 
še odprtimi podzemnimi objekti; 

− nadzor rudarskih družb pri površinskem pridobivanju mineralnih surovin na 225 lokaci-
jah; 

− opravljen je bil nadzor pri 14 samostojnih izvajalcih rudarskih del vključno z nadzorom 
pri izdelavi dveh predorov;  

− opravljen je bil nadzor na rudniških prostorih s podeljenimi rudarskimi pravicami za 
raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin; 

− nadzor nad delovanjem petih rudarskih reševalnih služb pri rudnikih s podzemnim 
pridobivanjem oziroma pri rudnikih v zapiranju; 

− nadzor nad izvajanjem razstreljevanja izven rudniških prostorov; 
− nadzor pri izvajanju vrtalnih del globine nad 300 m izven rudniških prostorov; 
− nadzor v primeru prisotnosti ogljikovodikov pri izkoriščanju geotermalnih voda; 
− nadzor nad izvajanjem določil koncesijskih aktov in koncesijskih pogodb; 
− nadzor nad obratovanjem treh podzemnih rudarskih muzejev.  

Poleg rednega inšpekcijskega nadzora so rudarski inšpektorji v okviru svojih pristoj-
nosti opravili še: 
− raziskavo 13 nesreč pri delu in 4 nevarnih pojavov; 
− izdali 24 mnenj o izpolnjevanju pogojev po ZRud-1; 
− izvedli 4 predloge tožilstvu zaradi suma kaznivega dejanja na področju izkoriščanja 

mineralnih surovin; 
− obravnavali 12 primerov nedovoljenega pridobivanja mineralnih surovin; 
− na podlagi imenovanj sodelovali v upravnih postopkih tehničnih pregledov na področju 

opustitve izkoriščanja mineralnih surovin;  
− na podlagi imenovanj sodelovali v različnih komisijah (za izdajo tehničnega soglasja, za 

strokovne izpite za tehnične vodje, vodje tehničnih služb in samostojne projektante v 
rudarstvu, za preskuse znanja s področja eksplozivov pri MNZ); 

− na podlagi določb podzakonskih predpisov ZRud-1 sodelovali v komisijah za strokovne 
izpite nadzornikov, strelcev in upravljavcev izvažalnih strojev;  

− sodelovali z drugimi inšpekcijami, kakor tudi s strokovnimi organizacijami s področja 
rudarstva; 

− po uradni dolžnosti sodelovali z gradbeno, kmetijsko, gozdarsko in okoljsko inšpekcijo, 
policijskimi upravami, državnim tožilstvom in državnim pravobranilstvom pri nadzoru 
nelegalnega izkoriščanja; 

− sprotno reševali prijave strank. 
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Tabela 1: Tabela opravljenega dela rudarskih inšpektorjev v letu 2012 

Vrsta dela Št. nadzorov Opomba 

Redni inšpekcijski nadzor 208 Nosilci rudarske pravice, izvajalci rudarskih del … 

Nesreče in nevarni pojavi 17   

Prijave 51 Miniranje in nedovoljeno izkoriščanje 

Ostalo 24 Mnenja o usposobljenosti, prekrški … 

 
V letu 2012 so rudarski inšpektorji opravili 259 inšpekcijskih nadzorov, od tega 208 

rednih in 51 izrednih. Poleg tega so rudarski inšpektorji kot del sistema zašite in reševanja 
RS sodelovali pri pripravi in izvedbi skupne reševalne vaje vseh enot zaščite in reševanja 
„SEŽANA 2012“, ki se je izvedla 26.10.2012 v kamnolomu Lipica. 

Ocenjujemo, da je bil inšpekcijski nadzor opravljen v okviru letnega programa in zas-
tavljenih ciljev, s čemer so rudarski inšpektorji zagotavljali pri izvajalcih rudarskih del javni 
interes na področju varnosti in zdravja pri delu, varovanja okolja, ustreznosti delovne in 
varovalne opreme ter ukrepe v zvezi s protieksplozijsko zaščito v ogroženih območjih.  

Zaradi rednega izvrševanja ukrepov, ki so bili izrečeni zavezancem (odločbe, opozo-
rila), ni bilo potrebe po posebnem represivnem delovanju rudarskih inšpektorjev, razen v 
primerih, ki so bili predani v nadaljnjo obravnavo pristojnim organom.  

 

Ugotovitve pri izvajanju nadzora 

Ugotovitve pri izvajanju inšpekcijskega nadzora so sledeče:  
− Izvajalci povečini sledijo pri izvajanju inšpekcijskim rokom, ki so z odločbami določeni 

za odpravo pomanjkljivosti. 
− V primerih, kjer ni potrebno izdajati ureditvenih odločb za izvršitev odrejenih ukrepov, 

se zavezancem izrekajo opozorila, skladno z določbami ZIN. Večina zavezancev se drži 
rokov za izvedbo ukrepov, ki so izdana v tej obliki.  

− Nekaj je bilo tudi pritožb na odločbe rudarskih inšpektorjev. 
− Odgovorne osebe izvajalcev izdajajo navodila za varno delo ter navodila za vzdrževan-

je, pregledovanje in preizkušanje, katerih izdaja je predpisana. 
− Strokovna usposobljenost odgovornih oseb je ustrezna. 
− Službe za varnost in zdravje ter pristojne odgovorne osebe na področju podzemnega 

pridobivanja premoga so aktivno vključene pri izvajanju inšpekcijskega nadzora predv-
sem na področju izvajanja ukrepov iz varnosti in zdravja. 

− Na področju nadzora trga je vzpostavljeno učinkovito sodelovanje s carinskim orga-
nom.  

− Obravnavane so bile prijave vplivov minerskih del na okolico in odlaganja nedovoljenih 
materialov.  

− Pri podzemnem pridobivanju premoga je ugotovljeno povečanje odkopne fronte, pri 
čemer se je v okviru inšpekcijskega nadzora izvršilo preverjanje kriterijev varnega od-
kopavanja, ob zahtevi stalne interne kontrole parametrov ter geomehanskega stanja v 
sloju. 
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− Na področju nadzora iz varnosti in zdravja pri delu je bilo izdanih nekaj prepovedi 
uporabe delovne opreme. Izvajalci so odpravili pomanjkljivosti v roku. Pri tem se sledi 
cilju zmanjševanja nesreč pri delu. 

− Na področju nadzora trga je bila dosežena uveljavitev certificiranih samoreševalnih 
aparatov.  

− Za delovno opremo je pridobljena ustrezna spremna dokumentacija in je označena v 
skladu s predpisi (Direktiva o strojih in Direktiva o protieksplozijski zaščiti).  

− Opravljen je nadzor nad tujimi izvajalci vrtalnih del na naftnih poljih, pomanjkljivosti 
so bile odpravljene v določenih rokih. 

− Izvajalcem minerskih in vrtalnih del izven rudniškega prostora so izdana opozorila 
glede veljavnosti določb 123. čl. ZRud-1. 

− Pri izvajanju nadzora nad zapiralnimi deli v rudnikih je ugotovljeno, da so rudniki v 
zapiranju, kot so Zagorje, Senovo, Kanižarica, Idrija in Žirovski vrh, v zaključni fazi ozi-
roma so zaključena. Pristojni organi pripravljajo izdajo odločb o ukinitvi pravic in obve-
znosti.  

− Na podlagi Sklepa Vlade RS pod št. 36100-3/2012/3 z dne 6.9.2012, je ugotovljeno, da 
je potrjeno poročilo o izvedbi ekološke sanacije naftno plinskih vrtin po Programu za 
obdobje 1999-2011, s čemer se razume, da so dela zaključena, stanje pa je ugotovljeno 
na podlagi zapisnika o internem tehničnem pregledu, tehnični pregled, ki je v pristojno-
sti upravnega organa, pa ni zaključen. 

− Vrtine, ki so bile predmet programa zapiralnih del in so ob zapiranju bile predane v 
proizvodnjo, se po zaključenih zapiralnih delih obravnavajo kot proizvodne v skladu s 
koncesijsko pogodbo.  

− Prihaja do sporočil strank o neurejenem statusu prostorskih načrtov na občinski ravni 
in v zvezi s tem časovni zastoji pri širitvah pridobivalnih prostorov. 

 
Podzemno pridobivanje premoga se izvaja v Premogovniku Velenje in v Rudniku 

Trbovlje-Hrastnik. Vzporedno s proizvodnjo se v Premogovniku Velenje izvaja postopek 
opustitve pridobivanja v jami Škale, v Rudniku Trbovlje-Hrastnik pa se izvajajo zapiralna 
dela na podlagi zakona. V letu 2012 so se še vedno izvajala zapiralna dela v rudnikih 
(premogovnikih) v zapiranju Zagorje, Kanižarica in Senovo. V rudniku Zagorje in Kanižarica 
se izvajajo zaključna zapiralna dela na površini, v rudniku Senovo pa jama še ni zaprta v 
celoti. V celoti je zaprta jama Rudnika Žirovski vrh, na površini pa še izvajajo sanacijska 
dela na odlagališčih hidrometalurške in jamske jalovine. V rudniku Mežica so bili postopki 
zapiranja zaključeni v letu 2005. V rudniku Idrija so zapiralna dela v jami zaključena. 
Nadaljujejo se zapiralna dela pri sanaciji naftno-plinskih polj v severovzhodni Sloveniji.  

Z vidika inšpekcijskega nadzora je površinsko pridobivanje po številu objektov naj-
obširnejše, po številu zaposlenih pa je takoj za podzemnim pridobivanjem. Največji delež 
predstavlja pridobivanje tehničnega kamna, sledi pridobivanje gramoza, gline, mivke in 
pridobivanje okrasnega kamna ter soli. Na področju izvajanja drugih rudarskih del se je 
obseg del zmanjšal predvsem zaradi manjšega obsega del izdelave predorov.  

Kljub zapiranju rudnikov v Sloveniji še vedno deluje 5 reševalnih čet, in sicer Premo-
govnika Velenje, Rudnika Trbovlje-Hrastnik, Nafte Geoterm Lendava, Rudnika Mežica in 
Rudnika Idrija. Rudarska reševalna četa Premogovnika Velenje je vključena v koncept 
reševanja pri Civilni zaščiti Republike Slovenije.  
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Usposabljanje reševalcev poteka po sprejetih programih, pregledovanje reševalne 
opreme pa izvaja pooblaščenec. Rudarske reševalne službe na področju usposabljanja in 
nudenja pomoči usklajuje Koordinacijski odbor reševalnih služb rudnikov Slovenije. 

 

VARNOST IN ZDRAVJE V RUDARSTVU 

Tabela 2: Število nesreč v RS na področju rudarstva in število izgubljenih dnin za obdobje 1995–2012  

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 

2009 163 154 9 0 3.227 4.440 

2010 165 158 7 0 2.943 3.112 

2011 134 122 12 0 2.956 3.913 

2012 129 122 7 0 2.492 4.744 

 
Tabela 2 podaja pregled števila nesreč v razmerju s številom zaposlenih od leta 1995 

do leta 2012.  
Število nesreč pri delu v letu 2012 predstavlja okoli 14 % delež vseh nesreč glede na 

leto 1995, kar pomeni 86 % zmanjšanje nesreč v danem obdobju. Prav tako se je zmanjšalo 
število zaposlenih v enakem obdobju, in sicer za 70 %. 

V letu 2012 se je število nesreč v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo. Zmanjšalo se 
je tudi število zaposlenih v rudarstvu. V primerjavi z letom 2011 se je zmanjšalo število 
težjih nesreč. V zadnjem 10-letnem obdobju se je povečalo število težjih nesreč, kar je 
lahko posledica povišane povprečne starosti delavcev. Mladih se v rudarstvo praktično ne 
zaposluje (razen Premogovnik Velenje), kar pomeni, da se povprečna starost zaposlenih 
zvišuje. Posledica tega so težje nesreče in povečano število izgubljenih dnin. 
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Tabela 3: Pregled števila zaposlenih in nesreč na področju rudarstva v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 

 Število 
zaposlenih Delovne nezgode 

Št. nezgod 
na 1000 
zaposlenih 

Izgubljene 
dnine Proizvodnja 

  Lažje Hujše Smrtne Skupaj     

PODZEMNO IZKORIŠČANJE MINERALNIH SUROVIN  
Premogovnik 
Velenje 2012 1.356 70 6 0 76 56,05 3.510 3.967.199 t 

Premogovnik 
Velenje 2011 1.258 59 2 0 61 48,49 2.217 4.058.857 t 

Index 2012/2011 1,08 1,19 3 0 1,25 1,16 1,58 0,98 

Rudnik Trbovlje – 
Hrastnik 2012 350 27 0 0 27 77,14 719 314.262 t 

Rudnik Trbovlje – 
Hrastnik 2011 429 19 0 0 19 44,29 453 435.192 t 

Index 2012/2011 0,82 1,42 0 0 1,42 1,74 1,59 0,72 

Skupaj 2012 1.706 97 6 0 103 60,37 4.229 4.281.461 t 

Skupaj 2011 1.687 78 2 0 80 47,42 2.670 4.494.049 t 

Index 2012/2011 1,01 1,24 3 0 1,29 1,27 1,58 0,95 

RUDNIKI V ZAPIRANJU  

2012 13 1 0 0 1 76,92 30 0 

2011 23 1 0 0 1 43,48 0 0 

Index 2012/2011 0,56 1 0 0 1 1,77 30 0 

PRIDOBIVANJE NAFTE IN PLINA 

2012 60 0 0 0 0 0 0 
Surova nafta: 279 t  
Plinski kondenzat: 55 t  
Zemeljski plin: 
1.592.907 m3 

2011 63 1 0 0 1 15,87 17 
Surova nafta: 262 t  
Plinski kondenzat: 118 t 
Zemeljski plin: 
2.327.714 m3 

Index 2012/2011 0,95 0 0 0 0 0 0  

POVRŠINSKO IZKORIŠČANJE MINERALNIH SUROVIN 

2012 626 24 1 0 25 39,94 485  

2011 1.078 35 10 0 45 41,74 1.123  

Index 2012/2011 0,58 0,69 0,1 0 0,55 0,96 0,43  

DRUGA RUDARSKA DELA 

2012 87 0 0 0 0 0 0  

2011 105 7 0 0 7 66,67 103  

Index 2012/2011 0,83 0 0 0 0 0 0  

SKUPAJ RUDARSTVO 

2012 2.492 122 7 0 129 51,77 4.744  

2011 2.956 122 12 0 134 45,33 3.913  

Index 2012/2011 0,84 1 0,58 0 0,96 1,14 1,21  
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Diagram 1: Nesreče pri podzemnih delih in na površini 

 
 
Primerjava gibanja števila nesreč med površinskim in podzemnim pridobivanjem 

kaže trend zmanjševanja števila nesreč pri delu, v povezavi z zmanjšanjem števila zaposle-
nih. Istočasno je potrebno poudariti, da je na doseženi trend vplival tudi razvoj in uvajanje 
modernih in s tem varnejših metod pridobivanja. 

 
Diagram 2: Število zaposlenih v rudarstvu  
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Diagram 3: Število zaposlenih v rudarstvu glede na dejavnost 2012 

 
 

 

Diagram 4: Število nesreč v rudarstvu v 2012 
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Tabela 4: Delež nesreč v rudarstvu glede na dejavnost 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Podzemno izkoriščanje 55% 44% 72% 73% 60% 80% 

Površinsko izkoriščanje 36% 29% 20% 23% 33% 19% 

Pridobivanje nafte 1% 1% 3% 1% 1% 0% 

Druga rudarska dela 5% 24% 4% 3% 5% 0% 

Zapiranje rudnikov 3% 2% 1% 0% 1% 1% 

 
Iz tabele 4 je razvidno, da se povečuje delež delovnih nezgod pri podzemnem izkori-

ščanju mineralnih surovin, ki se nanaša na odkope v Premogovniku Velenje in odkopavanje 
v jami Ojstro Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Iz zgornje tabele je razvidno, da se je število 
nesreč pri podzemnem izkoriščanju v letu 2011 (v primerjavi z letom 2010) pri podzemnem 
pridobivanju sicer zmanjšalo, vendar je trend deleža nezgod pri podzemnem izkoriščanju v 
obdobju 2007–2012 lepo prikazan.  

Iz statističnih podatkov o težjih in smrtnih nesrečah je razvidno, da se je v obdobju 
2011–2012 število težjih nesreč zmanjšalo, vendar je tu opaziti trend povečevanja težjih 
nezgod v obdobju 2000–2012.  

 
Diagram 5: Smrtne nesreče  

 
 
Poleg rednih inšpekcijskih nadzorov smo rudarski inšpektorji obravnavali tudi 51 pri-

jav, od katerih je bila večina zaradi motečih vplivov pri miniranjih tako v kamnolomih kot 
pri miniranju v gradbeništvu. Glede na ugotovitve smo večjo pozornost pri nadzorih posve-
tili izvajanju programov monitoringa vplivov rudarskih del na okolje.  
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Pri nadzoru zdravstvenega stanja zaposlenih lahko ugotavljamo, da izvajalci rudar-
skih del v večini primerov zagotavljajo varovanje zdravja s preventivnimi zdravstvenimi 
pregledi zaposlenih in periodičnimi raziskavami delovnega okolja. Pri družbah z večjim 
številom zaposlenih je še vedno zaznati trend povečevanja števila zaposlenih z omejitvami. 
Povprečna starost zaposlenih v rudarstvu se namreč še vedno zvišuje, zato se posledično 
povečuje tudi število delavcev z omejitvami (sluh, zmanjšanje fizične sposobnosti, omejitve 
vida …).  

 

ZAKLJUČEK 

Predpisano periodično izvajanje inšpekcijskega nadzora na področju rudarstva je v 
letu 2012 še potekalo v skladu z letnim programom dela ter v okviru in na podlagi ZRud-1. 
Težave pričakujemo pri izvajanju inšpekcijskega nadzora v letu 2013, zaradi upokojitve 
enega rudarskega inšpektorja in nenadomestitve z novim rudarskim inšpektorjem.  

V letu 2012 so rudarski inšpektorji zaznali povečano število stečajev nosilcev rudar-
ske pravice oziroma izvajalcev rudarskih del. Rudarski inšpektorji so v teh primerih ukrepali 
v skladu z določili ZRud-1. Ugotovitve pri izvajanju nadzora kažejo, da se stanje na pod-
ročju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu pri izvajanju rudarskih del na splošno 
izboljšuje, kar je deloma tudi posledica izrazite preventivne vloge inšpekcijskega nadzora. 
Uspešnost nadzora na področju preprečevanja kraje mineralne surovine je odvisna tudi od 
sodelovanja z drugimi inšpekcijskimi organi.  

 
 

Poročilo pripravil: mag. Anton Planinc 
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POVZETEK POROČILA O KAKOVOSTI MONTANISTIČNIH 
ŠTUDIJEV NA NARAVOSLOVNOTEHNIŠKI FAKULTETI ZA 

LETO 2012 

UVOD 

Povzemam poročilo o kakovosti za leto 2012 (v nadaljevanju poročilo kakovosti 
NTF), ki ga je pripravila komisija za kakovost študija na Naravoslovnotehniški fakulteti (v 
nadaljevanju NTF). Poročilo obravnava kakovost študija na oddelkih NTF, t.j. na oddelku za 
geologijo OG, oddelku za geotehnologijo in rudarstvo OGR, oddelku za materiale in meta-
lurgijo OMM, oddelku za kemijsko izobraževanje in informatiko OKII in oddelku za tekstils-
tvo OT. Komisijo za kakovost študija NTF sestavljajo v študijskem letu 2012/2013 imeno-
vani člani posameznih oddelkov: doc.dr. Timotej Verbovšek iz OG, doc.dr. Jože Kortnik 
(predsednik komisije) iz OGR in as.dr. Iztok Naglič iz OMM, doc.dr. Katarina Wissiak Grm 
iz OKKI, prof.dr. Barbara Simončič iz OT in predstavnik študentov NTF Boštjan Bratuša. 
Poročilo je bilo izdelano skladno z modelom, navodili in priporočili UL. Analiza uresničeva-
nja predlogov za izboljšanje kakovosti je bila izdelana na kolegiju NTF. Podatki v poročilu 
so zbrani po posameznih oddelkih in službah NTF ter nato vrednotijo Naravoslovnotehniš-
ko fakulteto kot celoto. Poročilo je na svojih sejah obravnavala komisija za kakovost NTF in 
kolegij NTF. Senat NTF je poročilo obravnaval v mesecu februarju 2013 in ga tudi sprejel. 

V povzetku poročila o kakovosti študija NTF za leto 2012 so podrobneje 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 sestavljeno iz poročil posameznih oddelkov NTF ter 
izdelano skladno s Pravili o sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti UL, navodili oz. 
priporočili UL glede izdelave Poročila o kakovosti za leto 2012 in priporočili Komisije UL za 
kakovost. Poročilo zajema oceno kakovosti in identifikacijo ključnih dosežkov, pomanjklji-
vosti in priložnosti po naslednjih kazalcih kakovosti: 

1. Izobraževalna dejavnost 
2. Mednarodna dejavnost 

Univerza 
v Ljubljani 

Naravoslovnotehniška 
fakulteta 
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3. Raziskovanje, razvojna in umetniška dejavnost 
4. Knjižnice, čitalnice in založniška dejavnost 
5. Investicije in vzdrževanje, prostori in oprema 
6. Informacijski sistem 
7. Človeški viri, osebje in 
8. Študenti. 
 

Izobraževalna dejavnost 

Za kazalnik kakovosti »izobraževalna dejavnost« je bila izdelana podrobnejša analiza 
parametrov in ugotovljeni naslednji zaključki: 
− Gibanje kazalnikov študijske dejavnosti v kontekstu zunanjih in notranjih 

dejavnikov. Pri številu diplomantov, magistrantov in doktorandov ni zaznati bistvenih 
odstopanj od načrtovanih. Prvi študijski program tretje stopnje na NTF je bil razpisan v 
2009/10, zato v letu 2012 še ni bilo doktorandov. Delež ponavljavcev ne odstopa bis-
tveno od običajnega. 

− Zanimanje za študij, aktivnosti za predstavitve članic in študija potencialnim 
študentom, vpis. Potekajo vsakoletne predstavitve študija po srednjih šolah ter na 
Informativi, raznih področnih sejmih, na katerih se predstavljajo študijski programi. 
Poleg teh aktivnosti se študiji predstavljajo tudi v medijih (TV, radio, plakati). 

− Prehodnost, napredovanje po programu, dokončevanje študija, diplomanti. 
Odstopanja pri številu vpisanih študentov v št. letu 2012/13 so predvsem zaradi manj-
šega števila vpisanih študentov v prvi letnik nekaterih programov, od števila razpisanih 
mest.  

− Primerjave VS/UNI, različni študijski programi, redni/izredni študij, prva/druga 
stopnja… 

1. stopnja: Geologija UN, Geotehnologija in rudarstvo UN, Gospodarsko geoinže-
nirstvo UN, Geotehnologija in rudarstvo VS, Metalurške tehnologije VS, 
2. stopnja: Geologija, Geotehnologija, Metalurgija in materiali (prvič razpisan v 
2013/14). 

− Doktorski študij (organizacija, štipendije, vpisni pogoji, mentorji, dokončevanje …)  
3. stopnja: Znanost in inženirstvo materialov, Geologija (v sklopu Grajenega okolja na 
FGG). 

− Izredni študij in vseživljenjsko izobraževanje. Izredni študij izvaja Oddelek za 
materiale in metalurgijo za študij Metalurških tehnologij VS. V sklopu vseživljenjskega 
izobraževanja potekajo tudi simpoziji. 

− Prehod med prvo in drugo ter tretjo stopnjo, kombiniranje različnih študijskih 
področij. Na oddelkih so se od 34 diplomantov starega univerzitetnega študija v letu 
2011 v študijskem letu 2011/12 trije vpisali na 3. stopnjo (oddelek za geologijo, kjer je 
v letu 2011 diplomiralo 22 študentov, svoj študij 3. stopnje na FGG). Prehodnost iz 1. 
v 2. letnik v programih prve stopnje se je v primerjavi s študijskim letom 2011/12 izbo-
ljšala na prvi in drugi stopnji, na tretji pa je na ravni prehodnosti preteklega študijskega 
leta. 
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− Izvajanje starih študijskih programov (obveščanje, vzpodbujanje študentov k 
zaključevanju, omogočanje prepisov, priznavanje opravljenih obveznosti …). Študenti 
starih programov so bili obveščeni o zadnjem roku za dokončanje študija. Za predmet 
Matematika so bila omogočena dodatna predavanja. V primeru, da študent ni izpolnje-
val pogojev za vpis v višji letnik starega programa, mu je bil omogočen prepis v ustrezni 
bolonjski program. Priznane so bile obveznosti, opravljene po starem študijskem pro-
gramu. 

− Izvajanje in učinki ukrepov za izboljšanje prehodnosti in drugih vidikov študija. 
Uvedli smo tutorski sistem, za katerega se je izkazalo, da je potreben predvsem štu-
dentom prvih letnikov. 

− Aktivne metode učenja in poučevanja (ali se uporabljajo, kakšen je odziv študentov 
nanje, katerih pristopov si želijo …). Pri določenih predmetih se izvajajo aktivno vode-
ne laboratorijske in terenske vaje, izvajajo se seminarji in aktivne predstavitve. 

− Interdisciplinarni študijski programi, izbirnost, sodelovanje med članicami. Na 
fakulteti se izvajajo štirje interdisciplinarni programi: 

1. stopnja: Gospodarsko geoinženirstvo skupaj z EF 
2. stopnja: Geofizika, skupaj s FMF in FGG 
3. stopnja: Znanost in inženirstvo materialov skupaj s FMF in FKKT 
3. stopnja: Varstvo okolja – koordinator je UL 
V sklopu naštetih je možna izbirnost z menjavo predmetov in KT. 

− Priznavanje v drugih študijskih programih opravljenih študijskih obveznosti (ali 
imajo študenti težave pri priznavanju, v kakšnih primerih, dobre prakse na tem področ-
ju). Pred opravljanjem obveznosti na drugih študijskih programih oz. mednarodnih 
izmenjavah študenti predhodno oddajo vlogo za priznanje, ki se obravnava na seji 
posameznega oddelka. Študent je tako že pred odhodom seznanjen s tem, katere obve-
znosti mu bodo priznane. Po opravljeni obveznosti prinese v referat potrdilo o oprav-
ljenih obveznostih. Mednarodnih izmenjav je čedalje več in v primeru opravljenih 30 KT 
se prizna celoten semester, drugače pa izpiti po posameznih KT. 

− Priznavanje neformalnega učenja (ali imajo študenti težave pri priznavanju, v 
kakšnih primerih, dobre prakse na tem področju). V letu 2012 ni bilo oblik neformalne-
ga učenja. Potekajo delavnice, tečaj risanja in slikanja ter šivanja. Kot obštudijska deja-
vnost se izvajajo tudi tabori. 

− Sodelovanje z okoljem (npr. organizacija praktičnega usposabljanja, dogovori z 
organizacijami o praktičnem usposabljanju, izobraževanje in usposabljanje mentorjev 
praktičnega usposabljanja, vključevanje strokovnjakov iz prakse, izvajanje projektnih 
nalog v delovnem okolju, predstavljanje dosežkov študentov potencialnim delodajalcem 
…). Sodelovanje z gospodarstvom in okoljem se izvaja tako v sklopu aktivnega učenja 
pri predavanjih in vajah kot tudi obiskovanje zavodov in inštitutov ter kot dodatna 
industrijska praksa. Pri predmetih se občasno vključujejo tudi osebe iz podjetij, zavo-
dov in inštitutov za posamezna predavanja, zaposleni sodelujejo kot svetovalci pri raz-
vojnih projektih. 

− Razvoj študijskega področja v povezavi z razvojem relevantnega okolja (poso-
dabljanje učnih vsebin, metod poučevanja in učenja, razvoj novih študijskih predmetov 
in programov …). V okviru novega bolonjskega programa so se in se uvajajo novi    
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predmeti, pri katerih je zajeta tudi okoljska problematika in koncepti ter uporaba traj-
nostnega razvoja). 

− Sodelovanje med članico in univerzitetnimi službami na tem področju. Sode-
lovanje med članico in univerzitetnimi službami je v večini primerov dobro do zelo 
dobro. 

− Doseganje strateških ciljev študijske dejavnosti. Za doseganje želenih strateških 
ciljev bi izpostavili povečanje prehodnosti študentov ter zmanjšanje fiktivnega vpisa na 
posameznih programih. 
 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področ-
ju (največ tri)  

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Povečano število mednarodnih izmenjav. Povezovanje s tujimi fakultetami, 
navezava stikov. 

Uveljavljanje novih vsebin v študijske programe.  Aktualnost študijskih programov. 
Sodelovanje z industrijo in okoljem. Predstavitev in delo na aktualni proble-

matiki s področja okolja in gospodarstva. 
Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in 
izzivi na področju (največ tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Premalo aktiven tutorski sistem. Obveščanje študentov. 
Ponekod: prevelika izbirnost na študijskih programih. Boljše predstavitve študijskih predme-

tov. 
Premajhna prepoznavnost nekaterih študijev. Večje število predstavitev študijev po 

medijih. 
Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu najbolj 
vplivale na kakovost področja (največ tri izmed zgoraj 
navedenih) 

Obrazložitev za izbor točke 

Uveljavljanje novih vsebin v študijske programe.  Aktualnost študijskih programov. 
Prevelika izbirnost in zmanjšanje fiktivnega vpisa na 
nekaterih študijskih programih. 

Izbor študentov, manjše število študen-
tov v skupini. 

Povečano število mednarodnih izmenjav. Povezovanje s tujimi fakultetami, 
navezava stikov. 

 
 

Mednarodna dejavnost 

Za kazalnik kakovosti »mednarodna dejavnost« je bila izdelana naslednja podrobnej-
ša analiza parametrov in ugotovljeni naslednji zaključki: 
− Študijske izmenjave domačih in tujih študentov, praksa študentov v tujini.  

 
Število in delež domačih in tujih študentov na izmenjavi 

 2010/2011 2011/2012 
Vsi vpisani 1639 1457 
Domači študenti na izmenjavi v tujini 16 31 
Delež (%) 0,98 2,10 
Tuji študenti na izmenjavi pri nas 34 24 
Delež (%) 2,08 1,63 
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− Izmenjava zaposlenih.  
 

Število in delež učiteljev na izmenjavi v tujini 
 2010/2011 2011/2012 
Učitelji na izmenjavi 7 12 
Zaposleni učitelji 59 58 
Delež (%) 8,47 20,69 

 
− Drugi mednarodni dogodki in krajše izmenjave, ki niso zajete v kazalnikih 

mednarodne dejavnosti. Tradicionalno se študenti na NTF udeležujejo mednarodnega 
tekmovanja Virtual Steelmaking, ki ga organizira World Steel Association 
(www.steeluniversity.org), mednarodnega geotabora (www.eugen-ev.de/) ter organizi-
ranih ekskurzij v tujino. 

− Vpis tujih študentov na celotni študij. V letu 2012 je bilo na študij na NTF vseh 
stopenj in programov vpisanih 59 študentov iz tujine. 

− Skupni študijski programi, sodelovanje s tujimi univerzami in drugimi instituci-
jami. Skupnih študijskih programov s tujimi univerzami nimamo. Sodelovanje s tujimi 
univerzami in drugimi institucijami: Technische Universität Clausthal, Nemčija, 
University of Cambridge, Velika Britanija, University of California, Berkeley, ZDA, Fach-
hochschule Aalen – University of Applied Sciences, Nemčija, Technische Universität 
München, Nemčija, Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet Sisak, Hrvaška, Visoka 
banjska škola Ostrava, Češka republika, Metalurško - tehnološki fakultet Podgorica, 
Črna gora, Tehnički fakultet Bor, Srbija, Montanuniversität Leoben, Avstrija, AGH 
Krakow, Poljska, Universität Wien, Avstrija, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerza 
v Beogradu, Srbija, Univerzitet u Zenici, BiH, Politechnika Warszawska, Poljska. Cali-
fornia State University of Los Angeles, ZDA, African University of Science and 
Technology, Nigerija, Technische Fachhochschule “Georg Agricola” Bochum, Nemčija, 
Silesian University of Technology, Gliwice, Poljska, BOKU University of Applied Life 
Sciences, Vienna, AT, Eotvos Lorand University, Budapest, HU, University of Molise, 
IT, Romanian Academy, Institute of Geography, Bukarest, RO, National Institute of 
Hydrology and Water Management, Bukarest, RO, Aristotle University of Thessaloniki, 
GR, Croatian Geological Survey, HR, University of Belgrade, Faculty of Mining and 
Geology, Department of Hydrogeology (FMG), SR, Jaroslav Cerni Institute for Water 
Management, Beograd, SR, University of Silesia, Katowice, PL, AGH University of sci-
ence and technology, Krakow, PL, University of Catania, IT, Pedagogical University of 
Krakow, PL, Technical University Graz, AT, Ruđer Bošković Inštitut, Geološko-
Paleontološki Zavod v Zagrebu, HR, Jagiellonska Univerza Krakow, PL, NGU: Geological 
Survey of Norway, NR, Geological Institute ETH-Zürich, CH, Znanstveno raziskovalni 
laboratorij za raziskave snežnih plazov in drobirskih tokov, Fakulteta za geografijo, 
Moskovska državna univerza, Moskva, RU, Arktični in antarktični raziskovalni inštitut, 
Sankt Petersburg, RU, Inštitut za hidrologijo, Slovaška akademija znanosti, izpostava 
Liptovsky Mikulas, SK, Mednarodna atomska agencija – IAEA, Dunaj, AT, Nacionalni 
laboratorij za gradbeništvo – LNEC, Lizbona, PT, Wasser Ressourcen Management, 
Joanneum Research, Graz, AT. 
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− Izvajanje ukrepov za povečevanje internacionalizacije in mobilnosti ter njihov 
učinek. Ne izvajamo posebnih ukrepov. 

− Izvajanje predmetov (tudi) v tujem jeziku oziroma učnih enot (tudi) v tujem 
jeziku.  
 

Število in delež tujih učiteljev na NTF, ki izvedejo v celoti vsaj en predmet. 
 2010/2011 2011/2012 
Št. tujih učiteljev 1 0 
Vsi zaposleni učitelji 59 58 
Delež (%) 1,70 - 

 
Število in delež tujih učiteljev na NTF, ki izvedejo del predmeta ali določenega predavanja 

 2010/2011 2011/2012 
Št. tujih učiteljev 7 5 
Vsi zaposleni učitelji 59 58 
Delež (%) 11,86 8,62 

 
V letu 2011/2012 smo na NTF gostili 8 tujih znanstvenih delavcev, raziskovalnih 

delavcev, ki so sodelovali pri pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem procesu ter sodelo-
vali pri umetniškem delu. 

Za študente na gostovanju se običajno (v primeru manjšega števila) izvedejo konzul-
tacije v tujem jeziku. 
− Priznavanje v tujini opravljenih študijskih obveznosti. Študijskih obveznosti 

opravljene v tujini se študentom priznajo in pri tem ni težav (izmenjave Erasmus). 
− Sodelovanje med članico in univerzitetnimi službami na tem področju. Sodelo-

vanje poteka zgledno. 
− Doseganje strateških ciljev mednarodne dejavnosti. Fakulteta je na mednarodnem 

področju zelo aktivna pri izmenjavi študentov in učiteljev, ne pa toliko pri samem 
zaposlovanju tujih pedagoških in raziskovalnih sodelavcev, saj za to ni ustreznih sred-
stev. 

 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področ-
ju (največ tri)  

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Povečano delovanje univerzitetnih učiteljev NTF kot 
gostujočih profesorjev ali raziskovalcev, za več kot en 
mesec. 

Delovanje univerzitetnih učiteljev NTF 
kot gostujočih profesorjev ali raziskoval-
cev vpliva na mednarodno vpetost, 
prepoznavnost in kakovost. 

Opazno povečanje števila domačih študentov na 
izmenjavi v tujini preko programa Erasmus 

Izkušnja s študijem v tujini je za študen-
te zelo koristna 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in 
izzivi na področju (največ tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Zmanjšanje števila tujih učiteljev, ki izvedejo v celoti 
ali del predmeta ali določenega predavanja 

Za dodatna zaposlovanja so potrebna 
dodatna finančna sredstva 

Ne obstaja fond za financiranje daljših obiskov 
učiteljev v tujini. 

Uvedba fonda za daljše izmenjave oz. 
gostovanja. 

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu najbolj 
vplivale na kakovost področja (največ tri izmed zgoraj 
navedenih) 

Obrazložitev za izbor točke 
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Povečano delovanje univerzitetnih učiteljev NTF kot 
gostujočih profesorjev ali raziskovalcev, za več kot en 
mesec 

Izboljšanje kakovosti študija in razisko-
valne odličnosti ter večja mednarodna 
prepoznavnost fakultete in univerze. 

Opazno povečanje števila domačih študentov na 
izmenjavi v tujini preko programa Erasmus 

Izkušnja s študijem v tujini je za študen-
te zelo koristna 

Zmanjšanje števila tujih učiteljev, ki izvedejo v celoti 
ali del predmeta ali določenega predavanja 

Za dodatna zaposlovanja so potrebna 
dodatna finančna sredstva 

 

Raziskovanje, razvojna in umetniška dejavnost 

Znanstveno raziskovalno delo je na oddelkih NTF v letu 2012 potekalo v sklopu 
sedmih raziskovalnih programov (v petih je UL NTF nosilec in v dveh kot sodelujoči part-
ner), štirih temeljnih, osmih aplikativnih in dveh podoktorskih raziskovalnih projektov, 
dveh podoktorskih projektov, usposabljanja 17 mladih raziskovalcev financiranih od ARRS 
in 7 mladih raziskovalcev iz gospodarstva in ARRS projektih bilateralnega sodelovanja (9). 
Raziskovalne aktivnosti so potekale tudi v okviru drugih projektov, ki jih sofinancirajo 
ministrstva: MVZT – Urad UNESCO: projekti IGCP (3). Uspešno nadaljevanje izvajanja 
Infrastrukturnega programa RIC NTF UL (OMM), ki deluje kot infrastrukturna in tehnična 
podpora raziskavam na oddelkih NTF. Število mladih raziskovalcev se je v letu 2012 zmanj-
šalo na 17, kar je za 5 manj kot v letu 2011. 5 mladih raziskovalcev je v letu 2012 uspešno 
zaključilo obveznosti z zagovorom doktorata. Za leto 2012 nismo na razpisu ARRS dobili 
nobenega odobrenega mentorja mladim raziskovalcem. V letu 2012 smo imeli na fakulteti 
128 zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, registriranih kot raziskovalci pri ARRS 
(v bazi ARRS), kar je za 1 manj kot v letu 2011. 

Število znanstvenih objav (WOS) za preteklo leto se je zmanjšalo s 94 na 75, hkrati 
s tem pa se je povečalo število čistih citatov, in sicer s 712 na 912. Slednje kaže na pove-
čanje kakovosti in aktualnosti naših raziskav. Z namenom povečanja števila znanstvenih 
objav, predlagamo uvedbo sistema za spodbujanje znanstveno-raziskovalnega dela in 
umetniškega dela zaposlenih. Konkretno bi za zagotavljanje pomoči raziskovalcem pri 
doseganju še boljših rezultatov pri objavi publikacij lahko razmislili o namenskih sredstvih 
za plačilo stroškov lektoriranja prispevkov (lektoriranje s certifikatom AJE), že napisanih v 
tujem jeziku, ki bodo poslani v objavo v tuje znanstvene revije in mednarodne znanstvene 
monografije v posameznem študijskem letu. 

Na raziskovalnem področju so v letu 2012 oddelki NTF mednarodno sodelovali na 
enem EU projektu 7. OP, v dveh projektih TEMPUS, na treh projektih strukturnega sklada 
Program Cilj 3: Evropsko transnacionalno teritorialno sodelovanje: (2 projekta programa 
Jugovzhodna Evropa (eden se je zaključil 30.4.2012, drugi se je pričel 1.12.2012) in 1 
projekt programa Srednja Evropa, ki se je pričel 1.9.2012). Raziskovalci, zaposleni na 
oddelkih NTF, so sodelovali preko COST akcij (7) na COST projektih. Z namenom pridobi-
vanja povezav za raziskovalna sodelovanja in prijave na mednarodne razpise za projekte so 
sodelovali tudi v devetih projektih bilateralnega sodelovanja s 7 različnimi državami. V 
primerjavi z letom 2011 se je povečalo število COST akcij s 4 na 7, število bilateralnih 
projektov pa zmanjšalo z 11 na 9.  

V letu 2012 so raziskovalci nadaljevali z delom kot partnerji na projektu MNT-
Era.Net II projektu pridobljenem v 2010. V letu 2012 je pričelo financiranje in potekalo delo 
tudi na dveh v letu 2011 na novo pridobljenih projektih Eureka. Raziskovalne aktivnosti 
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zaposlenih na NTF so potekale tudi v okviru samostojnega raziskovalnega zavoda Center 
odličnosti »Vesolje.net«, katerega je v 2010 so-ustanovila NTF. V letu 2012 je NTF sodelo-
vala s petindvajsetimi javnimi raziskovalnimi zavodi, s katerimi je imela 22 projektov. To je 
enako kot v letu 2011. Tudi število projektov z negospodarstvom se v primerjavi z letom 
2011 ni spremenilo (22). Glede na leto 2011 se je povečalo sodelovanje z gospodarskimi 
družbami od 19 v letu 2011 na 34 v letu 2012, s katerimi je sodelovala v enajstih projektih.  

 
Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 
področju (največ tri)  

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Povečanje števila čistih citatov delavcev NTF s 712 
na 912 

Večja kakovost in mednarodna odmevnost 
našega znanstveno-raziskovalnega dela, 
naša prepoznavnost na mednarodnem 
raziskovalnem področju  

Povečano sodelovanje z gospodarskimi družbami 
kljub gospodarski krizi  

Krepitev sodelovanja z gospodarstvom in 
preplet znanja in izkušenj  

Nagrade študentov študijskega programa Oblikova-
nje tekstilij in oblačil v Sloveniji in tujini kot tudi 
Izredno bogata je bila tudi umetniška dejavnost 
pedagoških delavcev katedre  

Dokazilo o visoki kakovosti študija 
oblikovanja tekstilij in oblačil na naši 
fakulteti in njegova prepoznavnost v 
mednarodnem prostoru 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in 
izzivi na področju (največ tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Zmanjšanje števila mladih raziskovalcev financira-
nih z ARRS ob hkratnem neuspehu pri prijavi 
mentorstev mladim raziskovalcem 

Povečanje števila točk SICRIS, ki predstav-
lja merilo za izbor mentorjev mladim 
raziskovalcem  

Zagotavljanje virov za nemoteno delovanje EU 
projektov 

Skrajšanje časa povrnitve stroškov sofi-
nanciranja 

Zagotavljanje virov za nemoteno znanstveno in 
umetniško raziskovalno delo in delovanje Infrastru-
kturnega centra 

Spodbujanje raziskovalcev za prijave na 
različne razpise 

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu 
najbolj vplivale na kakovost področja (največ tri 
izmed zgoraj navedenih) 

Obrazložitev za izbor točke 

Povečanje števila čistih citatov delavcev NTF Znanstvena odličnost 
Prva nagrada študenta oblikovanja tekstilij in oblačil 
na mednarodnem tekmovanju v Moskvi 

Odličnost na področju umetniškega dela 
na NTF in mednarodna odmevnost 

Povečano sodelovanje z gospodarskimi družbami 
kljub gospodarski krizi 

Krepitev sodelovanja z gospodarstvom in 
preplet znanja in izkušenj 

 

Knjižnična in založniška dejavnost 

Knjižnice NTF sistematično nabavljajo in zbirajo strokovno literaturo z vseh področij 
naše fakultete. V letu 2012 je bilo število aktivnih uporabnikov 1899, kar je za 170 upora-
bnikov več kot v letu 2011. Med uporabniki so bili študentje rednega in izrednega študija 
na vseh treh stopnjah, srednješolci, zaposleni, upokojenci, tuji državljani. Od tega je bilo 
92,58 aktivnih uporabnikov z NTF in 96,44 aktivnih uporabnikov z UL. Število izposojenih 
knjižničnih enot na dom in v čitalnico je v letu 2012 znašalo 30194 in ostaja približno 
enaka kot v preteklem letu. To kaže na zelo dobro tematsko založenost naših knjižnic. 
Gradivo je dosegljivo v več izvodih in večjemu številu študentov. 
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Prirast enot gradiva v letu 2012 je 1417 enot, kar je za 569 enot manj kot v letu 
2011. Razdeljeno je na knjige, zaključena diplomska, magistrska in doktorska dela, ter 
serijske publikacije. Manjši prirast je posledica finančne krize na fakulteti v drugem polletju 
in s tem omejena nabava na najnujnejše. Študijska literatura je ustrezna in dostopna vsem 
uporabnikom. Le-ti so s storitvami knjižnice zadovoljni. V knjižnicah NTF je na voljo 
študentom 27 računalnikov z dostopom do interneta. Namenjeni so iskanju gradiva. 
Izvajamo individualna izobraževanja uporabnikov za samostojno delo na računalnikih, za 
samostojno iskanje in poizvedovanje po sistemu OPAC, ter digitalni knjižnici UL (DIKUL). 
Sodelavci knjižnic NTF so vključeni v delo OSICN. 

NTF je založnik dveh revij, in sicer znanstvene in strokovne revije Tekstilec in znans-
tvene revije RMZ - Materials and Geoenvironment (Materiali in geookolje). V letu 2012 
smo izdali 4 številke vsake revije.  

Znanstveni časopis RMZ - Materials and Geoenvironment je v letu 2012 obsegal 
volumen 59, katerega obseg je bil podoben volumnu 58 v letu 2011. Celoten letnik (vol. 
59) je obsegal 31 avtorskih pol (v letu 2011 30 avtorskih pol), od tega je bilo 23 avtorskih 
pol (24 avtorskih pol v letu 2011) znanstvenega in 8 avtorskih pol (6 avtorskih pol v letu 
2011) strokovnega besedila. 

 
Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področ-
ju (največ tri)  

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Ustreznost in dostopnost študijskega gradiva vsem 
študentom 

Povečana kakovost in učinkovitost 
študija 

Redno izdajanje revije Tekstilec in znanstvenega 
časopisa RMZ-MG s kakovostnimi članki, ki imajo 
vsako leto več citatov 

Povečanje kakovosti revij, dostopnost 
do vsebine v različnih bazah, večja 
prepoznavnost NTF 

Objava znanstvenih in strokovnih člankov v sloven-
skem jeziku  

Skrb za ohranjanje slovenske strokovne 
terminologije 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in 
izzivi na področju (največ tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Potreba po daljšem odpiralnem času knjižnice Zaposlovanje dodatnih kadrov ali 
prerazporeditev obstoječih 

Pomanjkanje čitalniških mest v knjižnicah NTF Preureditev knjižnic z povečanjem 
čitalniških mest   

Padec števila tiskanih enot gradiva v knjižnicah in 
izdanih študijskih gradiv zaradi varčevalnih ukrepov 

Povečati sredstva namenjena za nakup 
in izdajo gradiv 

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu najbolj 
vplivale na kakovost področja (največ tri izmed zgoraj 
navedenih) 

Obrazložitev za izbor točke 

Redno izdajanje revije Tekstilec in znanstvenega 
časopisa RMZ-MG s kakovostnimi članki, ki imajo 
vsako leto več citatov 

Pomembnost založniške dejavnosti za 
prepoznavnost NTF doma in v tujini 

Padec števila tiskanih enot gradiva v knjižnici in 
izdanih študijskih gradiv zaradi varčevalnih ukrepov 

Študijska gradiva so poleg kakovostnih 
predavanj izrednega pomena za kakovo-
stno izvajanje pedagoškega procesa 

Pomanjkanje čitalniških mest v knjižnicah NTF Ne omogoča kakovostnega učenja 
študentov 
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V letu 2012 smo izdali le 1 učno gradivo na Oddelku za materiale in metalurgijo, kar 
na ravni fakultete pomeni 11 študijskih in strokovnih publikacij manj kot v letu 2011. 
Razlog za to, da preko založniške dejavnosti ni bilo izdano večje število študijskega gradi-
va, so strogi varčevalni ukrepi. V letu 2012 smo v sodelovanju izvedli eno posvetovanje in 
izdali zbornik 13. strokovnega posvetovanja z mednarodno udeležbo Gospodarjenje z 
odpadki - GzO'12, Brdo pri Kranju, 30. avgust 2012. 

 

Investicije in vzdrževanje, prostori in oprema 

Za kazalnik kakovosti »investicije in vzdrževanje, prostori in oprema« je bila izdelana 
naslednja podrobnejša analiza parametrov in ugotovljeni naslednji zaključki: 
− Prostori in oprema za organizirane in neorganizirane oblike študijskega proce-

sa. V nekaterih učilnicah smo uspeli posodobiti projektorske sisteme in dodatno vzpo-
staviti informacijsko-komunikacijsko opremo. Zaradi pomanjkanja lastnih sredstev tudi 
v letu 2012 nismo uspeli realizirati načrtovane zamenjave oken in sanacijo električne 
instalacije na Aškerčevi ter sanacijo objekta na Snežniški 5 v skladu z ugotovitvami 
požarne inšpekcije. 

− Informacijska in komunikacijska oprema učilnic, laboratorijev za vaje in drugih 
prostorov. Vse v letu 2012 načrtovane investicije v opremo in objekte so prestavljene 
v leto 2013 s posebnim poudarkom v bodoče na investicijskih vlaganjih, ki prispevajo k 
racionalni rabi energije. V letu 2011 smo sodelovali pri izdelavi študije Inovacijsko raz-
vojnega inštituta Univerze v Ljubljani, v programu Energetske sanacije stavb Univerze v 
Ljubljani. 

 
Ključni dosežki, prednosti in dobre prakse na 
področju 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Delna prenova in adaptacija nekaterih laboratori-
jev in predavalnic 

Izboljšanje študijskih pogojev in zagotavlja-
nje varnosti 

Nakup nekaj kosov nove laboratorijske opreme Boljši raziskovalni, delovni in študijski 
pogoji 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave 
in izzivi na področju 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Opremljenost laboratorijev ni zadovoljiva in je 
večinoma zastarela 

Nakup nove laboratorijske opreme oz. 
gostovanje v laboratorijih ustanov, s 
katerimi imamo podpisane sporazume o 
sodelovanju 

Pomanjkanje lastnih sredstev za investicije v 
raziskovalno opremo 

Sistemsko iskanje razpisov za pridobivanje 
sredstev za nakup raziskovalne opreme 

Razpršena odgovornost naročanja po oddelkih Centralna nabava in skupno naročanje 
Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu 
najbolj vplivale na kakovost področja 

Obrazložitev za izbor točke 

Nakup nekaj kosov nove laboratorijske opreme Boljši raziskovalni, delovni in študijski 
pogoji 

Razpršena odgovornost naročanja po oddelkih Centralna nabava in naročanje 
Pomanjkanje lastnih sredstev za investicije v 
raziskovalno opremo 

Sistemsko iskanje razpisov za pridobivanje 
sredstev za nakup raziskovalne opreme 
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Informacijski sistem 

Za kazalnik kakovosti »informacijski sistem« je bila izdelana naslednja podrobnejša 
analiza parametrov in ugotovljeni naslednji zaključki: 
− Informacijski sistem za študijsko dejavnost 

• Podpora študijskemu procesu. Vzpostavljen je elektronski sistem prijav, eviden-
tiranja in obveščanja glede izpitov VIS e-študent, ki deluje uspešno in ga poleg 
študentov uporablja tudi študentski referat. 

• Zbiranje podatkov za kazalnike na različnih področjih in omogočanje prip-
rave različnih analiz in poročil. Ureja ga. Marija Petek (strokovna delavka za 
področje znanstveno-raziskovalnega dela na NTF). 

• Informacijska podpora izvajanju študentskih in drugih anket. Študentske 
ankete se izvajajo. 

− Informacijska podpora učnemu procesu  
• Informacijska in komunikacijska oprema učilnic, laboratorijev in drugih 

prostorov (v poglavju Investicije in vzdrževanje, oprema in prostori). 
• Spletna učilnica, podpora študiju na daljavo. Zaenkrat ni v uporabi. 
• Specializirana programska orodja. Več sodobnih programskih orodij; ESRI Arc-

GIS, Mathematica, posamezno AutoCAD, AquaChem in ostalo. 
− Informacijski sistem za knjižnično dejavnost. Uspešno se uporabljata sistem 

COBISS in SICRIS. 
− Informatika za podporo vodenju raziskovalnih projektov (npr. ali je enotna na 

članici, ima vsak laboratorij posebno, bi bilo smiselno imeti skupno univerzite-
tno). Ureja ga. Marija Petek, smiselno bi bilo imeti skupno univerzitetno podporo. 

− Poslovna informatika (FRS). Uspešno se uporablja računovodski sistem IS-EDICO. V 
sklopu tega bi bilo potrebno urediti tudi centralno evidenco potnih in projektnih nalo-
gov ter bazo centralnega naročanja. 

− Kadrovska informatika. Obstaja opcija uporabe v sistemu IS-EDICO, toda zaenkrat ni 
v uporabi. Uporablja se drug kadrovski program. 

− Povezanost informacijskih sistemov (na članici, npr. študijske in poslovne 
informatike, med članico in UL). VIS in EDICO sta dnevno povezana, kadrovski sis-
tem žal ni. 

− Prenova poslovnih procesov in njihova informatizacija. V 2012 ni bilo prenove. 
− Spletne strani (prenova, nadgradnja), obveščanje študentov, javnosti, social 

networking. Spletne strani se sproti posodabljajo in služijo obveščanju, večje prenove 
v 2012 ni bilo. Občasno so izražene želje po večji preglednosti podstrani. 

− Kakovost informacijskih storitev: Zadovoljstvo uporabnikov, Razpoložljivost 
storitev (npr. pogostnost izpadov), Dostopnost do informacij, Pravilnost poda-
tkov, Sodelovanje med članico in univerzitetnimi službami na tem področju 
(informiranje, odzivnost, podpora, skupna naročila, dobre prakse, priložnosti 
za izboljšave). Storitve so razpoložljive, izpadi so le cca 1x/leto, popravke javljajo 
uporabniki, ažurirajo jih predstavniki NTF. 
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− Varnost informacijskih rešitev. V sklopu sistema Windows je v uporabi Windows 
Security Essentials in vzpostavljeni so standardni varnostni protokoli, nekaj dodatne 
opreme je nabavljeno ločeno po oddelkih. V letu 2012 ni bilo opaznih težav z vdori. 

− Stroškovni vidik informatike. Gre za utečen sistem, zato ni podatkov za spremembe 
v letu 2012. 

 
Ključni dosežki, prednosti in dobre prakse na področju Obrazložitev vpliva na kakovost 
Povezava EDICO+VIS s kadrovskim sistemom, dogradi-
tev sistema. 

Vzpostavitev kadrovskega sistema v 
EDICO, ureditev centralne evidence 
potnih in projektnih nalogov ter 
centralnega naročanja. 

Uspešno delovanje sistema VIS e-študent. Enostavnost obveščanja in prijav na 
izpite in kolokvije. 

Spletna baza zapisnikov sej senata in posameznih 
oddelkov. 

Dostopnost do informacij, arhiviranje 
na enem mestu. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in 
izzivi na področju 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Povezava EDICO+VIS s kadrovskim sistemom. Vzpostavitev kadrovskega sistema v 
EDICO. 

Posodobitev in nabava sistema za brezprekinitveno 
napajanje in akumulatorjev UPS, nadomestilo starih 
strežnikov in mrežnih stikal. 

Nabava strojne opreme. 

Pomanjkanje nekaterih specializiranih programov oz. 
licenc za modeliranje. 

Nabava programske opreme. 

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu najbolj 
vplivale na kakovost področja 

Obrazložitev za izbor točke 

Vzpostavitev EDUROAM in LAN mreže na dislocirani 
enoti NTF OG na Privozu. 

Izboljšanje storitev - večja hitrost do 
interneta in omogočanje brezžične 
povezave, vključitev enote v UNI 
omrežje Metulj. 

Informatika za podporo vodenju raziskovalnih projek-
tov. 

Smiselno bi bilo nadgraditi podporo 
oz. imeti skupno univerzitetno 
podporo. 

Pomanjkanje nekaterih specialnih programskih orodij. Delno oteženo delo na računalnikih 
zaradi premajhnega števila licenc. 

 

Človeški viri, osebje 

Število zaposlenih se je v letu 2012 zmanjšalo zaradi upokojitev po ZUJF-u in ne 
nadomestitvijo vseh sproščenih delovnih mest. Na dan 31.12.2012 imamo 187 redno 
zaposlenih in 6 zaposlenih na podlagi pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo. Zaradi 
finančnih problemov smo bili v letu 2012 prisiljeni iskati najracionalnejšo izvedbo pedagoš-
kega procesa in zato ni podaljšanih pogodb za vse zunanje dopolnilne izvajalce, ki so do 
letos na ta način sodelovali v pedagoškem procesu. Zaradi tega se je povečalo število 
pogodbenih sodelavcev in zmanjšalo število zaposlenih. 
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V letu 2012 se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo število MR, ker so 4 končali 
usposabljanje, žal pa nismo bili uspešni pri kandidiranju za mentorje novim MR-jem. Pri 
tehniških sodelavcih je zmanjšanje zaposlitev na OT zaradi upokojitev. 

 
Zaposleni na NTF na dan 31.12.2011 (realizacija 2011) in 31.12.2012 (realizacija 2012) 

 Realizacija 2011 Realizacija 2012 
Visokošolski učitelji in sodelavci 107 99 
Mladi raziskovalci 17 13 
Raziskovalci  12 14 
Tehnični sodelavci 27 24 
Strokovni delavci 43 43 
SKUPAJ 206 193 

Tehniški sodelavci+strokovni delavci=67 (2012) 

 
Zaradi zagotavljanja kakovosti pedagoškega procesa se visokošolski učitelji in zapos-

leni, ki izvajajo strokovne naloge na NTF, kontinuirano izobražujejo na strokovnem in 
pedagoškem področju. V minulem letu je v formalnih oblikah sodelovalo 33, v neformalnih 
oblikah izobraževanja pa 48 zaposlenih. 

 
Izobraževanje kadrov (formalne in neformalne oblike izobraževanja) na NTF 

Oblike izobraževanja Realizacija 2011 Realizacija 2012 
Formalne 43 33 
Neformalne 68 48 

 
Pogodbeno delo (pogodba o delu ali avtorski pogodbi) 

 Realizacija 2011 Realizacija 2012 
Zaposleni znotraj članice 52 82 
Zunanji izvajalci 85 41 

 
Visokošolski učitelji in sodelavci 

 Realizacija 2011 Realizacija 2012 
Visokošolski učitelji 68 65 
Visokošolski sodelavci 39 34 

 
V letu 2012 nismo pridobili nobenega mladega raziskovalca, financiranega iz sred-

stev ARRS. Skupaj se je v celem letu 2012 izobraževalo 17 mladih raziskovalcev ARRS in 8 
mladih raziskovalcev iz gospodarstva. Na dan 31.12.2012 je bilo zaposlenih 13 mladih 
raziskovalcev. 

 
Mladi raziskovalci na NTF (podatki na dan 31.12.) 

 Realizacija 2011 Realizacija 2012 
ARRS 17 13 
Gospodarstvo 8 7 
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Ključni dosežki, prednosti in dobre prakse na 
področju 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Izvolitveni postopki Dobro pripravljene vloge s pomočjo KHKZ 
NTF, hitro odločanje HK UL zato hitra 
napredovanja v višje nazive 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave 
in izzivi na področju 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

ZUJF – z zmanjšanim številom izvajalcev nam je 
uspelo ohraniti pogoje za izvajanje dejavnosti 

Na nekaterih programih bo potrebno 
povečati število izvajalcev 

Neuspešno konkuriranje mentorjev za MR Prilagoditev kriterijev ARRS za visokošolske 
organizacije. Znižana konkurenčnost NTF 

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu 
najbolj vplivale na kakovost področja 

Obrazložitev za izbor točke 

ZUJF 
 

Prisilne upokojitve najodličnejšega pedagoš-
kega in raziskovalnega kadra, zato oteženo 
konkuriranje na razpisih ARRS 

ZUJF Še večja delitev na pedagoške in nepedagoš-
ke delavce, katero zelo poudarja že ZViS 

Varčevanje v že kritičnem obsegu Izrazito podfinanciranje izvajanja pedagoške 
dejavnosti kljub upokojitvam in zmanjše-
vanju števila delavcev in znižanim plačam 
na raven osnovnih 

 

Študenti 

Storitve za študente, tutorstvo 
Tutorski sistem se na posameznih oddelkih NTF močno razlikuje. Na NTF se tutorski 

sistem že izvaja in je vpeljan v študijski proces. Večji poudarek je na tutorstvo tujim štu-
dentom, ni pa izključeno tutorstvo niti ostalim študentom. Še vedno se premalo poudarja 
njegovo delovanje, kot je tudi njihova aktivnost premalo vidna. Študenti ne poznajo nalog 
tutorjev, mnogi niti ne vejo, kdo je tutor. Tutorstvu bo potrebno dati več poudarka, kot 
tudi promocije s predstavitvijo, aktivnim delovanjem ipd. Na članici nimamo »študenta 
tutorja«, ki bi bil več kot nujen. 

 
Študentski svet 

Študentski svet NTF- ŠSNTF je v študijskem letu 2012/2013 odlično deloval. V njem 
je aktivno delovalo 9 članov. Vse seje (redne, izredne) so bile v študijskem letu 2012/2013 
sklepčne. Zastopanost študentov je po oddelčni ureditvi enakopravna, ni pa tu upoštevana 
delitev na stroke. Študentski svet deluje avtonomno. Med študenti in profesorji je dobro 
poznan, tako da se vedno bolj obračajo na nas z željo po sodelovanju. Naša želja je pove-
čati sodelovanje in povezanost študent – profesor. Redni sestanki potekajo vsak prvi torek 
v mesecu. Na sejah obravnavamo habilitacijske zadeve, študentske ankete in mnenja o 
pedagoškem delu, poleg tega pa obravnavamo še aktualne študijske problematike. 

Mandat članov Študentskega sveta je eno leto, kar se je v praksi izkazalo kot prekra-
tko obdobje. S predlogom po podaljšanju mandata članom na dve leti, bi se izognili slabši 
učinkovitosti organa. Delovanje Študentskega sveta je pogojeno tudi s financami, ki so v 
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našem primeru zelo omejene. Večino proračuna ŠSNTF pridobi iz prispevka študentov ob 
vpisu, ki znaša 3€. 

 
Interesna dejavnost 

Študenti NTF se lahko udejstvujejo v športni, izobraževalni in raziskovalni smeri. 
Športne dejavnosti se izvajajo v sodelovanju s Športno zvezo Univerze v Ljubljani, kar v 
praksi pomeni, da ŠSNTF prispeva del sredstev za prijavnine tekmovalnih ekip. Izobraževal-
ne in raziskovalne dejavnosti se izvajajo v obliki ekskurzij in taborov. ŠSNTF sofinancira 
izvedbo mnogih projektov, ki jih organizirajo študenti. Stalni, uveljavljeni projekti so: Skok 
čez kožo, modna revija, Georudarijada, Geotabor, Geološko-geografsko-krajinarski tabor, 
Minibook za bruce itd. Za povečevanje prepoznavnosti ŠSNTF se vsako leto izdela promo-
cijski material (majice, knjižice … ), ki študente opozarja na obstoj in pomembno vlogo 
Študentskega sveta. Postavljena je tudi samostojna spletna stran ŠSNTF (http://ntf.si/), kjer 
se podajajo stališča do pedagogov in kjer se študente obvešča o raznih projektih, dejavnos-
tih, dogodkih. Na NTF deluje Skokov odbor, ki organizira brucovanje, na vsaki dve leti pa 
tradicionalno prireditev »Skok čez kožo«, ob katerem se zgodijo tudi posveti vseh treh 
montanističnih strok, ter Organizacija študentov geologije, ki organizira geološke tabore in 
ekskurzije. Slednja se bo prestrukturirala in začela delovati izven fakultete, saj je bilo s 
strani fakultete preveč onemogočanja za normalno delovanje. Izven fakultete že deluje 
Društvo študentov metalurgije. 

 
Ključni dosežki, prednosti in dobre prakse na 
področju 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Uvedba elektronskih študentskih anket Hitrejše, enostavnejše ter učinkovitejše izvajan-
je anket. Večja udeležba študentov pri izpolnje-
vanju anket. Želja po spremembi ocenjevalne 
lestvice od -3 do 3 po stari ureditvi od 1 do 5. 
Trenuten sistem ocenjevalne lestvice ni dobro 
zasnovan. 

Kvalitetna in uspešna izvedba vseh zadanih 
projektov 

Študenti z izvajanjem ali udeležbo na obštudij-
skih dejavnostih krepijo svoje znanje in spret-
nosti, kar jim omogoča večjo izostrenost v 
študijskem procesu. Izvedli smo vse začrtane 
projekte po planu dela in finančnem načrtu.  

Zelo dobra obveščenost študentov o obstoju 
in delu ŠSNTF do sedaj 

ŠSNTF zaradi prepoznavnosti lažje izve in reši 
probleme. Prepoznavnost širimo z uspešnim 
delom, resnim pristopom k študijski problema-
tiki, delovanje v interesu študentov in nenazad-
nje prisotnost med študenti. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 
izboljšave in izzivi na področju 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Priznanje naziva inženir pri strokovnih 
naslovih GMT in GIK  

Sprememba klasifikacije iz umetniške vede v 
tehnološko in povrnitev naziva inženir. 

Dvig kvalitete študentskih anket na podlagi 
povratnih informacij o izboljšavah, ki so jih le-
te povzročile, kot tudi sprememba ocenjeval-
ne lestvice na 1 do 5. 

Dejansko upoštevanje predlogov in njihovo 
izvajanje ter javna objava rezultatov anket. 
Študenti le tako vejo, zakaj podajajo ocene in 
kakšen je dejanski rezultat teh anket. 

http://ntf.si/
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Tutorstvo Vpeljava aktivnega tutorstva tudi na OT. 
Potrebna večja angažiranost fakultete! 

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu 
najbolj vplivale na kakovost področja 

Obrazložitev za izbor točke 

Kvalitetna in uspešna izvedba vseh zadanih 
projektov 

Pomembno poslanstvo ŠSNTF, ki krepi zaupanje 
v organ in nadgrajuje študentsko znanje. 

Strogo upoštevanje splošne ocene pedagoga 
pri oblikovanju študentskega mnenja. 

Ocena študentske ankete močno vpliva na 
končno podajo mnenja ŠSNTF. V pripravi nov 
akt za podajo študentskega mnenja.  

Priznanje naziva inženir pri strokovnih 
naslovih GMT in GIK 

Gre za predvideno kršitev vpisnih pogojev, ob 
kateri so študenti izgubili strokovni naslov 
inženirja.  

 
RAZVOJ SISTEMA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI 

Preverjanje kakovosti programov na NTF 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 vprašan-
ja, kaj pričakujejo od diplomantov, kar smo upoštevali pri pripravi novih programov. Prever-
janje 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 2012 
smo uporabili kvantitativne kazalce kakovosti, v obliki MS Excelovih tabel. Zagotavljanje 
kakovosti na NTF želimo uskladiti z evropskimi standardi in smernicami. Zato želimo v letu 
2013 sistem kakovosti prilagoditi evropski ureditvi zagotavljanja kakovosti, ki določa tako 
standarde za notranje in zunanje zagotavljanje kakovosti ter ostale smernice. S temi smer-
nicami je usklajeno tudi ocenjevanje študentov in njihovo preverjanje znanja. 

Na NTF v letu 2011 ni bil uporabljen instrument zunanje evalvacije in akreditacije. 
Zunanjo evalvacijo kakovosti NTF je bila nazadnje izvajana v šolskem letu 2006/07. 

 

ZAKLJUČEK 

NTF v prizadevanju za dvig kakovosti sledi smernicam univerzitetnih organov in las-
tnim pravilnikom in kodeksom. Izdelava poročila je bila, kot vsa leta doslej, omejena na 
delo članov komisije in sodelovanje z ustreznimi službami NTF, ki razpolagajo s potrebnimi 
podatki. Člani komisije so komunicirali osebno, po telefonu, ali v obliki dopisnih sej po 
elektronski pošti. Pri pripravi na zbiranje podatkov in pisanje poročila so si člani razdelili 
področja spremljanja. Struktura poročila se letos pomembno ni spremenila, je pa nekaj 
novosti, kar otežuje primerjavo podatkov iz prejšnjih let. Problem predstavlja predvsem 
nekoordinirano zbiranje in obdelava podatkov, saj ugotavljamo, da se podobni oziroma 
povsem enaki podatki zbirajo za različne namene. Prav tako smo ugotovili, da podatki na 
različnih ravneh niso povsem primerljivi, zato bi veljalo službe v ta namen povezati in 
uskladiti njihovo delo.  
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Poročilo povzema podatke za šolsko leto 2012/2013 in koledarsko leto 2012. Ker 
sta v poročilu zajeti dve časovni obdobji, smo za večino kazalcev še posebej navedli, na 
katero obdobje se nanašajo. Ugotavljamo, da se je komisija dejavneje ukvarjala le s pripravo 
poročila, ne pa tudi s kvaliteto študija. Kljub dvomu študentske ankete postajajo vedno bolj 
verodostojen in primerljiv kazalec osebne uspešnosti in usposobljenosti učiteljev in sode-
lavcev. 

 
Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 
področju (največ tri)  

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Povečano število mednarodnih izmenjav. Povezovanje s tujimi fakultetami, navezava stikov. 
Povečano sodelovanje z gospodarskimi 
družbami kljub gospodarski krizi  

Krepitev sodelovanja z gospodarstvom in preplet 
znanja in izkušenj  

Uvedba elektronskih študentskih anket Hitrejše, enostavnejše ter učinkovitejše izvajanje 
anket. Večja udeležba študentov pri izpolnjevanju 
anket. Želja po spremembi ocenjevalne lestvice od 
-3 do 3 po stari ureditvi od 1 do 5. Trenuten 
sistem ocenjevalne lestvice ni dobro zasnovan. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 
izboljšave in izzivi na področju (največ tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Neuspešno konkuriranje mentorjev za MR Prilagoditev kriterijev ARRS za visokošolske 
organizacije, 
znižana konkurenčnost NTF 

Povezava EDICO+VIS s kadrovskim siste-
mom. 

Vzpostavitev kadrovskega sistema v EDICO. 

Pomanjkanje lastnih sredstev za investicije v 
raziskovalno opremo 

Sistemsko iskanje razpisov za pridobivanje 
sredstev za nakup raziskovalne opreme 

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu 
najbolj vplivale na kakovost področja (največ 
tri izmed zgoraj navedenih) 

Obrazložitev za izbor točke 

Povečano število mednarodnih izmenjav. Povezovanje s tujimi fakultetami, navezava stikov. 
Neuspešno konkuriranje mentorjev za MR Prilagoditev kriterijev ARRS za visokošolske 

organizacije, 
Znižana konkurenčnost NTF 

Povečano sodelovanje z gospodarskimi 
družbami kljub gospodarski krizi  

Krepitev sodelovanja z gospodarstvom in preplet 
znanja in izkušenj  

 
 
 

POIMENSKI SEZNAM DIPLOMANTOV, MAGISTRANTOV IN DOKTORANDOV 
V LETU 2012 

V nadaljevanju so predstavljeni diplomanti, magistranti in doktorandi, ki so v letu 
2012 zaključili študij na oddelkih, ki na Naravoslovnotehniški fakulteti izvajajo montanisti-
čne študije. 
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Poimenski seznam diplomantov 

Oddelek za geologijo 
Univerzitetni študij: Geologija 

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

1. 
BAJEC 
Domen 

Prostorska hribinska stabilnostna analiza z 
določitvijo zaščitnih ukrepov za varovanje 
brežin v razpokanih kamninah na odseku ceste 
Dragarji - Osilnica 

BIZJAK FIFER 
Karmen 

2. 
RAMŠAK 
Ines Fazna sestava goste kordieritne keramike MIRTIČ Breda 

3. 
BUDAČKI 
Katja 

Hidrogeokemične lastnosti vodnega telesa 
podzemne vode Krška kotlina 

VERBOVŠEK 
Timotej 

4. VRZEL 
Janja 

Hidrogeološka analiza odnosa med plitvim in 
globokim vodonosnikom na Radenskem območ-
ju 

BRENČIČ Mihael 

5. 
ZAKRAJŠEK 
Aleksandra 

Primerjalna analiza stabilnosti podpornega zidu 
na odseku ceste Želin - Spodnja Idrija 

BIZJAK FIFER 
Karmen/ 
JOVIČIĆ Vojkan 

6. 
SMERKOLJ 
Simon 

Sedimentologija, stratigrafija in korelacija jurskih 
plasti slovenskega bazena v dolini reke Kneže 

ROŽIČ Boštjan/ 
ŠMUC Andrej 

7. 
KOROŠA 
Anja 

Refleksijske seizmične raziskave na Vrbini pri 
Krškem 

GOSAR Andrej 

8. 
GUTMAN 
Maja 

Vpliv aktivatorja na karakteristike geopolimerov 
na osnovi metakaolina 

ŠMUC ROGAN 
Nastja 

9. 
ŠTEFANČIČ 
Mateja 

Analiza cikličnosti reliefa na izbranih področjih 
Slovenije 

VERBOVŠEK Timotej/ 
PODOBNIKAR 
Tomaž 

10. 
MILETIĆ 
Snježana 

Izvor materiala iz sedimentnih kamnin iz 
arheološkega najdišča Mošnje 

ZUPANČIČ Nina/ 
ŠMUC Andrej 

11. JERŠE 
Anita 

Makroseizmične raziskave vpliva geološke 
podlage na intenzitete nekaterih potresov na 
širšem območju Ljubljane 

GOSAR Andrej 

12. 
MARKELJ 
Anže 

Geološka karta in triasna stratigrafija severnih 
vznožij Martuljkove gorske skupine 

ŠMUC Andrej 

13. MAURER 
Janez 

Analiza inženirskogeoloških razmer na območju 
mostu "Zakl" v Halozah 

BIZJAK FIFER 
Karmen 

14. TERAN 
Maša 

Opredelitev volumna fosilnega plazu pri Selu v 
Vipavski dolini 

VERBOVŠEK 
Timotej 

 
Univerzitetni študij: Geologija – 1. stopnja 

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

1. AMBROŽIČ 
Bojan 

Mineralogija meteorita Jesenice MIRTIČ Breda/ 
ŠTURM Sašo 

2. VIDMAR 
Ines 

Hidrogeološke razmere v napajalnem zaledju 
reke Savice 

BRENČIČ Mihael 

3. MENCIN 
Eva 

Potresna mikrorajonizacija osrednje Slovenije GOSAR Andrej 
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Zap.št. Priimek in Ime Naslov naloge Mentor/somentor 

4. 
TROBEC 
Ana 

Potresna mikrorajonizacija zgornjega Posočja GOSAR Andrej 

5. 
KERŠMANC 
Teja 

Hidrogeološka analiza vodnega vira Kajčak v 
občini Grosuplje 

BRENČIČ Mihael 

6. 
GREGORIN 
Špela 

Mineraloške in geokemične značilnosti poplav-
nih sedimentov potoka Pšata na območju 
Zaloga pri Cerkljah 

DOLENEC Matej 

7. 
TURNŠEK 
Anita 

Vpliv klimatskih in geoloških faktorjev na 
geokemično sestavo podzemne vode na 
izbranih izvirih v Sloveniji 

VERBOVŠEK 
Timotej 

8. MERNIK 
Natalija 

Geokemična sestava podzemnih vod v karbo-
natnih kamninah osrednje in južne Slovenije 

VERBOVŠEK 
Timotej 

9. 
VODEB 
Petra 

Analiza barve reke Soče 
ŠMUC Andrej/ 
VERBOVŠEK 
Timotej 

10. 
HERMAN 
Polona 

Določanje vplivov snega na fizikalno-kemične 
lastnosti podzemne vode 

VERBOVŠEK 
Timotej 

11. 
ŠVARA 
Astrid 

Jurske in spodnjekredne plasti slovenskega 
bazena v Ponikvanski tektonski krpi 

ROŽIČ Boštjan 

12. 
DOLŽAN 
Erazem 

Strukturni profil vzhodnega dela Polovniške 
antiklinale 

VRABEC Marko 

13. 
GROM 
Nina 

Vulkanski dogodek v campanijskih plasteh 
Slovenskega bazena v profilu Lomno pri 
Krškem 

ROŽIČ Boštjan 

14. DEBELJAK 
Barbara 

Analiza vplivov odlagališča komunalnih 
odpadkov na podzemne vode na primeru 
severovzhodne Slovenije 

BRENČIČ Mihael 

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

Zap.št Priimek in Ime Naslov naloge Mentor/somentor 

1. KOREN 
Andrej Optimizacija jamskega vrtanja VUKELIĆ Željko 

2. MIKULJAN 
Blaž 

Geofizikalne raziskave na območju južnega 
portala predora T1 na železniški progi Divača - 
Koper 

GOSAR Andrej 

3. TANŠEK 
Boštjan 

Analiza uporabe podporja nove generacije v 
Premogovniku Velenje SALOBIR Boris 

4. BIZJAK 
Aleš 

Uporaba georadarja za lociranje podzemnih cevi 
in kablov pri Naravoslovnotehniški fakulteti v 
Ljubljani 

GOSAR Andrej/ 
VIŽINTIN Goran 

5. ZALOKAR 
Matej Metode sanacije zemeljskih plazov LIKAR Jakob 

6. VENTA 
Andrej 

Izvedba raziskovalnih vrtin za določanje zalog 
premoga VUKELIĆ Željko 

7. VENTA 
Matej Cementiranje globokih vrtin VUKELIĆ Željko 
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Univerzitetni študij: Geotehnologija in rudarstvo 

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

1. BALKOVEC 
Simon 

Globoko vrtanje za raziskave in pridobivanje 
nafte in zemeljskega plina 

VUKELIĆ Željko 

2. GLIHA 
Jasna 

Analiza globalne stabilnosti nasipov iz armirane 
zemljine 

VUKELIĆ Željko/ 
JOVIČIČ Vojkan 

3. MEŽNAR 
Mitja 

Geotehnična sanacija plazov LIKAR Jakob 

 
Univerzitetni študij: Geotehnologija in rudarstvo – 1. stopnja 

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

1. MOŠNIK 
Martin 

Odvodnjavanje peščenih plasti nad premoškim 
slojem 

VUKELIĆ Željko 

2. PODPEČAN 
Aleš 

Iskanje starih vojaških podzemnih objektov na 
Sinjem vrhu 

VIŽINTIN Goran 

3. 
SKARLOVNIK 
Nejc 

Izgradnja jamskih križišč z jeklenim ločnim 
podporjem v Premogovniku Velenje DERVARIČ Evgen 

4. 
GROBOVŠEK 
Mateja Tehnologije vgradnje cevovoda v temeljna tla LIKAR Jakob 

 
Oddelek za materiale in metalurgijo 
Visokošolski strokovni študij: Metalurška tehnologija 

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

1. 
ARNUŠ 
Branko 

Izdelava folije iz zlitine EN AW 8011 (AF61) po 
postopku toplo valjanega traku in kontinuirno 
ulitega traku 

SMOLEJ Anton 

2. KOČEVAR 
Robert 

Primerjava tehnologij kokilnega litja ulitka za 
sanitarno armaturo "Ohišje 10-46-09-0" 

MRVAR Primož 

3. 
HALEC 
Nataša 

S steklom infiltrirana dentalna korundna kera-
mika KOSMAČ Tomaž 

4. 
GOŠNJAK 
Branka 

Določanje nukleacijskega potenciala ter selekcija 
cepiva v sivi litini s kroglastim grafitom MRVAR Primož 

5. 
KOLBL 
Jaka Tvorba in redukcija kromitov v žlindrah LAMUT Jakob 

6. 
KODER 
Matjaž Toplotna obdelava jekla ČR2 

BIZJAK Milan/ 
KOSEC Gorazd 

7. 
URLEP 
Peter 

Ponovni zagon delno obnovljene elektrolizne 
celice za pridobivanje aluminija 

MEDVED Jožef 

8. 
HRIBAR 
Alenka 

Analiza uporabnosti metode analize življenjske-
ga cikla v proizvodnji jekla 

KOSEC Borut 

9. 
KAŠMAN 
Rudolf 

Toplotna obdelava odkovkov iz zlitine 
AlSi1MgMn (ENAW6082) 

SMOLEJ Anton 
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Univerzitetni študij: Metalurgija in materiali 

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

1. DOVNIK 
Primož 

Vpliv nizkofrekvenčnega elektromagnetnega 
litja na lastnosti aluminijeve zlitine AA7075 

SMOLEJ Andrej 

2. VRHOVEC 
Anja 

Vpliv časa zadrževanja taline pred litjem na 
mikrostrukturo sive litine s kroglastim grafitom 

MRVAR Primož 

3. IVANUŠA 
Marko 

Jeklena pločevina za oklepnike KOSEC Ladislav 

4. 
BURJA 
Jaka Legiranje titana v jeklo z redukcijo ilmenita 

LAMUT Jakob/ 
TEHOVNIK Franc 

5. 
LAZAR 
Ana 

Električno prevodna inženirska keramika na 
osnovi cirkonijevega oksida 

KOSMAČ Tomaž/ 
KRNEL Kristoffer 

6. 
ABRAM 
Anže 

Hidrotermalna sinteza fotokatalitične prevleke 
iz TiO2 na aluminiju 

MARKOLI Boštjan/ 
DRAŽIĆ Goran 

7. 
TUBIN 
Vanja 

Interakcija dveh enakih ali različnih materialov 
na osnovi aluminija pri povišani temperaturi in 
tlaku 

MEDVED Jožef 

8. KOLEŽNIK 
Mitja 

Jeklo odporno proti lezenju KOSEC Ladislav 

9. 
POŽENEL 
Terezija 

Izboljšanje energijske učinkovitosti elektromo-
torjev z optimizacijo materiala kratkostične 
kletke rotorja 

MEDVED Jožef/ 
MRVAR Primož 

10. 
STEGNE 
Jure 

Koekstruzijsko varjenje aluminijevih zlitin ZORC Borut 

11. 
PODLIPEC 
Boštjan 

Interakcije med izstrelki in pločevino za oklep-
nike 

KOSEC Ladislav 

12. 
STRŽINAR 
Andrej 

Vpliv orientiranosti karbidov pri jeklu OCR12 
VM na lastnost trde prevleke TiAlN 

KOSEC Ladislav/ 
ČEKADA Miha 

13. 
AJLEC 
Tomaž 

Opredelitev tehnologije izdelave cevi iz zlitine 
AlSi7Mg0.6 po postopku nizkotlačnega litja 

MRVAR Primož 

14. DROFELNIK 
Nejc 

Fazna sestava pokrivne žlindre med kontinuir-
nim vlivanjem jekla 

LAMUT Jakob 

 
Univerzitetni študij: Inženirstvo materialov – 1. stopnja 

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

1. 
TURK 
Andrej 

Modeliranje izločanja z uporabo metode "level 
set" KUGLER Goran 

2. 
GNAMUŠ 
Luka 

Toplotna obdelava Sendzimir valjev KOSEC Ladislav 

3. 
KELHAR 
Luka 

Zlitine Ni-Mn-Ga z magnetnim oblikovnim 
spominom 

MARKOLI Boštjan/ 
KOBE Spomenka 

4. 
JESENIČNIK 
Miha 

Selektivna oksidacija zlitine CuSeTe KOSEC Ladislav 

5. 
ISKRA 
Matic 

Optimiranje porabe in zgorevanja zemeljskega 
plina 

KOSEC Borut 
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Poimenski seznam magistrantov 

Oddelek za geologijo 

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

1. SLAVEC 
Petra 

Analiza morfologije morskega dna slovenske-
ga morja 

ZUPANČIČ Nina/ 
ČERMELJ Branko 

 
Oddelek za materiale in metalurgijo: Metalurgija (Varstvo okolja) 

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

1. 
KADIŠ 
Miran 

Vpliv tehnoloških parametrov vročega proste-
ga kovanja in geometrije orodij na izdelavo 
jeklenih odkovkov 

KUGLER Goran/ 
TERČELJ Milan 

2. 
ZUPAN 
Franc 

Rekonstrukcija in optimiranje delovanja linije 
za toplotno obdelavo debele jeklene pločevine KOSEC Borut 

 

Poimenski seznam doktorandov 

Oddelek za geologijo 

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

1. 
MILER 
Miloš 

Uporaba SEM/EDS v mineralogiji in geokemiji 
okolja 

MIRTIČ Breda/ 
GORIČAN Špela 

2. 
FERJAN 
Tamara Določanje izvora embaliranih vod BRENČIČ Mihael 

3. 
GALE 
Luka 

Biostratigrafija in sedimentologija norijsko-
retijskih plasti zahodnega Slovenskega 
bazena, Južne Alpe, Slovenija 

ŠMUC Andrej/ 
JURKOVŠEK 
KOLAR Tea 

 
Oddelek za geologijo: varstvo okolja - predbolonski 

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

1. 
JEMEC AUFLIČ 
Mateja 

Uporaba metode permanentnih sipalcev v 
geologiji kot podpora pri proučevanju plazlji-
vih območij 

KOMAC Marko/ 
PIRC Simon 

2. ROKAVEC 
Duška 

Raziskovanje in izkoriščanje izbranih neko-
vinskih mineralnih surovin v pogojih geološ-
kih danosti, prostora in trga 

MIRTIČ Breda 

 
Oddelek za materiale in metalurgijo 

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

1. 
KLANČNIK 
Grega 

Termodinamična karakterizacija aluminijevega 
in cinkovega kota ternarnega sistema Al-Sb-
Zn 

MEDVED Jože/ 
MARKOLI Boštjan 

2. 
BOMBAČ  
David 

Atomistične simulacije kinetike izločanja v 
večkomponentnih zlitinah z atomi legirnih 
elementov na intersticijskih in/ali substitucij-
skih mestih kristalne mreže 

KUGLER Goran/ 
TURK Radomir 
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Zap.št. Priimek in Ime Naslov naloge Mentor/somentor 

3. 
PASKVALE 
Srečko 

Zaščitne prevleke na osnovi ogljika, narejene 
s fizikalnimi postopki nanašanja iz parne faze 

DOLINŠEK Janez/ 
KOVAČ Janez 

4. 
GORJAN 
Lovro 

Odstranjevanje veziva iz nizkotlačnih brizga-
nih oblikovancev 

KOSMAČ Tomaž 

5. FAZARINC 
Matevž 

Temperaturno utrujanje kovinskih materialov 
s funkcionalno porazdeljenimi lastnostmi 

TERČELJ Miran 

6. 
KASTELIC 
Sebastjan 

Postavitev fizikalno-matematičnega modela 
za spajanje tlačno ulitih delov iz aluminijevih 
zlitin z gnetenjem 

MRVAR Primož/ 
TUŠEK Janez 

7. 
KARPE 
Blaž 

Določitev konvektivnih spremenljivk pri 
procesu hitrega strjevanja na vrtečem se valju 

KOSEC Borut/ 
BIZJAK Miran 

8. 
GONTAREV 
Jurij 

Vpliv nukleacijskega potenciala in ohlajevalne 
hitrosti na mikrostrukturo litine iz zlitinskega 
sistema Fe-C-Cr-W-Mo-V 

MRVAR Primož/ 
DOBERŠEK Mirko 

9. 
JOVANOVIĆ 
Miloš Zlepi v zvarih maloogljičnih jekel KOSEC Ladislav 

 
 
 

 
Povzetek poročila pripravil: doc.dr. Jože Kortnik  
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GeoZS   
DELO GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE ZA MzIP – DE/ 
SEKTOR ZA ENERGETIKO IN RUDARSTVO V LETU 2012 

Geološki zavod Slovenije (GeoZS) je na podlagi sprejetega programa dela za Mini-
strstvo za infrastrukturo in prostor - Direktorat za energijo / Sektor za energetiko in rudars-
tvo, v letu 2012 nadaljeval z izvajanjem nalog. Osnovna izhodišča za program dela izha-
jajo iz zakonskih določil, opredeljenih v zakonskih in podzakonskih aktih Republike Slove-
nije, ustanoviteljskih aktov Geološkega zavoda Slovenije, zahtev/direktiv EU in zahtev 
Sektorja za energetiko in rudarstvo pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, s katerim je 
usklajen letni program. Program predstavlja strokovne in razvojne naloge, in sicer obsega 
izdelavo, zbiranje, vrednotenje in posredovanje geoloških podatkov in dokumentacije ter 
pripravo strokovnih podlag iz geologije in rudarstva za potrebe Sektorja za energetiko in 
rudarstvo.  

Delo v letu 2012 je zajemalo tako nadaljevanje utečenih nalog, kot tudi nove naloge, 
ki jih predvideva prenovljeni Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10-pop., 
76/10, 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZRud-1) v 18. členu (naloge rudarske javne službe), in 
sicer da GeoZS opravlja naslednje naloge: 1. izdeluje strokovne podlage za državno rudar-
sko strategijo, 2. vodi in vzdržuje rudarsko knjigo, 3. prevzema vzorce, ki se jih pridobi ob 
raziskovanju mineralnih surovin, in rudarsko tehnično dokumentacijo, ki je bila pred zaprt-
jem rudnikov uporabljena ob izkoriščanju mineralnih surovin. Vendar glede na dejstvo, da 
podzakonski akti novega ZRud-1 še niso sprejeti, to delo še ni steklo v celoti.  

 
Program je potekal v treh sklopih nalog: 
1. Izdelava strokovnih podlag  
2. Informacijska infrastruktura  
3. Raziskave nacionalnega pomena 

 
V prvem sklopu so bile zajete naslednje naloge: (1) Strokovne podlage za državno 

rudarsko strategijo, (2) Mnenja in soglasja, v kateri so (a) izdelava strokovnih podlag za 
prostorsko načrtovanje, in sicer na nivoju države in občin ter (b) skladnosti z državnim 
programom gospodarjenja; nadalje (3) Evropske zadeve, vključno z evropskimi projekti. 

V drugem sklopu, informacijski infrastrukturi, je bilo zajeto: (4) Vzpostavitev, 
vodenje in vzdrževanje rudarske knjige (a) rudarskega katastra in (b) rudarskega regis-
tra ter naloge vezane na (c) letno poročanje (enotni obrazci) ter (d) pregled in urejanje 
prostorov. Naslednja naloga (5) Izpisi za MzIP in komunikacija z javnostmi vsebuje (a) 
posredovanje geoloških podatkov, namenjenih rudarstvu, z vodenjem evidence le-teh, (b) 
pregledna karta raziskovalnih in pridobivalnih prostorov, (c) izdelava letne bilance stanja 
mineralnih surovin v R Sloveniji, (d) priprava in tiskanje letnega biltena Mineralne surovine. 
Tretja naloga tega sklopa je (6) Baza vseh nahajališč mineralnih surovin, vključno z 
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internetno aplikacijo ter zadnja (7) Arhiv: Dokumentacija zaprtih rudnikov, vključno 
z nalogo spremljava geoloških raziskav in prevzem vzorcev. 

V tretjem sklopu so bile zajete raziskave nacionalnega pomena, ki obsegajo nasled-
nje ekspertize: (8) Oceno stanja in vrednotenje nahajališč tehničnega kamna v posa-
meznih občinah v Sloveniji, nadalje (9) Geotermalni viri in (10) Karta premogov 
Slovenije. 

 

1. IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG 

Strokovne podlage za Državno rudarsko strategijo – dr. Slavko V. Šolar, Jože 
Štih, Andreja Senegačnik 

V letu 2012 smo izvajali določila Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi 
surovinami - splošni načrt; skupaj s pripadajočimi dokumenti. Na tej podlagi smo nadalje-
vali z izdajo soglasij o skladnosti s programom.  

Glavna aktivnost je bila priprava osnutka Državne rudarske strategije (DRS). V 
letu 2011 smo izdelali prvi delovni osnutek, ki smo ga v prvi polovici leta 2012 po pripom-
bah popravili in dopolnili (drugi delovni osnutek) ter predali na ministrstvo v ponovni 
pregled. Poleg tega smo izdelali delovni osnutek spremljave kazalcev po Okoljskem poročilu 
splošnega načrta Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami, tako da 
smo zajeli začetno stanje (2007) in stanje leta 2010, ter ju primerjali.  

V nadaljevanju so aktivnosti na osnutku DRS potekale le na podatkovnem delu. 
Dokončano je bilo poročilo: »Strokovne podlage za Državno rudarsko strategijo – podatko-
vni del/analiza«. Poročilo zajema detajlni podatkovni zbir Kazalca uravnotežene oskrbe z 
mineralnimi surovinami za gradbeništvo za leto 2009, 2010 in 2011, ki je za širšo javnost 
delno predstavljen tudi v biltenu Mineralne surovine. 

 

Mnenja in soglasja – dr. Duška Rokavec 

V nalogi Prostorsko načrtovanje za državni in občinski nivo – izdelava stroko-
vnih smernic in mnenj (dr. Duška Rokavec) smo v preteklem letu kot strokovna podpora 
Sektorju za energetiko in rudarstvo izdelali 82 strokovnih smernic in mnenj, ki jih Ministrs-
tvo za infrastrukturo in prostor kot pristojni nosilec urejanja prostora za področje rudars-
tva in mineralnih surovin, v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt 
(Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 57/2012, 109/2012), posreduje 
pripravljavcem prostorske ali projektne dokumentacije. V skladu z ZPNačrt smo izdelali 
pisne smernice in strokovne podlage za občinske prostorske načrte, občinske podrobne 
prostorske načrte in državne prostorske načrte. Izdelane in posredovane strokovne smerni-
ce in mnenja so se navezovale le na področje rudarstva in mineralnih surovin, opremljene 
pa so bile s pripadajočo grafično dokumentacijo pridobivalnih in raziskovalnih prostorov. 
Sklop navedenih nalog pod tem naslovom je plod timskega sodelovanja in je neposredno 
vezan na bazo podatkov ter terenski zajem in popis kamnolomov po občinah, pri čemer 
sodeluje širša skupina strokovnjakov (Rokavec, Senegačnik, Burger, Toman in drugi). 
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V letu 2012 smo obravnavali skladnosti z Državnim programom gospodarjenja 
(dr. Slavko V. Šolar, Andreja Senegačnik) za 6 pridobivalnih prostorov in napisali 7 izjav, 
ker smo en pridobivalni prostor obravnavali dvakrat. Za en primer smo predlagali spremem-
bo navedbe vrste mineralne surovine. Vse naštete izjave o skladnosti so bile tekom leta 
sprotno oddajane Ministrstvu za infrastrukturo in prostor / Sektorju za energetiko in 
rudarstvo. Ugotavljanje skladnosti poteka do sprejetja Državne rudarske strategije po 
merilih Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami. Podatke preverjamo 
po obstoječi literaturi, po poročilih v arhivu GeoZS, po geoloških kartah in tolmačih ter po 
podatkih v bazi nahajališč. Če je potrebno, opravimo tudi terenski ogled lokacije in stanje 
zabeležimo s fotografijami. 

 

Evropske zadeve – dr. Slavko V. Šolar, dr. Duška Rokavec 

Področje mineralnih surovin na nivoju Evropske unije (dr. Slavko V. Šolar, dr. 
Duška Rokavec) je bilo v prvi polovici leta 2012 v znamenju nadaljevanja aktivnosti v 
okviru Raw Materials Initiative, ki se je začela leta 2008. V začetku leta 2011 je bila spreje-
ta nova komunikacija Zagotavljanje surovin za blagostanje Evrope v prihodnosti, predlog za 
evropsko partnerstvo za inovacije glede surovin. Udeležili smo se dogodkov v Bruslju in 
drugje kot nacionalni predstavniki, pa tudi kot eksperti Geološkega zavoda Slovenije, včasih 
tudi v okviru združenja evropskih geoloških zavodov. Med drugim smo izpolnili anketo o 
potrebah po podatkih za analizo snovnih tokov surovin v Evropi ter anketo o kazalcih 
nacionalnih rudarskih politik, zakonodaje, izmenjave informacij, prostorskega planiranja, 
postopkov pridobivanj dovoljenj in drugo.  

Nadaljevalo se je sodelovanje v Raw Materials Supply Group (RMSG). V okviru tega 
smo spremljali akcije, sprejete na plenarnem srečanju RMSG, katera je v novembru v Bruslju 
razpravljala o sledečih temah: Evropsko inovacijsko partnerstvo, ažuriranje diplomatskega 
dialoga s področja surovin, izmenjava dobrih praks in razvoj kazalcev, klasifikacije zalog 
mineralnih surovin UNFC, pregled liste kritičnih surovin, študija uporabe sekundarnih 
surovin ter nove industrijske politike EK. Nadaljevali smo z aktivnostmi v ekspertni skupini 
Mineral Resources - Expert Group (MR-EG). V okviru tega spremljamo sprejete komunikaci-
je in direktive Evropske unije. Sodelujemo pri izmenjavi dobrih praks glede nacionalnih 
politik mineralnih surovin, ki jih pokriva iniciativa COM(2008) 699 final. Posebej je potreb-
no poudariti aktivnosti mapiranja, vezana na direktivo INSPIRE, kakor tudi v Evropi uveljav-
ljeno (a še neobvezno) klasifikacijo zalog in virov po metodologiji Združenih narodov v 
organizaciji UNECE (UNFC klasifikacija).  

Drugi sklop dela je bil projekt Evropski informacijski sistem za podporo politike 
trajnostne oskrbe z energijo in mineralnimi surovinami (EuroGeoSource) (dr. Duška 
Rokavec, Jasna Šinigoj). To je projekt 14 projektnih partnerjev iz dvanajstih držav EU, ki 
ga sofinancira Evropska unija v okviru programa informacijske in komunikacijske tehnologije 
(ICT PSP - CIP). Projekt se je začel leta 2010 in bo trajal tri leta. Glavni cilj projekta Euro-
GeoSource je spletni informacijski sistem za informacijsko in strateško podporo za uravno-
teženo preskrbo Evrope z energetskimi in mineralnimi surovinami. S tem bomo zagotovili 
generalen pregled nad razpoložljivimi prostorskimi informacijami o nahajališčih ogljikovodi-
kov in drugih mineralnih surovin ter potencialnimi kapacitetami za skladiščenje plina in 
nafte (v naravnih zemeljskih strukturah).  
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Tretji sklop dela je bil projekt Načrtovanje trajnostne oskrbe s kamenimi agre-
gati v Jugovzhodni Evropi (SNAP-SEE) (dr. Gorazd Žibret), ki predstavlja nadaljevanje 
konec leta 2011 uspešno zaključenega projekta SARMa. V projekt je vključenih 27 partner-
jev iz 14 držav. Projekt traja od oktobra 2012 do septembra 2014. Eden glavnih ciljev 
projekta je razviti orodje za načrtovanje trajnostne oskrbe z agregati, ki bo služilo kot 
podpora nacionalnemu in regionalnemu načrtovanju oskrbe s primarnimi ter sekundarnimi 
kamenimi agregati na območju Jugovzhodne Evrope.  

 

2. INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA 

Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje rudarske knjige – Andreja Senegačnik 

Ena od nalog po novem ZRud-1 je vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje rudarske 
knjige. Glede na namen uporabe se rudarska knjiga sestoji iz rudarskega katastra in 
rudarskega registra (Andreja Senegačnik, Jasna Šinigoj). Rudarski register in rudarski 
kataster bosta sestavljena iz evidenčne knjige in zbirke listin. Nadaljevali smo s pregledom 
atributov rudarske knjige v predlogu Pravilnika o rudarski knjigi in geoloških podatkih, 
namenjenih rudarstvu in s primerjavo z obstoječo bazo nahajališč mineralnih surovin. 
Ugotavljali smo, ali podatek že obstaja in kakšen poseg v bazi je potreben, da zadostimo 
potrebam rudarske knjige. Do sprejetja Pravilnika o rudarski knjigi in geoloških podatkih, 
namenjenih rudarstvu v Uradnem listu (ko bodo dokončno postavljene zahteve za rudarsko 
knjigo) podatke o območjih raziskovalnih in pridobivalnih prostorov kot tudi podatke o 
nosilcih rudarske pravice za raziskovanje in o nosilcih rudarske pravice za izkoriščanje 
vodimo v bazi nahajališč mineralnih surovin na način kot v predhodnih letih.  

Naloga Letno poročanje (enotni obrazci) (Andreja Senegačnik, Ana Burger) 
zajema delo z letnimi enotnimi obrazci, ki jih izpolnjujejo koncesionarji (nosilci rudarske 
pravice za izkoriščanje mineralne surovine) za svoja nahajališča in pošiljajo na ministrstvo, 
pristojno za rudarstvo, v skladu z Uredbo o načinu določanja plačila za rudarsko pravico 
(Uradni list RS, št. 43/00) in kasnejšimi spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 
41/02, 52/03, 67/04). Poročanje zadeva pridobljeno mineralno surovino, pridobivalni 
prostor ter zaloge in vire. Podatke vsako leto vnesemo v bazo nahajališč mineralnih suro-
vin. Kot že vrsto let smo tudi v letu 2012 najprej sodelovali pri pregledu ter obračunu 
podatkov, ki so jih posredovali koncesionarji za leto 2011, ter konec leta pripravili obrazce 
za leto 2012, tokrat nove rudarske priglasitvene obrazce po Uredbi o rudarski koncesnini in 
sredstvih za sanacijo (Uradni list RS, št. 91/11). Podatki iz obrazcev služijo za izdajo odločb 
za koncesnino, za izdelavo bilance zalog in virov, podporo državnemu programu gospodar-
jenja z mineralnimi surovinami, informiranju javnosti (slovenski in angleški bilten) ter tudi 
kot ena od osnov za izdelavo državne rudarske strategije. 

Skupaj s sodelavci na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor smo nadaljevali z defi-
niranjem mej pridobivalnih prostorov. Naloga Pregled in urejanje prostorov (Ana Bur-
ger) predstavlja pomoč ministrstvu pri določanju območja, kjer je podeljena rudarska 
pravica. Rudarska pravica za izkoriščanje in raziskovanje mineralne surovine po 105. členu 
Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 103/00) je bila podeljena na že obstoječa dovoljen-
ja, ki so navedena v koncesijskih pogodbah. Vendar odločbe le redko navajajo točne meje 
pridobivalnega prostora. V večini primerov se glede teh mej sklicujejo na že prej izdano 
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dokumentacijo. Če je bila rudarska pravica podeljena po 17. členu Zakona o rudarstvu, pa je 
prostor navadno opredeljen v uredbi. Velikokrat so navedeni deli parcel, zato je potrebno 
pregledati dokumentacijo, ki se nanaša na podelitev rudarske pravice.  

 

Izpisi za MzIP in komunikacija z javnostmi – dr. Duška Rokavec, dr. Slavko V. 
Šolar 

Naše delo na nalogi Posredovanje geoloških podatkov, namenjenih rudarstvu, 
z vodenjem evidence le-teh (dr. Duška Rokavec) (do sprejetja pripadajočih pravilnikov 
novega rudarskega zakona, predvsem Pravilnika o rudarski knjigi in geoloških podatkih, 
namenjenih rudarstvu, 22. člen - vrste geoloških podatkov, namenjenih rudarstvu) je vklju-
čevalo posredovanje podatkov in komunikacije v obliki ustnih in pisnih odgovorov na 
poizvedbe s strani različnih inštitucij in organizacij ter gospodarskih subjektov, tako znot-
raj slovenskega prostora kot širše. S tem je vzpostavljena komunikacija med strokovno in 
laično javnostjo, kateri smo kot javni sektor dolžni posredovati verodostojne informacije. 
Vzporedno smo nudili strokovno podporo na usklajevalnih sestankih ministrstva z drugimi 
resorji, občinami idr. V letu 2012 smo posredovali javne podatke / informacije različnim 
javnostim; npr: komunikacije z novinarji (Mladina), veleposlaništvom (slovensko na Češ-
kem), sodnim izvedencem (v zadevi »soški prod«), lokalnimi društvi (npr. Losi iz občine 
Kungota) ter projektnimi organizacijami (v študiji upravičenosti nove železniške povezave 
med Divačo in Ljubljano ter Ljubljano in Zidanim Mostom).  

V nalogi Pregledna karta raziskovalnih in pridobivalnih prostorov (Andreja 
Senegačnik) smo izdelali karti, obe prikazujeta stanje v letu 2012 in sta merila 1:250.000. 
Prva prikazuje nahajališča (ena skupna točka za osnovni pridobivalni prostor in prostor 
širitve istega nahajališča), druga pa posamezne pridobivalne in raziskovalne prostore. Na 
kartah so točkovno prikazani vsi prostori, ki so bili v letih 2000–2012 navedeni v uredbah v 
Uradnem listu RS. Z barvnimi oznakami smo ločili nahajališča/prostore, ki še nimajo konce-
sije, tista s koncesijo, potekle in izbrisane iz registra. Priloženi so seznami nahaja-
lišč/prostorov z imenom nahajališča, vrsto mineralne surovine, občino in koncesionarjem. 

Pregledna letna Bilanca zalog in virov mineralnih surovin v Republiki Sloveniji 
(Andreja Senegačnik) na osnovi veljavne zakonodaje in s stanjem 31.12.2011 je zajela 
podatke leta 2011 za energetske (premog, nafta in plin ter geotermični energetski vir) in 
nekovinske (16 vrst) mineralne surovine. Bilanca je izdelana na osnovi podatkov letnega 
poročanja nosilcev rudarske pravice (enotnih obrazcev). Bilanca obsega: Uvod, I. del - 
Energetske mineralne surovine, II. del - Nekovinske mineralne surovine ter Zbirne tabele; 
skupaj 279 strani. V Uvodu podajamo poleg pojasnil tudi seznam nosilcev rudarske pravice 
in njihovih nahajališč z vrsto mineralne surovine (168 nosilcev), pregled dosedanjih preno-
sov rudarskih pravic na nove nosilce ter seznam poteklih koncesijskih pogodb. V bilanci so 
poleg podatkov o zalogah in virih (bilančne, pogojno bilančne in izvenbilančne zaloge ter 
viri po posameznih kategorijah in skupno, odstotek odkopnih izgub) tudi podatki o proiz-
vodnji posameznih mineralnih surovin v letu 2011 in v zadnjem petletnem obdobju. V 
Zbirnih tabelah so prikazani podatki za posamezna nahajališča. Bilanco smo izdelali za 225 
nahajališč (za 221 nahajališč z odobrenimi pridobivalnimi prostori in za 4 nahajališča z 
odobrenimi raziskovalnimi prostori). 26 nahajališč za izkoriščanje ima po več koncesijskih 
pogodb (tudi za širitve), zato je skupaj dejansko 247 pridobivalnih prostorov.  
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Izdali smo osmo številko biltena Mineralne surovine (v slovenščini) ter tretjo šte-
vilko Bulletin Mineral Resources in Slovenia (v angleščini) (dr. Slavko V. Šolar, Andreja 
Senegačnik), ki seznanjata zainteresirano javnost s stanjem na področju mineralnih suro-
vin v Sloveniji. Publikaciji imata podobno strukturo in razpored vsebin kot predhodni, na 
voljo sta v elektronski in tiskani obliki, poleg podatkov in prispevkov vsebujeta tudi karte. 
Biltena poročata predvsem o letu 2011, izšla pa sta v septembru 2012 v 300 izvodih, 
slovenska verzija ima 187 strani, angleška 14 strani, slednja je v A4 formatu. V prvih 
mesecih leta 2012 so potekali dogovori glede strukture, vsebine in obsega, ter zbiranje 
člankov z dogovori in usklajevanji z avtorji. Precej prispevkov smo predvideli tudi s strani 
sodelavcev GeoZS, zato smo intenzivno pristopili k pisanju člankov. Sledili so pregled 
prispevkov, korekcije, urejanje, postavitev biltena in tehnična priprava za tisk. Kot prejšnja 
leta ima slovenski bilten tri dele, prvi vsebuje letne podatke o proizvodnji in zalogah, drugi 
letna poročila, tretji pa pregledne članke s področja mineralnih surovin. Pri njem je sodelo-
valo 37 avtorjev in soavtorjev. Angleška verzija biltena izhaja na dve leti. Zanjo smo pripra-
vili članke, posamezna besedila smo dali prevesti v angleščino, oblikovali smo podobo 
biltena (postavitev za tisk) ter preverili vsebine kart v angleščini. Angleški bilten zajema 
predgovor, uvod, angleški prevod spletne strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor, 
stanje na področju mineralnih surovin s tabelami o proizvodnji in zalogah ter predstavitev 
spletne strani mineralnih surovin. Elektronske verzije biltenov so na voljo na spletni strani 
GeoZS:  http://www.geo-zs.si/podrocje.aspx?id=68  

Nadaljevali smo sodelovanje z ostalimi institucijami, ki se ukvarjajo s podatki s pod-
ročja mineralnih surovin (ARSO, SURS in GURS). 

 

Baza vseh nahajališč mineralnih surovin, vključno z internetno aplikacijo – 
Jasna Šinigoj 

V okviru naloge Baza vseh nahajališč mineralnih surovin (Katarina Hribernik) 
smo vnesli nove podatke iz prispelih enotnih obrazcev za leto 2011, sledila je njihova 
strokovna in tehnična kontrola. Izdelali smo modul za prenos in dodajanje digitalnih 
enotnih obrazcev v bazo. Prenovili smo pripravo avtomatiziranih izpisov, da bi zadostili 
novi Uredbi o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo (Uradni list RS, št. 91/11). V bazo 
smo sproti dodajali novo skenirano dokumentacijo. Dodali smo dodatne module za vnos in 
pregled skenov (pdf-jev). Bazo smo prilagodili zahtevam ZRud-1. Podatkovni del baze smo 
osvežili na leto 2012. Pregledali smo vse funkcionalnosti in procedure ter jih evidentirali, 
opisali in detajlno definirali operacije, ki se izvajajo. Tako bomo lažje izvedli spremembe, 
povezane z vzpostavitvijo rudarske knjige. Na novi lokaciji Sektorja za energetiko in rudars-
tvo smo namestili zadnjo različico baze uporabnikom in posodobili povezave. Nadaljevali 
smo dela na »podbazi« mineralnih surovin za gradbeništvo. Sledila je sprememba koncep-
tualnega modela baze zaradi tehničnih zahtev internetne aplikacije. Kar zadeva zajem 
območij pridobivalnih in raziskovalnih prostorov je bil v letu 2012 še vedno poudarek na 
strokovni kontroli zajema podatkov, pridobitvi manjkajočih podatkov in zajemu nahajališč, 
ki so na novo pridobili rudarsko pravico.  

 
 

http://www.geo-zs.si/podrocje.aspx?id=68
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V okviru internetne aplikacije (Jasna Šinigoj, Matija Krivic) so sledili popravki, 
dopolnitve ter izvajanje vzdrževalnih del. Dodali smo stanje nahajališč za leto 2011. Sedaj 
uporabnik lahko išče po nahajališčih za leta 2009, 2010 in 2011. Aplikacija je bila v celoti 
prevedena v angleški jezik, da lahko izbiramo med angleščino in slovenščino. Testno smo jo 
postavili na novem ArcGIS strežniku verzije 10. Aplikacija je dostopna na 
http://akvamarin.geo-zs.si/ms, bila je tudi že predstavljena v slovenskem in angleškem 
biltenu Mineralne surovine. Izvajali smo tudi informacijsko podporo evropskemu projektu 
»EU Information and Policy Support System for Sustainable Supply of Europe with Energy 
and Mineral Resources (EuroGeoSource)«, kjer GeoZS vodi delovni paket: harmonizacija 
podatkov. Naredili smo XLS izmenjevalni format za mineralne surovine, ki je delno usklajen 
z INSPIRE DS verzija 2.0. Spremljamo pa tudi direktivo INSPIRE.  

 

Arhiv: Dokumentacija zaprtih rudnikov – Andreja Senegačnik, Ana Burger 

Po 18. in 100. členu ZRud-1 Geološki zavod Slovenije prevzema rudarsko tehnično 
dokumentacijo, ki je bila pred zaprtjem rudnikov uporabljena ob izkoriščanju mineralnih 
surovin za vsa nahajališča, ki so v postopku izbrisa iz rudarskega registra. Med dokumenta-
cijo spadajo rudarski načrti, merske knjige in druga dokumentacija o stanju rudarskih del, ki 
se nanašajo na izkoriščanje. GeoZS po določilih ZRud-1 potrebuje dokumentacijo zaprtih 
rudnikov zaradi vodenja in vzdrževanja rudarske knjige ter izdelave državne geološke karte. 
Naloga Dokumentacija zaprtih rudnikov (Andreja Senegačnik, Ana Burger) predstavlja 
novost v letu 2011, z delom smo nadaljevali v letu 2012. Opravljeno delo lahko razdelimo 
v tri sklope: (1) prevzem dokumentacije zaprtih rudnikov (rudnikov Zagorje in Kanižarica), 
(2) dogovori znotraj GeoZS o ravnanju z materialnim in digitalnim gradivom, (3) priprava in 
oddaja gradiva v digitalizacijo (rudnika Kanižarica in glinokopa Zalog). 

Novost v letu 2011, ki se je nadaljevala v leto 2012, je bila tudi naloga v skladu z 
18. in 29. členom ZRud-1, in sicer Spremljava geoloških raziskav in prevzem vzorcev 
(dr. Duška Rokavec, Martin Toman). V ta namen smo pripravili izhodišča in predlog 
protokola vseh dejavnosti, ki so povezane s to nalogo. Prevzeli smo vzorce prve spremljane 
vrtine, to je geotermalne raziskovalne vrtine Sob-3g v Murski Soboti. Naročnik vrtanja je 
Mestna občina Murska Sobota, izvajalec del pa Nafta Geoterm iz Lendave. Prevzeli smo 
303 vzorce izvrtanine. Vzorci so bili v drobcih in pomešani z izplako, zato smo jih pred 
arhiviranjem morali ustrezno urediti (pranje na situ 0,1 mm in sušenje, vlaganje v označene 
vrečke). Arhivirali smo jih v ta namen predhodno pripravljenih skladiščnih prostorih GeoZS 
na Letališki ulici 27 v Ljubljani.  

 

3. RAZISKAVE NACIONALNEGA POMENA 

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

V nalogi Ocena stanja in vrednotenje nahajališč tehničnega kamna v Sloveniji 
smo obdelali območja občin Kranjska Gora, Bovec in Kobarid.  

Nahajališča v posamezni občini smo ovrednotili na podlagi terenskega in kabinetne-
ga dela. Na terenu smo s prospekcijskimi ogledi nahajališč ugotovili obstoječe stanje v 

http://akvamarin.geo-zs.si/ms
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naravi in na podlagi geoloških in morfoloških danosti ocenili potencialnost virov tehničnega 
kamna za potrebe gradbeništva. Evidentirali smo tudi obstoječo infrastrukturno izgradnjo 
in upoštevali različne omejitve. Na območju občine Kranjska Gora smo evidentirali 33 
nahajališč, na območju občine Bovec 23 nahajališč in na območju občine Kobarid 22 
nahajališč. Skupno smo torej na območju vseh treh občin evidentirali 78 nahajališč, od 
katerih je eno perspektivno, 77 pa jih je neperspektivnih ali pa imajo le omejene možnosti 
pridobivanja kamnine. Med nahajališči z omejenimi možnostmi pridobivanja jih je tudi 5 za 
pridobivanje proda in peska iz reke Soče s podeljeno koncesijo po zakonu o vodah (eno je v 
občini Bovec in štiri v občini Kobarid).  

 

Geotermalni viri – mag. Andrej Lapanje, mag. Dušan Rajver 

Nalogo Geotermalni viri smo izvedli v štirih delih. 
1. Izdelava geotermalne baze na podlagi predloga iz leta 2011. Cilj te baze je 

omogočiti vrednotenje deleža obnovljivih virov energije (OVE) iz geotermalne energije (GE) 
za vključitev v energetsko bilanco R Slovenije. V letu 2012 smo v okviru geotermalne baze 
izdelali bilanco rabe geotermalne energije v letu 2011, ki je sestavljena iz bilance direktne 
rabe geotermalne energije, kamor sodi neposredna raba toplote termalne vode (> 20 °C) 
večinoma iz vrtin in pa odvzem zemljine toplote z geotermalnimi toplotnimi črpalkami z 
različnimi sistemi, vendar brez aerotermalnih toplotnih črpalk.  

2. Izdelava karte in priporočil – toplotne črpalke. Pripravili smo prostorsko 
zbirko podatkov »PotencialGTC« s priporočili za izkoriščanje nizkotemperaturne geoter-
malne energije. Slednja prikazuje slovensko ozemlje razdeljeno na štiri različne kategorije 
glede na možnosti uporabe sistemov GTČ za izrabo nizkotemperaturne geotermalne energi-
je. Kategorije so določene glede na geološke in hidrogeološke danosti ozemlja. S tem je 
prikazano, kje je lahko najpogosteje uporabljen določen sistem GTČ: zemlja-voda navpični 
ali vodoravni ter voda-voda. Podatki so primerni za prikaz v merilu 1:250.000. Podatkovni 
niz je namenjen za objavo, kot prosto dostopen, ob obvezni navedbi vira (Možnosti upora-
be sistemov GTČ 1:250.000, GeoZS, 2013). Podatkovni niz »PotencialGTC« je pripravljen v 
*.shp zapisu skupaj z metapodatkovnim opisom za objavo na portalu MzIP.  

3. Geotermične karte Slovenije - izdelava kart pričakovane globine tempera-
tur 90 °C in 150 °C. Skupne značilnosti obeh geotermičnih kart z globinami izoterm so 
razločne pozitivne anomalije v severovzhodnem delu, ki pripada obrobju Panonskega 
bazena ter območja povprečnih globin v vzhodni Sloveniji in v ožje omejenem pasu osred-
nje Slovenije (Posavje, Ljubljanska kotlina). Podatkovna niza »Pričakovane globine do 
izoterme 90 °C« in »Pričakovane globine do izoterme 150 °C« v *.shp zapisu skupaj z 
metapodatkovnim opisom sta pripravljena za objavo na portalu MzIP.  

4. Pregled postopkov za različne tehnologije in velikosti uporabe geotermal-
ne (in hidrotermalne) energije. Prikazali smo postopek za pridobivanje dovoljenj za 
geotermalne toplotne črpalke in zagotavljanje obnovljivih virov energije pri novi gradnji, 
rekonstrukciji objekta ali investicijsko vzdrževalnih delih na objektu. Pregledali smo tudi, 
kakšne postopke vse je potrebno zasledovati, da bi se lahko izdalo dovoljenje za izvedbo 
geotermalne elektrarne. Pri tem je potrebno vedeti, da je ekonomski potencial geotermalnih 
elektrarn ob današnjem poznavanju geotermalnih lastnosti Slovenije in današnji stopnji 
razvoja geotermalne tehnologije zelo omejen. 
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Karta premogov Slovenije – dr. Miloš Markič 

Za Slovenijo obstoja nekaj tematskih kart o nahajališčih premogov in nekaterih last-
nostih o njih, vendar so te karte razmeroma stare in večinoma ne prikazujejo niti osnovne-
ga geološkega konteksta, v katerem premogi na ozemlju Slovenije nastopajo. Razen karte, 
ki jo je izdelal in objavil M. Hamrla v reviji Geologija leta 1985 in na njej prikazal zrelostni 
rang naših premogov, imajo vse karte le zemljepisno-lokacijski pomen. Po drugi strani pa 
imamo od skupno več kot 100 poznanih lokacij nastopanja premogov skoraj 50 takih, ki so 
dokumentirani. Zlasti dobra dokumentacija je arhivirana za območja premogovnikov z 
industrijsko proizvodnjo. In zlasti za te je naš namen, da z nalogo Karta premogov Slo-
venije povzamemo iz obilne dokumentacije reprezentativno grafično geološko faktografijo 
v obliki preglednih kart posameznih nahajališč, litološko-stratigrafskih stolpcev in geoloških 
prerezov. 

 
 

Povzetek sestavila: Andreja Senegačnik in sodelavci  
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GeoZS  
 

DEJAVNOSTI NA PODROČJU MINERALNIH SUROVIN V 
SKLOPU GeoZS V LETU 2012   

Odkrivanje mineralnih surovin, ugotavljanje kvalitete in zalog, preučevanje njihovega 
nastanka, spremljanje vplivov na okolje pri izkoriščanju in ugotavljanje možnosti recikliran-
ja rudarskih in gradbenih odpadkov v skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja z naravni-
mi viri so osnovno vodilo naših raziskav.  

Nekovinske mineralne surovine vključno z gradbenimi surovinami se izkoriščajo na 
številnih površinskih kopih kot surovine za gradbeništvo (tehnični kamen, prod in pesek), 
predelovalno industrijo oz. za industrijske namene (npr. gline, kalcit, roženec, kremenovi 
peski …) ter za industrijo gradbenega materiala (naravni kamen, lapor, apnenec …). Ener-
getske surovine, ki se izkoriščajo pri nas, so premog (dva aktivna podzemna rudnika), nafta, 
plin in geotermalna energija. Slovensko rudarstvo je danes koncentrirano na površini (cca 
220 površinskih kopov nekovinskih surovin), medtem ko so jamski rudniki kovin (in velik 
del premogovnikov) zaprti in je s tem proizvodnja kovin že pred leti ustavljena. 

Ob upoštevanju naravnih danosti in rezultatov dosedanjih raziskav izvajamo temelj-
ne in aplikativne raziskave, ki obsegajo kabinetni študij, terensko delo (detajlno geološko 
kartiranje, spremljanje raziskovalnega vrtanja, rudarskih del in gradenj infrastrukturnih ob-
jektov, terenske meritve in vzorčenje), določene laboratorijske preiskave vzorcev ter inter-
pretacijo zbranih podatkov. Vzdrževanje in posodabljanje nacionalne baze mineralnih 
surovin pa zagotavlja učinkovitejši pregled nad stanjem in razpoložljivostjo mineralnih 
surovin in trajnostnim gospodarjenjem z njimi. Temeljne znanstvene raziskave izvajamo v 
okviru programa »Sedimentologija in mineralne surovine«. Smo tudi nosilci ARRS projekta s 
področja rudarstva in geotehnologije »Petrologija rjavih premogov, ki jih pridobivamo in/ali 
uporabljamo v Sloveniji, plini v njih in njihove plinsko-sorpcijske lastnosti«. 

Sodelujemo v projektih, financiranih s strani ARRS, MKO, MORS (URSZR) z raznoli-
ko tematiko (na področju klima in plazenje, okoljska geokemija kovin idr.). Takšni so proje-
kti: 
− Onesnaženost okolja in naravni viri kot omejitveni dejavnik trajnostnega razvoja - 

modelni pristop na primeru Celjske kotline (CRP projekt), 
− Okoljska geokemija kovin na onesnaženih območjih (ARRS projekt), 
− Jurska in kredna radiolarijska stratigrafija Južnih Alp v Jugovzhodni Sloveniji: časovna 

opredelitev dinamike sedimentacijskih bazenov na robu Neotetide (ARRS projekt), 
− Izdelava prostorske baze podatkov in spletnega informacijskega sistema geološko po-

gojenih nevarnosti zaradi procesov pobočnega premikanja, erozijskih kart ter kart sne-
žnih plazov; Prostorska baza podatkov in spletni informacijski sistem geološko pogoje-
nih nevarnosti zaradi procesov pobočnega premikanja za 14 izbranih občin (MKO), 

− Sistem zgodnjega opozarjanja za primer nevarnosti proženja zemeljskih plazov – 
masprem (MORS - URSZR)   

− in drugi. 

GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE 
Dimičeva ulica 14, 1001 Ljubljana 
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Geološke raziskave s področja mineralnih surovin izvajamo tudi po naročilu domačih 
investitorjev (pravni in fizični gospodarski subjekti, predvsem nosilci rudarskih pravic) z 
namenom pridobitve detajlnih geoloških podatkov o nahajališčih, tako za nova perspektiv-
na nahajališča kot za obstoječe odkope s podeljeno rudarsko pravico ter njihove širitve. 
Slednje obsegajo: 
− geološke raziskave perspektivnih nahajališč mineralnih surovin, z opredelitvijo kako-

vosti surovin in izračunom zalog in virov in izdelavo pripadajoče strokovne projektne 
dokumentacije (npr. elaborat o zalogah kremenovega peska v moravški sinklinali z izra-
čunom zalog kremenovega peska na območjih Hudej-Ples in Zabritof); 

− izdelava poročila o vrednotenju (validaciji) zalog nafte in plina na območju polja Peti-
šovci, ki ga je za družbo Ascent Resources izdelalo podjetje RPS London; 

− izdelava poročila o vplivih na okolje pri pridobivanju ogljikovodikov z uporabo hidravli-
čnega lomljenja globokih plinonosnih kamnin na Petišovsko-Dolinskem polju;  

− sodno izvedenska mnenja o stabilnostnih ocenah terena;  
− inženirsko-geološka mnenja in poročila o nosilnosti in stabilnosti terena; 
− izdelava kart ogroženosti pred pobočnimi masnimi premiki za 14 bolj ogroženih občin 

v Sloveniji. 
Kot nacionalni predstavniki nastopamo v mednarodnih projektih, ki zadevajo podro-

čja od mineralnih surovin in rudarstva preko geohazarda, hidrogeologije do antropogene 
onesnaženosti sedimentov in okoljske geologije. 

V letu 2012 smo nadaljevali z deli na številnih evropskih projektih. Kot slovenski 
nacionalni predstavniki smo bili vključeni v sledečih projektih: 
− Living with Landslide Risk in Europe: assessment, effects of global change, and risk 

management strategies – Safe Land, 
− EU Information and Policy Support System for Sustainable Supply of Europe with 

Energy and Mineral Resources – EuroGeoSource,  
− Earth Observation for Monitoring and Observing Environmental and Social Impacts of 

Mineral Resources Exploration and Exploitation – EoMiners,  
− Sustainable Aggregates Planning in South East Europe – Snap-See,  
− Limestone as the common denominator of natural and cultural heritage along the 

karstified part of the Adriatic coast – RoofOfRock, 
− Study on Structured Statistical Information on Quality and Quantity of EU Raw Mate-

rials Deposits – Minventory, 
− European Intelligence Network on the Supply of Raw Materials – Minerals4EU, 
− Možnosti skladiščenja CO2 v globoke geološke formacije (slane vodonosnike, opuščena 

plinska in naftna polja, globoke plasti premoga) – CO2Stop  
Smo tudi aktivni sodelavci na projektih, ki jih sicer vodijo drugi oddelki na GeoZS: 

− INCOME – Improved Management of Contaminated Aquifers by Integration of Source 
Tracking, Monitoring Tools and Decision Strategies. 
 

Sodelovali smo v prijavah še cele vrste projektov s področja mineralnih surovin. Smo 
nosilci bilateralne sodelave Slovenija – Republika Srbija z naslovom »Geokemijske značilno-
sti onesnaženih območij in geokemijski znaki preteklih geoloških katastrofalnih dogodkov«, 
sodelujoča inštitucija je Fakulteta za rudarstvo in geologijo Univerze v Beogradu. 
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Sodelujemo s številnimi raziskovalnimi in strokovnimi inštitucijami, združenji in 
fakultetami iz tujine: 
− Raw Materials Supply Group – RMSG: forum držav članic EU, Evropske komisije, indus-

trije ter ostale zainteresirane javnosti; 
− EuroGeoSurveys Mineral Resources Expert Group - vodenje delovne skupine za mine-

ralne surovine združenja evropskih geoloških zavodov; 
− Tehnična univerza v Clausthalu - Oddelek za geofiziko; 
− podjetji »Brunnen und Bohrlochinspektion« in »Bo-Ra-tec Weimar«; 
− Rudarsko-geološko-naftna fakulteta v Zagrebu = Rudarsko-geološko-naftni fakultet; 
− Hrvaški geološki institut v Zagrebu = Hrvatski geološki institut; 
− Geofizikalni inštitut Madžarske v Budimpešti; 
− Evropska združenja geotehnikov ISSMGE, ISRM, IAEG; 
− Evropska federacija geologov = The European Federation of Geologists; 
− Češki geološki zavod v Pragi = Česká geologická služba; 
− Nacionalni geofizikalni in vulkanološki inštitut, Catania, Italija = Istituto Nazionale di 

Geosifica e Vulcanologia - Sezione di Catania; 
− Francoski geološki zavod BRGM = Bureau de recherches géologiques et minières; 
− Britanski geološki zavod BGS = British Geological Survey; 
− Univerza v Beogradu, Fakulteta za rudarstvo in geologijo, Srbija = Univerzitet u Beo-

gradu, Rudarsko-geološki fakultet; 
− Tehnična univerza s Krete, Grčija = Polytechneio Kritis; 
− Univerza v Leobnu, Avstrija = Montanuniversität Leoben; 
− Regija Osrednja Makedonija, Grčija = Perifereia Kentrikis Makedonias; 
− Urad Republike Madžarske za rudarstvo in geologijo, Madžarska = Magyar Bányászati 

és Földtani Hivatal; 
− Dežela Emilija-Romanja - Oddelek za okolje, tla in varovanje obale, Italija = Regione 

Emilia-Romagna - Direzione Ambiente Difesa Suolo e Costa; 
− Univerza v Bukarešti, Fakulteta za geologijo in geofiziko, Romunija = Universitatea din 

Bucuresti, Facultatea de Geologie si Geofizica; 
− Nacionalni inštitut za raziskovanje in razvoj za področje geologije, geofizike, geokemije 

in daljinskega zaznavanja, Romunija = Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in 
domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei si Teledetectiei - Institutul Geologic al 
Romaniei; 

− Ministrstvo za gospodarstvo - Hercegbosanski kanton, Bosna in Hercegovina = Vlada 
Hercegbosanske županije, Ministarstvo gospodarstva; 

− Ministrstvo za gospodarstvo, trgovino in energijo, Albanija = Ministria e Ekonomise, 
Tregtise dhe Energjitikes; 

− Ministrstvo za gospodarstvo, delo in podjetništvo, Direktorat za energijo in rudarstvo, 
Hrvaška = Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Uprava za energetiku i 
rudarstvo; 

− Centralno-azijski inštitut za aplikativno geoznanost (CAIAG), Kirgizija; 
− The Council of Geosciences, Pretoria, Republika Južna Afrika; 
− Geological Survey of Nederland (TNO); 
− Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) …  
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Aktivno sodelujemo v pedagoškem procesu univerzitetnega študija na Univerzi v 
Ljubljani (predmet »Sedimentologija«). Enkrat letno izvedemo predstavitev dejavnosti 
oddelka za mineralne surovine študentom geologije Univerze v Ljubljani. 

Organizirali smo oz. sodelovali na različnih strokovnih delavnicah in v ekspertnih 
skupinah: 
− udeležba na mednarodni 3. okrogli mizi ekspertne skupine za klasifikacijo zalog in virov 

mineralnih surovin (UNECE) v Ženevi; 
− sodelovanje v ekspertni skupini GEEG (GeoEnergy Expert Group) v okviru EGS 

(EuroGeoSurveys) in organizacija 2-dnevnega srečanja te skupine v Ljubljani in Velenju 
v novembru 2012; 

− sodelovanje v ekspertnih skupinah MR (Mineral Resource) in RMSG (Raw Material 
Supply Group) v Bruslju; 

− sodelovanje na 21. slovenskem geološkem kongresu v Ljubljani; 
− vabljeno predavanje na 5. konferenci SMi (London) o nekonvencionalnem plinu z 

naslovom: Potencial nekonvencionalnega plina v plasteh premoga, opuščenih plinsko-
naftnih poljih in nekaterih drugih geoloških formacijah v Sloveniji; 

− sodelovanje / udeležba na 1. strokovnem srečanju sodnih izvedencev in cenilcev na 
Brdu pri Kranju; 

− sodelovanje na posvetovanju o varovalnih gozdovih, ki ga je organizirala Biotehniška 
fakulteta; 

− organizacija delavnice Minerals & GEO, ki je potekala 4. in 5. julija 2012 v prostorih 
GeoZS, z mednarodno udeležbo. 
 

V letu 2012 smo drugo leto delovali kot rudarska javna služba in že štirinajsto leto 
kot strokovna podpora ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, ter izvajali naloge s sledečo 
tematiko: 
− Strokovne podlage za Državno rudarsko strategijo,  
− Mnenja in soglasja,  
− Evropske zadeve,  
− Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje rudarske knjige,  
− Izpisi za MzIP in komunikacija z javnostmi,  
− Baza vseh nahajališč mineralnih surovin, vključno z internetno aplikacijo,  
− Arhiv: Dokumentacija zaprtih rudnikov, 
− Ocena stanja in vrednotenje nahajališč tehničnega kamna v Sloveniji,  
− Geotermalni viri,  
− Karta premogov Slovenije.  

Na nalogah in aktivnostih rudarske javne službe deluje širok spekter strokovnjakov 
raziskovalcev iz celotnega raziskovalnega zavoda. 

  
 

Poročilo pripravila: dr. Duška Rokavec s sodelavci oddelka Mineralne surovine  
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SLOVENSKO RUDARSKO DRUŠTVO INŽENIRJEV IN 

TEHNIKOV - POROČILO O DELU V LETU 2012 

Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov (SRDIT) je nevladna strokovna 
neprofitna organizacija rudarjev in geotehnologov. Osnovna naloga SRDIT je uveljavljanje 
rudarske in geotehnološke stroke v Sloveniji. SRDIT prevzema vlogo arbitra pri oceni stro-
kovnosti svojega članstva, usmerjevalca razvoja stroke, organizatorja mednarodnega pove-
zovanja, dviga strokovnosti članstva, zastopnika stroke pri oblasteh in organizatorja druža-
bnega 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 različ-
na avstrijska društva. Z ustanovitvijo Jugoslavije (l. 1919) so tudi rudarski strokovnjaki 
ustanovili svoje stanovsko društvo. Po II. svetovni vojni so bile potrebe in možnosti delo-
vanja 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 Repub-
like Slovenije na novo organizirati in tako je bilo 10.09.1993 v Topolšici pri Velenju usta-
novljeno novo slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov - SRDIT.  

Glede na povezanost Republike Slovenije z Evropo je tendenca SRDIT, da svojo med-
narodno dejavnost širi in navezuje 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, madžar-
skim in hrvaškim društvom. Društvo je ob ustanovitvi štelo 53 članov, ob zaključku leta 
2012 šteje 168 članov. 

Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov (SRDIT) je v letu 2012 vodil pred-
sednik društva Ivan Pohorec s podpredsednikom doc.dr. Jožetom Kortnikom ter 15-
članskim upravnim odborom in 6-članskim izvršilnim odborom, ki je bil izvoljen na 16. 
redni volilni Skupščini SRDIT dne 03.12.2010 in ponovno potrjen na 17. redni Skupščini 
SRDIT dne 02.12.2011. 

 

 
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 2011/december 2012: 
Člani UO SRDIT: Člani IO SRDIT: 
1. Tatjana DIZDAREVIČ  mag. Marjan HUDEJ  predsednik IO 
2. Borut FLISEK  mag. Gregor VESEL tajnik 
3. mag. Suzana FAJMUT ŠTRUCL  Henrik BAJDA  
4. Bojan JELEN  izr.prof.dr. Jakob LIKAR  
5. Aleš BERGER  doc.dr. Željko VUKELIČ  
6. doc.dr. Jože KORTNIK podpredsednik SRDIT Nives VUKIČ blagajnik 
7. doc.dr. Milan MEDVED  Člani NO SRDIT:  
8. Ivan POHOREC predsednik SRDIT prof.dr. Uroš BAJŽELJ  predsednik NO 
9. mag. Anton PLANINC  doc.dr. Evgen DERVARIČ  
10. Ciril SIGULIN  Andrej PISK  
11. Gabrijela BÖRC SMOLIČ  Željko STERNAD  
12. Marijan KRALJIČ  Častno razsodišče:  
13. Janez VOVK  Slavko JANEŽIČ predsednik ČR 
14. Vladimir ŽELEZNIKAR  Bojan KLENOVŠEK  
15. doc.dr. Franc ŽERDIN   mag. Roman ČERENAK  

 
V letu 2012 so se člani upravnega odbora SRDIT sestali na dveh sejah: 

− 1/12 seji UO SRDIT dne 12.09.2012, UL-Naravoslovnotehniška fakulteta,  
− korespondenčni 2/12 seji UO SRDIT dne 21.09.2012, UL-Naravoslovnotehniška fakul-

teta.  
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 
posvetovanja z mednarodno udeležbo Gospodarjenje z odpadki). 

V letu 2012 je SRDIT: 
− sodeloval pri organizaciji 13. posvetovanja z mednarodno udeležbo „Gospodarjenje     

z odpadki - GzO’12“, ki je potekalo 30.08.2012 v konferenčnem centru na Brdu pri 
Kranju, 

− organiziral 17. srečanje stanovskih kolegov ob sv. Barbari in 
− 18. redno skupščino SRDIT, ki sta potekali sočasno 07.12.2012 v prostorih Naravoslo-

vnotehniške fakultete, Aškerčeva 12, Ljubljana. 
 

13. strokovno posvetovanje z mednarodno udeležbo "Gospodarjenje z odpadki - 
GzO'12" je potekalo 30. avgusta 2012 v Kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju. 
Izvedba mednarodne konference je potekala pod pokroviteljstvom Republike Slovenije, 
Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO), organizacijo Oddelka za geotehnologijo in 
rudarstvo, Naravoslovnotehniške fakultete, Univerza v Ljubljani (UL-NTF, OGR) in soorga-
nizacijo Slovenskega rudarskega društva inženirjev in tehnikov (SRDIT). Ob svečani otvorit-
vi so udeležence strokovnega posvetovanja GzO'12 pozdravili predsednik organizacijskega 
in strokovnega odbora posvetovanja GzO doc.dr. Jože Kortnik, prodekan Naravoslovnoteh-
niške fakultete prof.dr. Borut Kosec in državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo in 
okolje ga. Marjeta Peterlin. Strokovnega posvetovanja GzO'12 se je udeležilo 52 domačih in 
tujih udeležencev, strokovnjakov z različnih področij ravnanja z odpadki, okoljske geoteh-
nologije, trajnostnega razvoja, varstva okolja v industriji in gradbeništvu, predstavnikov 
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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 12 domačih 
in tujih predavateljev. 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 prvega dne posvetovanja še strokovno voden ogled odlagališča nenevarnih 
odpadkov Barje s podrobnejšo predstavitvijo regijskega centra za ravnanje z odpadki 
RCERO Ljubljana (strokovni vodja mag. Mitja Praznik). Strokovne ekskurzije se je udeležilo 
12 udeležencev posvetovanja GzO'12. Na dan posvetovanja je izšel tudi zbornik člankov 
strokovnega posvetovanja, ki obsega 12 člankov od 32 avtorjev in soavtorjev, od tega 2 
prispevka iz tujine (Finske in Italije). 

Sliki 1 in 2: 13. strokovno posvetovanje z mednarodno udeležbo "Gospodarjenje z odpadki - GzO'12", 30. avgust 
2012, Brdo pri Kranju (levo), udeleženci strokovne ekskurzije na odlagališče nenevarnih odpadkov Barje (desno) 
(foto doc.dr. Jože Kortnik) 

 
SRDIT je dne 07.12.2012 v prostorih Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani 

organiziral 17. tradicionalno srečanje stanovskih kolegov ob sv. Barbari ter 18. redno 
skupščino SRDIT. Skupščina se je svečano pričela z Rudarsko himno, preko 80 zbranih 
članov SRDIT pa sta nagovorila predsednik SRDIT g. Ivan Pohorec ter v imenu dekana 
Naravoslovnotehniške fakultete predstojnik oddelka za geotehnologijo in rudarstvo doc.dr. 
Evgen Dervarič. V kratkem kulturnem programu je Harmonikarski orkester Barbara Premo-
govnika Velenje zaigral venček pesmi (Potepuh, Kam le čas beži in Venček narodnih). V 
nadaljevanju je najprej potekala 18. redna skupščina SRDIT, v kateri je bilo izvoljeno novo 
vodstvo in člani upravnih teles SRDIT. Nova predsednica društva SRDIT za obdobje 
2013/2014 je mag. Suzana Macolič in podpredsednik doc.dr. Jože Kortnik. Sledili sta sveča-
ni predavanji „Študij rudarstva in geotehnologije”, doc.dr. Evgen Dervarič in „Rudarski 
predpisi”, mag. Anton Planinc ter predstavitve novega društva „Združenje za ohranjanje 
rudarske dediščine Slovenije”, ga. Darja Komar, biltena „Mineralne surovine v letu 2011”, 
ga. Andreja Senegačnik in knjige „Ziherca“ g. Marijan Manfreda. Stanovsko srečanje se je 
zaključilo z družabnim srečanjem. 
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Sliki 3 in 4: Udeleženci 17. srečanja stanovskih kolegov ob sv. Barbari ter 18. redne volilne skupščine SRDIT 
(levo), nastop harmonikarskega orkestra Barbara Premogovnika Velenje (desno) (foto dr. Jože Kortnik) 

 
V letu 2012 so bili člani SRDIT aktivni tudi v različnih delovnih skupinah, ki so orga-

nizirane v okviru Inženirske zbornice Slovenije, Inženirske zveze Slovenije in FEANI. Prav 
tako so se člani aktivno udeleževali različnih mednarodnih konferenc, kongresov, posveto-
vanj, simpozijev in delavnic s področja rudarstva in geotehnologije. 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 populariza-
cijo rudarstva v slovenskem prostoru z ustanovitvijo Sekcije za zgodovino montanistike. 
Društvo svoje aktivnosti financira izključno s sponzorskimi in donatorskimi sredstvi predv-
sem slovenske rudarske in geotehnološke industrije oz. zainteresiranih gospodarskih družb 
in drugih subjektov. 

 
 

Poročilo pripravil podpredsednik SRDIT: doc.dr. Jože Kortnik  
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POROČILO O DELU MATIČNE SEKCIJE                 
RUDARJEV IN GEOTEHNOLOGOV                                      

V LETU 2012 

Inženirska zbornica Slovenije (IZS) varuje javni interes na področju urejanja prostora 
in graditve objektov ter varstva tretjih oseb. Nadalje varuje in zastopa interese gradbenega 
in drugega projektiranja in revidiranja, svetuje posameznikom in pravnim osebam, ki oprav-
ljajo storitve oz. dejavnost na področju graditve objektov ter zagotavlja strokovnost poob-
laščenih inženirjev. Dela in naloge zbornice: pospeševanje razvoja strok, združenih v 
zbornici in skrb za njihov ugled, strokovno usposabljanje pooblaščenih inženirjev, spreje-
manje pravil dobre prakse projektiranja in gradnje ter drugih pravil za delo svojih članov s 
ciljem dvigovanja gradbene kulture, določanje kvalitete in meril za vrednotenje projektant-
skih in geodetskih storitev, vodenje disciplinskih postopkov proti svojim članom v primeru 
kršenja kodeksa poklicne etike in izrekanje ukrepov, izvajanje javnih pooblastil po Zakonu o 
graditvi objektov in Zakonu o geodetski dejavnosti, skrb za informiranje in izobraževanje 
svojih članov.  

Inženirji rudarstva, geotehnologije in geologije smo strokovno vpeti na področju 
projektiranja in gradnje objektov, kot so: podzemne gradnje, predori, geotehnične konstru-
kcije ipd. Na teh področjih gradnje je angažiranih več strok, ki delujejo in so organizirane 
znotraj Inženirske zbornice Slovenije. V letu 2012 smo bili aktivni predvsem na področju 
izobraževanja in opravljanju javnih pooblastil (dodelitev licenc pooblaščenih inženirjev). 

V letu 2012 se je UO MSRG angažiral tudi pri organizaciji Svetovnega inženirske-
ga foruma 2012 (WEF), ki je bil v Ljubljani v Grand hotelu Union od 17. do 21. septem-
bra 2012. Forum je bilo vrhunsko srečanje najvplivnejših predstavnikov inženirstva iz vseh 
kontinentov na temo trajnostne gradnje za ljudi, ki je umestilo Slovenijo na svetovni 
gradbeni zemljevid. Cilj foruma je bil povezati stroko, gospodarstvo in politiko za ponovni 
zagon gradbenega sektorja, ki preživlja eno najhujših kriz v zgodovini. Pomanjkanje energije 
in okoljska ozaveščenost bosta glavna motorja razvoja gradbeništva v naslednjem desetlet-
ju. Na nas je, da nadaljujemo izročilo konvencije v Ženevi, ki je bila v letu 2010: »Inženirji 
poganjamo svet«. 

Volitev v organe sekcije rudarjev in geotehnologov smo opravili v letu 2012. Kot 
predsednik se bom še naprej zavzemal za strokovno vodenje sekcije, aktivnosti na področ-
jih strokovnih izpitov, izobraževanju, zakonodaji ter organizaciji strokovnih prireditev in 
kongresov. Naj poudarim tudi, da ima naša sekcija, čeprav smo številčno najmanjša zno-
traj zbornice, veliko prepoznavnost. Vsem novo izvoljenim funkcionarjem naše sekcije 
želim, da nadaljujejo s strokovnim delom in so aktivni pri opravljanju funkcij, ki so jim bile 
zaupane. 

V okviru zbora MSRG v letu 2012 smo predstavili izhodišča za projekt »Tehnologija 
vrtanja kot minimalni standard izvedbe vrtin za izkoriščanje geotermalne energije«. Za cilj 
smo si zadali, da na nivoju IZS izdelamo standarde, uvedemo izobraževanje za projektante 
in izvajalce vrtalnih del ter izvajamo certificiranje omenjene skupine strokovnjakov. V 
prihodnosti bo certifikat kakovosti projektantov in izvajalcev zagotovilo naročnikom, da je 
načrtovanje in izvedba vrtalnih del pri izrabi geotermalne energije kakovostna in v skladu s 
standardi. Pri financiranju projekta bo MSRG skušala pridobiti poleg lastnih sredstev tudi 
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sredstva IZS, ter se vključili v pridobivanje evropskih sredstev pri programih, v kateri IZS že 
sodeluje. 

Za konec naj predstavim tudi novo izvoljene člane organov Matične sekcije rudarjev 
in geotehnologov (MSRG): 

 
 
UPRAVNI ODBOR MSRG 
 

Predsednik: 
dr. Željko Vukelić, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 
Člani: 
Aleš Berger, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 
Ljubomir Berič, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 
dr. Evgen Dervarič, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 
Matej Koršič, univ.dipl.inž.geol. 
dr. Jakob Likar, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 
Roman Maček, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 
dr. Dragotin Ocepek, univ.dipl.inž.geol. 
 
STROKOVNI SVET MSRG 
 

Predsednik: 
mag. Josip Sadnikar, univ.dipl.inž.geol. 
Člani: 
mag. Marjan Hudej, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 
Bojan Klenovšek, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 
Blaž Praznik, univ.dipl.inž.geol. 
dr. Simon Zavšek, univ.dipl.inž.geol. 
 
 

Poročilo pripravil predsednik MSRG: doc.dr. Željko Vukelić  
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DRUŠTVO TEHNIČNIH VODIJ - POVRŠINSKO ODKOPAVANJE 

PRESEK AKTIVNOSTI IN POROČILO O DELU                     
V LETU 2012 

Društvo je nevladno, neprofitno združenje tehničnih vodij, posameznikov in družb, 
ki sodelujejo pri smotrnem izkoriščanju mineralnih surovin v skladu z veljavno zakonodajo 
v celotni verigi od raziskovanja in pridobivanja mineralnih surovin, preko pravnega svetova-
nja do proizvodnje opreme in trgovine. Ustanovljeno je bilo leta 1995, ko se je začela 
izgradnja avtocestnega križa. Takrat so mineralne surovine pridobile poseben pomen, k 
čemer je pripomoglo aktivno delovanje Društva in njenih članov.  

Društvo je viden dejavnik na področju površinskega rudarstva v slovenskem prostoru 
že dobrih 18 let. V tem času je povezalo več sto različnih strokovnjakov v branži v organi-
zirano celoto, ki zastopa veliko večino vseh delujočih podjetij v tej panogi. Deluje kot 
legitimen predstavnik nosilcev rudarske pravice in kot pomemben sogovornik in predlagatelj 
rešitev pri odkrivanju in urejanju odprte problematike površinskega izkoriščanja mineralnih 
surovin v tesnem sodelovanju z ministrstvom za pravosodje, za okolje in prostor, državnim 
pravobranilstvom, sektorjem za rudarstvo in rudarsko inšpekcijo. 

Društvo predstavlja in zastopa 8-članski izvršni odbor, sicer ima vodstvo v sestavi 
tudi 3-članski nadzorni odbor. K boljši organizaciji pripomorejo strokovne komisije, katerih 
predstavniki so zadolženi za posamezna specifična strokovna področja (zakonodaja, geolo-
gija, razstreljevanje, geodezija …) oz. zastopajo posamezne vrste mineralnih surovin. 

Društvo je organiziralo srečanje v Biotermah, Mala Nedelja, maja 2012. Kljub slabi 
gospodarski situaciji je bilo prisotnih 60 članov in nekaj pridruženih udeležencev. Namen 
srečanja je bil pritegniti k sodelovanju vodstvene strukture podjetij, ki imajo v lasti kamno-
lome, peskokope itd., oziroma podeljene rudarske pravice, saj je s sprejetjem Zakona o 
rudarstvu (Uradni list RS, št. 61, 62/2010) in uredbe o plačilu koncesijskih dajatev (Uradni 
list RS, št. 91/2011 z dne 14.11.2011) bistveno spremenjen finančni in pravni aspekt 
nosilcev rudarske pravice, zaradi skupnega nastopa za zaščito in uresničitvijo že pridoblje-
nih pravic v razmerjih do Republike Slovenije. 

Eden od dosežkov v preteklem obdobju je tudi zmanjšanje vrednosti predhodnih 
cenitev zemljišč, namenjenih izvajanju izkoriščanja, ki so se zaradi posredovanja Društva v 
sodelovanju z Gospodarsko zbornico zmanjšala. 

Društvo je pritegnilo k sodelovanju vodstvene strukture gospodarskih družb, ki 
upravljajo rudarske prostore (kamnolome, peskokope itd.), oziroma imajo pridobljene 
rudarske pravice. Ob sodelovanju dr. Rajka Pirnata kot pravnega svetovalca, je organiziralo 
pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o plačilu koncesijskih dajatev (Uradni 
list RS, št. 91/2011 z dne 14.11.2011) (členi 4, 5, 9 in 15 v povezavi s 34. členom, bistve-
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no spreminjajo finančni in pravni aspekt nosilcev rudarske pravice). Društvo koordinira 
skupni nastop za zaščito in uveljavitev že pridobljenih pravic v razmerjih do Republike 
Slovenije za člane Društva in nosilce rudarske pravice. 

 

  
Slika 1: Srečanje v Biotermah, Mala Nedelja, maj 2012 

 

Pripravili smo vprašalnik, ki je bil posredovan in dostopen v elektronski obliki na 
spletni strani www.drustvo-dtvpo.si. Na podlagi izvedene analize (anonimna anketa) bo 
Izvršni odbor sprejel delovne usmeritve za delo društva v prihodnjem obdobju!  

Zakon o rudarstvu je dopolnjen dne 18.7.2012 (Uradni list RS, št. 57/2012), bistve-
na sprememba je, da je rudarska pravica podaljšana imetnikom rudarske pravice za največ 
tri leta od poteka dosedanje rudarske pravice, vendar najdlje do 31.12.2013. Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor pripravlja novo Uredbo o podaljševanju koncesijskih pogodb v 
odvisnosti od velikosti pridobivalnega prostora in zalog mineralne surovine. Pri podaljšanju 
obdobja se bo upošteval predlog nosilca rudarske pravice. 

Sredi oktobra je Društvo organiziralo 3-dnevno strokovno ekskurzijo v Bosno, od 
Ljubljane do Hoč. Pot je vodila mimo Celja, Ljubljane, Novega mesta do meje v Bregani, 
mimo Zagreba do Dugega Sela, kjer je bil prvi strokovni del z ogledom gramoznice IGM 
Trstenik. Pot smo nadaljevali do Našic, kjer smo si ogledali kamnolom Gradac, naslednji 
dan pa kamnolom Bijele Stene Kijevo in Tovarne cementa Kakanj d.d. Obiskali smo kamno-
lom v Zvorniku in črpanje proda iz Drine ter nato še peskokop Stanišiči pri Bjelini. 

 
 
 

http://www.drustvo-dtvpo.si/
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Slika 2: Utrinki s strokovne ekskurzije v Bosno, oktober 2012 

 

V letu 2012 je izšel zbornik za leto 2011, ki je že 27. knjižna izdaja, z naslovom 
»Primerna cena surovine – okrevanje gradbeništva«, v kateri so zbrani prispevki o aktualnih 
temah in dogodkih, ki jih je sledilo in jih organiziralo Društvo. Društvo objavlja svoje 
prispevke tudi v slovenski različici stanovske revije Mineral. 

Društvo omogoča svojemu članstvu, posameznikom in organizacijam primerno in 
pravočasno obravnavanje perečih problemov, udeležbo na strokovnih posvetih ter usposab-
ljanje na seminarjih.  

Čeprav je članstvo v zadnjem obdobju zaradi zapiranja številnih družb v zmanjševa-
nju, nam obstoječe članstvo, ki kljubuje težkim razmeram, še toliko bolj daje elana in moči 
ter ostaja dokaz nujnosti obstoja in delovanja Društva v korist tako branži kot širši sloven-
ski družbi. 

 
 

Poročilo pripravil Izvršni odbor DTV-PO,  
v njegovem imenu dr. Duška Rokavec  
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SLOVENSKO GEOLOŠKO DRUŠTVO – AKTIVNOSTI          

V LETU 2012 

Slovensko geološko društvo (Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana) je strokovno združenje 
slovenskih geologov. Ustanovljeno je bilo leta 1951 in povezuje raziskovalce, učitelje, 
druge poklicne geologe in ljubitelje stroke. Njegov cilj je napredek znanosti in prakse na 
področju vseh vej geologije. Društvo zato prireja javna predavanja, strokovne ekskurzije, 
razstave in znanstvene sestanke, skrbi za popularizacijo geologije in za vključevanje geolo-
ških ved v osnovnošolske in srednješolske učne programe. Sodeluje pri prizadevanjih za 
varstvo okolja in pri izdelavi zakonskih aktov in normativov s področja geologije. Sodeluje 
tudi z drugimi strokovnimi društvi v Sloveniji in tujini in je vključeno v mednarodne organi-
zacije: Mednarodno združenje za geološke znanosti (IUGS), Evropsko zvezo geologov 
(EFG), Mednarodno mineraloško zvezo (IMA), ProGeo. V okviru društva deluje pet sekcij: 
sekcija za geokemijo (predsednica Mateja Gosar), sekcija za sedimentarno geologijo (predse-
dnik Bojan Otoničar), sekcija za mineralogijo (predsednica Meta Dobnikar), sekcija za 
geološko dediščino (predsednica Martina Stupar) in študentska sekcija (predsednik Klemen 
Černič). Društvo sestavlja ožji izvršni odbor (predsednik Timotej Verbovšek, podpredsedni-
ca Nadja Zupan Hajna, tajnica Mirijam Vrabec, blagajničarka Bernarda Bole, Boštjan Rožič, 
Vladimir Vukadin, Suzana Fajmut Štrucelj, Bojan Režun, Matevž Novak), razširjeni izvršni 
odbor (predsedniki sekcij), nadzorni odbor (Špela Goričan, Franci Čadež, Bojan Ogorelec) in 
častno razsodišče (Katica Drobne, Dragica Turnšek, Pavle Florjančič). 

 
Slovensko geološko društvo za uresničitev svojega cilja opravlja naslednje aktivnosti:  

− povezovanje raziskovalnega, strokovnega in vzgojno-izobraževalnega dela na področju 
vseh vej geoloških ved in sorodnih strok,  

− popularizacijo geoloških ved s pomočjo poljudnih člankov, z organizacijo ekskurzij, 
poletnih taborov, izdajanjem razglednic in brošur z geološko vsebino, 

− sodelovanje z upravnimi službami in organi pri izdelavi zakonskih aktov ter pravnih in 
tehničnih normativov in pri drugih strokovnih vprašanjih z navedenih področij, 

− sodelovanje z univerzami, raziskovalnimi organizacijami, javnimi ustanovami in zavodi, 
s podjetji in z osebami, katerih dejavnost sega na strokovno področje različnih vej geo-
loških ved,  

− sodelovanje z drugimi strokovnimi društvi v Sloveniji in v tujini, ki delujejo na področju 
različnih vej geoloških ved, 

− sodelovanje z mednarodnimi organizacijami; predvsem z Mednarodno zvezo geoloških 
društev (IUGS), EFG, Zvezo evropskih geoloških društev (AEGS), IUGS pridruženimi 
specializiranimi mednarodnimi strokovnimi zvezami in z drugimi sorodnimi nacional-
nimi ali mednarodnimi strokovnimi organizacijami in društvi,  

− sodelovanje pri prizadevanjih za varstvo okolja,  
− obveščanje članov in širše javnosti v okviru možnosti z:  
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• informacijami o najnovejših dosežkih znanosti in stroke,  
• organizacijo strokovnih seminarjev, simpozijev, kongresov in drugih znanstvenih 

sestankov, s področja delovanja društva,  
• organizacijo javnih predavanj, s področja delovanja društva,  
• organizacijo strokovnih ekskurzij,  
• publiciranjem v sredstvih javnega obveščanja, o perečih strokovnih in organizacij-

skih vprašanjih,  
• izdajanjem tiskanih Obvestil društva in drugih izdaj nekomercialnega značaja.  

 
Redni član društva lahko postane vsak, ki se poklicno ali kako drugače ukvarja z vsaj 

eno od vej geoloških ved in s svojim raziskovalnim, strokovnim, pedagoškim ali ljubitelj-
skim delom in ki z drugimi aktivnostmi prispeva k razvoju geoloških ved in z njimi poveza-
nih strok. Častni člani lahko postanejo posamezniki, ki so pomembno prispevali k razvoju 
geoloških ved v Sloveniji in v mednarodnem prostoru. Častni člani ne plačujejo članarine. 
Pridruženi člani so fizične osebe, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z zbiranjem mineralov in 
fosilov ali se drugače zanimajo za geologijo. Podporni člani so fizične in pravne osebe, ki 
finančno podpirajo delovanje društva, lahko sodelujejo na sejah skupščine, vendar nimajo 
pravice odločanja. Za včlanjenje v društvo je treba predložiti pisno pristopnico (dostopna 
na spletni strani), s katero se posameznik zaveže, da bo deloval v skladu s statutom in 
plačeval članarino. Več informacij o društvu je dostopnih na spletni strani:  
 http://www.geoloskodrustvo.si/ 

 
V preteklih letih je društvo delovalo v skladu z določili društva in programom dela, ki 

je bil sprejet na IO društva v vsakem koledarskem letu. Del zastavljenega programa iz 
prejšnjega leta je bil realiziran, nekaj nalog (predavanje in dve ekskurziji) pa nam ni uspelo 
izvesti, zato so bile prestavljene na naslednje leto.  

Slovensko geološko društvo (SGD) si je kot nevladna in neprofitna organizacija pros-
tovoljno združenih strokovnjakov in ljubiteljev geologije zadalo za temeljni cilj napredek 
znanosti in prakse na področju vseh vej geologije, ki je zapisan tudi v njegovem statutu. 

 
Strokovna predavanja 

Namen predavanj na SGD je, da se slovenski geologi srečamo, predstavimo svoje 
strokovno delo na zelo različnih področjih geologije (sedimentologija, stratigrafija, paleon-
tologija, mineralogija, petrologija, geokemija, hidrogeologija, inženirska geologija, GIS) in 
razpravljamo o novih idejah ter o naši vpetosti v svetovne geološke tokove.  

V letu 2012 so bila izvedena naslednja predavanja (na Naravoslovnotehniški fakulte-
ti, Oddelek za geologijo, Privoz 11, Ljubljana, ob 18h) in okrogle mize: 

1. Mikroramanska spektroskopija pri preiskavah mineralnih materialov v kulturni dedi-
ščini, dr. Sabina Kramar (Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dedišči-
ne Slovenije), 25.1.2012. 

2. Geoparki Slovenije, dr. Bojan Režun (Rudnik živega srebra Idrija), mag. Suzana Faj-
mut Štrucl (Družba Podzemlje Pece, d.o.o.), ga. Katja Fedrigo (občina Sežana) in 
dr. Martina Stupar (Zavod RS za varstvo narave), 15.3.2012. 
 

http://www.geoloskodrustvo.si/
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3. Uporaba prenosnega XRF analizatorja za določitev elementne sestave različnih mate-
rialov, dr. Nastja Rogan Šmuc in doc.dr. Matej Dolenec (UL NTF OG), 5.4.2012. 

4. V četrtek, 15.3.2012, ob 18h je bila v sklopu predavanj izvedena okrogla miza z 
naslovom Geoparki Slovenije, ki jo je vodila predsednica Sekcije za geološko dediš-
čino Martina Stupar, zaposlena na Zavodu RS za varstvo narave, OE Nova Gorica. 
Izpostavljeno je bilo predvsem vključevanje geološke stroke, Univerze - Oddelka za 
geologijo NTF, Inštitutov v okviru ZRC SAZU, Zavoda RS za varstvo narave, Geolo-
škega zavoda Slovenije, Slovenskega geološkega društva in druge geološke javnosti 
v aktivnosti geoparkov.  

 
Strokovna ekskurzija 

Strokovna ekskurzija je bila izvedena 02.06.2012 pod vodstvom dr. Ladislava Placer-
ja na fosilni plaz pri Ilirski Bistrici. Poleg članov društva so se je udeležili tudi zunanji 
udeleženci. 

 
Vključitev v domače in mednarodne zveze 

Včlanjeni smo v Evropsko federacijo geologov (EFG), IMA (Mednarodno združenje 
mineralogov) in EMU (European Mineralogical Union) ter slovensko inženirsko zvezo (SIZ). 
Ustanovili smo Nacionalni komite (National Vetting Committee) Slovenskega geološkega 
društva v Evropski federaciji geologov (EFG), v sestavi komisije Barbara Čenčur Curk, Mirka 
Trajanova in Slavko Šolar, ki bodo pregledovali vloge za pridobitev naziva Evrogeolog (Eur-
Geol). 

 
Ostali dogodki 

V časopisu Delo smo se oktobra 2012 z osmrtnico poklonili preminulemu članu in 
nekdanjemu predsedniku društva dr. Dušanu Kuščerju. 

V skladu s sklepom sestanka razširjenega izvršnega komiteja društva v 2011 se letna 
poročila SGD izdajajo kot prispevki v reviji Geologija ter v letnem biltenu Mineralne surovine 
Geološkega zavoda Slovenije. 

 
Za leto 2013 so načrtovane naslednje aktivnosti društva: 

Predvidena so strokovna predavanja doc.dr. Mirijam Vrabec (od lani) z naslovom 
»Sveže novice s pohorske golice« o rezultatih geoloških raziskav v zadnjih 6 letih na podro-
čju Pohorja v četrtek 19.9.2013, doc.dr. Boštjana Rožiča z naslovom »Kobla kot druga 
Meka slovenske geologije« na temo Slovenskega bazena v četrtek 20.6.2013 in v sodelo-
vanju z Geomorfološkim društvom Slovenije, predavanje prof. Hansa Grüningerja iz Kanade 
v sredini maja 2013. Od strokovnih ekskurzij sta v planu neizvedeni ekskurziji v Medvedni-
co in Potočko Zijalko z Olševo (slednja v izvedbi prof.dr. Vide Pohar), ekskurzija na Pohorje 
predvidoma v soboto, 21.9.2013, ki sledi predavanju Mirijam Vrabec, ekskurzija na Koblo v 
soboto, 22.6.2013, ki sledi predavanju Boštjana Rožiča ter pogojno še ekskurzija v Karnij-
ske Alpe pod vodstvom dr. Matevža Novaka. 

Poleg teh aktivnosti je predvidena tudi včlanitev v zvezo INQUA (International Uni-
on for Quaternary Research), aktivnosti pri izvajanju varstva geoloških naravnih vrednot in 
ohranjanje nahajališč, popularizaciji geologije ter ponovna vzpostavitev dejavnosti pri 
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PROGEO, sodelovanje z EFG in Hrvaškim geološkim društvom ter zaščita izdankov ultravi-
sokotlačnih metamorfnih kamnin na Pohorju. 

 
Ker jedro društva tvorijo njegovi člani, pozivam vse izmed njih k večji aktivnosti, 

izvedbi predavanj in ekskurzij ter seveda k spodbujanju debat in reševanju odprtih proble-
mov slovenske geologije. 

 
 

Poročilo pripravil predsednik SGD: doc.dr. Timotej Verbovšek
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POMEN GEOLOŠKIH RAZISKAV IN ELABORATOV O 
ZALOGAH IN VIRIH MINERALNIH SUROVIN  

Andreja Senegačnik 
 

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, Ljubljana 
e-mail: andreja.senegacnik@geo-zs.si 

 
Povzetek 

Dobro poznavanje geološke zgradbe nahajališča mineralnih surovin je nujno potrebno za uspešno 
gospodarjenje podzemnega rudnika ali površinskega kopa (kamnoloma, gramoznice, glinokopa …). To pa 
omogočajo kvalitetno izvedene geološke raziskave in pravilno ovrednotenje rezultatov le-teh. Samo v tak-
šnem primeru je možna ekonomsko ustrezna odločitev, bodisi za odpiranje novega kopa bodisi za usmerja-
nje nadaljnjega pridobivanja oz. širitve že obstoječega ter zagotavljanje varnosti. V elaboratu o zalogah in 
virih mineralnih surovin pa so zbrani na enem mestu vsi potrebni podatki in podani na zakonsko predpisan 
način. To omogoča rudarskemu projektantu izdelavo rudarskega projekta in nosilcu rudarske pravice pravil-
no odločanje glede nadaljnje proizvodnje. Podatki so tudi osnova za prostorske akte in poročane količine za 
izdelavo bilanc in statistik na državnem in evropskem nivoju.  

V članku je predstavljen pomen geoloških raziskav nahajališč mineralnih surovin ter elaboratov o 
zalogah in virih za izdelovalce rudarske tehnične dokumentacije ter za upravljavce podzemnih rudnikov in 
površinskih kopov. Poudarjeno je, da to zanje ni le zakonska obveza temveč predvsem ekonomska korist. 

 

UVOD 

Žal se je v preteklosti že večkrat zgodilo, da je nosilec (ali bodoči nosilec) rudarske 
pravice odkupil zemljišče ali celo že izpeljal postopke in pridobil potrebno dokumentacijo, 
potem pa ugotovil, da tam ni mineralne surovine, ki jo je pričakoval, ali pa je bistveno slab-
ša ali v manjših količinah. 

Za nosilca rudarske pravice je izvedba geoloških raziskav in izdelava elaborata prilo-
žnost, da se izogne napačnim odločitvam, in ni le dodatna zahteva, da zadosti zakonodaji, 
kot se to pogosto napačno navaja. Tudi sicer raziskave običajno predstavljajo zelo majhen 
finančni delež glede na vse ostale investicije rudnika oz. površinskega kopa. 

Kvalitetno izvedene geološke raziskave in pravilno interpretiranje rezultatov le-teh 
so v veliko pomoč pri odločanju, tako pri odpiranju novih pridobivalnih prostorov kot pri 
širitvah le-teh. Le če je nahajališče dobro definirano in s tem poznano, je možna pravilna 
odločitev za usmerjanje proizvodnje. Geološki pogoji so naravno dani in tem je potrebno 
prilagoditi proizvodnjo, obratno ni mogoče.  

Geološke raziskave so od preglednih, poldetajlnih do detajlnih, in sicer so to geološ-
ka prospekcija (pregledovanje) terena z vzorčenjem, geološko kartiranje v raznih merilih, 
spremljava vrtanja oz. razkopov, preiskava vzorcev in ovrednotenje rezultatov le-teh, inže-
nirska geologija, hidrogeologija, geofizika, geokemija … 

Elaborat o zalogah in virih mineralnih surovin pa zajema rezultate teh raziskav kot 
tudi vse ostalo, kot to ureja (določa) Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov. 
Tako je na enem mestu zbrana vsa geološka in ostala potrebna dokumentacija o nahajališču 
(pridobivalnem ali raziskovalnem prostoru) s prikazom in izračunom zalog in virov mineral-
ne surovine, kar je osnova rudarskemu projektantu za izdelavo rudarskega projekta ter 

mailto:andreja.senegacnik@geo-zs.si
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osnova nosilcu rudarske pravice, izvajalcu rudarskih del in tehničnemu vodji glede nadaljnje 
proizvodnje. 

 

ZAKONSKA PODLAGA 

Izdelavo elaborata o zalogah in virih mineralnih surovin določa Zakon o rudarstvu, 
podrobnosti pa so opredeljene v Pravilniku o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov 
trdnih mineralnih surovin in v Pravilniku o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov nafte, 
kondenzatov in naravnih plinov. 

 

Zakon o rudarstvu 

Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10-popr., 76/10, 57/12; v nadalj-
njem besedilu ZRud-1) omenja raziskave in elaborat o zalogah in virih na več mestih. 

V I. delu »Splošne določbe« v 2. členu (pomen izrazov) navaja ZRud-1 definicije, od 
katerih naj izvzamemo: 1.1. Iskanje mineralnih surovin, 1.2. Raziskovanje mineralnih suro-
vin in 1.3. Izkoriščanje mineralnih surovin; v 2. točki navaja definicijo mineralnih surovin in 
v zvezi s tem tudi 2.3. Klasifikacija in kategorizacija mineralnih surovin je postopek, s kate-
rim se razvrsti mineralne surovine po njihovih lastnostih, uporabnosti in izdatnosti ter loči na 
zaloge in vire; 2.3.1. Zaloge mineralnih surovin so mineralne surovine v ležiščih, ki jih je z 
znanimi odkopnimi metodami možno izkoriščati; 2.3.2. Viri mineralnih surovin so mineralne 
surovine v ležiščih, ki niso dovolj raziskani ali dovolj izdatni, da bi jih bilo možno z znanimi 
odkopnimi metodami izkoristiti. V 5. točki definira Rudarsko tehnično dokumentacijo in jo 
razvršča na rudarske projekte (za pridobitev dovoljenja za raziskovanje, za pridobitev kon-
cesije za izkoriščanje, za izvedbo in za sanacijo) in drugo rudarsko dokumentacijo; med 
slednjo uvršča tudi 5.2.2. Geološka dokumentacija v rudarstvu je prikaz geoloških, geome-
hanskih in drugih struktur na določenem pridobivalnem prostoru; ter 5.2.6. Dokumentacija o 
zalogah in virih mineralnih surovin je prikaz raziskanih zalog oziroma virov mineralnih suro-
vin na določenem pridobivalnem prostoru. 

Elaborate o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov mineralnih surovin se izdeluje 
v času raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin, določbe glede elaboratov so še v 
17., 26., 33. in 83. členu.  

 

Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin 

Od leta 2006 se kot podzakonski akt Zakona o rudarstvu uporablja Pravilnik o klasi-
fikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 36/06; v 
nadaljnjem besedilu: Pravilnik), pred njim je veljal pravilnik iz leta 1979. Kot je navedeno v 
1. členu Pravilnika: »Ta pravilnik določa enotna merila za klasificiranje in kategoriziranje 
zalog in virov trdnih mineralnih surovin, vsebino elaboratov o zalogah in virih trdnih mineral-
nih surovin, postopek za njihovo potrditev in način vodenja evidence ter vsebino bilanc zalog 
in virov trdnih mineralnih surovin.« Za nafto in plin se uporablja drug pravilnik iz Uradnega 
lista RS, št. 36/06. 

 



MINERALNE SUROVINE – III. del 
 
 132 

Pravilnik je razdeljen na devet delov: I. Splošne določbe, II. Ugotavljanje in razvršča-
nje zalog in virov mineralnih surovin, III. Izračun zalog in virov, IV. Elaborat o zalogah in 
virih, V. Vodenje evidence o zalogah in virih mineralnih surovin, VI. Potrditev zalog in virov 
mineralnih surovin, VII. Izdelava bilance zalog in virov mineralnih surovin, VIII. Posebne 
določbe za ugotavljanje in razvrščanje zalog posameznih mineralnih surovin, IX. Prehodna 
in končni določbi. 

V I. delu je pojasnjen pomen posameznih izrazov, navedene so tudi posamezne 
mineralne surovine, tako energetske (razen nafte in plina, za katera velja drug pravilnik), 
kot tudi kovinske in nekovinske mineralne surovine. V II. delu določa: 1. Razvrstitev naha-
jališč na skupine in podskupine, 2. Stopnja raziskanosti nahajališča, 3. Raziskovanje in 
določanje gostote raziskovalnih del, 4. Določanje kakovosti ter fizikalno-kemičnih in tehno-
loških značilnosti mineralne surovine, 5. Razvrščanje zalog in virov mineralnih surovin. 
Slednje poglavje je še posebej razdelano.  

Geološke zaloge se razvrščajo glede na stopnjo raziskanosti in poznavanja kakovosti 
mineralne surovine v ugotovljene zaloge: kategorije A-dokazane zaloge, B-raziskane zaloge 
in C1 premalo raziskane zaloge, ter vire: kategorije C2-perspektivni viri, D1-pričakovani viri 
ter D2-predpostavljeni viri. Tako so A zaloge najbolj raziskane in poznane in zato najpri-
mernejše za odkopavanje. Glede na tehnično-ekonomske možnosti izkoriščanja se ugotov-
ljene zaloge razvrščajo (klasificirajo) v razrede: bilančne, pogojno bilančne in izvenbilančne. 
Viri mineralnih surovin kategorij C2, D1, D2 se ne razvrščajo v razrede. Pogojno bilančne in 
izvenbilančne zaloge se pod enakimi tehnično-ekonomskimi pogoji kot bilančne zaloge ne 
morejo izkoriščati. Bilančne zaloge, zmanjšane za izgube pri odkopavanju, so odkopne 
zaloge. Odkopne zaloge, zmanjšane za izgube tekom industrijskih procesov – priprava, 
obogatitev in predelava, so industrijske zaloge. V nadaljevanju je še podrobneje določeno, 
kako se zaloge uvrščajo v posamezne kategorije, kaj je treba upoštevati pri klasifikaciji ter 
navesti pri geološko-ekonomski in tehnično-ekonomski oceni zalog, na podlagi katerih se 
ugotavlja bilančnost zalog. V III. delu je podan način izračuna zalog in virov. 

 
V IV. delu je podrobneje določena vsebina elaborata: 

− 32. člen določa, da elaborat obsega: a) tekstualni del, b) grafično dokumentacijo, c) 
dokumentacijsko gradivo.  

− 36. člen določa, da se za manjša enostavna nahajališča nekovinskih mineralnih surovin 
– prod, pesek in tehnični kamen z letno proizvodnjo do 5000 m3 ter naravni kamen, ki 
se občasno pridobiva, lahko odstopi od predpisane vsebine. V nadaljevanju je tudi 
navedeno, kako se to izvede.  

− 37. člen določa, da v primeru, da je bil za posamezni pridobivalni ali raziskovalni pros-
tor ali nahajališče izdelan in potrjen elaborat, se lahko izdela le »renovelacijo« elaborata 
glede na novo stanje zalog. V tem primeru se na novo prikažejo samo spremembe v 
primerjavi z overjenim elaboratom.  

 
Elaborat strokovno pregleda Komisija za ugotavljanje zalog in virov mineralnih suro-

vin in na podlagi pozitivne ocene predlaga ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, da izda 
potrdilo o zalogah in virih mineralnih surovin. Potrjujejo se samo bilančne in odkopne 
zaloge v raziskovalnem ali pridobivalnem prostoru.  
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V V. delu je za nosilce rudarskih pravic določeno vodenje evidenc o zalogah in virih 
mineralnih surovin. V VII. delu je podana obveznost poročanja zalog in virov ministrstvu 
ter da se na podlagi teh podatkov izdelujeta letna in petletna bilanca, podana je tudi vsebi-
na bilanc. 

V VIII. delu so navedene posebne določbe za ugotavljanje in razvrščanje zalog 
posameznih mineralnih surovin. Tam so podrobne opredelitve in zahteve za posamezne 
mineralne surovine. Prod in pesek je npr. opredeljen v točki 32, v členih 168–171; tehnični 
kamen pa v točki 36, v členih 184–187. 

 

GEOLOŠKE RAZISKAVE NAHAJALIŠČ MINERALNIH SUROVIN, NJIHOV 
POMEN TER PREDSTAVITEV REZULTATOV V ELABORATIH O ZALOGAH IN 
VIRIH 

Slovenija leži na geološko zelo pestrem in zapletenem območju, kjer se na kratkih 
razdaljah spreminjajo kamnine, tako po geološki starosti kot po načinu nastanka in sestavi. 
Glede na starost imamo paleozojske, mezozojske in najmlajše, kenozojske kamnine; z ozi-
rom na nastanek pa magmatske, metamorfne in razne sedimentne kamnine, slednje sicer v 
Sloveniji prevladujejo. Po kemični sestavi imamo tako karbonatne kot silikatne vrste. Iz tega 
sledi pestrost vrst kamnin in z njimi povezanih mineralnih surovin, ki se med seboj razliku-
jejo po lastnostih in kakovosti ter s tem povezano uporabnostjo. Intenzivna je tektonika, 
kar se odraža v pogostih gubah, narivih, prelomih in razpokah oz. porušenih območjih. 

Na površini kamnine vidimo največkrat le na redkih golicah, tla so prekrita z nasutim 
materialom, prstjo in rastlinjem. Geolog deloma že s pregledom terena (prospekcijo) in 
kartiranjem ugotovi potek plasti na površini, z meritvami vpadov plasti in prelomov pa 
predvidi oz. oceni eventualno nadaljevanje le-teh v globino. V nadaljevanju je potrebno 
tudi preveriti situacijo pod površino (v globini). To se izvede z vrtanjem in pregledom ter 
ovrednotenjem pridobljenega jedra vrtine ali izvrtanine (drobcev, prahu), včasih tudi z 
raziskovalnimi razkopi ali jaški. Z laboratorijskimi in tehnološkimi preiskavami odvzetih 
vzorcev se opredeli kakovost in uporabnost mineralne surovine. Na podlagi teh podatkov se 
izriše geološke karte površine in geološke prereze terena v globino. S tem se ugotovi in 
nazorno prikaže lego, debelino in kakovost produktivne plasti mineralne surovine v razis-
kanem prostoru. 

Bolj ko so raziskave intenzivne in več je vrtin, bolj zanesljivi so rezultati. Poleg 
mineralne surovine se ugotovi odkrivko (krovnino), talnino in jalove vložke, ugotovi se 
hidrogeološke razmere (gladino podtalnice, možnost vdorov vode …), interpretira se potek 
razpok in prelomov v globini, saj prelomi lahko dele nahajališča povsem prestavijo. Našteto 
pa je osnova za izračun zalog in virov mineralne surovine, določitev lege in debeline odkriv-
ke, jalovih vložkov, surovine slabše kakovosti in deleža odkopnih izgub. Poleg vrste kamni-
ne (njenih geomehanskih lastnosti) in vpada plasti pa razpoke in prelomi tudi bistveno 
vplivajo na stabilnost etaž oz. brežin kopa, kar se poda v inženirsko-geološki oceni. Nave-
deni rezultati raziskav se sistematično podajo v elaboratu o zalogah in virih. Pozitivna 
tehnično-ekonomska ocena pa je potrditev bilančnosti zalog. 

Elaborat o zalogah in virih je ena od podlag za rudarski projekt in osnova za odlo-
čanje nosilca rudarske pravice, kako in kam naj se širi proizvodnja, katere parcele je smisel-
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no odkupiti in kakšno surovino lahko tam pričakuje. Izračun zalog v elaboratu in ovredno-
tenje kakovosti mineralne surovine pa mu omogočata pregled in načrtovanje za prihodnost 
in s tem lažje zagotavljanje letne proizvodnje. Redno odštevanje proizvodnje kamnoloma 
od izračunanih zalog pa poznavanje preostanka zalog za prihodnja leta. 

Seveda pa vsa nahajališča in vse mineralne surovine nimajo enako zapletene geološ-
ke zgradbe, nekateri deli Slovenije so geološko bolj zapleteni kot drugi. Zato Pravilnik o 
zalogah za različne surovine glede na način nastanka, obliko, velikost, izenačenost sestave 
in tektonsko porušenost zahteva različno gostoto in vrsto raziskav. Za naravni kamen je 
npr. poleg kakovosti kamnine bistvenega pomena smer, razporeditev in gostota prekinitve-
nih ploskev (razpok, prelomov, lezik), ki določajo dimenzije pridobljenih blokov in usmerje-
nost etaž. Pri glini je pomembna vrsta in količina glinenih mineralov, pri kremenovem pes-
ku velikost zrn, delež SiO2 in delež primesi itd.  

 

RAZISKAVE V PROSTORU EVROPSKE UNIJE 

Pomen geoloških raziskav znotraj prostora Evropske unije se v zadnjih letih močno 
povečuje, prav tako tudi sredstva, namenjena za raziskave. Preskrba z lastnimi viri in zma-
njšanje odvisnosti od uvoza mineralnih surovin so v zadnjih letih prioritetne naloge Unije 
oz. njenih članic. Politike gospodarjenja z mineralnimi surovinami so zapisane v več doku-
mentih, npr. Minerals Planning Policies and Supply Practices in Europe (Leoben, 2004) med 
drugim navaja, da se v vseh državah članicah osnovne geološke informacije o nahajališčih 
zagotavljajo s strani nacionalnih geoloških zavodov (npr. podatki iz Osnovne geološke 
karte-OGK), medtem ko so detajlne raziskave z namenom ugotavljanja zalog in kakovosti 
surovin v določenem nahajališču v domeni zainteresiranih oz. bodočih nosilcev rudarske 
pravice (gospodarske družbe, zasebna podjetja …), o rezultatih katerih poročajo pristojnim 
inštitucijam (v slovenskem primeru lastnici mineralnih surovin – Republiki Sloveniji). 

 

ZAKLJUČEK 

Pomen geoloških raziskav in elaboratov o zalogah in virih mineralnih surovin je bil 
že večkrat predstavljen, nekateri prispevki so podani v poglavju Literatura in viri, pa vendar 
opažamo, da je to treba vedno znova poudarjati. Avtor Ivan Strgar že v prispevku iz leta 
1996 Pomen geoloških raziskav in izdelava ustrezne strokovne dokumentacije za trdne mine-
ralne surovine v Sloveniji, objavljenem na 1. strokovnem srečanju DTV-PO, v uvodu navaja: 
»Med pomembne začetne naloge za odpiranje vsakega ležišča posamezne vrste mineralne 
surovine spadajo prav gotovo tudi geološke raziskave, ki morajo biti v bistvu investitorjem 
osnova vsem nadaljnjim odločitvam. Brez le-teh so lahko v praksi ležišča posameznih 
mineralnih surovin že na začetku neuspešna, še posebej, če jih ne vrednotimo ekonomsko 
pravilno na osnovi geoloških in drugih naravnih danosti.«  

V zaključku naj se vrnem na vprašanje: ali je izdelava elaboratov strokovna pot-
reba ali nujno zlo?, kot se sprašuje že omenjeni avtor I. Strgar v prispevku Izdelava elabo-
ratov o zalogah in virih trdnih mineralnih surovin v preteklosti in sedanjosti, objavljenem v 
biltenu Mineralne surovine v letu 2008. Povsem se strinjam z avtorjevo ugotovitvijo: »Zato 
izdelava elaboratov o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog in virov mineralnih 
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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.« V nadaljevanju pa zaključuje: »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 klasi-
ficiranih in kategoriziranih zalog in virov posamezne mineralne surovine. Izdelani in overje-
ni elaborati niso le osnova za izdelavo druge potrebne tehnične dokumentacije (npr. rudar-
ski projekti, dolgoročni programi mineralnih surovin), ampak tudi vir podatkov za različne 
druge baze podatkov (npr. bilance). V prvi vrsti pa so namenjeni za direktno uporabo nosil-
cem rudarskih pravic pri njihovem vsakdanjem delu, izdelovalcem druge tehnične dokumen-
tacije, kakor tudi za pravilno posredovanje podatkov o zalogah in virih za različne statistič-
ne in druge potrebe.« 
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Povzetek 
Gospodarska družba TERMIT d.d. že od ustanovitve leta 1960 pridobiva in predeluje kremenov pesek 

na območju moravške terciarne kadunje. V zadnjem času poteka pridobivanje predvsem v nahajališču 
Hudej-Ples in v manjši količini v nahajališču Zabritof.  

Kadunja ima obliko sinklinale z osjo v smeri 
vzhod-zahod. Na triasni karbonatni podlagi ležijo mio-
censki laporasti, glinasti in peščeni sedimenti, skupne 
debeline do 250 m. Med njimi najdemo kremenov pesek 
v treh slojih, debelih od 5 do 30 m. Pesek se uporablja 
za livarstvo, gradbeništvo in za športna igrišča. 

V članku so predstavljene geološke razmere 
nahajališča, sestava in uporabnost kremenovega peska 
ter način odkopavanja in sanacije. 

 

UVOD 

Severovzhodno od Ljubljane ležijo v okolici Moravč ekonomsko pomembne plasti 
kremenovega peska, ki jih izkorišča gospodarska družba TERMIT, rudarsko podjetje za pri-
dobivanje kremenovih peskov d.d. iz Moravč. Plasti ležijo v zahodnem delu moravške terci-
arne kadunje, na dolžini okoli 6,5 km. Kadunja leži v smeri vzhod-zahod, v najširšem delu 
pri Moravčah doseže širino 2,5 km, v najožjem delu pri naseljih Hudej in Ples pa 1 km. 
Moravška kadunja predstavlja skrajni zahodni del laške sinklinale oziroma laškega terciarja. 
V nadaljevanju se osredotočamo le na zahodni del kadunje, kjer leži pridobivalni prostor. 

Pridobivalni prostor moravške terciarne kadunje zajema po bližnjih naseljih poime-
novana nahajališča kremenovega peska: Podstran-Soteska, Zabritof, Vahtenperk-Gaberje, 
Hudej-Ples, Hribce-Gorica, Drtija-Dobrava in Straža-Brode. Kremenov pesek se v njih pojav-
lja v treh slojih: spodnji (I.) sloj, srednji (II.) sloj in zgornji (III.) sloj; v povprečju je najdebe-
lejši in najkvalitetnejši spodnji (I.) sloj, najmanj ugoden pa je zgornji (III.) sloj. Nekatera 
nahajališča so tekom let že izkoriščena, zlasti Drtija-Dobrava in Podstran-Soteska. V zad-
njih letih poteka pridobivanje peska predvsem v nahajališču Hudej-Ples, ki je v skrajnem 
vzhodnem delu pridobivalnega prostora, v manjši meri pa v nahajališču Zabritof v skrajnem 
severozahodnem delu.  

 

DOSEDANJE GEOLOŠKE RAZISKAVE 

Prve večje raziskave, in sicer za ugotavljanje premogonosnosti tega območja, je izva-
jal leta 1948 Rudnik rjavega premoga Zagorje. Z nekaj globljimi strukturnimi vrtinami, ki so 
dosegle triasno podlago, je bila ugotovljena sinklinalna zgradba kadunje. Leta 1952 so se 
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pričele sistematične geološke raziskave s ciljem iskanja in ovrednotenja zalog kremenovega 
peska, ki so z vmesnimi prekinitvami trajale vse do leta 1998. Kasneje so potekale le 
spremljave novo odprtih delov. Raziskave je izvajal Geološki zavod Ljubljana (V. Lapajne). 

Raziskave so sledile potrebam proizvodnje. Na celotnem območju je bilo v letih 
1952–1998 izvrtanih 495 vrtin, v skupni globini 9.939,5 m; do leta 1966 pretežno s plit-
kim ročnim vrtanjem. Jedro vrtin je bilo detajlno pregledano in vzorčevano, na vzorcih so 
bile opravljene številne preiskave: sejalne (granulometrične), mineraloške in kemične anali-
ze. Celotna moravška terciarna kadunja je bila geološko skartirana na osnovo merila 
1:5000, za posamezna nahajališča pa so bile, po podatkih raziskovalnih vrtin, izdelane 
detajlne geološke karte v merilu 1:1000 s pripadajočimi strukturnimi geološkimi prerezi. 
Rezultati raziskav, ki so podani v separatnih poročilih, so v veliki meri pripomogli k odloča-
nju oz. usmerjanju podjetja TERMIT d.d. k ekonomsko perspektivnejšim delom nahajališč 
kremenovega peska (z debelejšimi plastmi boljše kvalitete, plastmi bliže površini oz. s tanj-
šo odkrivko). 

 

 
Slika 1: Pridobivanje kremenovega peska v peskokopu Hudej-Ples  
 

Vsa nahajališča so bila podrobno obdelana v elaboratu zalog in virov v letu 1993, v 
naslednjih elaboratih (leta 2000, 2003, 2008 in 2013) pa le nahajališča, v katerih je prišlo 
zaradi pridobivanja kremenovega peska do spremenjene situacije, oziroma so bili z razisko-
valnimi deli pridobljeni novi podatki. Iz teh elaboratov so tudi povzeti podatki za predlože-
ni prispevek. 
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GEOLOŠKA ZGRADBA OZEMLJA 

Kremenov pesek je terciarne (miocenske) starosti. Skupaj s spremljajočimi miocen-
skimi plastmi leži na zgornjetriasni karbonatni podlagi, zgrajeni iz apnencev in dolomitov. 
Skupna debelina miocenskih laporastih, glinastih in peščenih sedimentov znaša do 250 m. 

V moravški terciarni kadunji ima severno sinklinalno krilo strmejši vpad kot južno, ki 
je precej položno. Zato se je razvil največji peskokop Drtija v osrednjem delu južnega sin-
klinalnega krila, kjer je bil zaradi položne lege spodnji sloj kremenovega peska razkrit na 
dokaj veliki površini. Peskokop Drtija je danes že izkoriščen. V severnem krilu pa so, zaradi 
strme lege slojev kremenovega peska in posledično naglega večanja debeline krovnine, geo-
loške razmere za razvoj peskokopov precej manj ugodne. Proti vzhodu se kadunja zoži in 
poplitvi.  

V severnem sinklinalnem krilu si od zahoda proti vzhodu sledijo nahajališča Pod-
stran-Soteska in Zabritof, Vahtenperk-Gaberje ter Straža-Brode, v južnem krilu pa nahajali-
šči Hribce-Gorica in Drtija-Dobrava. Na vzhodu se v nahajališču Hudej-Ples obe krili združi-
ta. Našteta nahajališča so v spodnjem sloju kremenovega peska, v srednjem sloju je le 
nahajališče Zabritof ter južni del Vahtenperk-Gaberja. Zgornji sloj izdanja le v osrednjem 
delu pridobivalnega prostora, v njem je nahajališče Straža-Brode. V zahodnem delu nahaja-
lišča Hudej-Ples se kadunja močno zoži, plasti peska tonejo globlje pod površino in so 
tektonsko znatno porušene in premaknjene.  

Vzhodno od Hudej-Plesa, na območju Hleve-Peče, ki je že izven pridobivalnega pro-
stora, je kadunja plitvejša. Tam je spodnji sloj kremenovega peska razkrit, oziroma leži na 
površini, je slabše kakovosti, pojavlja se v obliki večjih ali manjših erozijskih otokov in se 
proti vzhodu vse bolj tanjša.  

 

 
Slika 2: Pridobivanje kremenovega peska v peskokopu Hudej-Ples  
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Zaporedje plasti 

Na triasni karbonatni podlagi leži miocenski kremenov peščenjak z laporasto apne-
nim ali dolomitnim vezivom. Na peščenjaku leži siva laporasta glina, ki predstavlja talnino 
kremenovega peska. Kremenov pesek se nahaja v treh slojih, debelih od 5 do 30 m, ki se 
med seboj razlikujejo po zrnavosti in zaglinjenosti. V spodnjem sloju je pesek drobnozrnat 
in malo zaglinjen, v srednjem in zgornjem sloju pa srednje in debelozrnat ter bolj zaglinjen. 
Delež glinaste primesi je v splošnem večji v obrobnih, kot pa v osrednjem delu kadunje. 

Spodnji in srednji sloj kremenovega peska sta v severnem sinklinalnem krilu ločena z 
vložkom gline, ponekod nekoliko podobne talnini. Ta vložek se proti jugu izklini, tako se 
oba sloja pojavita v južnem krilu kot enoten sloj. Srednji in zgornji sloj sta med seboj loče-
na s plastjo peščene gline. V srednjem in zgornjem sloju so nekatere vrtine prevrtale kre-
menov peščenjak z apnenim vezivom. V zgornjem sloju je ponekod pesek debelozrnat, v 
zgornjem delu prehaja mestoma v drobnozrnat kremenov prod. Na zgornjem sloju kreme-
novega peska leži lapor in kremenov peščenjak z apnenim vezivom. Doline potokov zapol-
njujejo kvartarni sedimenti. 

 

Tektonika 

Za kadunjo sta značilni predvsem alpska in prečnoalpska tektonika. Prisotni pa so 
tudi elementi dinarske in prečnodinarske tektonike, predvsem v vzhodnem zoženem delu 
kadunje, kjer smo med odkrivalnimi deli ugotovili, da so posamezni deli sloja znatno pre-
maknjeni, tako v vertikalni kot tudi v horizontalni smeri. Višina nekaterih skokov znaša 
domnevno celo do nekaj deset metrov, na kar kaže tudi podatek vrtine V-13/78 v zahod-
nem (zoženem) delu nahajališča Hudej-Ples. 

Vrtina V-13/78, globine 59,00 metrov, je bila zaustavljena preden je dosegla spodnji 
sloj kremenovega peska. V letošnjem letu smo vrtino ponovili, vendar tudi pri 98 metrih 
vrtina še vedno ni prevrtala vseh krovninskih plasti, kar daje slutiti, da je kadunja v zože-
nem delu globlja, kot smo predvidevali. Po nekaterih znakih sodeč je zoženi - globlji del 
kadunje domnevno ločen s sever-jug usmerjenim prelomom od zahodnega - širšega dela 
nahajališča.  

 

Nastanek nahajališča 

Mineraloške preiskave vzorcev kremenovega peska kot tudi njegove talnine in krov-
nine so pokazale, da izhaja dobršen del materiala iz magmatskih in efuzivnih kamnin ter 
njihovih tufov, deloma pa tudi iz starejših klastičnih sedimentov. Zaobljenost zrn kaže na 
daljši transport in presedimentacijo. Manjši del ima poreklo iz metamorfnih kamnin. Dom-
nevamo, da so se peski odlagali v podvodnem mediju (šelfno in litoralno okolje) Panonske-
ga bazena. Podvrženi so bili različnim načinom transporta ter vplivu okolja, v katerem so se 
odlagali. 

 
Geološka zgradba območja kadunje je razvidna iz slike št. 3. 

 
 

Slika 3 na strani 140: Geološka karta moravške terciarne kadunje, avtor: V. Lapajne, 1988 
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SESTAVA IN UPORABNOST MORAVŠKEGA KREMENOVEGA PESKA 

Moravški kremenov pesek je po velikosti nahajališč in po proizvodnji v gospodar-
skem prostoru Slovenije zelo pomemben. Ima širok razpon zrnavosti, zato ga je možno s 
postopki bogatenja prilagoditi različnim uporabnikom. Kakovost peska je v posameznih 
nahajališčih, oziroma delih nahajališč, različna. Predvsem je opazna spremenljivost zrnavo-
sti in primesi. Pesek je v spodnjem sloju svetlo do rumeno siv, ponekod rumenkasto rjav, v 
srednjem in zgornjem sloju pa je rjavkasto obarvan. 

 
Iz elaborata o zalogah in virih, ki je bil izdelan v letu 1993, povzemamo oceno kvali-

tete surovine v posameznih nahajališčih, najprej za I. sloj: 
− Najboljšo kvaliteto surovine sta vsebovali nahajališči Drtija-Dobrava in Podstran-

Soteska. Srednja velikost zrn (SV) kremenovega peska je znašala 0,15–0,21 mm. Že 
odkopani zahodni in centralni del nahajališča Drtija je tudi sicer vseboval v vsakem 
pogledu najbolj kvalitetno surovino med vsemi nahajališči kremenovih peskov v okolici 
Moravč. Vseboval je 64 % livarskih frakcij (0,09–0,63 mm), 24–27 % odplake (pod 
0,063 mm), 78–88 % kremena, 93,86–97,99 % SiO2 ter le 0,09–0,22 % Fe2O3. 

− Po vsebnosti livarskih frakcij (64–69 %), odplake (15–24 %) in SiO2 (93,14–99,20 %) je 
boljša surovina v nahajališču Podstran-Soteska, vendar vsebuje več težke frakcije ter 
škodljivih komponent (Fe2O3). 

− Surovina v nahajališču Hribce-Gorica je po kvaliteti na srednjem mestu. Vsebuje znatno 
manj livarskih frakcij (53 %), ima višjo srednjo velikost zrn (0,20–0,24 mm) ter več 
škodljivih komponent. 

− Surovina v nahajališču Hudej-Ples se po zrnavosti približuje surovini iz prvih dveh 
nahajališč (63–66 % livarskih frakcij), z več odplake (20–30 %), z nižjo srednjo velikos-
tjo zrn (0,14–0,20 mm) ter največ Fe2O3 (0,05–3,09 %). 

− Nahajališče Vahtenperk-Gabrje vsebuje surovino, ki se po kvaliteti močno približuje 
surovini iz prvih dveh nahajališč, ima pa nizko spodnjo mejo vsebnosti SiO2 (89,50–
98,24 %) ter več Fe2O3 (0,18–1,72 %). 

− Nahajališče Hleve-Peče vsebuje najslabšo surovino z drobnozrnatimi zaglinjenimi peski 
(30–33 % odplake) ter najnižjo vsebnostjo kremena (55–77 %).  

 
II. sloj kremenovega peska ima najkvalitetnejšo surovino v nahajališču Vahtenperk-

Gabrje, ki vsebuje 21–54 % livarskih frakcij, z najmanj odplake (15–26 %), ima ugodno 
granulacijo s srednjo velikostjo zrn 0,20–0,60 mm, z več kremena (75–88 %), več SiO2 
(90,37–98,10 %) ter najmanj Fe2O3 (0,16–0,82 %). Po kvaliteti je podobna surovini iz I. 
sloja.  

Občutno slabša je surovina iz nahajališča Zabritof, ki vsebuje 25–29 % odplake, 52–
76 % kremena ter 91,84–94,54 % SiO2. Srednja velikost zrn znaša 0,29–0,39 mm. 

 
Iz elaborata iz leta 2000 so podatki za III. sloj kremenovega peska v nahajališču 

Straža-Brode. Gradijo ga tri glavne skupine peskov: srednjezrnat pesek, drobnozrnat pesek 
ter drobno do srednjezrnat pesek iz spodnje plasti: 
− Srednjezrnat pesek v zahodnem in centralnem delu nahajališča ima srednjo velikost zrn 

0,40–0,55 mm, 22–25 % odplake, 44,2–53,8 % kremena oz. 92,19–94,06 % SiO2. 
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− Drobnozrnat pesek iz centralnega in jugovzhodnega dela nahajališča ima srednjo veli-
kost zrn 0,18–0,22 mm, 31–38 % odplake, 44,4–52,2 % kremena oz. 91,02 % SiO2.  

− Drobno do srednjezrnat pesek iz spodnje plasti v jugovzhodnem delu nahajališča ima 
srednjo velikost zrn 0,10–0,22 mm, 19 do 20 % odplake, 78,0–82,3 % kremena oz. 
97,60–98,34 % SiO2. Za to plast so značilne nizka vsebnost odplake, visoka vsebnost 
kremena ter SiO2, kar je bistveno za livarske peske. 

 
Preiskave vzorcev so bile narejene v letih 1965–1998, sejalne sta izvajala Geološki 

zavod Ljubljana in TERMIT d.d., mineraloške Geološki zavod Ljubljana, kemične analize pa 
Kemijski inštitut Borisa Kidriča iz Ljubljane, Kemični laboratorij REK-a Zasavje iz Trbovelj, v 
letih 1996/98 (za III. sloj) pa ACME Analytical Laboratories Ltd. Vancouver iz Kanade. 

Kremenov pesek iz spodnjega (I.) sloja se uporablja predvsem za proizvodnjo livar-
skih (oplaščenih) peskov, pesek iz srednjega in zgornjega sloja pa je uporaben za gradbe-
ništvo in posipanje športnih igrišč. 

 

ODKOPAVANJE IN SANACIJA 

Gospodarski organizaciji TERMIT je Rudarski organ Ljubljana v letu 1961 izdal dovol-
jenje za izkoriščanje kremenovega peska v eksploatacijskem polju Moravče. Na osnovi 
dovoljenja je bila ob uvedbi koncesij v letu 2001 sklenjena koncesijska pogodba po 105. 
členu Zakona o rudarstvu. V letu 2007 je bil h koncesijski pogodbi sklenjen aneks, ki zma-
njšuje velikost pridobivalnega prostora na osnovi odločbe iz leta 2006. Zmanjšan pridobi-
valni prostor meri 3,64 km2. Obsega velik del kadunje z že naštetimi nahajališči, iz njega je 
izdvojeno naselje Moravče. 

Glavnina proizvodnje je v preteklosti potekala v nahajališču Drtija-Dobrava, deloma 
tudi v nahajališču Podstran-Soteska. Nato se je proizvodnja preselila v Hudej-Ples. Vzhodni 
del nahajališča Hudej-Ples je že skoraj odkopan, sedaj pridobivanje poteka v njegovem juž-
nem delu, po rudarskem projektu, izdelanem v letu 1996. V letu 2006 je bil izdelan rudar-
ski projekt za zahodni del Hudej-Plesa, v letu 2012 so pričeli z odkrivanjem tega dela, 
kamor se bo predvidoma preselila glavnina proizvodnje v prihodnjih letih. V nahajališču 
Zabritof je potekala proizvodnja v vzhodnem delu, sedaj pa se seli v njegov zahodni del. 

 

Odkopna metoda 

Pridobivanje kremenovega peska poteka v odkopih v dveh fazah: pripravljalno odkri-
valna dela in pridobivalna dela. 

Pripravljalno odkrivalna dela zajemajo pripravo terena za pridobivanje. Tu je vključe-
na izdelava cest, posek gozda, odstranjevanje humusa, ki se ga odlaga na posebno deponi-
jo, odstranjevanje odkrivke (jalovine), ki se jo odlaga na drugo ločeno deponijo ali v odkop-
ni prostor, ki je že izkoriščen, ter druga potrebna dela, vezana na pripravo.  

Pridobivalna dela potekajo v odkopnem prostoru, in sicer s težko gradbeno mehani-
zacijo v sistemu buldožer, bager žličar ter odvoz peska s kamioni na separacijo. Dinamika 
odkopavanja je odvisna od kapacitet separacije, predvsem pa potreb tržišča. 

 



MINERALNE SUROVINE – III. del 

 
143 

Separacija  

Kremenov pesek, pridobljen v odkopih, se na separaciji očisti glinastih in drugih pri-
mesi ter razdeli po granulaciji na več frakcij, po potrebi pa še dodatno obdela (oplemeniti). 
Končni izdelki so: moker, suh, sejan, oplaščen kremenov pesek, oljni pesek. Namenjeni so 
za livarstvo, gradbeništvo in za športna igrišča. Tržišča so v Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, BIH in 
Italiji. 

Za livarstvo so namenjeni: moker, suh, sejan, oplaščen in oljni livarski pesek različ-
nih granulacij, za izdelavo jeder in form z različnimi vezivnimi sredstvi ter za pripravo ben-
tonitne mešanice. V gradbeništvu se pesek uporablja za izdelavo tlakovcev, epoksi tlakov, 
gradbenih lepil, za malte, betone, fugiranje tlakovanih površin, peskanje. Družba ima EC-
Certifikat kontrole proizvodnje 1404-CPD-1961, agregati za beton in agregati za malte, v 
dodatku ZA standardov SIST EN 12620:2002+A1:2008, SIST EN 13139:2002 in SIST EN 
13139:2002/AC:2004. 

 

Slika 4: Obrat separacije kremenovega peska poleg poslovne stavbe družbe TERMIT d.d. v Drtiji  
 

Sanacija odkopanih površin 

Vzporedno s pripravljalnimi in pridobivalnimi deli potekajo sanacijska dela, ki zaje-
majo tehnično sanacijo ter biološko rekultivacijo degradiranega terena.  

Tehnična sanacija zajema dela, vezana na ureditev že odkopanega območja, ki se bo 
kasneje biološko uredilo. Odkrivko, ki se jo odkoplje med pripravljalnimi deli, se odlaga v 
odkopni prostor v določeni višini, s sprotnim utrjevanjem. Pri tem se upoštevajo naravni 
pogoji, sistem odvodnjavanja, krajinske zakonitosti ter zagotavlja varnost. 
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Tehnični sanaciji sledi biološka rekultivacija. Na urejeno površino se v določeni 
debelini nasuje humus (iz deponije humusa), ki se mu po potrebi doda ustrezno gnojilo, in 
izvede zasaditev z drevesi ali zatravitev z ustrezno travno mešanico. Pri tem je treba upoš-
tevati krajinske pogoje ter končno namembnost površine.  

Slika 5: Odkopavanje kremenovega peska s sprotno sanacijo, peskokop Hudej-Ples 
 

Hidrogeološke razmere in varstvo okolja 

Problem odvodnjavana je vezan deloma na vode iz kontakta s talninskimi laporasto 
glinastimi plastmi, deloma pa na glinaste vložke med plastmi peska, ter je obvladljiv s spro-
tnim črpanjem oz. odvodnjavanjem. 

Družba TERMIT d.d. izvaja redne monitoringe izpustov voda v vodotoke, meritve 
zaprašenosti na delovnih mestih, meritve hrupa in vibracij ter meritve osvetljenosti. Rudar-
ska in okoljska inšpekcija izvajata redne letne preglede. Družba ima pridobljene certifikate 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 in BS OHSAS 18001:2007. 

 

ZAKLJUČEK 

Podjetje TERMIT d.d. že od ustanovitve leta 1960 na območju Moravč pridobiva in 
predeluje kremenov pesek, zlasti je pomembna usmeritev na proizvodnjo livarskih peskov. 
Stalna proizvodnja je omogočena tudi na podlagi rezultatov geoloških raziskav, ki usmerja-
jo proizvodnjo k ekonomsko boljšim delom pridobivalnega prostora. Za Moravče in okolico, 
kot tudi za celoten slovenski prostor, je to pomembna gospodarska dejavnost. Raziskanost 
nahajališč in ugotovljene zaloge kremenovega peska zagotavljajo to tudi v prihodnje. 
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Kratka vsebina 

Litotamnijski apnenec v nahajališču kamnoloma Zidani Most izkorišča gospodarska družba APNE-
NEC, d.o.o., Proizvodnja apnenčeve moke iz Trbovelj, od začetka leta 2003, ko je ta družba začela s samos-
tojnim poslovanjem. Njen ustanovitelj in edini družabnik je Cementarna Trbovlje, d.o.o., ki je pred tem 
izkoriščala kamnolom več desetletij za različne potrebe gradbeništva, predvsem pa kot mineralno surovino 
za cementno industrijo. Sicer ima pridobivanje litotamnijskega apnenca na območju kamnoloma Zidani 
Most dolgo zgodovino, saj je bila cementarna v Zidanem Mostu zgrajena že leta 1857. Po drugi svetovni 
vojni pa je bila ta cementarna obrat Cementarne Trbovlje. 

Osnovna dejavnost sedanje gospodarske družbe je pridobivanje apnenca za industrijske namene in 
tehničnega kamna za različne potrebe gradbeništva. 
Proizvodnja poteka na dveh lokacijah v Zidanem Mostu, 
in sicer v kamnolomu ter v obratu tovarne za proizvodnjo 
apnenčeve moke. Kamnina je namenjena predvsem za 
proizvodnjo apnenčeve moke (okoli 70 %), ostalo pa za 
različne potrebe gradbeništva. Kamnolom je lociran na 
območju Občine Laško v Savinjski statistični regiji.  

V članku so pregledno predstavljene do sedaj 
ugotovljene montan-geološke razmere, hidrogeološke in 
inženirsko-geološke značilnosti nahajališča, kvaliteta in 
uporabnost ter način pridobivanja te vrste mineralne 
surovine.  

 
 

UVOD 

Kamnolom litotamnijskega apnenca Zidani Most je bil v preteklosti predmet posa-
meznih montan-geoloških raziskav, saj obratuje neprekinjeno že več deset let. Prvo znano 
dovoljenje za izkoriščanje mineralne surovine je v letu 1960 izdal takratni Sekretariat Izvrš-
nega sveta za industrijo in obrt, Rudarski organ, Ljubljana, in sicer za pridobivanje »visoke-
ga cementnega laporja«. V letu 1961 je bila izdana posebna odločba oziroma dovoljenje za 
izkoriščanje »visoko vrednega cementnega laporja«, ki ga je izdala Uprava za ceste SRS, 
Tehnična sekcija Celje. To dovoljenje je bilo izdano Cementarni Trbovlje, Obrat Zidani 
Most. 

mailto:strgar.ivan@gmail.com
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Dovoljenje za izvajanje del pridobivanja apnenca v kamnolomu Zidani Most je 
Cementarni Trbovlje izdala Upravna enota Laško, Oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo v 
letu 1996, na osnovi izdelanega in revidiranega rudarskega projekta pridobivanja apnenca v 
kamnolomu Zidani Most – projekt za izvajanje del. To tehnično dokumentacijo je izdelal 
tedanji Geološki zavod Ljubljana (GZL), Podjetje za vrtanje in miniranje, p.o., Ljubljana 
(odgovorni projektant Vojko Reven, 1996). 

V letu 2001 je bila sklenjena koncesijska pogodba med koncendentom (Republika 
Slovenija) in koncesionarjem (Cementarna Trbovlje) za gospodarsko izkoriščanje mineralne 
surovine lapor in apnenec za industrijske namene, na območju pridobivalnega prostora 
kamnoloma Zidani Most. Koncesija je bila podeljena za dobo 20 let. 

V letu 2003 je bila sklenjena tripartitna pogodba o prenosu rudarske pravice po že 
navedeni koncesijski pogodbi med Republiko Slovenijo (koncendentom), LAFARGE CEMENT 
d.d., Trbovlje (koncesionar) in APNENEC Proizvodnja apnenčeve moke, d.o.o., Trbovlje 
(novi koncesionar), prav tako za dobo 20 let in za enake namene izkoriščanja mineralne 
surovine. 

Iz navedenih odločb oziroma dovoljenj izhaja, da so bila ta doslej izdana za izkoriš-
čanje »visoko cementnega laporja«, »visoko vrednega cementnega laporja«, apnenca ter 
laporja in apnenca za industrijske namene. Pri tem pa moramo poudariti, da je na območju 
kamnoloma Zidani Most dejanska kamnina kot mineralna surovina litotamnijski apnenec, z 
visoko povprečno vrednostjo CaCO3 preko 97 %. Na tem območju ni laporja kot mineralne 
surovine za industrijske namene.  

V zadnjih 20-tih letih je bilo izdelanih pet elaboratov z izračunanimi zalogami in viri 
tehničnega kamna - apnenca in apnenca za industrijske namene na območju pridobivalnega 
prostora (1991, 1996, 2001, 2006 in 2012). Zadnji elaborat je izdelal MINERVO CON-
TROL, d.o.o. iz Ljubljane. Iz tega elaborata so tudi pretežno povzeti podatki za ta članek. 

 

GEOGRAFSKI POLOŽAJ, MORFOLOŠKE IN HIDROLOŠKE RAZMERE TER 
KOMUNIKACIJE NAHAJALIŠČA 

Kamnolom litotamnijskega apnenca Zidani Most je približno 1,0 km severovzhodno 
od sotočja rek Save in Savinje v Zidanem Mostu. Geografsko spada območje k Posavju. Zanj 
sta značilni obe navedeni reki, ki sta urezali ozki dolini v hribovje Posavskih gub. 

Kamnolom se zajeda v jugovzhodno pobočje hriba Pešnik (647 m) in leži ob regio-
nalni cesti Zidani Most–Celje, med krajema Zidani Most na jugozahodu in Vila na severo-
vzhodu. Bližina železniške proge ter regionalne ceste omogočata zelo dobro cestno in žele-
zniško transportno komunikacijo. Le ob Savi proti Hrastniku je slaba cestna povezava, ki ni 
primerna za promet s težkimi tovornjaki. 

Južno in vzhodno od kamnoloma je že omenjena regionalna cesta, železnica in reka 
Savinja. Južno od Savinje je zavarovano območje Natura 2000, sam kamnolom se ne nahaja 
znotraj tega zavarovanega območja. Na severni strani pridobivalnega prostora je večja goz-
dna jasa, ki je pretežno izven območja pridobivalnega prostora. Na njej stoji hiša in manjše 
gospodarsko poslopje. Preko zahodnega in severnega dela pridobivalnega prostora je spel-
jana planinska pešpot iz Zidanega Mosta na Kopitnik.  
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Slika 1: Širše območje kamnoloma Zidani Most, pogled iz zraka, foto: Matevž Lenarčič 

 
Najbližje stanovanjske hiše in gospodarska poslopja so na severovzhodni strani v 

zaselku Vila ter Spodnje Brezno, ki so od odprtih delov kamnoloma oddaljeni najmanj 150–
200 m. Na območju pridobivalnega prostora so pomožni objekti, ki služijo potrebam proiz-
vodnega procesa (obratni prostori, drobilnica, upravna stavba ter obrat predelave apnenče-
ve moke). Ti objekti so postavljeni ob vznožnem delu kamnoloma ali na nivoju etaže E 210.  

 

GEOLOŠKE RAZMERE ŠIRŠEGA IN OŽJEGA OBMOČJA KAMNOLOMA 

Širše območje kamnoloma Zidani Most je strukturno in tektonsko zelo pestro. 
Opis geoloških razmer povzemamo po Osnovni geološki karti (OGK), list Celje, M 
1:100.000 in njenem tolmaču (Buser, S., 1979). Najstarejše kamnine, ki se pojavljajo na 
tem ozemlju, so karbonsko-permske in permske starosti. Prve predstavljajo pretežno plasti 
glinastega skrilavca, kremenovega peščenjaka in konglomerata, permske pa rdeč in zelen-
kast peščenjak, meljevec, glinavec in konglomerat. 

Najobsežnejši del ozemlja zavzemajo apnenci in dolomiti triasne starosti. Tako 
predstavlja »talnino« litotamnijskega apnenca pretežno masiven dolomit anizijske stopnje, 
»krovnino« pa po navedeni OGK glinasti skrilavec, keratofirski tuf in podrejeno apnenec 
ladinijske stopnje. Jerše, Z. (2001) pa je na karti M 1:5000 ta pas geološko uvrstil v mnogo 
mlajše miocenske plasti, ki jih predstavlja predvsem litotamnijski apnenec, v manjši meri pa 
tudi sarmatijski peščeni lapor. Odloženi so bili v času srednjemiocenske transgresije prete-
žno na triasne sedimente. V obdobju regresije Panonskega bazena je v tortonu nastajal na 
celotnem območju le-tega molasni klastični tektofacies, kjer se je na območju južno od 
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periadiatskega lineamenta množično pojavljal litotamnijski apnenec, ki zahteva zatišno 
čisto morje (Premru, U., 2005). 

V dnu dolin so ob reki Savinji odloženi aluvialni, pretežno karbonatni nanosi, ob reki 
Savi pa rečni sediment v terasah, pretežno kot karbonatni prod. Pobočja so ponekod pokri-
ta s pobočnim karbonatnim gruščem. 

Za ožje območje kamnoloma je značilna enostavna geološka zgradba, ki omogoča 
izkoriščanje litotamnijskega apnenca s površinskim kopom v etažah. Nahajališče s pridobi-
valnim prostorom predstavlja izrazito strm apnenčev greben, ki poteka generalno v smeri 
jugovzhod-severozahod. Litotamnijski apnenec se na območju pridobivalnega prostora 
eksploatira v pasu, širokem od 100 do 160 m, v smeri proti severozahodu. 

Prva raziskovalna dela z vrtanjem so bila izvedena v letu 1942, ko so bile izvrtane tri 
vrtine, skupne globine 253,5 m. Vertikalna vrtina z oznako V-1 je bila globoka 53,0 m, 
vrtina V-2 je bila vrtana pod kotom 47° in je bila globoka 103,0 m, vrtina V-3 pa je dosegla 
globino 97,5 m in je bila vrtana pod kotom 46°. Smer (azimut) in kote ustja vrtin niso poz-
nane. V poročilu (Hamrla, M., 1960) je le navedeno, da so bile vrtane pravokotno na vpad 
plasti. Popis jeder ni znan, podano pa je, da so vrtine v celoti potekale v litotamnijskem 
apnencu.  

V letu 2006 je bila izvrtana vrtina V-1/06 z namenom določitve kakovosti apnenca, 
v celoti je bila vrtana na prah (drobce). Globina vrtine je bila 150 m, smer vrtanja (azimut) 
287° (po plastnatosti), naklon vrtine od horizontale je bil 47°. V celoti je bila geološko 
spremljana in obdelana z laboratorijskimi preiskavami (analizami) vzorcev glede na vseb-
nost komponent CaO, MgO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, SO3, Na2O ter K2O. Do globine 130,0 m je 
potekala po litotamnijskem apnencu z zelo malo nekarbonatnih primesi. Od globine 130,0 
do 150,0 m je bila litološka sprememba, in sicer sivi laporasti apnenec (Žibret, G., 2006). 
Vrtina ni bila vrtana pravokotno na vpad plasti, ampak po smeri, zato ni mogla dati pravih 
geoloških podatkov glede debeline jalovih vložkov in ni mogla doseči »talninske« podlage 
(triasnega dolomita). 

Litotamnijski apnenec je srednjemiocenske starosti, po OGK list Celje je tortonijske 
stopnje, novejša literatura pa ga uvršča v badenij. Apnenec je debelo plastnat do masiven, s 
plastmi debelin nad 2,0 m, mestoma tudi manj. Plasti padajo strmo proti severu-
severovzhodu in varirajo med 10/75° in 350/60°. Apnenec je sivorjavkaste do mlečno bele 
in rumenkaste barve. Osnova je mikritna, kamnina pa vsebuje številne fosile (alge – zlasti 
litotamnije, spongije, školjke …). Lateralno se mikritna osnova menjava s svetlorumenim 
apnenčevim peščenjakom (kalkarenit) ter ponekod celo z apnenčevo brečo.  

Zrna v kalkarenitu so sestavljena iz belega mikritnega apnenca, ki vsebuje najverjet-
neje presedimentirane kose enake kamnine, ki je nastajala v mirnejšem sedimentacijskem 
okolju. Breča je podobne sestave kot peščeni različki. Kremenovih zrn je po oceni do 2 %, 
limonitnih primesi je manj kot 1 %. Mestoma se pojavljajo kopuče litotamnij, velike do    
10 cm, in nepravilne leče ali bloki modrosivega apnenca.  

Litotamnijski apnenec predstavlja morfološko izrazito izpostavljen greben v smeri 
jugovzhod-severozahod (SE-NW). 

Na južni in jugozahodni strani grebena je dolomit srednjetriasne starosti (»talnina«) 
in je močno razpokan. Ta dolomit je lahko potencialno zanimiv za izkoriščanje kot tehnični 
kamen za različne potrebe gradbeništva. Meja med dolomitom in litotamnijskim apnencem 
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je erozijsko-diskordantna (po OGK), najverjetneje pa je tektonska. Na terenu je jasno vidna 
ob vstopu makadamske ceste na osnovno etažo ob regionalni cesti Zidani Most–Celje.  

Generalno ta kontakt vpada proti severu-severovzhodu pod kotom okoli 60°–70°. 
Vznožje pobočja s triasnim dolomitom je pretežno prekrito s pobočnim gruščem, ki je 
mestoma debel do 5,0 m (Jerše, Z., 2001), deloma pa je v kamnolomu že odstranjen. Sesta-
vljajo ga kosi litotamnijskega apnenca, pomešani z glino in humusom. Ker je teren proti 
jugozahodu in zahodu pretežno prekrit z gruščem in preperino, meje med dolomitom in 
litotamnijskim apnencem ponekod ni možno jasno ugotoviti. Kljub temu pa se lahko to 
mejo posredno določi, saj litotamnijski apnenec proti severozahodu geomorfološko izrazito 
izstopa z ostrim grebenom, generalno v smeri 120°–300°.  

 

 
Slika 2: Odprti kamnolom Zidani Most z vidno plastnatostjo litotamnijskega apnenca 
 

Na severni strani grebena je nad litotamnijskim apnencem glinast in peščen lapor 
(laporovec) ter glinavec z vmesnimi vložki tufa. Prehod litotamnijskega apnenca v laporovec 
in glinavec je oster. Kontakt je tektonski in ga je možno opazovati ter meriti na več mestih 
na začetku etažnih cest v kamnolom. Vpad preloma je med 360/85° in 10/80°. Čeprav je 
meja med litotamnijskim apnencem in laporovcem ter glinavcem drugje prekrita z nasipi ali 
preperino, je geomorfološko dobro izražena. Litotamnijski apnenec je izrazito izstopajoči in 
malo z drevjem poraščen greben, teren z laporjem (laporovcem) in glinavcem (»krovnino«) 
pa je morfološko bolj zaobljen in porasel z drevjem. Nižji deli terena proti vzhodu so pokri-
ti z nasipi in preperino, ponekod so tudi posamezna plazišča. Med glinavci so tudi meljevci 



MINERALNE SUROVINE – III. del 

 
151 

z masivnimi kosi peščenjaka, ki vsebuje do 1 cm velika obarvana zrna kremena: mlečno 
belega kremena, rdečega roženca in zelenkastega kremena. Osnove je približno 20 % in je 
verjetno iz tufskega materiala. Na podlagi opisanega bi sklepali, da je »krovnina« litotamnij-
skega apnenca srednjetriasne starosti (ladinijska stopnja), kot je to tudi označeno na OGK.  
 
Nastanek nahajališča 

Litotamnijski apnenec je nastajal na šelfu v plitvem morju. V prehodnem pasu so v 
plitvi vodi živele alge in drugi grebenski organizmi. Pod vplivom valovanja so se organizmi 
drobili in odlagali v bližini grebenov. Tako so nastajale grebenske, ob njih pa prigrebenske 
in lagunske sedimentne kamnine. V nahajališču Zidani Most je litotamnijski apnenec pri-
grebenska tvorba, ker ga sestavljalo številni drobci in odlomki grebenskih organizmov, ki so 
bili presedimentirani. 

 

Tektonika nahajališča 

Litotamnijski apnenec leži v pasu s smerjo generalno 105°–285° (SE-NW), plasti pa 
vpadajo proti severu-severovzhodu z naklonom 60°–85°. Zaradi tektonskih premikov v 
širšem prostoru je ponekod zelo razpokan in zdrobljen. Ob razpokah so opazne tektonske 
drse z vložki temnosivega do črnega glinastega laporja z drobci in vložki rjavega premoga in 
z vertikalnimi strijami.  

V litotamnijskem apnencu je več sistemov razpok, ki imajo pretežno smeri 35/50°, 
smeri premika pa 100°–280° (po plastnatosti), izmerjeno na podlagi tektonskih drs. V kam-
nolomu so tudi vertikalne razpoke z vpadom 40/90°. Ob teh razpokah so zdrobljene cone 
litotamnijskega apnenca, debeline 10–20 cm, gostota razpok pa je medsebojno različna (od 
1 m do 5 m). Izmerjene so bile tudi razpoke sistema 350/50° (premiki po plastnatosti), 
35/80° in 180/60°. Plasti apnenca so zaradi tektonskih deformacij pogosto med seboj po 
lezikah premaknjene. V teh primerih so kohezijske sile med plastmi majhne. Na severnem 
delu kamnoloma so plasti pogosto ločene med seboj s številnimi razpokami. 

 

HIDROGEOLOŠKE, INŽENIRSKO-GEOLOŠKE IN GEOMEHANSKE ZNAČILNO-
STI NAHAJALIŠČA 

Hidrogeološke in inženirsko-geološke značilnosti 

S hidrogeološkega vidika nahajališče kamnoloma Zidani Most ne predstavlja nobenih 
težav. Na območju pridobivalnega prostora ni površinskih voda, padavinska (meteorna) 
voda pa hitro pronica skozi razpoke v apnenec. Na posameznih mestih pa so na kontaktu 
apnenec in laporovec ter glinavec posamezni manjši izviri vode, ki se pretakajo pod nasipi. 
Na vzhodni strani kamnoloma pod regionalno cesto Zidani Most–Celje teče reka Savinja. V 
bližini kamnoloma ni zaščitenih območij vodnih virov, ki bi bili zavarovani po občinskih 
odlokih o varstvu vodnih virov. 

V inženirsko-geološkem smislu je litotamnijski apnenec trden in žilav, vendar se 
zaradi razpokanosti in pretrtosti na posameznih mestih pojavljajo po miniranju večji bloki. 
Zaradi že opisanih tektonskih razmer (pojavov) so nekatere plasti med seboj premaknjene, 
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zato so kohezijske sile med njimi porušene. Ker vpadajo plasti zelo strmo proti severu-
severovzhodu, obstaja možnost zruškov v tej smeri. Zato je na severni strani kamnoloma 
potrebna posebna pozornost pri delu, še posebej pri miniranju, da ne pride do skalnih 
podorov večjih blokov kamnine oziroma do zdrsa »klinov«. 

Glede na rudarski projekt in dosedanje izkušnje pri eksploataciji apnenca je naklon-
ski kot delovnih etaž 70°, končni naklon brežin kamnoloma pa 45°, kar omogoča uspešno 
sanacijo kamnoloma po eksploataciji. Širina etaž je okoli 13,0 m. 

Dejansko stanje razvitih etaž kamnoloma je skladno z rudarskim projektom iz leta 
1996 naslednje: 
− Etaža na koti 210, E 210 (osnovna) 
− Etaža na koti 238, E 238 
− Etaža na koti 255, E 255 
− Etaža na koti 270, E 270 
− Etaža na koti 284, E 284 
− Etaža na koti 302, E 302 
− Etaža na koti 318, E 318 

 
Na severni strani grebena z litotamnijskim apnencem, kjer sta lapor (laporovec) in 

glinavec, so inženirsko-geološki pogoji mnogo slabši. V primeru zemeljskih del na tem 
območju je potrebno upoštevati naklon brežine, kot jo ima samo pobočje. Ta znaša približ-
no med 15° in 18°. Upoštevati je treba, da lapor in glinavec v kontaktu z vodo lahko plazi-
ta. Vsak poseg na tem območju lahko povzroči večji plaz.  

 

Geomehanske lastnosti kamnine 

Na osnovi laboratorijskih (tehnoloških) preiskav apnenca v preteklosti, so bile ugo-
tovljene naslednje fizikalno-mehanske lastnosti:  

 
− Prostorninska masa ………………………. 2624 kg/m3 
− Tlačna trdnost …………………………….. 179 MPa 
− Koeficient gostote ………………………… 0,968 
− Poroznost …………………………………. 3,2 % 
− Zmrzlinska obstojnost ……………………. 0,0 % 
− Obraba pri brušenju ………………………. 20,6  

 
KVALITETA IN UPORABNOST MINERALNE SUROVINE 

Kvaliteta mineralne surovine 

Za ugotavljanje kvalitete mineralne surovine je v procesu proizvodnje redno odvze-
mala vzorce kamnine in agregatov ter kontrolirala kvaliteto sama gospodarska družba 
APNENEC, d.o.o. 

Iz obsežnega dokumentacijskega gradiva gospodarske družbe povzemamo uporabne 
podatke EC Izjav o skladnosti in EC Certifikate kontrole proizvodnje: 
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− EC IZJAVA O SKLADNOSTI za agregat za nevezane in hidravlično vezane materiale za 
uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest. APNENEC d.o.o., Trbovlje, 2010. 

− EC IZJAVA O SKLADNOSTI za agregat za bitumenske zmesi in površinske prevleke za 
ceste, letališča in druge prometne površine. APNENEC d.o.o., Trbovlje, 2010. 

− EC IZJAVA O SKLADNOSTI za agregat za malte. APNENEC d.o.o., Trbovlje, 2010.  
− EC IZJAVA O SKLADNOSTI za kamen za obloge pri vodnih zgradbah, APNENEC d.o.o., 

Trbovlje, 2010. 
− EC CERTIFIKAT KONTROLE PROIZVODNJE, štev. 1373-CPD-0045, IGMAT d.d., Inšti-

tut za gradbene materiale, Ljubljana – Polje, 2010. 
 

Uporabnost mineralne surovine 

Iz navedenih EC IZJAV O SKLADNOSTI povzemamo naslednje podatke o uporabno-
sti kamnine in agregatov: 
− Apnenčev agregat 0/32 T mm, proizveden v kamnolomu Zidani Most, je skladen z 

aneksom ZA standardov, EN 13242 ÷ 2002 + A1 : 2007.  
Mineralna surovina – apnenec ustreza za agregate za nevezane in hidravlično vezane 
materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest, CE 1373. 

− Agregat kamena moka, proizveden v kamnolomu Zidani Most, je skladen z anek-
som ZA standardov, EN 13043 : 2002, EN 1303 : 2002 / AC ÷ 2004. 
Kamena moka ustreza za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in 
druge prometne površine, CE 1373-CPD-0045. 

− Apnenčev agregat 0/4 mm, proizveden v kamnolomu Zidani Most, je skladen z 
aneksom ZA standardov, EN 13139 : 2002. 
Apnenčev agregat 0/4 mm je uporaben za malte, CE 1373-CPD-0045. 

− Agregat kamen LMA, proizveden v kamnolomu Zidani Most, je skladen z aneksom 
ZA standardov, EN 13383-1 : 2002. 
Kamen LMA je uporaben za obloge pri vodnih zgradbah – 1. del : Specifikacija, CE 
1373-CPD-0045. 

− EC CERTIFIKAT KONTROLE PROIZVODNJE 1373-CPD-0045, ki ga je izdal IGMAT 
d.d., Inštitut za gradbene materiale, Ljubljana – Polje, potrjuje, da so bila upoštevana 
vsa določila o potrjevanju kontrole proizvodnje, opisana v dodatku ZA standarda (ov). 

− REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZ ZA APNENČEVO MOKO ZA LETI 
2010 in 2011. APNENEC, d.o.o., Oddelek kontrole kvalitete, Trbovlje, 2012.  

V obratu APNENEC d.o.o. Zidani Most proizvajajo apnenčevo moko in apnenčeve 
agregate. V proizvodnji delujeta dva mlina: Krupp in Bergamasco. Za ustrezno kvaliteto pri 
proizvodnji apnenčeve moke izvajajo v internem laboratoriju analizo naslednjih paramet-
rov: vsebnost CaCO3 ter finost mletja, kjer podajo za rezultat analize ostanek na 63 mikro-
nov, ostanek na 90 mikronov in ostanek na 200 mikronov. Določevanje vsebnosti CaCO3 se 
izvaja po interni metodi s titracijo, sejalne ostanke pa izvajajo po standardni metodi EN 
933:10 na aparaturi Alpina. Iz rezultatov analiz za leto 2010 in 2011 so bile mesečne vre-
dnosti CaCO3 na obeh mlinih preko 97 %. 

Trdne in neporušene kose kamnine, bogate s fosili, je možno uporabljati tudi kot 
naravni (okrasni) kamen, predvsem za potrebe kamnoseške dejavnosti, kar se je v preteklo-
sti tudi že dogajalo. 
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PRIDOBIVANJE, TEHNOLOŠKE LASTNOSTI MINERALNE SUROVINE IN 
POGOJI ZA BOGATENJE TER PREDELAVO 

Tehnološke lastnosti tehničnega kamna – litotamnijskega apnenca so opisane že v 
predhodnem poglavju. Pridobivanje apnenca se v kamnolomu Zidani Most izvaja po posa-
meznih etažah, in sicer z vrtanjem in masivnim miniranjem, premera od 76 mm do 89 mm, 
z uporabo milisekundnih zakasnilnikov.  

V okviru kamnoloma obratujeta drobilnica in klasirnica, ki sta locirani na vzhodni in 
jugovzhodni strani pridobivalnega prostora.  

 

 
Slika 3: Obratovalna postrojenja na spodnjem jugovzhodnem delu kamnoloma Zidani Most, foto: Matevž Lenarčič 

 
Nakladanje odstreljenega materiala poteka na posameznih etažah z bagrom na 

kamion. S kamioni se prepelje material v drobilnico apnenca na vstopno rešetko členastega 
transporterja, dimenzije 680 mm x 600 mm. Preko dostavljavca se apnenec transportira do 
primarnega čeljustnega drobilca tipa UČD 40, ki apnenec zdrobi do granulacije 0–150 mm. 
Na izstopni strani drobilnika se na vibracijskem situ z mrežo 30 mm x 30 mm odseje drob-
nejši zdrobljeni apnenec, ki se s pomočjo gumijastega transportnega traku odlaga na za to 
pripravljeno deponijo. Ta apnenčev agregat ima granulacijo 0–30 mm in predstavlja okoli  
70 % proizvodnje.  

Apnenec granulacije 30–150 mm z vibracijskega sita se z gumijastim transporter-
jem, na katerem je nameščen detektor kovin, transportira do sekundarnega udarnega kladi-
vastega drobilnika tipa UGPO91OA, v katerem se apnenec drobi na granulacijo 0–30 mm. 
Ta se s pomočjo korčnih elevatorjev transportira na zgornjo etažo v stavbi drobilnice, kjer 
se z gumijastimi trakovi prenese v dva silosa. Na presipu med transporterjema je namešče-
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na drča iz perforirane pločevine, kjer se odseje apnenčev agregat granulacije 0–4 mm, ki se 
skladišči v tretjem betonskem silosu. Ta agregat je namenjen za široko potrošnjo za različ-
ne gradbene namene. Apnenčev agregat granulacije 0–30 mm se odloži na deponijo ob 
stavbi drobilnice. Nato se s kamionom prepelje v tovarno na deponijo sušilnice apnenca za 
nadaljnji proces sušenja in mletja v mlin KRUPP za potrebe predelave v apnenčevo moko. 

 

VPLIV KAMNOLOMA NA OKOLJE 

Kamnolom Zidani Most s svojim delovanjem pri izkoriščanju in predelavi mineralne 
surovine vpliva predvsem s hrupom in zapraševanjem. V ta namen so v rudarskem projektu 
iz leta 1996 v poglavju »Sanacija in rekultivacija kamnoloma« opisani posamezni ukrepi za 
sanacijo in varstvo okolja. Obveznost sanacije pa izhaja tudi iz določil koncesijske pogod-
be, kakor tudi iz same pozitivne rudarske zakonodaje.  

Kot prvi ukrep sanacije je predvidena stabilnost brežin, ki je zagotovljena s pravilnim 
načinom dela. Naslednji ukrep je biološka sanacija. Z ozirom na konfiguracijo terena je 
edina realna možnost biološke sanacije ozelenitev etažnih ravnin.  

Etažne brežine so pod naklonom 70°, končna brežina kamnoloma je 45°. Za biološko 
sanacijo je potrebno na površino etaž navoziti zemljo in humus ter posejati travo in pozne-
je zasaditi avtohtono drevje. Med ukrepi za varstvo okolja je navedeno tudi, da je treba 
onemogočiti odlaganje smeti in drugih odpadkov. Prav tako je treba preprečiti izlitje naftnih 
derivatov. 

Hrup nastaja pri posameznih delih, to je vrtanju, miniranju, transportu in prerivanju 
materiala na posameznih etažah, nakladanju in pri predelavi agregatov. Prah, ki nastane pri 
vrtanju in miniranju, ekološko ne predstavlja posebne nevarnosti za okolico zaradi relativno 
malih količin. Večje količine bi se utegnile pojaviti pri predelavi v daljšem sušnem obdobju. 
Ker je kamnina karbonatnega izvora, vsebuje le male količine silikatnih mineralov, zato tudi 
prah ni nevaren (»strupen«). Bolj je problematičen z estetskega vidika. 

Plini, ki nastajajo pri miniranju pri popolni detonaciji, so nestrupeni in ne predstav-
ljajo nevarnosti za okolico. Pri eventualni nepopolni detonaciji pa nastajajo strupeni plini, 
ki pa se hitro razredčijo. 

 

ZALOGE IN VIRI LITOTAMNIJSKEGA APNENCA 

Na osnovi terenskega detajlnega geološkega kartiranja odprtih delov posameznih 
etaž, kabinetne dodelave in vrednotenja vseh podatkov, vključno z rezultati laboratorijskih 
preiskav in testov EC o skladnosti in ob upoštevanju tehničnih kriterijev odkopavanja po 
veljavnem rudarskem projektu, zadoščajo izračunane zaloge in viri litotamnijskega apnenca 
znotraj obstoječega pridobivalnega prostora do E 210, ob predvideni letni proizvodnji več 
deset tisoč m3 raščene kamnine, za daljše časovno obdobje.  

Potencialno pa je zanimiv v istem pridobivalnem prostoru tudi triasni dolomit kot 
tehnični kamen, ki je »talnina« litotamnijskega apnenca, in je prav gotovo uporaben za 
različne potrebe gradbeništva. Zato bi bilo v prihodnje smiselno raziskati tudi to vrsto 
mineralne surovine, ki bi bila razmeroma ugodna za izkoriščanje in ker so za ta namen 
ocenjeni zadostni viri za daljše časovno obdobje.  
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NAMESTO ZAKLJUČKA – PREDLOG 

Zanimivo bi bilo proučiti možnost odkopavanja litotamnijskega apnenca pod sedanjo 
osnovno etažo E 210 do nivoja 200 ali 190. Predhodno pa je potrebno v ta namen izvrtati 
vertikalno vrtino, da se preveri nivo eventualne podtalnice. 

Prav tako bi bilo potrebno z nivoja višjih etaž (E 270 ali E 284) izvrtati poševno vrti-
no proti sedanji nejasni (domnevni) meji s triasnim dolomitom proti jugu-jugozahodu, ker 
je pokrita z debelim nasipom. Ti podatki pa morajo biti obvezno koriščeni pri izdelavi nas-
lednje tehnične dokumentacije. 

V istem pridobivalnem prostoru je potencialno zanimiv tudi triasni dolomit kot teh-
nični kamen, ki je »talnina« litotamnijskega apnenca, in je prav gotovo uporaben za različne 
potrebe gradbeništva (betone, malte, tampone, za gradnjo inženirskih objektov in drugo), 
kar bo potrebno dokazati z ustreznimi tehnološkimi preiskavami kamnine in agregatov. 
Zato bi bilo v prihodnje smiselno raziskati tudi to vrsto mineralne surovine, ki bi bila raz-
meroma ugodna za izkoriščanje in ker so za ta namen ocenjeni zadostni viri za daljše časo-
vno obdobje. Potrebno pa bo pridobiti tudi novo koncesijo za tehnični kamen - dolomit. 

Tako bi bil celotni pridobivalni prostor z obema mineralnima surovinama po končani 
fazi izkoriščanja bolj primeren za končno celovito prostorsko sanacijo ter uporaben za 
druge namene dejavnosti (npr. gospodarsko, industrijsko-proizvodno, trgovsko, skladiščno, 
rekreacijsko ali drugo). Zato je ta predlog namenjen v temeljit razmislek za dolgoročni raz-
vojni projekt na območju kamnoloma Zidani Most. 

 
 

Viri literature in strokovne dokumentacije 
Članek smo pripravili na osnovi podatkov iz številne arhivske strokovne dokumentacije gospodarske 

družbe APNENEC, d.o.o., Trbovlje (geološka poročila, elaborati, rudarski projekti, poročila tehnoloških 
preiskav in drugo). Zaradi obsežnosti le-teh, jih ne navajamo posebej.  
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NARAVNEGA KAMNA – APNENCA 
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Povzetek 

Tehnološka voda iz proizvodnega procesa predelave naravnega kamna Marmor Sežana vsebuje pred-
vsem trdne delce. Trdne delce se izpira na sitih, v pralniku z lopaticami ali bobnih in nato seje na različne 
frakcije. Frakcija 0–4 mm se ločuje od umazane tehnološke vode v klasifikatorju. S trdnimi delci onesnaženo 
tehnološko vodo je potrebno očistiti in vrniti na pranje. V članku je predstavljena tehnična rešitev z upora-
bo flokulantov in hidravlične stiskalnice, ki omogoča vračanje okoli 90 % s trdnimi delci očiščene tehnološ-
ke vode nazaj v proizvodnjo in vzpostavitev zaprtega krogotoka tehnološke vode. Gošča z okoli 10 % dele-
žem vlage se lahko uporabi v kemični industriji, npr. kot polnila, belila itd. ali v kmetijstvu. 

 
Ključne besede: čiščenje, odpadne tehnološke vode, zgoščevanje. 

 

UVOD 

Pri procesih predelave in obdelave naravnega kamna - apnenca se srečujemo s teh-
nološkimi vodami, onesnaženimi predvsem s trdnimi delci. Tehnologija razreza kamnitih 
plošč temelji na uporabi vode, ki poleg hlajenja rezilnih elementov opravlja tudi nalogo 
izpiranja žaganega materiala, nastalega pri obdelavi obdelovanca. Z razvojem in vpeljavo 
novejše tehnologije razreza kamna z vodnim curkom (water-jet) se poraba vode pri prede-
lavi in obdelavi naravnega kamna še povečuje. Voda je danes dobrina, ki zahteva kot narav-
ni vir smotrno uporabo, predvsem pa z namenom zmanjševanja stroškov predelave in zma-
njševanja onesnaževanja okolja. Zato se v zadnjem času v industriji predelave naravnega 
kamna povečuje povpraševanje po tehnoloških rešitvah za čiščenje tehnoloških vod, v kate-
rih so prisotni trdni delci, in vračanje nazaj v proizvodni proces. Pri predelavi naravnega 
kamna v podjetju Marmor Sežana d.d. uporabljamo tehnološke rešitve in postrojenje podje-
tja FRACCAROLI & BALZAN iz Verone, Italija, ki je eden od vodilnih proizvajalcev te 
opreme v svetu in ima v obratovanju preko 9.000 postrojenj. Pri čiščenju tehnološke vode 
se srečujemo s procesi zgoščevanja, kot lahko imenujemo proces ločevanja faz trdno in 
tekoče. Iz postrojenja se izloča karbonatna pogača skupaj z vodo. V nadaljevanju bodo 
podrobneje predstavljeni procesi in tehnologija čiščenja tehnološke vode, ter izračun 
dimenzioniranja takšnega zgoščevalnika. Prikazan bo tudi primer uporabe karbonatne 
pogače v komercialne namene, predvsem v kmetijstvu. 

 
 
 

mailto:joze.kortnik@guest.arnes.si
mailto:kos@marmorsezana.com
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TEORETIČNE OSNOVE 

Zgoščevanje je eden od procesov ločevanja faz nekega disperznega sistema. Pojem 
zgoščevanja lahko natančneje opredelimo kot proces ločevanja faz trdno tekoče. Zgoščeva-
nje obravnavamo kot gibanje trdnih delcev v mirujoči tekoči fazi. 

 

                            
Slika 1.: Sedimentacija, proces ločevanja faz (Stražišar, 2001) 

   
 

 
Slika 2.: Delovanje kontinuirnega zgoščevalnika (Stražišar, 2001) 

 
Pri ločevanju faz trdno tekoče pogosto uporabimo oba procesa, in sicer najprej zgoš-

čevanje, nato še filtriranje dobljene gošče. Pri vsakem procesu lahko naletimo na posamez-
ne omejitve, ki jih presežemo s kombinacijo obeh. Na sliki 1. prikazan proces zgoščevanja 
je videti preprost, opis s fizikalnimi zakoni pa nezahteven. Glavni spremenljivki, ki se pri 
tem pojavljata, sta velikost delcev in koncentracija trdne faze v suspenziji. Pri tem se sedi-
mentacija deli na dva specifična procesa, to sta bistrenje in zgoščevanje. O procesu bistren-
ja govorimo, kadar je koncentracija trdne faze v suspenziji majhna oz. ne presega 1 vol.%. 
Cilj bistrenja je dobiti čim bolj čisto tekočo fazo. V procesu zgoščevanja želimo doseči čim 
večjo koncentracijo trdne faze v gošči. Čistoča tekoče faze pri tem procesu ni pomembna. 
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ČIŠČENJE TEHNOLOŠKE VODE V PODJETJU MARMOR SEŽANA 

V podjetju Marmor Sežana d.d. se za čiščenje tehnološke vode, ki se uporablja pri 
predelavi in obdelavi naravnega kamna - apnenca, že vrsto let uporablja postrojenje podjet-
ja FRACCAROLI & BALZAN iz Verone – Italija. Čiščenje tehnološke vode s trdnimi delci 
poteka v zaprtem tehnološkem proizvodnem krogotoku. Tehnološka voda v proizvodnem 
procesu prenaša veliko trdnih delcev, ki nastajajo pri predelavi in obdelavi naravnega kamna 
in jih je potrebno pred ponovno uporabo izločiti iz tehnološke vode. Material se pere na 
sitih, v pralniku z lopaticami ali bobnih in seje na frakcije. Pesek, velikosti delcev 0–4 mm, 
se nato ločuje od tehnološke vode v klasifikatorju. Na sliki 3. je prikazano postrojenje za 
čiščenje tehnološke vode podjetja FRACCAROLI & BALZAN. 

 

 
Slika 3.: Postrojenje za čiščenje umazane vode (vir: FRACCAROLI & BALZAN) 

 
Tipično postrojenje za čiščenje umazane vode je sestavljeno iz naslednjih delov: 

A) Tehnološka voda s trdnimi delci iz predelave, iz klasifikatorja v posodo, v kateri je črpal-
ka mulja, ki dovaja vodo v silos za zgostitev - dekanter C (v primeru, da je zadostna 
višinska razlika, črpalka ni potrebna). 

B) Naprava za mešanje suhih flokulantov z vodo, ki se dodaja v cevovod z umazano tehno-
loško vodo. 

C) V statičnem zgoščevalcu se čista tehnološka voda loči od mulja. Mulj v zgoščevalcu 
počasi drsi navzdol. 

H) Tehnološka čista voda gre v rezervoar (priporoča se okoli 100 m3 velikosti zaradi razgra-
dnje flokulantov). Lahko je v obliki silosa, bazena itd. Črpalka potiska vodo nazaj na 
postrojenje, kjer se material opere. 

D) Pnevmatski ventil občasno napolni posodo z muljem E. 
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E) V posodi z muljem je mešalec, ki se vrti in ne dovoljuje, da bi se ločila voda od mulja 
(mešanica mora biti enakomerna). Mulj je ponavadi sestavljen iz 30 % suhih delov in   
70 % vode. 

F)  Črpalka z muljem polni hidravlično stiskalnico. 
G) Hidravlična stiskalnica je postavljena na višini, da se lahko stisnjeni odpadni material 

prazni na deponijo. Ko se stiskalnica odpre, črpalka napolni prostore v njej z muljem. 
Ko je stiskalnica napolnjena, se začne stiskanje. Po določenem času se stiskalnica 
odpre, stisnjeni material se loči in pade na deponijo. Odpadni material je kompakten in 
se lahko takoj transportira. Vsebuje delčke peska, gline in zemlje, ponavadi velikosti 0–
63 mikronov. V njem je okoli 10 % vode. 

F) Voda, ki se iztisne na stiskalnici (odvisno od čistoče), se ponavadi vrača v zbiralnik teh-
nološko čiste vode H včasih pa se vrača v posodo A z umazano vodo (pri čiščenju uma-
zane vode iz predelave naravnega kamna - apnenca). 

 

 
Slika 4.: Postrojenje za čiščenje tehnološke vode Marmor Sežana 

 
Flokulanti se nahajajo v praškasti obliki, so nestrupeni in biološko razgradljivi. Nalo-

ga flokulantov je hitrejše zgoščevanje trdnih delcev v vodni suspenziji. V Marmor Sežani 
uporabljamo flokulant MagnaFloc 3105. Flokulant MagnaFloc 3105 se dodaja v posebni 
mešalnik pred začetkom izmene, in sicer cca. 3 dl prahu. Zgoščevalec predstavlja jekleni 
silos s predelnimi stenami za ločevanje čiste vode od gošče in je na notranji strani obložen 
z nerjavečo oblogo. Filtrska stiskalnica je sestavljena iz jeklenega ohišja, plošč iz polipropi-
lena in velikega hidravličnega cilindra. 
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Tabela 1.: Kemijska analiza karbonatov iz kamnoloma Lipica II. 
 

CaO 
[%] 

MgO 
[%] 

Kalcit 
[%] 

Dolomit* 
[%] 

Skupni 
karbonat [%] 

Netopni 
ostanek [%] 

55,13÷55,74 0,12÷0,32 97,59 ÷ 
99,19 

0,55÷1,48 99,06÷99,74 0,26÷0,94 

 
Kadar se hidravlična stiskalnica ne uporablja, se vsa gošča najprej zbira v sedimenta-

cijskem bazenu in nato s približno 70 % deležem tekoče faze transportira in deponira. Iz 
zgoščevalnika se na izmeno izpusti približno 2,0 m3 gošče. Zaradi velikega deleža vode v 
gošči prihaja do izgub tehnološke vode, ki jo je potrebno nenehno nadomeščati z vodo iz 
vodovodnega omrežja. Novo dovedene količine vode v tehnološki proces predelave narav-
nega kamna na kraškem področju predstavljajo dodatne relativno visoke stroške. 

 

 
Slika 5.: Hidravlična stiskalnica 

 
Tehnično rešitev v podjetju Marmor Sežana predstavlja vpeljava dodatne hidravlične 

stiskalnice, s katero lahko v krogotok tehnološke vode vrnemo več kot 60 % vode, ki jo 
pridobimo pri stiskanju in filtriranju gošče. Možnosti uporabe filtrata gošče so predvsem v 
kemični industriji za npr. polnila, belila itd. ali v kmetijstvu. 
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TEHNOLOGIJA ZA UPORABO APNENEGA BLATA V KOMERCIALNE NAMENE 

Stisnjeno goščo oz. material, ki pade iz hidravlične stiskalnice, je možno uporabiti za 
izdelavo karbonatnih granul. Kemična sestava gošče je iz karbonata, ki omogoča uporabo v 
kmetijstvu, kot dodatek k zemlji za izboljšavo njene pH vrednosti. Na sliki 6. je predstav-
ljena tehnološka shema postrojenja ERICH za predelavo karbonatne gošče izpod hidravlične 
stiskalnice. 

 
Slika 6.: Tehnološki proces predelave karbonatne pogače  

 
Gošča, ki prihaja iz stiskalnice, in se deponira na pripravljenem mestu, vsebuje še 

okoli 10 % delež vode. Gošča se nato stehta in vsuje v mešalnik ERICH, v katerega se doda-
ja vezivo. V mešalniku nastajajo sferične kroglice, ki se nato preko tekočega traku transpor-
tirajo v peči, kjer se zaradi vpihovanja vročega zraka (80˚C) izloči odvečna vlaga. Granule 
se dodatno sejejo na situ 4 mm in se nato v razsutem stanju natovorijo na kamion. Granule 
manjšega premera od 4 mm se vračajo nazaj v silos 2, kjer ponovno vstopajo v proces 
mešanja. 

Za izdelavo karbonatnih granul se uporablja mešalnik ERICH (slika 7.). Kapaciteta 
proizvodnje granul je odvisna predvsem od velikosti mešalnika in recepture mešanja dodat-
kov h karbonatni pogači. Na primeru materialov Marmor Sežana smo izvedli različne 
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mešalne recepture za karbonatne granule, na katerih smo nato testirali parametre mešanja, 
obliko in obstojnost kroglic. Na sliki 8. so prikazani vzorci karbonatnih granul z mešalni-
kom ERICH. 

 

 
Sliki 7., 8.: Prikaz mešalnika ERICH in prikaz testiranih vzorcev z merjeno količino vlage 

 
Karbonatne granule se lahko vnašajo v kisla, kot tudi lahko in težko kisla tla. V labo-

ratorijskem poskusu so bili vzorci tal inkubirani mesec dni pri sobni temperaturi. V času 
poskusa se je vzdrževala optimalna vlaga vzorcev (okoli 80 % poljske kapacitete) in izvajale 
so se meritve vrednosti pH. S poskusom se je želelo simulirati delovanje apnenih sredstev  
v tleh. V prihodnje bomo rezultate laboratorijskih raziskav primerjati z rezultati in-situ 
raziskav. 

 

  
Sliki 9., 10.: Oprema za sejanje 
 

Na slikah 9. in 10. je prikazana oprema za obdelavo surovine – tehnologije sejanja, 
in sicer peletirni krožnik za sejanje karbonatnih granul, glede na premer kroglic, ter sistem 
priprave za transport. 
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ZAKLJUČKI 

Na hitrost sedimentacije trdnih delcev v tehnoloških vodah imata gostota in viskoz-
nost fluida zelo velik vpliv. Tukaj prihaja do uporabe Stokesovega zakona s korekturnimi 
faktorji. Naraščanje koncentracije trdne faze znotraj gošče obravnavamo ločitev obeh faz 
med seboj kot pretok tekoče faze med delci trdne faze. Takšno dogajanje ima osnove v 
Poiseuilljevem in Darcyjem zakonu, ki obravnavata pretok tekoče faze skozi kapilare oz. 
porozne sloje. Uporabljajo se tudi enačbe po Kozenyju in Carmanu, kjer je vključena še 
poroznost. Na hitrost sedimentacije v zgoščevalniku lahko pomembno vplivamo z uporabo 
flokulacijskih sredstev, ki vplivajo na delujoče sile med delci in na velikost delcev. 

V podjetju Marmor Sežana d.d. uporabljamo čistilno napravo podjetja Fraccaroli 
&Balzan, s katero čistimo tehnološko vodo iz tehnološkega procesa predelave naravnega 
kamna. V tehnološke vode v proizvodnji naravnega kamna vstopajo trdni delci, granulacije 
0–4 mm. Dodatna naloga čistilne naprave je, da očiščeno tehnološko vodo vrača nazaj v 
proizvodni proces. Pri procesu zgoščevanja nastaja gošča, v kateri je ugotovljen delež 98 % 
CaCO3. Gošča z okoli 60 % deležem vode se odvaja v hidravlično stiskalnico, od koder se s 
trdnimi delci očiščena voda vrača nazaj v proizvodnji proces. V trdni fazi še vedno ostane 
približno 10 % delež vode. Izguba vode v tej fazi je velika in jo je potrebno v tehnološkem 
krogotoku nadoknaditi. Ponoven dotok vode pa predstavlja nepotreben strošek pri predela-
vi naravnega kamna. 

Podjetje ERICH je specializirano za izdelavo in dimenzioniranje mešalnikov. Njihova 
uporaba je zelo široka. Mešalnik ERICH in njihov tehnološki proces bi uporabili pri izdelavi 
karbonatnih granul v naši industriji. Ena od možnosti je uporaba karbonatnih granul v kme-
tijstvu z namenom izboljšave kislosti tal. Študija je še v izvajanju, s testiranjem karbonat-
nih kroglic na terenu, poleg tega pa je potrebno zaradi velikih investicijskih stroškov pos-
trojenja opraviti še dodatne podrobnejše študije. Uporaba karbonatnega materiala iz proiz-
vodnje predelave naravnega kamna npr. v kmetijstvu pa bi po prvi oceni znatno zmanjšala 
količino odloženega materiala na deponijah oz. lahko pomeni dodatni tržni produkt. 
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UVOD 

V okviru naloge Geotermalni viri za Ministrstvo za infrastrukturo in prostor smo na 
Geološkem zavodu Slovenije delali na treh različnih temah za vrednotenje deleža obnovlji-
vih virov energije z geotermalno energijo za vključitev v energetsko bilanco Republike Slo-
venije. Cilj prve teme »Bilanca rabe geotermalne energije v Sloveniji« je vrednotenje energi-
je, pridobljene z neposredno rabo termalne vode za različne gospodarske dejavnosti. Druga 
tema »Možnost uporabe sistemov geotermalnih toplotnih črpalk v Sloveniji« je imela za cilj 
izboljšati model vrednotenja prispevka in potenciala plitve geotermalne energije, pridoblje-
ne s toplotnimi črpalkami za ogrevanje in hlajenje objektov. V tretji temi »Geotermične 
karte Slovenije« smo obdelali karte pričakovane globine do izoterm s temperaturo 90 °C in 
150 °C, ki so pomembne v predinvesticijski fazi vsakega geotermalnega projekta, s ciljem 
zajetja višjetemperaturnih virov za proizvodnjo elektrike.   
 

BILANCA RABE GEOTERMALNE ENERGIJE V SLOVENIJI V LETU 2012 

V Sloveniji se geotermalna energija danes uporablja le za neposredni odvzem toplot-
ne energije. Plitvo geotermalno energijo, ki je shranjena v relativno plitvem podzemlju (v 
tleh ali vodonosniku), lahko izrabljamo s toplotnimi črpalkami skoraj povsod. Ta vrsta 
neposredne rabe se v vse večji meri razvija tudi pri nas, večinoma z geotermalnimi toplot-
nimi črpalkami za ogrevanje in hlajenje stavb in za gretje sanitarne vode. Toplotne črpalke 
so manjših moči za manjše stavbe, ali pa moči nekaj deset kW (tudi več kot 100 kW) za 
večje stavbe. Geotermalno energijo z neposrednim odvzemom toplote iz termalne vode 
brez toplotnih črpalk pa je v Sloveniji v decembru 2012 izkoriščalo v gospodarske namene 
31 uporabnikov termalne vode. To so trije uporabniki v Moravskih Toplicah (Terme 3000, 
Terme »Sončni park« Vivat in Grede Tešanovci), dva uporabnika v Murski Soboti (Hotel 
Diana in Komunala Murska Sobota), dva uporabnika v Lendavi (Terme Lendava in Nafta 

mailto:andrej.lapanje@geo-zs.si
mailto:dusan.rajver@geo-zs.si
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Geoterm s predeli mesta Lendava), dva uporabnika v Dobovi (AFP in Hotel Paradiso) in 
uporabniki v krajih Benedikt, Mala Nedelja, Banovci, Radenci, Dobrovnik, Ptuj, Maribor, 
Zreče, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Snovik, Dobrna, Topolšica, Šmarješke Toplice, Laško, 
Rimske Toplice, Dolenjske Toplice, Čatež, Bled, Cerkno, Kopačnica in Portorož. Leta 2009 
je bilo izkoriščanje v Industriji usnja Vrhnika na Vrhniki in Hotelu Medijske Toplice prekin-
jeno zaradi gospodarskih težav. Od leta 2010 sta nova uporabnika termalne vode Hotel 
Paradiso v Dobovi in Toplice Kopačnica.  

 
Preglednica 1: Skupni pregled neposrednega koriščenja geotermalne energije v Sloveniji v letu 2012 po kategorijah rabe. 
 

 
Kategorija 

Inštalirana 
kapaciteta 

(MWt) 

Izkoriščena 
energija 
(TJ/leto) 

Razpolož-
ljivost 

energije 

Izkoriščena 
energija 

(ktoe/leto) 

Izkoriščena 
energija 

(GWht/leto) 

Delež 
izkoriščene 

energije 
(%) 

Individualno 
ogrevanje  
prostorov 

27,27 311,04 
 

0,36 7,43 86,40 33,2 

Daljinsko  
ogrevanje 

3,72 22,57 0,19 0,54 6,27 2,4 

Klimatizacija 
zraka (hlajenje) 

1,57 23,12 0,47 0,55 6,42 2,5 

Ogrevanje  
rastlinjakov  
in tal 

13,59 113,81 0,27 2,72 31,61 12,1 

Taljenje snega 0,027 0,19 0,22 0,005 0,053 0 
Industrijska 
procesna toplota 

0,36 0 0 0 0 0 

Kopanje  
in plavanje (vklj. 
balneologija) 

16,61 120,78 0,23 2,88 33,55 12,9 

Geotermalne 
toplotne črpalke 
(tipi W, V, H) 

62,0 346,0 0,18 8,26 96,11 36,9 

Skupaj 125,2 937,5 0,24 22,4 260,41 100 
 
Termalno vodo s temperaturo nad 20 °C črpamo danes iz 58 proizvodnih geotermal-

nih vrtin. Idealna toplotna moč vseh teh zajetij (glede na temperaturo 15 °C) znaša          
99 MWt. Od teh se 35 vrtin (60 % vseh) uporablja za vsaj dve kategoriji rabe. Imamo 18 
toplic in med njimi nekaj termalnih zdravilišč ter 9 rekreacijskih centrov, od katerih je 5 
rekreacijskih centrov, ki predstavljajo del hotelskega naselja. Za ogrevanje prostorov se 
termalna voda uporablja na 18 lokacijah, večinoma v hotelih in bungalovih toplic in termal-
nih zdravilišč. V to kategorijo je uvrščeno tudi gretje sanitarne vode. Rabo toplote termalne 
vode za klimatizacijo zraka so uporabniki navedli le na treh lokacijah. Za daljinsko ogrevan-
je se geotermalna energija uporablja na treh lokacijah, točneje v Murski Soboti za ogrevanje 
16.000 m2 stanovanjskih prostorov in novega gledališča, v Lendavi za ogrevanje večjega 
števila javnih stavb in stanovanjskih blokov s skupno površino 50.000 m2 in v manjšem 
obsegu v Benediktu za nekaj javnih stavb skupne površine 4.222 m2. Ker temperatura ter-
malne vode na ustjih vrtin v Murski Soboti in Lendavi ni zadosti visoka za pokritje vseh 
potreb po toploti v vršnih urah, takrat uporabljajo grelce na kurilno olje. V okviru dublet-
nega sistema se v Lendavi pozimi izvaja tudi taljenje snega. Ogrevanje rastlinjakov poteka 
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na treh lokacijah: gojenje orhidej v Dobrovniku, gojenje paradižnikov v Tešanovcih in gojen-
je cvetja v Čatežu. Uporabnika v Renkovcih (gojenje paradižnikov) v to statistično obdelavo 
še nismo uvrstili, ker je bilo v letu 2012 izkoriščanje termalne vode še v preizkušanju. Za 
kopanje in plavanje (vključno z balneologijo) se voda v bazenih ogreva posredno preko 
toplotnih izmenjevalcev ali pa se polni neposredno iz proizvodnih vrtin. Termalno vodo se 
za polnjenje ali ogrevanje bazenov uporablja kar na 27 lokacijah, termalna voda pa priteka 
iz 50 proizvodnih vrtin. Letno vse te kategorije rabe (brez geotermalnih toplotnih črpalk) 
izkoristijo 591,51 TJ geotermalne energije (to je 164,3 GWht ali 14,13 ktoe). Različne kate-
gorije neposredne rabe imajo naslednje inštalirane kapacitete in izkoriščeno geotermalno 
energijo (Preglednica 1). 

Skupna izkoriščena geotermalna energija v letu 2012 je nižja, kot je bila navedena za 
leto 2011, ker smo za izračun izkoriščene energije pri kategoriji kopanje in plavanje (baze-
ni) pravilneje upoštevali manjšo temperaturno razliko, torej dejansko vhodno in izhodno 
temperaturo termalne vode v sistemu polnjenja bazena oziroma gretja bazenske vode. V 
skupni inštalirani kapaciteti je upoštevana še kategorija industrijska procesna toplota, ki se 
ne izkorišča več od januarja leta 2009. Razen geotermalnih toplotnih črpalk le individualno 
ogrevanje prostorov beleži zmeren porast v izkoriščeni energiji, v zadnjih dveh letih je rahel 
porast še pri ogrevanju rastlinjakov, pri nekaterih drugih kategorijah rabe pa ni večjih spre-
memb v zadnjih sedmih letih. Kljub temu pričakujemo, da se bo porast izkoriščene energije 
termalne vode nadaljeval do leta 2020 (in tudi dalje), ko bi skupni doprinos vseh kategorij 
rabe dosegel okrog 18 ktoe (754 TJ), to je brez geotermalnih toplotnih črpalk, ki izkoriščajo 
toploto plitvega podzemlja s tipi postavitev W, H in V. Glede obstoječih inštalacij je še 
veliko možnosti za izboljšavo njihove tehnologije, saj se precej geotermalne energije izgubi 
oziroma izpusti v okolico (potoke, reke). Kaskadna raba in ponovna uporaba toplote bi se 
lahko razvili v večji meri pri večini obstoječih inštalacij v naslednjem obdobju 2014-2020. 

 
Slika 1: Direktna raba geotermalne energije v Sloveniji v obdobju 1995-2012 (skupna kapaciteta v 2012:      
125,2 MWt) (Rajver in sod., 2013). 
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Od vseh kategorij rabe izkoristijo največ geotermalne energije geotermalne toplotne 
črpalke (36,9 %), zatem individualno ogrevanje prostorov (33,2 %), nižji delež imata rabi 
za kopanje in plavanje z balneologijo (12,9 %) ter ogrevanje rastlinjakov in tal (12,1 %), 
ostale rabe pa zajemajo še precej manjši delež (Preglednica 1).  

 

 
Slika 2: Direktna raba geotermalne energije v Sloveniji v obdobju 1995-2012 (skupna izkoriščena energija v 
2012: 938 TJ) (Rajver in sod., 2013). 

 

 
Slika 3: Analiza in napoved rasti trga v Akcijskem načrtu za večji razmah GTČ v Sloveniji (projekt Geo.Power). 
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Prispevek geotermalnih toplotnih črpalk v izkoriščeni energiji je še najbolj nezanes-
ljiv, ker je težje določljiv, saj popolna evidenca še ni ugotovljena. Ta prispevek smo izraču-
nali s pričakovanim trendom porasta števila enot toplotnih črpalk vseh treh zvrsti delovanja 
in postavitev, in to so tipi voda - voda (W), vodoravni toplotni izmenjevalec (H) in navpični 
toplotni izmenjevalec (V). Tu smo si pomagali z analizami in napovedmi rasti trga v Akcij-
skem načrtu za večji razmah geotermalnih toplotnih črpalk v Sloveniji (projekt Geo.Power). 
Dejanski in napovedan prispevek geotermalnih toplotnih črpalk je ocenjen s stopnjo rasti 
trga 16,5 % (modelirana rast), kar pokaže na približno 6.300 enot teh toplotnih črpalk 
(predvsem manjših moči) ob koncu 2012 in okrog 9.900 enot geotermalnih toplotnih 
črpalk v letu 2015 (slika 3). 

 

MOŽNOST UPORABE SISTEMOV GEOTERMALNIH TOPLOTNIH ČRPALK 

Pri izkoriščanju nizkotemperaturne geotermalne energije za namen ogrevanja in hla-
jenja se s pomočjo geotermalnih toplotnih črpalk (GTČ: ang. ground source heat pump - 
GSHP) izkorišča toplota plitkega podzemlja do globine 300 m. Hkrati je pod trdim zemelj-
skim površjem možno tudi skladiščenje viškov ali odpadkov večjih količin toplotne energije 
(ATES: ang. aquifer thermal energy storage - shranjevanje toplotne energije v vodonosniku 
in BTES: ang. borehole thermal energy storage - shranjevanje toplotne energije v vrtini). To 
so sodobne tehnologije za ogrevanje in hkrati hlajenje stavb, ki omogočajo izkoriščanje 
nizkotemperaturne geotermalne energije skoraj povsod po Evropi. Povečanje te izrabe lahko 
pomembno prispeva k prihrankom primarne energije in zmanjšanju izpustov ter prihrankov 
pri stroških za ogrevanje in hlajenje stavb.  

Običajno je primarni tokokrog (zajetje, talni sistem) povezan z geotermalno toplot-
no črpalko, ki omogoča dvig temperature na ustrezni nivo v sekundarnem tokokrogu. Zajet-
ja geotermalne energije se v splošnem delijo na odprte ali zaprte sisteme. Pri izbiri najbolj 
primernega zajetja je potrebno upoštevati več dejavnikov: geološke in hidrogeološke last-
nosti območja (zadostna prepustnost za odprte sisteme), površina in namenska raba povr-
šine (zaprti sistemi vodoravnih kolektorjev zahtevajo večjo površino), obstoj drugih možnih 
virov toplote, npr. rudniki in predori, ter gradbena fizika stavbe, ki določa potrebe po ogre-
vanju in hlajenju. V fazi projektiranja so potrebni čim bolj natančni podatki ključnih para-
metrov za izbrano tehnologijo za določitev velikosti in kapacitete sistema tako, da se dose-
že optimalno delovanje z minimalnimi stroški. 

Nizkotemperaturni geotermalni sistemi so zelo prilagodljiva tehnologija, s katero je 
mogoče izkoriščati skoraj vse geološke plasti. Vendar se pri tehnologiji GTČ ne moremo 
odločati po principu »ena velikost za vse«. Neka enotna globina geosonde (npr. 100 m) ne 
bo ustrezala vsem različnim geološkim danostim, glede na postavljene energetske potrebe 
stavbe po ogrevanju in hlajenju. Geološke razmere so namreč tisti dejavnik v projektiranju, 
na katerega nimamo vpliva, z drugimi besedami – načrt bodoče GTČ se mora prilagoditi 
geologiji in hidrogeološkim razmeram. Zaradi tega je pomembno orodje pri njihovem umeš-
čanju v prostor priprava javnih podatkovnih slojev.  
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Slika 4: Možnosti uporabe sistemov geotermalnih toplotnih črpalk. 
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Kot pomoč pri odločanju za zajetje nizkotemperaturne geotermalne energije so bile 
na Geološkem zavodu Slovenije izdelane strokovne podlage - Možnosti uporabe sistemov 
GTČ v merilu 1:250.000 (Slika 4). Podatkovni niz prikazuje ozemlje Slovenije razdeljeno na 
pet različnih kategorij glede na možnosti uporabe geotermalnih toplotnih črpalk za izrabo 
nizkotemperaturne geotermalne energije. Kategorije so bile določene glede na geološke in 
hidrogeološke danosti ozemlja. S tem je prikazano, kje je lahko najpogosteje uporabljen 
določen sistem GTČ: zemlja - voda navpični ali vodoravni, voda - voda ter polje geosond z 
več kot petimi geosondami, globine najmanj 100 metrov.  

Podatkovni niz omogoča prikaz možnosti uporabe različnih izvedb zajetij nizkotem-
peraturne geotermalne energije za izkoriščanje s toplotno črpalko na določenem območju 
Slovenije in služi kot smernica pri izdelavi lokalnih energetskih konceptov in kot izhodišče 
pri urejanju prostora in uporabi obnovljivih virov energije. 

Preglednica 2 prikazuje rezultate analize primernosti naravnih danosti za postavitev 
geotermalnih toplotnih črpalk. Glede na površino Slovenije je pretežen delež območja     
(76 %) bolj primeren za zaprte sisteme (navpične in vodoravne postavitve toplotnih črpalk 
zemlja - voda) in manjši delež za odprte sisteme voda - voda (24 %). Analiza potenciala 
glede na evidenco hišnih številk pokaže, da na območjih z večjim potencialom za odprte 
sisteme voda - voda leži okoli 41 % obstoječega stavbnega fonda, ter na območjih z večjim 
potencialom za zaprte sisteme zemlja - voda 59 % obstoječega stavbnega fonda. Analiza je 
pokazala, da je za večje sisteme geosond s kombinacijo shranjevanja hladu in toplote neu-
godno 49 % površine Slovenije, na kateri se nahaja 21 % stavbnega fonda. 
 
Preglednica 2: Primernost naravnih danosti za geotermalne toplotne črpalke glede na površino in evidence hišnih 
številk (E-hiš). 
 

Potencial za geotermalne toplotne 
črpalke 

Površina 
(km2) 

Delež  
površine (%) 

E-hiš (št.) Delež E-hiš 
(%) 

Skupaj 20.273   507.990   

Najpogosteje zemlja - voda navpični 7.056 35 73.393 14 

Najpogosteje voda - voda 1.484 7 116.080 23 
Najpogosteje zemlja - voda navpični / 
vodoravni 8.221 41 229.350 45 

Pogosto voda - voda 3.511 17 89.167 18 
Najpogosteje neprimerno za večja 
polja geosond (z več kot 5 geosond, 
globine 100 m) 

9.929 49 106.254 21 

 
 

GEOTERMIČNE KARTE SLOVENIJE – PRIČAKOVANE GLOBINE DO IZOTERM 
90 °C IN 150 °C 

Podzemni geotermični pogoji in temperaturno polje se ne glede na lego vodonosni-
kov običajno prikazujejo z geotermičnimi kartami. Tokrat smo izbrali »inverzno« sliko glo-
binskih temperaturnih razmer, bolje rečeno prikaz globin do dveh izoterm, 90 in 150 °C, 
ker temperatura 150 °C predstavlja po Mufflerju & Cataldiju (1978) mejo med srednje- in 
visoko entalpijskimi geotermalnimi viri in spodnjo mejo za proizvodnjo elektrike s klasični-
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mi parnimi turbinami, temperatura 90 °C pa je približna spodnja meja učinkovitega delova-
nja binarnih geotermalnih elektrarn in po istih avtorjih meja med nizko- in srednje entalpij-
skimi viri. 

Prostorska porazdelitev globin do obeh izoterm je bila izračunana na osnovi izmer-
jenih oziroma ocenjenih ekstrapoliranih in interpoliranih temperatur. Večinoma so globine 
izračunane s pomočjo obstoječih temperaturnih kart v različnih globinah, predvsem so to 
karte temperatur v globinah od 1500 pa do 5000 metrov. Za prostorsko interpolacijo vseh 
teh točkovnih podatkov na samih kartah globin do omenjenih izoterm je bila v izrisu obeh 
geotermičnih kart uporabljena metoda krigiranje - osnovna različica s sferičnim modelom 
variograma (sliki 5 in 6). Velikost celic izdelanih rasterskih slojev je 1x1 km. Za vsako od 
obeh kart globin smo uporabili podatke iz 191 vrtin. Pri določanju globin do obeh izoterm 
smo za večji del Slovenije s pričakovano večjimi globinami upoštevali spremembe v toplotni 
prevodnosti kamnin v teh globinah, saj vplivajo na spremembo geotermičnega gradienta. V 
severovzhodni Sloveniji leži izoterma 150 °C večinoma plitveje od 4 km in tam smo tudi 
upoštevali litološke spremembe, posebno če so vrtine dosegle predterciarne kamnine pod-
lage plitveje od globine te izoterme.  

 

Pričakovane globine do izoterme 90 °C 

Karta pričakovanih globin do plitvejše izoterme 90 °C (slika 5) kaže anomalno 
območje Panonskega sedimentnega bazena in njegovega zahodnega obrobja, ki se razteza v 
severovzhodni del države. Približno vzhodno od črte Šentilj–Maribor–Rogatec leži izoterma 
plitveje od globine 2,5 km. Na območju Murske Sobote, Moravskih Toplic, Veržeja in Len-
dave je ta globina še manjša, le okrog 1,5 do 2 km. Predel od Ormoža do Dravskega Središ-
ča je nejasen zaradi pomanjkanja kakovostnih podatkov.  

Proti zahodu se izoterma postopoma poglablja, zahodno od črte Ruše–Pragersko–
Haloze ni nikjer plitveje od 3 km, razen morda pri Rogatcu. V osrednji in vzhodni Sloveniji 
je možen obstoj še kakšne šibke lokalne anomalije, ki morda do sedaj še ni bila razkrita 
zaradi maloštevilnih globokih vrtin.  

V zahodni in večjem delu južne Slovenije ni pričakovati pomembne pozitivne ano-
malije. Vzhodno od črte Dravograd–Žalec–Sevnica so globine te izoterme okrog 3 do 4 km. 
Enako velja za vzhodni del krške kotline, torej tam leži izoterma v globinah med 3 in 4 km, 
kar je primer tudi ponekod v Posavju in v osrednjem delu Ljubljanske kotline. V severovz-
hodnem in vzhodnem delu Bele krajine leži nekje 4 do 5 km globoko. Na Primorskem se v 
obalnem območju izoterma nahaja večinoma 4 do 5 km globoko, še malo plitveje od 4 km 
pa verjetno na delu primorske anomalne cone od Izole in Kopra v smeri proti jugovzhodu 
proti Koštaboni in Marezigam oziroma Hrvaški. Prikaz globin je bistveno manj zanesljiv 
drugod v kraškem svetu, tam je večinoma že več kot 5 km globoko in predvsem pod hribo-
vitimi in gorskimi predeli tudi preko 5,5 km globoko.  
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Slika 5: Pričakovane globine do izoterme 90 °C. 
 

Pričakovane globine do izoterme 150 °C 

Karta pričakovanih globin do globlje izoterme 150 °C prikazuje prav tako pozitivno 
anomalijo v severovzhodnem delu Slovenije (slika 6). Kot posledica tanjše Zemljine skorje 
na tem območju in posledično višjega konduktivnega toplotnega toka iz spodnjega dela 
skorje in iz plašča Zemlje so tam najvišje temperature, s tem pa so obratno najmanjše glo-
bine do te izoterme. V vzhodnem delu Podravja in v večjem delu Prekmurja so globine med 
3,5 in 5 km. Tam je manj zanesljiv prikaz predvsem za Goričko, kjer imamo merske podatke 
le iz nekaj plitvih vrtin. V bolj vzhodnem delu Prekmurja, med Veržejem in Ljutomerom, je 
globina okrog 3,5 km. Najplitveje leži izoterma ob meji z Madžarsko, točneje vzhodno od 
Domanjševcev pri Središču ter med Motvarjevci in Kobiljem v globinah med 3 in 3,5 km. Še 
nekoliko plitveje se izoterma nahaja na območju Lendave, v Murskem gozdu je verjetno že 
plitveje od 3 km. Drugod v severovzhodni Sloveniji leži izoterma že globlje od 4 km, med 
Ptujem in Mariborom tudi globlje od 4,5 km.  

Proti osrednji Sloveniji se izoterma postopoma poglablja, zahodno od črte Ruše–
Pragersko–Rogatec ni nikjer plitveje od 5 km, razen morda pri Rogatcu. Vzhodno od črte 
Dravograd–Žalec–Sevnica–Brežice leži izoterma 150 °C večinoma plitveje od 6 km. Za 
vzhodni del krške kotline velja podobno, torej med 5,5 in 6 km globine, tik ob meji s Hrvaš-
ko morda celo plitveje od 5,5 km. Ponekod v Posavju in v ožjem osrednjem območju Ljub-
ljanske kotline se nahaja do 6 km globoko. V severovzhodnem delu Bele krajine leži približ-
no med 6,5 in 8 km globine. V obalnem predelu Primorske se izoterma poglobi do največ   
8 km. Lokalno leži po vsej verjetnosti celo plitveje od 7 km v predelu primorske anomalne 
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cone, ki se razteza med Izolo in Koprom na eni strani pa do Koštabone in Marezig proti 
Hrvaški. Veliko globlje se izoterma nahaja drugod v kraškem hribovitem svetu, večinoma že 
več kot 8 km in predvsem pod najvišjimi gorskimi predeli tudi preko 9 km globoko, potek 
globin pa je za ta območja bistveno manj zanesljiv.  

 

Slika 6: Pričakovane globine do izoterme 150 °C. 
 

Za obe specifični geotermični karti globine do izoterm 90 °C in 150 °C je značilna 
razločna pozitivna anomalija (z globino le okoli 2 km, oziroma 3 do 4 km) v severovzhod-
nem delu Slovenije (Podravje, zlasti pa Pomurje), ki pripada obrobju Panonskega bazena. Ta 
anomalija se v vzhodnem delu Slovenije razširi v območje povprečnih globin (3 do 5 km), ki 
se izteka v ožje omejenem pasu osrednje Slovenije (Posavje, Ljubljanska kotlina). Na več-
jem delu zahodne in južne Slovenije sta omenjeni izotermi šele na globinah okoli 5 in 8 do 
9 km. 

Pozitivna anomalija je posledica tanjše Zemljine skorje (pod 32 km), ki je eden od 
vzrokov za višjo geotermalnost Panonskega bazena in njegovega obrobja. V Krški kotlini ni 
opaziti znatno manjših globin do obeh izoterm. Tudi anomalna cona čateškega geotermal-
nega polja ni opazna niti na karti plitvejše izoterme, kaj šele globlje, saj tam termalna voda 
s temperaturo 65 do 70 °C kroži nekje do globin med 2 in 2,5 km, globina izoterme 90 °C 
pa se nahaja bistveno globlje.  

Manjše globine do obeh izoterm se vlečejo v širšem pasu od Izole, Strunjana in Kop-
ra proti Dragonji in Hrvaški. Vzrok še ni docela razjasnjen, domnevamo pa, da so ponekod v 
paleocenskem-eocenskem apnencu in pod njim v krednih karbonatih globlje razpoke s ter-
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malno vodo. Nedavno odkritje podmorskega termalnega izvira pri Izoli je v skladu z našimi 
kartami. Seveda pa flišne plasti delujejo kot termoizolacijski pokrov, saj so laporji slabše 
toplotno prevodni od karbonatnih kamnin. 

Celoten geotermični režim je pod vplivom konduktivne izmenjave toplote v odvisno-
sti od regionalnih variacij debeline skorje, kar vodi k znatnim spremembam v geotermičnih 
pogojih med severovzhodnim predelom ter zahodnimi in južnimi hribovitimi in goratimi 
predeli. 

Velja pripomniti, da izdelane karte marsikje temeljijo na redkih in ne najbolj repre-
zentativno porazdeljenih globinskih podatkih, saj do sedaj ni bilo izvrtanih prav veliko 
globokih raziskovalnih vrtin izven severovzhodne Slovenije. Poleg tega pa so bile tudi povr-
šinske geofizikalne raziskave z globokim dosegom marsikje redke. Vendar pa je najpomem-
bneje, da so pri izdelavi teh kart upoštevani in natančno interpretirani prav vsi dosedanji 
podatki iz vseh pomembnih globinskih raziskav na Slovenskem ozemlju. Z vsako novo glo-
binsko raziskavo (vrtino ali geofizikalnimi meritvami) je potrebno dopolniti tudi bazo poda-
tkov za posodabljanje geotermičnih kart. 
 
 
Viri: 
1. Muffler, L.J.P., Cataldi, R., 1978: Methods for regional assessment of geothermal resources. – 

Geothermics vol. 7, No. 2-4, str. 53-89. 
2. Rajver, D., Prestor, J., Lapanje, A., Rman, N., 2013: Geothermal energy use, country update for 

Slovenia. European Geothermal Congress 2013. Pisa, Italy, 16 p. 
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PROJEKT EuroGeoSource – EVROPSKI INFORMACIJSKI 
SISTEM ZA PODPORO POLITIKE TRAJNOSTNE OSKRBE  

Z ENERGIJO IN MINERALNIMI SUROVINAMI 

Jasna Šinigoj, Duška Rokavec 
 

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, Ljubljana 
e-mail: jasna.sinigoj@geo-zs.si, duska.rokavec@geo-zs.si  

 

UVOD 

Evropa, in s tem tudi njena industrija, je vse bolj odvisna od uvoza mineralnih suro-
vin, predvsem kovinskih in industrijskih mineralnih surovin, kar je privedlo evropsko gos-
podarstvo v precejšnjo negotovost. Varnost evropske preskrbe z viri je lahko ogrožena že v 
bližnji prihodnosti, saj Evropa postaja vse bolj odvisna od zunanjih dobaviteljev. V zadnjem 
času smo lahko na svetovni ravni opazili velik porast cen mineralnih surovin, še posebej 
kovinskih. 

Podatki o zalogah in virih mineralnih surovin znotraj posameznih članic Evropske 
unije obstajajo, vendar jih vsaka država zbira po svoje. Podatki so na različnih nivojih, od 
lokalnih, regionalnih do podatkov posameznih gospodarskih družb, ki ostajajo komercialna 
skrivnost.  

Rešitev tega perečega problema ponuja projekt EuroGeoSource z razvojem evrop-
skega informacijskega sistema za podporo politike trajnostne oskrbe z energijo in mineral-
nimi surovinami (EU Information and Policy Support System for Sustainable Supply of Europe 
with Energy and Mineral Resources). Na tehnologiji GIS temelječ spletni sistem omogoča 
vizualizacijo in posredovanje prostorskih in atributnih podatkov v zvezi z viri energetskih 
in mineralnih surovin v državah članicah EU. 

 

HARMONIZACIJA PODATKOV IN PODATKOVNI MODEL 

V okviru projekta smo na začetku definirali ključne atribute, ki so ekonomskega 
pomena za končnega uporabnika, in ustvarili nabor skupnih atributov za energetske in 
mineralne surovine v skladu z INSPIRE direktivo. Prav tako smo primerjali različne klasifika-
cije mineralnih surovin v posameznih državah-partnerkah, jih priredili na skupni imenova-
lec ter se odločili, da bomo poročali o svojih mineralnih surovinah v skladu z evropsko 
klasifikacijo mineralnih surovin (UNFC).   

 

mailto:jasna.sinigoj@geo-zs.si
mailto:duska.rokavec@geo-zs.si
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Slika 1: Postopek harmonizacije podatkov in usklajevanje z INSPIRE direktivo EuroGeoSource 
 

 
EuroGeoSource UML model je strukturiran v 3 ločene aplikacijske sheme, in sicer: 
− Energetske surovine, 
− Mineralne surovine, 
− Področja upravljanja in omejitev. 

 

EuroGeoSource INFORMACIJSKI SISTEM 

Razvili smo večjezični sistem, ki omogoča uporabniku, da ima iz enega spletnega 
portala (http://maps.eurogeosource.eu/) prost dostop do množice nacionalnih in čezmejnih 
zbirk prostorskih podatkov, sicer porazdeljenih med različnimi imetniki podatkov. Prav tako 
smo povezali nacionalne infrastrukture prostorskih podatkov o naravnih virih v skupno 
mednarodno (EU) infrastrukturo (sistem sistemov) ter vključili nacionalne podatkovne 
zbirke v skupni informacijski prostor in tematski kontekst. Poenotili smo podatke o narav-
nih virih in izdelali izmenjevalni format kot odprtokodne spletne storitve v skladu s temami 
20 in 21 Aneksa III Direktive INSPIRE.  

 

http://maps.eurogeosource.eu/
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Slika 2: Prikaz rezultata povpraševanja v obliki tortnih diagramov za naravni plin za nahajališče na Nizozemskem 

 
EuroGeoSource sistem je distribuiran sistem v oblaku, ki temelji na SDI in INSPIRE 

standardih, prikazan pa je na naslednji sliki.  
 
 

 
Slika 3: Arhitektura sistema EuroGeoSource v oblaku 
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S strani Slovenije podajamo samo javne podatke o trdnih mineralnih surovinah 
(lokacija je podana točkovno). Zaloge podajmo samo na ravni celotne države po vrstah 
mineralnih surovin (na primer – skupni volumen za tehnični kamen - apnenec) ter skupno 
letno proizvodnjo po vrstah mineralnih surovin na ravni države, saj so pri nas le zbirni 
podatki javni.  

 

 
Slika 4: Podatki o trdnih mineralnih surovinah za Slovenijo v EuroGeoSource sistemu 
 
ZAKLJUČEK 

S projektom EuroGeoSource smo zagotovili generalen pregled nad razpoložljivimi 
prostorskimi informacijami o nahajališčih ogljikovodikov in drugih mineralnih surovin ter 
potencialnimi kapacitetami za skladiščenje plina in nafte (v naravnih zemeljskih struktu-
rah). Združili smo informacije o razmerah posameznih držav v celovito sliko in s tem pri-
pomogli k manjši odvisnosti EU od zunanjega trga (nad 50 % energetskih surovin –
ogljikovodikov in kovin, porabljenih v EU, prihaja iz uvoza). 

Prav tako smo z razvojem evropskega GIS sistema o lokacijah, lastnostih, zalogah in 
virih ter potencialu mineralnih surovin izpolnili pogoj za vključevanje surovinskega poten-
ciala v sistem prostorskega načrtovanja in identifikacijo varovanih območij (v izogib konflik-
ta interesov v prostoru). 

V projektu, ki je trajal od aprila 2010 do aprila 2013, je udeleženih 14 sodelujočih 
držav (večinoma so to nacionalni geološki zavodi in inštituti), vlogo vodilnega partnerja pa 
je prevzel nizozemski geološki zavod (TNO). Slovenski partner je Geološki zavod Slovenije. 
Projekt je sofinancirala Evropska unija v okviru programa informacijske in komunikacijske 
tehnologije (Information Communication Technologies Policy Support Programme (ICT 
PSP), part of the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)).  

 
Več informacij je na spletni strani projekta: http://www.eurogeosource.eu/. 
  

http://www.eurogeosource.eu/
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PROJEKT RoofOfRock – APNENEC KOT SKUPNI         
IMENOVALEC NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 

VZDOLŽ KRAŠKE OBALE JADRANSKEGA MORJA 

Urša Šolc, Miloš Bavec 
 

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva 14, Ljubljana 
e-mail: ursa.solc@geo-zs.si, milos.bavec@geo-zs.si 

 

OZADJE– IZHODIŠČE, ČEZMEJNO SODELOVANJE IN PRIDOBITEV EVROPSKIH 
FINANČNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO PROJEKTA 

Ugledni poznavalec Krasa dr. Bogdan Jurkovšek je ob neki priložnosti potarnal nad 
žalostnim dejstvom, da se mu na Krasu znanci pogosto pohvalijo s tem, da so pri obnovi 
objektov uporabili kamen… a žal, napačen. Ljudje, ki bodisi gradijo ali obnavljajo stavbe, 
arhitekti, gradbeniki in različni obrtniki z najboljšimi nameni danes le stežka pridejo do 
informacij, kateri naravni kamen je najprimernejši za uporabo na določenem območju. Teh-
ničnim zahtevam sicer še zadostijo, pri naravnih in zgodovinskih pravilih uporabe pa se 
pogosto zatakne.  

S pomembnim delom te tematike se ukvarja projekt z akronimom RoofOfRock  -  
Limestone as the common denominator of natural and cultural heritage along the karstified 
part of the Adriatic coast in s prevedenim imenom Apnenec kot skupni imenovalec naravne 
in kulturne dediščine vzdolž kraške obale Jadranskega morja, ki je uspešno pridobil finančna 
sredstva v okviru 2. javnega poziva programa čezmejnega sodelovanja IPA Adriatic CBC 
2007 – 2013. Projekt se je aktivno pričel izvajati konec leta 2012 in bo trajal do konca 
septembra leta 2015. Projekt se izvaja pod vodstvom Geološkega zavoda Slovenije, projek-
tno partnerstvo pa sestavlja še 9 organizacij iz Slovenije, Italije, Hrvaške ter Bosne in Her-
cegovine: 
− Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Slovenija, 
− Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, 
− Občina Dolina / Comune di San Dorligo della Valle, Italija, 
− Oddelek za matematiko in geoznanosti, Univerza v Trstu / Dipartimento di Matematica 

e Geoscienze, Università degli studi di Trieste, Italija, 
− Razvojna agencija Zadarske županije, ZADRA, Hrvaška, 
− Javna ustanova RERA S.D. za koordinacijo in razvoj Splitsko-dalmatinske županije, 

Hrvaška, 
− Regionalna Razvojna Agencija Dubrovačko-Neretvanske županije, DUNEA, Hrvaška, 
− Istarska razvojna agencija, IDA, Hrvaška, 
− Javna ustanova Razvojna agencija županije Zapadnohercegovačke, HERAG, Bosna in 

Hercegovina. 

mailto:ursa.solc@geo-zs.si
mailto:milos.bavec@geo-zs.si
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Večinski delež financiranja je zagotovljen iz programa Adriatic IPA CBC 2007-2013 
(85 %), sofinanciranje za slovenske partnerje zagotavlja še Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (10 %), preostanek pa prispevajo same partnerske organizacije. 

 

 
Slika 1: Prikaz projektnega območja 
 

Na karti je celotno projektno območje prikazano obarvano. S temnejšo barvo so 
obarvane regije in županije, iz katerih prihajajo projektni partnerji. 
 
PLOŠČASTI APNENCI – POJAVLJANJE IN UPORABA VZDOLŽ KRAŠKE OBALE 
JADRANSKEGA MORJA 

Uporaba ploščastega apnenca kot tradicionalnega gradbenega materiala se je ohrani-
la do današnjih dni in daje poseben pečat jadranski obali. Ob tem pa se jasno kaže, da na 
področju prostorskega načrtovanja, urbanizma, gradbeništva ter ohranjanja naravne in 
kulturne dediščine ni uveljavljenih jasnih smernic za trajnostno izkoriščanje in uporabo 
tega kamna kot gradbenega materiala, za njegovo ohranjanje z vidika naravne vrednote ter 
ohranjanje objektov in materialov kot kulturne dediščine. Posledice so neustrezna raba 
naravnega kamna in s tem poškodovanje ali celo uničenje bodisi nahajališč bodisi značilnih 
kamnitih arhitekturnih elementov objektov. Namen projekta RoofOfRock je vzpostaviti 
skupno platformo za trajnostno rabo, zaščito in promocijo ploščastih apnencev ter obliko-
vanje uporabnih smernic za trajnostno zaščito ploščastih apnencev kot skupne naravne in 
kulturne vrednote na celotnem projektnem prostoru.  
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V okviru projekta bo med drugim izdelana geološka definicija ploščastega apnenca in 
opisane značilnosti tega materiala kot mineralne surovine, v povezavi z oblikovanjem 
smernic za upravljanje obravnavanega naravnega vira in ohranjanje kulturnega izročila. Ob 
tem bo močan poudarek tudi na izboljšanju ozaveščenosti strokovne in širše javnosti o 
naravni, kulturni in ekonomski vrednosti ploščastih apnencev.  

Splošni cilj projekta RoofOfRock je prikaz in promocija primernega izbora in trajnos-
tne rabe naravnega kamna vzdolž kraške obale Jadranskega morja z uporabo skupnega 
metodološkega pristopa. Posebni cilji projekta pa so naslednji: 

 
Slika 2: Posebni cilji projekta RoofOfRock 
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V izvedbo projekta so vključene naslednje ciljne skupine:  
− lokalne skupnosti, izobraževalne in raziskovalne institucije, lokalni obrtniki/podjetniki, 

povezani z uporabo naravnega kamna na območju izvajanja programa IPA, 
− tvorci politik in zakonodaje na področju upravljanja z naravnimi viri, 
− naravovarstveniki in konservatorji objektov kulturne dediščine, 
− prebivalci na območju izvajanja programa IPA. 

Slika 3: Pričakovani rezultati projekta RoofOfRock 
 
 

Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani projekta: www.roofofrock.eu. 

  

http://www.roofofrock.eu/
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PROJEKT SNAP-SEE – NAČRTOVANJE TRAJNOSTNE 

OSKRBE S KAMENIMI AGREGATI V                        
JUGOVZHODNI EVROPI 

Tina Zajc Benda, Gorazd Žibret 
 

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana 
e-mail: tina.zajc-benda@geo-zs.si, gorazd.zibret@geo-zs.si 

UVOD 

Oktobra 2012 se je pričel projekt SNAP-SEE - Sustainable Aggregates Planning in 
South East Europe, oz. s slovenskim imenom Načrtovanje trajnostne oskrbe s kamenimi agre-
gati v Jugovzhodni Evropi. SNAP-SEE projektno skupino sestavlja 27 partnerjev iz 13 držav 
jugovzhodne Evrope (Slovaška, Avstrija, Madžarska, Italija, Slovenija, Hrvaška, Bosna in 
Hercegovina (BiH), Srbija, Črna gora, Albanija, Bolgarija, Romunija, Grčija) in Turčije. Koor-
dinator projekta je Montanistična univerza v Leobnu (Montanuniversität Leoben) iz Avstri-
je, slovenski partnerji pa so Geološki zavod Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
ter Društvo Ekologi brez meja. Slednja dva bosta pri projektu sodelovala kot partnerja opa-
zovalca. Proračun projekta znaša 1,7 milijona € in je 85 % sofinanciran s strani programa 
transnacionalnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa (SEE). 

Slika 1: Geografska porazdelitev partnerjev projekta SNAP-SEE. 

mailto:tina.zajc-benda@geo-zs.si
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Poglavitni cilj projekta je razviti način (orodje) za načrtovanje trajnostne oskrbe z 
agregati, ki bo služilo kot podpora nacionalnemu in regionalnemu načrtovanju oskrbe s 
primarnimi ter sekundarnimi kamenimi agregati na območju Jugovzhodne Evrope.  
 

NAMEN PROJEKTA 

Zagotavljanje trajnostne oskrbe s kamenimi agregati predstavlja pomemben izziv, saj 
imajo kameni agregati veliko vlogo v ekonomskem razvoju vsake države, hkrati pa lahko 
njihovo pridobivanje vpliva na okolje in družbo. Projekt SNAP-SEE se osredotoča na razvi-
janje, predvsem pa na razširjanje orodij za načrtovanje trajnostne oskrbe s kamenimi agre-
gati v Jugovzhodni Evropi in je zasnovan na temeljih predhodnega projekta Trajnostno 
gospodarjenje s kamenimi agregati, bolj znanega pod akronimom SARMa. 

Zagotavljanje trajnostne oskrbe s kamenimi agregati, s katero bi pripomogli tudi k 
trajnostnemu regionalnemu razvoju, predstavlja velik izziv zaradi omejenega dostopa do 
virov. Ti so omejeni bodisi zaradi poselitve, infrastrukture ali pa zaradi različnih oblik zašči-
te (vodooskrba, biotska raznovrstnost, naravna in kulturna dediščina, parki …). Pri obliko-
vanju razvojnih usmeritev, načrtovanju in gospodarjenju s kamenimi agregati na območju 
Jugovzhodne Evrope obstaja veliko različnih pristopov, ki ovirajo možnosti učinkovite rabe 
virov in gospodarskega razvoja v regiji. Razlike v pristopih so posledica zgodovinskega raz-
voja in razlik med regijami. 

Glavne težave pri doseganju trajnostne oskrbe na območju SEE so predvsem: 
− razlike v politikah upravljanja z mineralnimi surovinami, 
− veliko število zakonov in predpisov, ki urejajo oskrbo s kamenimi agregati, kar otežuje 

usklajeno delovanje različnih regulatorjev, hkrati pa zmanjšuje preglednost, 
− na območju SEE obstaja pomanjkljivo poznavanje koncepta trajnostne oskrbe s kame-

nimi agregati (SARM) in načrtovanja oskrbe iz različnih virov (SSM) in 
− neusklajenost pri načrtovanju oskrbe iz primarnih in sekundarnih virov. 

 

CILJI PROJEKTA 

Cilj projekta SNAP-SEE je razviti način oz. orodje za načrtovanje trajnostne oskrbe z 
agregati, ki bo vključevalo tudi sekundarne vire in bo služilo kot podpora nacionalnemu in 
regionalnemu načrtovanju oskrbe na območju SEE. Orodje bo vsebovalo: 
− SNAP-SEE vizijo celostnega načrtovanja trajnostne oskrbe s kamenimi agregati na 

območju Jugovzhodne Evrope, 
− priročnik o usposabljanju človeških virov ter o posvetovanjih med različnimi interesni-

mi skupinami, 
− priročnik o metodah za zbiranje in analiziranje podatkov in 
− shemo načrtovanja trajnostne oskrbe s kamenimi agregati, ki bo vsebovala različne 

scenarije, načela in pristope pri uveljavljanju načel trajnostne oskrbe. 
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VLOGA GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE 

Geološki zavod Slovenije je vodja delovnega paketa številka 2 – Komunikacijske akti-
vnosti (od skupaj šestih). Znotraj paketa bomo med drugim vzdrževali projektno spletno 
stran http://snapsee.eu.  

 

 
Slika 2: Spletna stran projekta SNAP-SEE. 

 
Spletna stran projekta SNAP-SEE deluje od decembra 2012. Na domači strani je 

interaktivni zemljevid Jugovzhodne Evrope, kjer ob kliku na posamezno državo zainteresi-
rani dobijo informacije o prihajajočih SNAP-SEE dogodkih v državi partnerici. Pod zavihkom 
Dogodki (Events) je obiskovalcem strani na voljo koledar, v katerem so na enem mestu 
nanizane delavnice, konference in ostali dogodki, povezani s kamenimi agregati, tako lokal-
ni kot tudi mednarodni. Pod zavihkom Tisk (Press) so objavljene promocijske tiskovine 
projekta SNAP-SEE v elektronski obliki, kot so posterji in zloženke v različnih jezikih držav 
partneric. Te si lahko obiskovalci strani tudi natisnejo. Pod zavihkom Tisk bodo javnosti 
dostopni tudi vsi rezultati projekta. Spletna stran SNAP-SEE beleži zelo dober obisk; v 
povprečju več kot 2300 klikov na mesec. Če želite, da dodamo vaše podjetje ali organizacijo 
kot neformalno opazovalko projekta (pod zavihek "About/People"), nas prosim obvestite. 

Geološki zavod Slovenije bo skrbel tudi za strokovno plat izvedbe projekta in koor-
dinacijo dela slovenske ekipe. Projektna partnerja iz Slovenije sta tudi Ministrstvo za kme-
tijstvo in okolje, ki predstavlja t.i. regulativno plat trajnostne oskrbe, in Društvo Ekologi 
brez meja, ki bo podalo poglede predvsem z naravovarstvenega vidika. 

 

http://snapsee.eu/
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SREČANJE PARTNERJEV NA 2. PROJEKTNEM SESTANKU V BUDVI IN PRVI 
REZULTATI 

Drugi sestanek partnerjev projekta SNAP-SEE je potekal v sredini maja v Črni gori, v 
obalnem letovišču Budva. Gostitelj srečanja, na katerem je sodelovalo 38 partnerjev iz 11 
držav partneric, je bil črnogorski geološki zavod (Republički zavod za geološka istraživanja). 
Na sestanku so partnerji predstavili potek dela in tudi že delne rezultate posameznih delo-
vnih paketov. 

 

 
Slika 3: Partnerji projekta SNAP-SEE na sestanku v Budvi (Črna gora). 

 
Trenutno partnerji projekta intenzivno delajo na 5. delovnem paketu z naslovom 

Nacionalno načrtovanje oskrbe s kamenimi agregati, ki je tudi že dal nekaj delnih rezultatov. 
Namen tega delovnega paketa je analizirati pristope k načrtovanju oskrbe s primarnimi in 
sekundarnimi kamenimi agregati (na nacionalni ali na regionalni ravni) ter pridobiti tudi 
informacije o razpoložljivih podatkih in metodologijah. Končni rezultat 5. delovnega paketa 
bo že omenjena SNAP-SEE vizija celostnega načrtovanja trajnostne oskrbe s kamenimi 
agregati na območju Jugovzhodne Evrope. 

Med partnerji je bila opravljena anketa, kako trenutno poteka načrtovanje oskrbe s 
kamenimi agregati v državah partnericah. Prvi rezultati kažejo, da med državami obstajajo 
velike razlike. Večina držav, razen Romunije in BiH, ima urejeno politiko načrtovanja rabe 
zemljišč (Land Use Planning Policy), ki predstavlja bistveno podlago uspešnega prostorske-
ga načrtovanja. Večina držav Jugovzhodne Evrope ima urejeno tudi strategijo trajnostnega 
razvoja (Sustainable Development Policy), razen Romunije, Albanije, BiH, Hrvaške in Slo-
venije. Samo 4 države pa imajo urejeno strategijo trajnostnega upravljanja s kamenimi agre-



MINERALNE SUROVINE – III. del 
 
 188 

gati (Sustainable Aggregate Policy). Večina držav partneric ima delno ali v celoti urejeno 
strategijo upravljanja z mineralnimi surovinami (Minerals Policy), izjema so le nekatere 
države nekdanje Jugoslavije, ki tega področja nimajo urejenega. Glede administrativnih 
postopkov pridobitve rudarske pravice obstajajo na področju nacionalnega načrtovanja 
oskrbe s kamenimi agregati velike razlike. Najbolj pogost model storitev za bodoče uprav-
ljavce mineralnih surovin v državah Jugovzhodne Evrope je t.i. paralelna ocena (Parallel 
Assessment), ki zajema veliko nivojev odločanja in komplicirane in nejasne postopke. Le v 
Italiji in Avstriji opravljajo administrativne storitve po načelu "vse na enem mestu" (one-
stop-shop). 

 

ORGANIZACIJA SNAP-SEE DELAVNIC 

Največji izziv projektnih partnerjev bo organizacija dveh delavnic, kamor želimo 
povabiti vse deležnike oz. interesne skupine s področja oskrbe z agregati za skupno mizo: 
− lokalne in nacionalne zakonodajalce in regulatorje, 
− proizvajalce agregatov, 
− rudarske strokovnjake, 
− nosilce urejanja prostora, 
− prebivalstvo, ki živi v okolici aktivnih kopov, 
− nevladne organizacije, 
− morebitne druge zainteresirane skupine in 
− partnerje iz sosednjih držav. 

 
Na prvi delavnici bomo poskušali določiti težave in ozka grla pri doseganju ciljev 

trajnostne oskrbe s kamenimi agregati. Predstavili bomo tudi splošno stanje glede načrto-
vanja oskrbe s kamenimi agregati in rudarstva na območju držav Jugovzhodne Evrope. Part-
nerji iz sosednjih držav pa bodo razložili problematiko oskrbe s kamenimi agregati pri njih, 
kako se s težavami soočajo in kako jih rešujejo. Izpostavljeni bodo tudi nekateri problemi v 
Sloveniji, s katerimi želimo spodbuditi živahno razpravo med vsemi zainteresiranimi intere-
snimi skupinami. 

Rezultate delavnic, ki bodo organizirane v vseh 14 partnerskih državah SEE, bomo 
tekom projekta strnili v skupna priporočila. Ta bodo predstavljena na drugi delavnici, ki bo 
organizirana slabo leto po prvi. Na njej boste tudi vi lahko podali svoje pripombe in predlo-
ge za izboljšave, zato vas bomo ob pravem času vljudno povabili tudi na to delavnico. Pro-
jekt se bo uradno zaključil septembra 2014 s sklepnim dogodkom – mednarodno konferen-
co, ki bo potekala v Grčiji, na Kreti. 

 
Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani projekta: http://snapsee.eu. 
 
 

 

http://snapsee.eu/
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PROMOCIJA UPORABE RECIKLIRANIH GRADBENIH 
ODPADKOV SKOZI AKCIJE PROJEKTA ReBirth – ODPA-

DEK JE ZAČETEK NOVEGA! 

Alenka Mauko, Ana Mladenovič 
 

Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, Ljubljana 
e-mail: alenka.mauko@zag.si 

UVOD 

Projekt ReBirth - Promocija recikliranih industrijskih in gradbenih odpadkov in njiho-
va uporaba v gradbeništvu (Promotion of the recycling of industrial waste and building rubble 
for the construction industry), poteka v okviru evropskega programa LIFE+ in s sofinanciran-
jem Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Projekt traja od 1. oktobra 2011 do 31. decembra 
2014. V njem sodeluje šest slovenskih partnerjev: Zavod za gradbeništvo Slovenije (koordi-
nator), Gospodarska zbornica Slovenije, Primorje (partner projekta do junija 2012), PKG 
Šprinzer Mirko, Klaro spletna agencija, Mayer McCann in Structum. Splošni cilj projekta je 
povečati stopnjo recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov ter njihovo uporabo v 
gradbeništvu na območju Slovenije. Gradbeništvo namreč predstavlja enega izmed največjih 
ponorov surovin, pri čemer nadomeščanje naravnih surovin z recikliranimi predstavlja eno 
izmed vodilnih premis tako na področju trajnostnega gradbeništva kot tudi na področju 
ravnanja z viri, saj so tovrstni proizvodi velikokrat cenejši in imajo lahko enake ali celo 
boljše funkcionalne lastnosti, na drugi strani pa preprečujemo odlaganje odpadkov na odla-
gališčih in prekomerno rabo naravnih virov. 

 

IZVEDENE AKTIVNOSTI PROJEKTA ReBirth V LETU 2012 IN 2013 

Kot že poročano v predhodni številki zbornika Mineralne surovine, smo v letu 2012 
izvedli več aktivnosti za zagon projekta in aktivnosti na področju recikliranja industrijskih 
odpadkov ter zelenega javnega naročanja. Začetna konferenca projekta Ohranimo vire – 
reciklirajmo odpadke je potekala dne 8.3.2012 na Gospodarski zbornici Slovenije. V mesecu 
juniju smo pripravili praktični prikaz uporabe črne jeklarske žlindre kot agregata v asfaltnih 
obrabnih plasteh, v mesecu maju in oktobru pa smo izvedli tudi dve delavnici o zelenem 
javnem naročanju. Dodatno smo skupaj z Združenjem asfalterjev Slovenije podali pobudo 
za dopolnitev uredbe o zelenem javnem naročanju z novo skupino proizvodov »Gradnja in 
obnova cest«. V jeseni 2012 je tako pričela delovati skupina, ki obravnava pobudo za oze-
lenitev javnega naročanja na področju gradnje cest in v katero so bili povabljeni različni 

mailto:alenka.mauko@zag.si
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deležniki (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za infras-
trukturo in prostor, Združenje asfalterjev Slovenije, Direkcija RS za ceste, DRI upravljanje 
investicij).  

V letu 2013 večina aktivnosti projekta poteka na področju recikliranja in uporabe 
gradbenih odpadkov, kar se pokriva z nekaterimi konkretnimi cilji projekta, to so: doseči 10 
odstotkov višjo stopnjo recikliranja gradbenih odpadkov do leta 2015, doseči 1,5 odstotni 
prihranek naravnih materialov, zavreti trend povečevanja nelegalnega odlaganja gradbenih 
odpadkov in prispevati k uresničitvi nacionalnega cilja, in sicer 70 odstotno stopnjo recikli-
ranja gradbenih odpadkov do leta 2020. V okviru projekta smo tako izvedli praktični pri-
kaz selektivnega rušenja in recikliranja gradbenih odpadkov, dve delavnici o grad-
benih odpadkih, štiri predavanja za študente tehničnih strok, izdelali smo Priročnik 
za uporabo agregata iz črne jeklarske žlindre iz elektroobločnih peči v asfaltnih 
obrabnih plasteh. Jesenske aktivnosti obsegajo mobilno razstavo na temo reciklira-
nja gradbenih odpadkov iz nelegalnih odlagališč, praktični prikaz recikliranja grad-
benih odpadkov iz divjih odlagališč, nagradno igro za splošno javnost ter dve delav-
nici o gradbenih odpadkih.  

 

Praktični prikaz selektivnega rušenja in recikliranja gradbenih odpadkov 

Praktični prikazi so ena izmed najpomembnejših aktivnosti projekta, saj omogočajo 
različni ciljni javnosti, zlasti oblikovalcem politik, investitorjem, predelovalcem odpadkov, 
proizvajalcem gradbenih proizvodov in izvajalskim podjetjem seznanitev z dobrimi praksa-
mi na mestu samem. Dne 25.4.2013 smo tako na gradbišču blizu Industrijske ulice v Mari-
boru pripravili praktični prikaz selektivnega rušenja zgradbe in predelave gradbenih odpad-
kov z mobilno proizvodno linijo, udeleženci pa so si nato lahko ogledali vgradnjo reciklira-
nega agregata za zasip gradbenega izkopa na gradbišču v Pesnici. Dogodka se je udeležilo 
preko 100 udeležencev, med njimi predstavniki vladnih agencij, občin, inšpektorji, projek-
tanti, predelovalci odpadkov, predstavniki gradbenih podjetij in študenti. Udeleženci so bili 
najprej seznanjeni z vsebino praktičnega prikaza, z zakonodajo in z izvajanjem monitoringa 
prašnih delcev na gradbišču, sledil pa je praktični ogled selektivnega rušenja in vgradnje na 
mestu samem (slika 1). Več informacij o samem dogodku, vključno s predstavitvami, je na 
voljo na spletni strani projekta ReBirth:  

 (http://www.re-birth.eu/koledar-dogodkov/prakticni-prikaz/?id=25).  
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Slika 1: Praktični prikaz selektivnega rušenja in uporabe recikliranega agregata je potekal dne 25.4.2013 na dveh 
gradbiščih v bližini Maribora. Prikaza se je udeležilo preko 100 udeležencev iz vladnih organizacij, občin, komu-
nalnih in gradbenih podjetij, predelovalcev odpadkov, proizvajalcev gradbenih proizvodov in študenti (foto: arhiv 
ZAG). 

 

Delavnici o gradbenih odpadkih 

Dne 21.3. in 12.6.2013 sta na Gospodarski zbornici Slovenije potekali delavnici z 
naslovom Pravilno ravnanje z gradbenimi odpadki: breme, odgovornost ali priložnost. Delav-
nic se je skupaj udeležilo preko 80 udeležencev, predstavnikov posameznih občin, minis-
trstev, komunalnih služb, prevzemnikov odpadkov, industrije in izvajalcev gradbenih del 
(slika 2). V okviru delavnice so udeleženci pridobili več informacij o kompleksni zakonodaji 
na področju ravnanja z gradbenimi odpadki, njihovi predelavi, o gradbeni zakonodaji, o 
postopkih selektivnega rušenja in predelave gradbenih odpadkov, o lastnostih proizvodov iz 
recikliranih odpadkov (predvsem o recikliranem agregatu in zelenem betonu) in pogled 
inšpekcijskih služb na problematiko gradbenih odpadkov iz divjih odlagališč. Več informacij 
o delavnici in predstavitve posameznih predavateljev so na voljo na spletnih strani projekta 
ReBirth: 

(http://www.re-birth.eu/koledar-dogodkov/delavnice/?id=28 in  
http://www.re-birth.eu/koledar-dogodkov/delavnice/?id=23).  
 

V jeseni pa bomo organizirali še dve ponovitvi delavnic, prva bo izvedena 25.9.2013. 
 

   
Slika 2: Udeleženci delavnic o gradbenih odpadkih so se seznanili s postopki selektivnega rušenja in predelave 
gradbenih odpadkov, z ravnanjem z nevarnimi odpadki, s postopki dajanja gradbenih proizvodov na trg in last-
nostmi »zelenih« gradbenih proizvodov (foto: arhiv ZAG). 

 

http://www.re-birth.eu/koledar-dogodkov/delavnice/?id=28
http://www.re-birth.eu/koledar-dogodkov/delavnice/?id=23
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Predavanja za študente tehničnih strok 

Koncept trajnostnega ravnanja z viri in trajnostnega gradbeništva predstavlja osnovo 
za bodoči razvoj moderne družbe in zelene ekonomije, zato je bistveno, da se bodoči teh-
nični kader na pravilen način seznani s področjem trajnostnega upravljanja z odpadki, s 
poudarkom na ponovni uporabi in recikliranju ter s področjem razvoja novih gradbenih 
proizvodov iz recikliranih odpadkov. V okviru projekta smo letos izvedli štiri delavnice za 
študente gradbeništva in geologije, v katerih so se študentje seznanili z možnostjo uporabe 
odpadkov v gradbeništvu, z zakonodajo na področju industrijskih in gradbenih odpadkov 
ter z lastnostmi gradbenih proizvodov iz odpadkov. Na ZAG so si ogledali tudi Laboratorij 
za betone, kamen in reciklirane materiale. Študenti so sodelovali tudi v nagradni igri, kjer 
smo na osnovi pravilno izpolnjenih vprašalnikov o odpadkih in recikliranju izžrebali prakti-
čne nagrade (slika 3). Več informacij o vsebini predavanj je na voljo na spletni strani pro-
jekta ReBirth (http://www.re-birth.eu/koledar-dogodkov/delavnice/?id=20).  

 
 

  
 

 
Slika 3: V letošnjem letu smo izvedli več predavanj o uporabi recikliranih odpadkov v gradbeništvu za študente 
gradbeništva in geologije. Študentje so svoje znanje preverili z izpolnjevanje kratkih vprašalnikov in se tako po-
tegovali za manjše praktične nagrade. V Laboratoriju za betone, kamen in reciklirane materiale Zavoda za grad-
beništvo Slovenije smo jim predstavili metode testiranja proizvodov iz recikliranih odpadkov in vrste recikliranih 
odpadkov, primernih za uporabo v gradbeništvu (foto: arhiv ZAG). 

 

http://www.re-birth.eu/koledar-dogodkov/delavnice/?id=20
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ZAKLJUČEK 

Projekt ReBirth skozi promocijo dobrih praks prispeva k razvoju trajnostne rabe 
virov in trajnostnega gradbeništva v Sloveniji. Projekt obravnava in promovira uporabo 
različnih industrijskih odpadkov in gradbenih odpadkov ter razvoj »zelenih« gradbenih 
proizvodov, ki imajo enake ali boljše funkcionalne lastnosti, so pa cenejši, okolju bolj prija-
zni in družbeno sprejemljivejši. Projekt je pomemben, saj je tovrstna raba odpadkov in 
proizvodnja gradbenih proizvodov iz odpadkov v Sloveniji še vedno redka, spremljajo pa jo 
tudi številne objektivne ovire in tudi predsodki, ki so velikokrat tudi odsev kompleksne 
zakonodaje in pomanjkanja spodbud na nacionalnem nivoju. Skozi aktivnosti projekta in 
skozi aktiven dialog z različnimi deležniki želimo ustvariti tako zelo potreben pomik k traj-
nostni družbi, ki odpadke obravnava kot vir in ne kot material za odlaganje.  

 
 

Viri: 
www.re-birth.eu 
http://ec.europa.eu/environment/life/ 

http://www.re-birth.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/
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PREDSTAVITEV KNJIGE 
 

TRAJAN DIMKOVSKI, 2012: NAHAJALIŠČA NEKOVINSKIH 
MINERALNIH SUROVIN V SLOVENIJI - POVRŠINSKI   

KOPI – II. DEL, MINERALNE SUROVINE                           
ZA POTREBE GRADBENIŠTVA 

Duška Rokavec 
 

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, Ljubljana 
e-mail: duska.rokavec@geo-zs.si 

 
 
Avtor monografije Trajan Dimkovski, univ.dipl.inž.geologije, je bil v letih 1967–2000 

raziskovalec, dolgoletni vodja Oddelka za ekonomsko geologijo, vodja Sektorja za geologijo 
in kasneje direktor Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko. Tako je dolga leta podro-
bno spremljal stanje v ekonomski geologiji slovenskega prostora. 

Knjiga predstavlja nadaljevanje prvega dela monografije z naslovom »Nahajališča 
mineralnih surovin v Sloveniji - Površinski kopi, I. del«, ki jo je Dimkovski v soavtorstvu z D. 
Rokavec objavil leta 2001, tiskana pa je bila v izdaji Geološkega zavoda Slovenije. Ta prika-
zuje nahajališča kremenovih surovin, mineralnih surovin za kemično, cementno, keramično 
in opekarsko industrijo. 

Monografija je prvi sistematični in podrobni prerez o površinskem izkoriščanju mine-
ralnih surovin za potrebe gradbeništva pri nas, prikazuje pa zatečeno stanje izkoriščanja 
teh mineralnih surovin, kot tudi površinsko rudarjenje v polpreteklosti. V njej so predstav-
ljeni in podrobno opisani tako aktivni površinski kopi, kot tudi nekateri opuščeni kamnolo-
mi in posamezna perspektivna nahajališča.  

V predstavljenem drugem delu monografije so prikazane mineralne surovine in nji-
hova nahajališča tehničnega kamna – apnenca, dolomita, silikatnih kamnin ter proda 
in peska, in sicer od geologije širšega območja in geoloških razmer v nahajališču, kvalitete 
in uporabnosti surovine do njene predelave na obstoječih industrijskih obratih. Knjiga ima 
angleški povzetek ter je opremljena z bogatim fotografskim gradivom in grafičnimi priloga-
mi. K opisu 158 nahajališč je dodan seznam strokovnih poročil, kot vira uporabljene litera-
ture. Knjiga je nastajala daljše obdobje avtorjeve strokovne kariere. Namenjena je tako 
pridobivalcem mineralnim surovin in vsem, katerih dejavnost je povezana z rudarstvom, 
geologijo in gradbeništvom, zelo koristna pa bo tudi za upravne organe, ki nadzorujejo 
izkoriščanje mineralnih surovin. Nenazadnje služi kot študijski priročnik za študente razli-
čnih smeri montanistike. 

Knjiga je glede na vrste predstavljenih mineralnih surovin razdeljena na štiri poglav-
ja. Obsega 206 strani, vključuje 72 barvnih fotografij in grafik ter 4 preglednice nahajališč 
posameznih vrst mineralnih surovin za gradbeništvo.  

V nizu naravnih virov so mineralne surovine pomemben dejavnik nacionalnega 
bogastva in družbenega razvoja države in njene ekonomske, politične in socialne neodvis-
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nosti in so zato po slovenski ustavi v lasti države. Ekonomska vrednost in neobnovljivost 
ter neenakomernost pojavljanja v regionalnem in lokalnem smislu so osnovne in specifične 
značilnosti mineralnih surovin. Njihovo trajnostno izkoriščanje kot gospodarska panoga je 
gonilo razvoja drugih panog in procesov gospodarskega in tehnološkega razvoja vsake dru-
žbe in civilizacije. Pri mineralnih surovinah za gradbeno industrijo pa gre še za eno specifi-
ko – te stroškovno namreč ne prenesejo dolgega transporta, kar pomeni, da imajo pomem-
ben lokalni pomen. 

Na majhnem prostoru Slovenije najdemo kamnine različnega nastanka, starosti in 
sestave, v katerih so mineralne surovine nastale z različnimi kemičnimi (apnenec, dolomit) 
in mehanskimi procesi (prod, pesek). Po obdobju zapiranja številnih premogovnikov in 
rudnikov kovin ostaja površinsko pridobivanje nekovinskih mineralnih surovin tista dejav-
nost, ki še ohranja dolgoletno rudarsko tradicijo na Slovenskem.  

Sedanja svetovna gospodarska kriza se odraža tudi na znatnem padcu proizvodnje 
kamenih agregatov. Tako ohromitev gradbenih del čutimo tudi v Sloveniji. Nedvomno pa 
lahko pričakujemo, da bo v 
prihodnjih obdobjih gospodar-
ske konsolidacije ponovno 
oživitev gradbene dejavnosti 
spremljal tudi razmah rudarske 
dejavnosti. Tako bodo mine-
ralne surovine za gradbeništvo 
tudi v prihodnje ostale nujen 
dejavnik gospodarskega razvo-
ja Slovenije.  

Avtor s svojo monogra-
fijo o površinskih kopih tehni-
čnega kamna ter proda, njiho-
vem pridobivanju, kvaliteti in 
uporabnosti prispeva svoj 
delček v mozaik vedenja o 
slovenskih neobnovljivih nara-
vnih virih.  

Dolgo pričakovano delo, 
ki nam na enem mestu daje 
celovit vpogled v stanje aktiv-
nih, opuščenih in potencialnih 
nahajališč in kamnolomov mi-
neralnih surovin za potrebe 
gradbeništva v naši državi. 

 
 

 
 
  

Slika 1: Naslovnica monografije »Nahajališča nekovinskih mineralnih 
surovin v Sloveniji - Površinski kopi, II. del« 
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	NASLOV, kolofon tisk
	I del - tisk
	Spoštovane bralke in bralci
	Pred vami je nova, tokrat deveta številka biltena Mineralne surovine. Kot je že navada, vam poroča o stanju na področju mineralnih surovin v Sloveniji, s poudarkom na preteklem letu, in prinaša zanimive članke. V prvem delu so zbrani statistični podat...
	V tretjem delu biltena je več člankov, predstavljeni so peskokopi kremenovega peska, kamnolom apnenca, pomen raziskav in elaboratov, ravnanje s tehnološkimi vodami ter geotermalni viri. Sledijo kratka poročila o štirih evropskih projektih, kjer so ude...
	Žal še vedno ne moremo poročati optimistično o dogajanju v letu 2012 na področju mineralnih surovin v Sloveniji. Gospodarski krizi, zlasti v gradbeništvu, še ni videti konca. Proizvodnja surovin za gradbeništvo še vedno pada, enako velja tudi za ostal...
	S področja zakonodaje je bil v letu 2012 pripravljen predlog sprememb in dopolnitev Zakona o rudarstvu, ki pa še ni sprejet. Pripravljena je bila tudi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo, ki je bila...
	Vsega, kar lahko najdete v letošnjem biltenu, ne bi bilo brez prizadevnih sodelavcev, oblikovalcev biltena in avtorjev prispevkov. Iskrena hvala vsem! Sedaj pa vabim vas, spoštovani bralci, da čim večkrat posežete po njem in ga prebirate. Uredništvo k...
	SREČNO !
	Ljubljana, avgust 2013           Andreja Senegačnik
	urednica
	Spoštovana bralka, cenjeni bralec.
	Bilten Mineralne surovine v Sloveniji se bliža svojemu desetletnemu obstoju. Že devetič zapored vam, tokrat za leto 2012, prinašamo pregled stanja s področja mineralnih surovin na območju Republike Slovenije.
	Geološki zavod Slovenije opravlja geološke dejavnosti, namenjene rudarstvu (rudarska javna služba) skladno z Zakonom o rudarstvu (ZRud-1) pod okriljem Direktorata za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije. V sklop de...
	Evropa je tudi v letu 2012 precej pozornosti posvečala tematiki mineralnih surovin v okviru pobude za primarne, osnovne in strateške (npr. redke zemlje – REE) materiale (ang. Raw Materials Initiative), tako s svojimi sistemskimi instrumenti (npr. Obzo...
	Na Geološkem zavodu Slovenije se zavedamo dejstva, da je treba za kvalitetno izvajanje programa rudarske javne službe in blagostanja slovenske družbe kot celote nenehno nadgrajevati znanje in razumevanje problematike mineralnih surovin z raziskavami. ...
	Družba, v kateri živimo, bo kljub naprednim (nano)tehnologijam še vsaj desetletje in pol, verjetno pa več, v pomembnem deležu slonela na naravnih surovinah, ki jih pridobivamo z rudarjenjem. Uspešnost trajnostnega pridobivanja naravnih surovin, tako n...
	Bomo prepoznali pomen naravnih surovin, ki jih najdemo na slovenskih tleh, in ali bomo sploh znali preudarno, trajnostno in okoljsko zavedno izkoristiti tudi ta del naravnega bogastva, ki nam ga ponuja naša rodna gruda? Neki modrec je dejal, da je mod...
	Želim vam obilo zadovoljstva pri branju biltena Mineralne surovine v letu 2012 in SREČNO!
	doc.dr. Marko Komac
	direktor
	Ljubljana, avgust 2013               Geološki zavod Slovenije
	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 v prvem delu povzamemo podatke ...
	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 energets...
	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 zad...
	Iz kratkega, prej opisanega stanja v Sloveniji, potencialnosti mineralnih surovin ter celotnega gospodarskega položaja, je razvidna izrazita dinamika sprememb: zapiranje večstoletnih rudnikov kovin, manjših podzemnih premogovnikov ter rudnika urana, s...
	Glede na dosedanje trende 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 ...
	ANALIZA NAHAJALIŠČ MINERALNIH SUROVIN Z RUDARSKO PRAVICO ZA LETO 2012
	Raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin se od sprejetja Zakona o rudarstvu v letu 1999 (Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljnjem besedilu: ZRud) izvaja na podlagi rudarske pravice oziroma na podlagi rudarske koncesije, ki jo podeli Vlada RS, oz...
	ker se ti podatki vodijo drugje.
	S sprejetjem Zakona o rudarstvu v letu 1999 (Uradni list RS, št. 56/99 – ZRud) in kasnejšimi spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 46/04 – ZRud-A, 98/04 – ZRud-UPB1, 68/08 – ZRud-B) ter ZRud-1 (Uradni list RS, št 61/10, 62/10-popr., 76/10, ...
	Sledile so uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin po 17. členu ZRud v Uradnem listu RS, št.:
	ter uredbe na podlagi prvega odstavka 35. člena ZRud-1 v Uradnem listu RS, št.:
	Skupno je bilo z uredbami v letih 2000–2012 objavljenih 288 nahajališč (oziroma 292, ker so bila štiri zaradi potekle koncesije ponovno v uredbi). Za večino od teh so bile izdane odločbe o izbiri koncesionarja in nato sklenjene koncesijske pogodbe. Ne...
	Nahajališča, v katerih pridobivajo dve ali več surovin, so šteta ustrezno večkrat0F . Takšnih je bilo 11, zato jih je od zgoraj naštetih 224 nahajališč  dejansko le 212. Ker pa jih je v letu 2012 imelo 22 tudi koncesijske pogodbe za skupno 24 širitev,...
	Raziskovalnih prostorov v letu 2012 je bilo precej manj:
	Oziroma skupaj 4 raziskovalni prostori s koncesijsko pogodbo.
	V letu 2012 je bilo tako skupno 216 nahajališč s koncesijsko pogodbo (rudarsko pravico), s katerimi je upravljalo 160 različnih koncesionarjev (nekateri upravljajo z več nahajališči). Do vključno leta 2012 je bilo sklenjenih 52 pogodb o prenosu rudars...
	Iz zgoraj razčlenjenih podatkov povzemamo, da je imelo v letu 2012 skupaj 216 nahajališč koncesijsko pogodbo (rudarsko pravico), od tega 212 za izkoriščanje in 4 za raziskovanje, s 26 različnimi mineralnimi surovinami. S temi nahajališči je upravljalo...
	Jože Štih, Andreja Senegačnik, Slavko V. Šolar
	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 2012. V tem letu so po podatkih Sektorja za energetiko in rudarstvo (po Rudarskem priglasitvenem obrazcu) izkoriščali in raziskovali nasl...
	-----
	Mineralne surovine lahko razvrščamo na več načinov. Dva sta predstavljena v nadaljevanju.
	Delitev mineralnih surovin po ZRud-1, 4. člen, (Uradni list RS, št. 61/10):
	Nadalje so mineralne surovine glede na pomembnost za državo ali regijo razdeljene v naslednje skupine:
	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 l...
	Vse mineralne surovine imajo narodno-gospodarsko vlogo.
	Vir podatkov o proizvodnji, zalogah in virih za leta 2004–2012 so podatki »Baze Enotnih obrazcev mineralnih surovin« Geološkega zavoda Slovenije1F(. Baza je narejena na podlagi »Enotnih obrazcev za priglasitev osnove o pridobljeni mineralni surovini, ...
	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 podat...
	V nadaljevanju so podani predlogi velikostnih razredov površinskih kopov glede na proizvodnjo, zaloge ter vire, in sicer delitev na tri in sedem razredov. S tem dobimo boljši pregled nad skupinami lokacij s podobno proizvodnjo oziroma zalogami / viri....
	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 gradben...
	V nadaljevanju obdelave podajamo velikostne razrede proizvodnje v tonah (ne v m3) ter razrede glede na velikost zalog / virov (v tonah in po letih).
	V tabelah so upoštevane LOKACIJE, torej tudi nahajališča brez proizvodnje ali brez podatkov o zalogah in virih. Lokacije predstavljajo v tekočem letu veljavni pridobivalni in raziskovalni prostori, ki so bili zavedeni pri Komisiji (do leta 2003) oziro...
	Podatke Komisije in Baze Enotnih obrazcev 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...
	Pomen uporabljenih izrazov:
	*Opomba:
	Sistem koncesij je uvedel Zakon o rudarstvu iz leta 1999 (Uradni list RS, št. 56/99). Do leta 2003 smo uporabljali podatke Komisije, od vključno leta 2004 pa Baze Enotnih obrazcev. V letih 2004–2007 smo upoštevali tudi prostore z odločbo o izbiri konc...
	Nahajališče ima lahko tudi/le potencialni prostor, to je prostor, kjer se nahaja mineralna surovina v ekonomsko zanimivih količinah, ni pa zadoščeno zahtevam za pridobivalni/raziskovalni prostor.
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	Andreja Senegačnik, Jože Štih
	UVOD
	V članku je podana primerjava zadnjih dveh petletnih obdobij glede proizvodnje, zalog ter zalog in virov nekovinskih mineralnih surovin v Sloveniji. Obravnavani sta obdobji 2003–2007 in 2008–2012, ob tem da je leto 2012, kot zadnje obravnavano leto, š...
	Kakor smo v predhodnem petletnem obdobju (2003–2007) praktično pri skoraj vseh surovinah opazovali dvig proizvodnje, pa v zadnjem obdobju (2008–2012) opažamo izrazito upadanje le-te, kar je še posebej izrazito pri surovinah za gradbeništvo (tehnični k...
	V letih 2003–2005 je bila proizvodnja nekovinskih mineralnih surovin dokaj enakomerna, okoli 20–21 milijonov ton. V letih 2006 in 2007 se je precej povečala, in sicer je v letu 2006 narasla na dobrih 26 milijonov ton; leta 2007 pa je v Sloveniji proiz...
	Za prispevek smo uporabili podatke v tabelah in pojasnilih k tabelam na straneh 16–23 tega biltena Mineralne surovine oz. predhodnih biltenov. Kot je navedeno v pojasnilih, so vir podatkov Enotni in Rudarski priglasitveni obrazci ter obrazci Stanje za...
	Delitev surovin na skupine je po že omenjenih tabelah. Najprej podajamo gibanje proizvodnje za posamezne skupine: surovine za predelovalno industrijo, surovine za industrijo gradbenega materiala in surovine za gradbeništvo, nato še za celotno skupino ...
	SUROVINE ZA PREDELOVALNO INDUSTRIJO
	V tej skupini so: bentonit, kalcit, kreda, kremenov pesek, pucolan-tuf, industrijski dolomit, roženec in keramična glina.
	Skupna proizvodnja surovin za predelovalno industrijo je v letu 2012 v obstoječih pridobivalnih prostorih znašala 852.035 ton in je bila za 46.211 ton manjša kot v letu 2011. V zadnjem petletnem obdobju (2008–2012) je proizvodnja znašala skupaj 4.518....
	/
	/
	SUROVINE ZA INDUSTRIJO GRADBENEGA MATERIALA
	V tej skupini so: opekarska glina, naravni kamen (apnenec, tonalit, ostali naravni kamen), apnenec za apno in cement ter lapor za cement.
	Skupna proizvodnja surovin za industrijo gradbenega materiala je v letu 2012 v obstoječih pridobivalnih prostorih znašala 2.064.651 ton in je bila za 379.040 ton manjša kot v letu 2011. V zadnjem petletnem obdobju (2008–2012) je proizvodnja znašala sk...
	/
	/
	SUROVINE ZA GRADBENIŠTVO
	V tej skupini so: tehnični kamen (apnenec, dolomit, silikati) ter prod in pesek. Skupna proizvodnja surovin za gradbeništvo je v letu 2012 v obstoječih pridobivalnih prostorih znašala 9.264.886 ton in je bila za 2.261.675 ton manjša kot v letu 2011. V...
	NEKOVINSKE MINERALNE SUROVINE
	Proizvodnja
	Skupna proizvodnja nekovinskih mineralnih surovin je v letu 2012 v obstoječih pridobivalnih prostorih znašala 12.181.572 ton in je bila za 2.686.926 ton manjša kot v letu 2011. V zadnjem petletnem obdobju (2008–2012) je proizvodnja znašala skupaj 89.7...
	/
	/
	Kot je razvidno iz predhodnih poglavij in tabele 1, je med nekovinskimi mineralnimi surovinami po proizvodnji najmanj zastopana skupina surovine za predelovalno industrijo in najbolj surovine za gradbeništvo, deleži so prikazani v diagramu 1.
	Iz tabele 1 in diagramov 1 in 2 je razvidno, da je imela po proizvodnji najmanjša skupina, surovine za predelovalno industrijo, najbolj stalno proizvodnjo. V obdobju 2003–2007 je imela skupno proizvodnjo okoli 4,57 milijonov ton in v obdobju 2008–2012...
	Daleč največja skupina so surovine za gradbeništvo. V obdobju 2003–2007 je imela skupno proizvodnjo okoli 94,8 milijonov ton in v obdobju 2008–2012 okoli 71,4 milijonov ton. Znotraj nekovinskih mineralnih surovin je bila ta skupina v prvem obdobju zas...
	Zaloge
	Iz tabele 2 in diagrama 3 je razvidno, ob primerjavi stanja 31.12.2007 in 31.12.2012, pri vseh treh skupinah zmanjšanje zalog. Po zalogah najmanjša skupina, surovine za predelovalno industrijo, je imela najmanjši padec, in sicer iz 44,0 na 35,9 milijo...
	Na spreminjanje prikazanih zalog vplivajo odkopane količine (proizvodnja), širitve pridobivalnih prostorov ter upoštevanje le pridobivalnih prostorov s koncesijo v obravnavanem letu.
	Zaloge in viri
	V tem poglavju so upoštevane skupne količine zalog in virov (zaloge so sicer samostojno obravnavane že v predhodnem poglavju). Pri zalogah in virih ima skupina surovine za industrijo gradbenega materiala najmanjše količine. Več jih ima sicer po proizv...
	Iz tabele 3 in diagrama 4 je razvidno, ob primerjavi stanja 31.12.2007 in 31.12.2012, pri eni skupini povečanje zalog in virov, pri dveh pa zmanjšanje. Po zalogah in virih najmanjša skupina, surovine za industrijo gradbenega materiala, je imela najman...

	Tehnični kamen – apnenec
	Skupna proizvodnja tehničnega kamna-apnenca je v letu 2012 v obstoječih pridobivalnih prostorih znašala 3.264.404 ton in je bila za 770.193 ton manjša kot v letu 2011. V zadnjem petletnem obdobju (2008–2012) je proizvodnja znašala skupaj 26.898.328 to...
	/
	/

	Tehnični kamen – dolomit
	Skupna proizvodnja tehničnega kamna-dolomita je v letu 2012 v obstoječih pridobivalnih prostorih znašala 4.223.692 ton in je bila za 1.217.226 ton manjša kot v letu 2011. V zadnjem petletnem obdobju (2008–2012) je proizvodnja znašala skupaj 30.274.567...
	/
	/

	Tehnični kamen – silikati
	Skupna proizvodnja tehničnega kamna-silikati (metadiabaz, keratofir, andezit in an-dezitni tuf) je v letu 2012 v obstoječih pridobivalnih prostorih znašala 69.335 ton in je bila za 81.941 ton manjša kot v letu 2011. V zadnjem petletnem obdobju (2008–2...
	/
	/

	Prod in pesek
	Skupna proizvodnja proda in peska je v letu 2012 v obstoječih pridobivalnih prostorih znašala 1.707.455 ton in je bila za 192.315 ton manjša kot v letu 2011. V zadnjem petletnem obdobju (2008–2012) je proizvodnja znašala skupaj 13.537.363 ton (ali pov...
	/
	/
	SUROVINE ZA GRADBENIŠTVO
	Proizvodnja
	Kot je razvidno iz predhodnih poglavij in tabele 4, je v skupini surovine za gradbeništvo po proizvodnji najmanj zastopana skupina tehnični kamen-silikati in najbolj tehnični kamen-dolomit, deleži so podani v diagramu 5.
	Iz tabele 4 in diagrama 6 je razvidno, da je proizvodnja apnenca, dolomita ter proda in peska manjša v obdobju 2008–2012 kot v obdobju 2003–2007. Pri apnencu je padec proizvodnje iz 32,9 na 26,9 milijonov ton (za 6,0 milij. ton oz. 18 %), pri dolomitu...
	V prvem obravnavanem obdobju (2003–2007) je bil v skupini surovine za gradbeništvo apnenec zastopan s 34 %, v drugem (2008–2012) se je povečal na 38 %, dolomit se je povečal iz 38 % na 42 %. Dejansko je sicer obema padla proizvodnja, vendar bistveno m...
	Zaloge
	Kot je razvidno iz tabele 5, je med surovinami za gradbeništvo po zalogah daleč najmanj zastopana skupina tehnični kamen-silikati in najbolj tehnični kamen-apnenec. Največ zalog ima apnenec, čeprav ima manjšo proizvodnjo kot dolomit.
	Iz tabele 5 in diagrama 7 je razvidno, ob primerjavi stanja 31.12.2007 in 31.12.2012, pri eni skupini povečanje zalog, pri treh pa zmanjšanje. Po zalogah najmanjša skupina, tehnični kamen-silikati, je imela celo povečanje zalog, in sicer iz 4,2 na 4,6...
	Zaloge in viri
	Tudi pri zalogah in virih ima skupina tehnični kamen-silikati najmanjše količine, največje količine pa tehnični kamen-apnenec.
	Iz tabele 6 in diagrama 8 je razvidno, ob primerjavi stanja 31.12.2007 in 31.12.2012, pri eni skupini povečanje zalog in virov, pri treh pa zmanjšanje. Po zalogah in virih najmanjša skupina, tehnični kamen-silikati, je imela celo povečanje, in sicer i...
	ZAKLJUČEK
	Primerjava zadnjih dveh petletnih obdobij glede proizvodnje, zalog ter zalog in virov nekovinskih mineralnih surovin je pokazala pri vseh bistveno zmanjšanje. Proizvodnja v zadnjem obdobju se je zmanjšala iz 117,0 milijonov ton (obdobje 2003–2007) na ...
	Sedanja gospodarska kriza se odraža na znatnem padcu proizvodnje nekovinskih mineralnih surovin, še zlasti surovin za gradbeništvo, ki so daleč najbolj zastopana skupina pri nas. Gospodarska kriza se odraža tudi na zmanjševanju zalog in virov, saj se ...
	Pričakujemo pa, da se bo ob okrevanju gospodarstva in ob ponovni oživitvi gradbene dejavnosti stanje popravilo. Tako bodo nekovinske mineralne surovine tudi v prihodnje ostale pomembna rudarska dejavnost in nujen dejavnik gospodarskega razvoja Slovenije.


	II del tisk
	Skladno z 38. členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/2007 Odl.US: U-I-303/05-11, 126/2007-ZUP-E, 48/2009, 8/2010-ZUP-G, 8/2012-ZVRS-F, 21/2012, 17/2013 Odl.US: U-I-42/12-15, 21/2013-ZVRS-G, 47/2013)...
	V letu 2012 je rudarski del Sektorja za energetiko in rudarstvo prejel v reševanje 508 upravnih zadev, 33 pa jih je ostalo nerešenih iz preteklega leta. Od skupaj 541 zadev jih je bilo v istem letu rešenih 515, nerešenih pa jih je ob koncu leta ostalo...
	V skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 100/02 (8/03 popr.), 58/2003-ZZK-1, 33/2007-ZPNačrt, 108/2009-ZGO-1C, 79/2010 Odl.US: U-I-85/09-8, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.)) in Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pome...
	V letu 2012 je bilo v imenik pooblaščenih oseb vpisanih 26 oseb, izbrisanih pa 11. Ministrstvo je v drugi polovici leta pristopilo k posodabljanju imenika, saj je bilo ugotovljeno, da večje število vpisanih oseb ni sporočilo sprememb podatkov (prezapo...
	Nadaljevala se je koordinacija 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 p...
	Sektor je v letu 2012 pripravil predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo ter predlog sprememb in dopolnitev Zakona o rudarstvu. Cilj sprememb in dopolnitev uredbe je bil uskladitev načina plačevanja koncesni...
	V letu 2012 je komisija nadaljevala delo v enaki sestavi kot od leta 2009, ko so bili imenovani člani, in sicer:
	Komisija je v letu 2012 obravnavala 4 elaborate o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog in virov trdnih mineralnih surovin. Od tega sta bili dve seji namenjeni nahajališčem tehničnega kamna – dolomita, ena produ in pesku ter ena seja apnen...
	Po predlogu komisije je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor izdalo v letu 2012 za štiri nahajališča Potrdilo o stanju zalog in virov mineralne surovine (od tega so bili trije elaborati obravnavani v letu 2011, eden pa v letu 2012), v začetku leta...
	Razen sej, na katerih so obravnave elaboratov o zalogah in virih mineralnih surovin, člani komisije nudijo različne informacije posameznim nosilcem rudarske pravice in posameznim izdelovalcem elaboratov.
	Geološki zavod Slovenije po programu ministrstva, pristojnega za rudarstvo, izdeluje letno bilanco zalog in virov energetskih in nekovinskih mineralnih surovin, s stanjem preteklega leta, katero potrjuje tudi komisija.
	PRISTOJNOST IN ZAKONODAJA
	Rudarski inšpektorji delujejo v okviru Inšpekcije za energetiko in rudarstvo pri Inšpektoratu RS za promet, energetiko in prostor. Rudarski inšpektorji izvajajo inšpekcijski nadzor na podlagi materialnih predpisov, ki urejajo področje rudarstva, varno...
	Rudarski inšpektorji izvajajo inšpekcijski nadzor v gospodarskih družbah, ki so nosilci rudarske pravice in izvajalcih rudarskih del. Inšpekcijski nadzor se je v letu 2012 izvajal na podlagi Zakona o rudarstvu – ZRud-1 (Uradni list RS, št. 61/2010, 62...
	Inšpekcijski nadzor se je izvajal:
	Pooblastila in pristojnosti rudarskih inšpektorjev so opredeljena v naslednjih predpisih in na njihovi podlagi izdanih podzakonskih aktih:
	Poleg inšpekcijskega nadzora so rudarski inšpektorji na podlagi zakonskih pooblastil izvajali še:
	INŠPEKCIJSKI NADZOR
	Za inšpekcijski nadzor rudarskih inšpektorjev je določena periodika izvajanja. Periodika nadzora je določena v 127. členu ZRud-1. Zaradi predpisane periodike inšpekcijskega nadzora je upravni akt, odločba, obravnavan periodično. Zavezanec je dolžan iz...
	Rudarski inšpektorji imajo pooblastila delovnih inšpektorjev, kot to določata 72. člen ZVZD-1 in 125. člen ZRud-1.
	Rudarski inšpektorji izvajajo nadzor nad ZVZD-1 pri rudarskih in podzemnih gradbenih delih, ki se izvajajo z rudarskimi metodami dela. Kadar rudarski inšpektorji nadzorujejo izvajanje ukrepov s področja varnosti in zdravju pri delu pri izvajanju rudar...
	Rudarski inšpektor mora v primeru smrtne ali skupinske nesreče v rudniku takoj na mestu pričeti z raziskavo okoliščin nesreče, odrediti ukrepe za zavarovanje dokazov in ukrepe varnostne narave. Poleg tega mora izdelati pisno mnenje o vzrokih nesreče (...
	Inšpekcijski nadzor je v letu 2012 izvajalo pet inšpektorjev (do maja 2012). Zaradi upokojitve enega rudarskega inšpektorja trenutno izvajajo inšpekcijski nadzor štirje inšpektorji. Eden rudarski inšpektor opravlja nadzor nad elektroenergetskimi napra...
	Inšpekcijski nadzor se izvaja na podlagi letnega plana, ki je usklajen s teritorialno razdelitvijo pristojnosti rudarskih inšpektorjev. Kadar rudarski inšpektor rešuje zahtevne inšpekcijske postopke, se organizira strokovna podpora sodelavcev, po potr...
	Na podlagi določil ZRud-1 je inšpekcijski nadzor rudarske inšpekcije razdeljen na dve osnovni področji, in sicer na raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin ter na izvajanje rudarskih del, ki niso v neposredni povezavi z raziskovanjem in izkori...
	Redni inšpekcijski nadzor je obsegal:
	Poleg rednega inšpekcijskega nadzora so rudarski inšpektorji v okviru svojih pristojnosti opravili še:
	V letu 2012 so rudarski inšpektorji opravili 259 inšpekcijskih nadzorov, od tega 208 rednih in 51 izrednih. Poleg tega so rudarski inšpektorji kot del sistema zašite in reševanja RS sodelovali pri pripravi in izvedbi skupne reševalne vaje vseh enot za...
	Ocenjujemo, da je bil inšpekcijski nadzor opravljen v okviru letnega programa in zastavljenih ciljev, s čemer so rudarski inšpektorji zagotavljali pri izvajalcih rudarskih del javni interes na področju varnosti in zdravja pri delu, varovanja okolja, u...
	Zaradi rednega izvrševanja ukrepov, ki so bili izrečeni zavezancem (odločbe, opozorila), ni bilo potrebe po posebnem represivnem delovanju rudarskih inšpektorjev, razen v primerih, ki so bili predani v nadaljnjo obravnavo pristojnim organom.
	Ugotovitve pri izvajanju inšpekcijskega nadzora so sledeče:
	Podzemno pridobivanje premoga se izvaja v Premogovniku Velenje in v Rudniku Trbovlje-Hrastnik. Vzporedno s proizvodnjo se v Premogovniku Velenje izvaja postopek opustitve pridobivanja v jami Škale, v Rudniku Trbovlje-Hrastnik pa se izvajajo zapiralna ...
	Z vidika inšpekcijskega nadzora je površinsko pridobivanje po številu objektov naj-obširnejše, po številu zaposlenih pa je takoj za podzemnim pridobivanjem. Največji delež predstavlja pridobivanje tehničnega kamna, sledi pridobivanje gramoza, gline, m...
	Kljub zapiranju rudnikov v Sloveniji še vedno deluje 5 reševalnih čet, in sicer Premogovnika Velenje, Rudnika Trbovlje-Hrastnik, Nafte Geoterm Lendava, Rudnika Mežica in Rudnika Idrija. Rudarska reševalna četa Premogovnika Velenje je vključena v konce...
	Usposabljanje reševalcev poteka po sprejetih programih, pregledovanje reševalne opreme pa izvaja pooblaščenec. Rudarske reševalne službe na področju usposabljanja in nudenja pomoči usklajuje Koordinacijski odbor reševalnih služb rudnikov Slovenije.
	VARNOST IN ZDRAVJE V RUDARSTVU
	Tabela 2 podaja pregled števila nesreč v razmerju s številom zaposlenih od leta 1995 do leta 2012.
	Število nesreč pri delu v letu 2012 predstavlja okoli 14 % delež vseh nesreč glede na leto 1995, kar pomeni 86 % zmanjšanje nesreč v danem obdobju. Prav tako se je zmanjšalo število zaposlenih v enakem obdobju, in sicer za 70 %.
	V letu 2012 se je število nesreč v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo. Zmanjšalo se je tudi število zaposlenih v rudarstvu. V primerjavi z letom 2011 se je zmanjšalo število težjih nesreč. V zadnjem 10-letnem obdobju se je povečalo število težjih nesre...
	Primerjava gibanja števila nesreč med površinskim in podzemnim pridobivanjem kaže trend zmanjševanja števila nesreč pri delu, v povezavi z zmanjšanjem števila zaposlenih. Istočasno je potrebno poudariti, da je na doseženi trend vplival tudi razvoj in ...
	Iz tabele 4 je razvidno, da se povečuje delež delovnih nezgod pri podzemnem izkoriščanju mineralnih surovin, ki se nanaša na odkope v Premogovniku Velenje in odkopavanje v jami Ojstro Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Iz zgornje tabele je razvidno, da se je ...
	Iz statističnih podatkov o težjih in smrtnih nesrečah je razvidno, da se je v obdobju 2011–2012 število težjih nesreč zmanjšalo, vendar je tu opaziti trend povečevanja težjih nezgod v obdobju 2000–2012.
	Poleg rednih inšpekcijskih nadzorov smo rudarski inšpektorji obravnavali tudi 51 prijav, od katerih je bila večina zaradi motečih vplivov pri miniranjih tako v kamnolomih kot pri miniranju v gradbeništvu. Glede na ugotovitve smo večjo pozornost pri na...
	Pri nadzoru zdravstvenega stanja zaposlenih lahko ugotavljamo, da izvajalci rudarskih del v večini primerov zagotavljajo varovanje zdravja s preventivnimi zdravstvenimi pregledi zaposlenih in periodičnimi raziskavami delovnega okolja. Pri družbah z ve...
	ZAKLJUČEK
	Predpisano periodično izvajanje inšpekcijskega nadzora na področju rudarstva je v letu 2012 še potekalo v skladu z letnim programom dela ter v okviru in na podlagi ZRud-1. Težave pričakujemo pri izvajanju inšpekcijskega nadzora v letu 2013, zaradi upo...
	V letu 2012 so rudarski inšpektorji zaznali povečano število stečajev nosilcev rudarske pravice oziroma izvajalcev rudarskih del. Rudarski inšpektorji so v teh primerih ukrepali v skladu z določili ZRud-1. Ugotovitve pri izvajanju nadzora kažejo, da s...
	UVOD
	Povzemam poročilo o kakovosti za leto 2012 (v nadaljevanju poročilo kakovosti NTF), ki ga je pripravila komisija za kakovost študija na Naravoslovnotehniški fakulteti (v nadaljevanju NTF). Poročilo obravnava kakovost študija na oddelkih NTF, t.j. na o...
	V povzetku poročila o kakovosti študija NTF za leto 2012 so podrobneje 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 sestavljeno iz poročil posameznih oddelkov NTF ter izdelano skladno s Pravili o sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti UL, navodili oz. priporočili UL glede izdelave Poročila o kakovosti za leto 2012 in priporočili ...
	1. Izobraževalna dejavnost
	2. Mednarodna dejavnost
	3. Raziskovanje, razvojna in umetniška dejavnost
	4. Knjižnice, čitalnice in založniška dejavnost
	5. Investicije in vzdrževanje, prostori in oprema
	6. Informacijski sistem
	7. Človeški viri, osebje in
	8. Študenti.
	Za kazalnik kakovosti »izobraževalna dejavnost« je bila izdelana podrobnejša analiza parametrov in ugotovljeni naslednji zaključki:
	1. stopnja: Geologija UN, Geotehnologija in rudarstvo UN, Gospodarsko geoinženirstvo UN, Geotehnologija in rudarstvo VS, Metalurške tehnologije VS,
	2. stopnja: Geologija, Geotehnologija, Metalurgija in materiali (prvič razpisan v 2013/14).
	1. stopnja: Gospodarsko geoinženirstvo skupaj z EF
	2. stopnja: Geofizika, skupaj s FMF in FGG
	3. stopnja: Znanost in inženirstvo materialov skupaj s FMF in FKKT
	3. stopnja: Varstvo okolja – koordinator je UL
	V sklopu naštetih je možna izbirnost z menjavo predmetov in KT.
	Za kazalnik kakovosti »mednarodna dejavnost« je bila izdelana naslednja podrobnejša analiza parametrov in ugotovljeni naslednji zaključki:
	V letu 2011/2012 smo na NTF gostili 8 tujih znanstvenih delavcev, raziskovalnih delavcev, ki so sodelovali pri pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem procesu ter sodelovali pri umetniškem delu.
	Za študente na gostovanju se običajno (v primeru manjšega števila) izvedejo konzultacije v tujem jeziku.
	Znanstveno raziskovalno delo je na oddelkih NTF v letu 2012 potekalo v sklopu sedmih raziskovalnih programov (v petih je UL NTF nosilec in v dveh kot sodelujoči partner), štirih temeljnih, osmih aplikativnih in dveh podoktorskih raziskovalnih projekto...
	Število znanstvenih objav (WOS) za preteklo leto se je zmanjšalo s 94 na 75, hkrati s tem pa se je povečalo število čistih citatov, in sicer s 712 na 912. Slednje kaže na povečanje kakovosti in aktualnosti naših raziskav. Z namenom povečanja števila z...
	Na raziskovalnem področju so v letu 2012 oddelki NTF mednarodno sodelovali na enem EU projektu 7. OP, v dveh projektih TEMPUS, na treh projektih strukturnega sklada Program Cilj 3: Evropsko transnacionalno teritorialno sodelovanje: (2 projekta program...
	V letu 2012 so raziskovalci nadaljevali z delom kot partnerji na projektu MNT-Era.Net II projektu pridobljenem v 2010. V letu 2012 je pričelo financiranje in potekalo delo tudi na dveh v letu 2011 na novo pridobljenih projektih Eureka. Raziskovalne ak...
	Knjižnice NTF sistematično nabavljajo in zbirajo strokovno literaturo z vseh področij naše fakultete. V letu 2012 je bilo število aktivnih uporabnikov 1899, kar je za 170 uporabnikov več kot v letu 2011. Med uporabniki so bili študentje rednega in izr...
	Prirast enot gradiva v letu 2012 je 1417 enot, kar je za 569 enot manj kot v letu 2011. Razdeljeno je na knjige, zaključena diplomska, magistrska in doktorska dela, ter serijske publikacije. Manjši prirast je posledica finančne krize na fakulteti v dr...
	NTF je založnik dveh revij, in sicer znanstvene in strokovne revije Tekstilec in znanstvene revije RMZ - Materials and Geoenvironment (Materiali in geookolje). V letu 2012 smo izdali 4 številke vsake revije.
	Znanstveni časopis RMZ - Materials and Geoenvironment je v letu 2012 obsegal volumen 59, katerega obseg je bil podoben volumnu 58 v letu 2011. Celoten letnik (vol. 59) je obsegal 31 avtorskih pol (v letu 2011 30 avtorskih pol), od tega je bilo 23 avto...
	V letu 2012 smo izdali le 1 učno gradivo na Oddelku za materiale in metalurgijo, kar na ravni fakultete pomeni 11 študijskih in strokovnih publikacij manj kot v letu 2011. Razlog za to, da preko založniške dejavnosti ni bilo izdano večje število študi...
	Za kazalnik kakovosti »investicije in vzdrževanje, prostori in oprema« je bila izdelana naslednja podrobnejša analiza parametrov in ugotovljeni naslednji zaključki:
	Za kazalnik kakovosti »informacijski sistem« je bila izdelana naslednja podrobnejša analiza parametrov in ugotovljeni naslednji zaključki:
	Število zaposlenih se je v letu 2012 zmanjšalo zaradi upokojitev po ZUJF-u in ne nadomestitvijo vseh sproščenih delovnih mest. Na dan 31.12.2012 imamo 187 redno zaposlenih in 6 zaposlenih na podlagi pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo. Zaradi fina...
	V letu 2012 se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo število MR, ker so 4 končali usposabljanje, žal pa nismo bili uspešni pri kandidiranju za mentorje novim MR-jem. Pri tehniških sodelavcih je zmanjšanje zaposlitev na OT zaradi upokojitev.
	Zaradi zagotavljanja kakovosti pedagoškega procesa se visokošolski učitelji in zaposleni, ki izvajajo strokovne naloge na NTF, kontinuirano izobražujejo na strokovnem in pedagoškem področju. V minulem letu je v formalnih oblikah sodelovalo 33, v nefor...
	V letu 2012 nismo pridobili nobenega mladega raziskovalca, financiranega iz sredstev ARRS. Skupaj se je v celem letu 2012 izobraževalo 17 mladih raziskovalcev ARRS in 8 mladih raziskovalcev iz gospodarstva. Na dan 31.12.2012 je bilo zaposlenih 13 mlad...
	Storitve za študente, tutorstvo
	Tutorski sistem se na posameznih oddelkih NTF močno razlikuje. Na NTF se tutorski sistem že izvaja in je vpeljan v študijski proces. Večji poudarek je na tutorstvo tujim študentom, ni pa izključeno tutorstvo niti ostalim študentom. Še vedno se premalo...

	Študentski svet
	Študentski svet NTF- ŠSNTF je v študijskem letu 2012/2013 odlično deloval. V njem je aktivno delovalo 9 članov. Vse seje (redne, izredne) so bile v študijskem letu 2012/2013 sklepčne. Zastopanost študentov je po oddelčni ureditvi enakopravna, ni pa tu...
	Mandat članov Študentskega sveta je eno leto, kar se je v praksi izkazalo kot prekratko obdobje. S predlogom po podaljšanju mandata članom na dve leti, bi se izognili slabši učinkovitosti organa. Delovanje Študentskega sveta je pogojeno tudi s financa...

	Interesna dejavnost
	Študenti NTF se lahko udejstvujejo v športni, izobraževalni in raziskovalni smeri. Športne dejavnosti se izvajajo v sodelovanju s Športno zvezo Univerze v Ljubljani, kar v praksi pomeni, da ŠSNTF prispeva del sredstev za prijavnine tekmovalnih ekip. I...
	RAZVOJ SISTEMA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI
	Preverjanje kakovosti programov na NTF 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 ...
	Na NTF v letu 2011 ni bil uporabljen instrument zunanje evalvacije in akreditacije. Zunanjo evalvacijo kakovosti NTF je bila nazadnje izvajana v šolskem letu 2006/07.
	ZAKLJUČEK
	NTF v prizadevanju za dvig kakovosti sledi smernicam univerzitetnih organov in lastnim pravilnikom in kodeksom. Izdelava poročila je bila, kot vsa leta doslej, omejena na delo članov komisije in sodelovanje z ustreznimi službami NTF, ki razpolagajo s ...
	Poročilo povzema podatke za šolsko leto 2012/2013 in koledarsko leto 2012. Ker sta v poročilu zajeti dve časovni obdobji, smo za večino kazalcev še posebej navedli, na katero obdobje se nanašajo. Ugotavljamo, da se je komisija dejavneje ukvarjala le s...
	POIMENSKI SEZNAM DIPLOMANTOV, MAGISTRANTOV IN DOKTORANDOV V LETU 2012
	V nadaljevanju so predstavljeni diplomanti, magistranti in doktorandi, ki so v letu 2012 zaključili študij na oddelkih, ki na Naravoslovnotehniški fakulteti izvajajo montanistične študije.

	Oddelek za geologijo
	Univerzitetni študij: Geologija
	Univerzitetni študij: Geologija – 1. stopnja
	Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo
	Visokošolski strokovni študij: Geotehnologija in rudarstvo
	Univerzitetni študij: Geotehnologija in rudarstvo
	Univerzitetni študij: Geotehnologija in rudarstvo – 1. stopnja
	Oddelek za materiale in metalurgijo
	Visokošolski strokovni študij: Metalurška tehnologija
	Univerzitetni študij: Metalurgija in materiali
	Univerzitetni študij: Inženirstvo materialov – 1. stopnja
	Oddelek za geologijo
	Oddelek za materiale in metalurgijo: Metalurgija (Varstvo okolja)
	Oddelek za geologijo
	Oddelek za geologijo: varstvo okolja - predbolonski
	Oddelek za materiale in metalurgijo
	Geološki zavod Slovenije (GeoZS) je na podlagi sprejetega programa dela za Mini-strstvo za infrastrukturo in prostor - Direktorat za energijo / Sektor za energetiko in rudarstvo, v letu 2012 nadaljeval z izvajanjem nalog. Osnovna izhodišča za program ...
	Delo v letu 2012 je zajemalo tako nadaljevanje utečenih nalog, kot tudi nove naloge, ki jih predvideva prenovljeni Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10-pop., 76/10, 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZRud-1) v 18. členu (naloge rudarske javn...
	V prvem sklopu so bile zajete naslednje naloge: (1) Strokovne podlage za državno rudarsko strategijo, (2) Mnenja in soglasja, v kateri so (a) izdelava strokovnih podlag za prostorsko načrtovanje, in sicer na nivoju države in občin ter (b) skladnosti z...
	V drugem sklopu, informacijski infrastrukturi, je bilo zajeto: (4) Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje rudarske knjige (a) rudarskega katastra in (b) rudarskega registra ter naloge vezane na (c) letno poročanje (enotni obrazci) ter (d) pregled in ure...
	V tretjem sklopu so bile zajete raziskave nacionalnega pomena, ki obsegajo naslednje ekspertize: (8) Oceno stanja in vrednotenje nahajališč tehničnega kamna v posameznih občinah v Sloveniji, nadalje (9) Geotermalni viri in (10) Karta premogov Slovenije.
	1. Izdelava strokovnih podlag
	V letu 2012 smo izvajali določila Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami - splošni načrt; skupaj s pripadajočimi dokumenti. Na tej podlagi smo nadaljevali z izdajo soglasij o skladnosti s programom.
	Glavna aktivnost je bila priprava osnutka Državne rudarske strategije (DRS). V letu 2011 smo izdelali prvi delovni osnutek, ki smo ga v prvi polovici leta 2012 po pripombah popravili in dopolnili (drugi delovni osnutek) ter predali na ministrstvo v po...
	V nadaljevanju so aktivnosti na osnutku DRS potekale le na podatkovnem delu. Dokončano je bilo poročilo: »Strokovne podlage za Državno rudarsko strategijo – podatkovni del/analiza«. Poročilo zajema detajlni podatkovni zbir Kazalca uravnotežene oskrbe ...
	V nalogi Prostorsko načrtovanje za državni in občinski nivo – izdelava strokovnih smernic in mnenj (dr. Duška Rokavec) smo v preteklem letu kot strokovna podpora Sektorju za energetiko in rudarstvo izdelali 82 strokovnih smernic in mnenj, ki jih Minis...
	V letu 2012 smo obravnavali skladnosti z Državnim programom gospodarjenja (dr. Slavko V. Šolar, Andreja Senegačnik) za 6 pridobivalnih prostorov in napisali 7 izjav, ker smo en pridobivalni prostor obravnavali dvakrat. Za en primer smo predlagali spre...
	Področje mineralnih surovin na nivoju Evropske unije (dr. Slavko V. Šolar, dr. Duška Rokavec) je bilo v prvi polovici leta 2012 v znamenju nadaljevanja aktivnosti v okviru Raw Materials Initiative, ki se je začela leta 2008. V začetku leta 2011 je bil...
	Nadaljevalo se je sodelovanje v Raw Materials Supply Group (RMSG). V okviru tega smo spremljali akcije, sprejete na plenarnem srečanju RMSG, katera je v novembru v Bruslju razpravljala o sledečih temah: Evropsko inovacijsko partnerstvo, ažuriranje dip...
	Drugi sklop dela je bil projekt Evropski informacijski sistem za podporo politike trajnostne oskrbe z energijo in mineralnimi surovinami (EuroGeoSource) (dr. Duška Rokavec, Jasna Šinigoj). To je projekt 14 projektnih partnerjev iz dvanajstih držav EU,...
	Tretji sklop dela je bil projekt Načrtovanje trajnostne oskrbe s kamenimi agregati v Jugovzhodni Evropi (SNAP-SEE) (dr. Gorazd Žibret), ki predstavlja nadaljevanje konec leta 2011 uspešno zaključenega projekta SARMa. V projekt je vključenih 27 partner...
	2. INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA
	Ena od nalog po novem ZRud-1 je vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje rudarske knjige. Glede na namen uporabe se rudarska knjiga sestoji iz rudarskega katastra in rudarskega registra (Andreja Senegačnik, Jasna Šinigoj). Rudarski register in rudarski ka...
	Naloga Letno poročanje (enotni obrazci) (Andreja Senegačnik, Ana Burger) zajema delo z letnimi enotnimi obrazci, ki jih izpolnjujejo koncesionarji (nosilci rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine) za svoja nahajališča in pošiljajo na minis...
	Skupaj s sodelavci na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor smo nadaljevali z definiranjem mej pridobivalnih prostorov. Naloga Pregled in urejanje prostorov (Ana Burger) predstavlja pomoč ministrstvu pri določanju območja, kjer je podeljena rudarsk...
	Naše delo na nalogi Posredovanje geoloških podatkov, namenjenih rudarstvu, z vodenjem evidence le-teh (dr. Duška Rokavec) (do sprejetja pripadajočih pravilnikov novega rudarskega zakona, predvsem Pravilnika o rudarski knjigi in geoloških podatkih, nam...
	V nalogi Pregledna karta raziskovalnih in pridobivalnih prostorov (Andreja Senegačnik) smo izdelali karti, obe prikazujeta stanje v letu 2012 in sta merila 1:250.000. Prva prikazuje nahajališča (ena skupna točka za osnovni pridobivalni prostor in pros...
	Pregledna letna Bilanca zalog in virov mineralnih surovin v Republiki Sloveniji (Andreja Senegačnik) na osnovi veljavne zakonodaje in s stanjem 31.12.2011 je zajela podatke leta 2011 za energetske (premog, nafta in plin ter geotermični energetski vir)...
	Izdali smo osmo številko biltena Mineralne surovine (v slovenščini) ter tretjo številko Bulletin Mineral Resources in Slovenia (v angleščini) (dr. Slavko V. Šolar, Andreja Senegačnik), ki seznanjata zainteresirano javnost s stanjem na področju mineral...
	Nadaljevali smo sodelovanje z ostalimi institucijami, ki se ukvarjajo s podatki s področja mineralnih surovin (ARSO, SURS in GURS).
	V okviru naloge Baza vseh nahajališč mineralnih surovin (Katarina Hribernik) smo vnesli nove podatke iz prispelih enotnih obrazcev za leto 2011, sledila je njihova strokovna in tehnična kontrola. Izdelali smo modul za prenos in dodajanje digitalnih en...
	V okviru internetne aplikacije (Jasna Šinigoj, Matija Krivic) so sledili popravki, dopolnitve ter izvajanje vzdrževalnih del. Dodali smo stanje nahajališč za leto 2011. Sedaj uporabnik lahko išče po nahajališčih za leta 2009, 2010 in 2011. Aplikacija ...
	Po 18. in 100. členu ZRud-1 Geološki zavod Slovenije prevzema rudarsko tehnično dokumentacijo, ki je bila pred zaprtjem rudnikov uporabljena ob izkoriščanju mineralnih surovin za vsa nahajališča, ki so v postopku izbrisa iz rudarskega registra. Med do...
	Novost v letu 2011, ki se je nadaljevala v leto 2012, je bila tudi naloga v skladu z 18. in 29. členom ZRud-1, in sicer Spremljava geoloških raziskav in prevzem vzorcev (dr. Duška Rokavec, Martin Toman). V ta namen smo pripravili izhodišča in predlog ...
	3. raziskave nacionalnega pomena
	V nalogi Ocena stanja in vrednotenje nahajališč tehničnega kamna v Sloveniji smo obdelali območja občin Kranjska Gora, Bovec in Kobarid.
	Nahajališča v posamezni občini smo ovrednotili na podlagi terenskega in kabinetnega dela. Na terenu smo s prospekcijskimi ogledi nahajališč ugotovili obstoječe stanje v naravi in na podlagi geoloških in morfoloških danosti ocenili potencialnost virov ...
	Nalogo Geotermalni viri smo izvedli v štirih delih.
	1. Izdelava geotermalne baze na podlagi predloga iz leta 2011. Cilj te baze je omogočiti vrednotenje deleža obnovljivih virov energije (OVE) iz geotermalne energije (GE) za vključitev v energetsko bilanco R Slovenije. V letu 2012 smo v okviru geoterma...
	2. Izdelava karte in priporočil – toplotne črpalke. Pripravili smo prostorsko zbirko podatkov »PotencialGTC« s priporočili za izkoriščanje nizkotemperaturne geotermalne energije. Slednja prikazuje slovensko ozemlje razdeljeno na štiri različne kategor...
	3. Geotermične karte Slovenije - izdelava kart pričakovane globine temperatur 90  C in 150  C. Skupne značilnosti obeh geotermičnih kart z globinami izoterm so razločne pozitivne anomalije v severovzhodnem delu, ki pripada obrobju Panonskega bazena te...
	4. Pregled postopkov za različne tehnologije in velikosti uporabe geotermalne (in hidrotermalne) energije. Prikazali smo postopek za pridobivanje dovoljenj za geotermalne toplotne črpalke in zagotavljanje obnovljivih virov energije pri novi gradnji, r...
	Za Slovenijo obstoja nekaj tematskih kart o nahajališčih premogov in nekaterih lastnostih o njih, vendar so te karte razmeroma stare in večinoma ne prikazujejo niti osnovnega geološkega konteksta, v katerem premogi na ozemlju Slovenije nastopajo. Raze...
	Odkrivanje mineralnih surovin, ugotavljanje kvalitete in zalog, preučevanje njihovega nastanka, spremljanje vplivov na okolje pri izkoriščanju in ugotavljanje možnosti recikliranja rudarskih in gradbenih odpadkov v skladu z načeli trajnostnega gospoda...
	Nekovinske mineralne surovine vključno z gradbenimi surovinami se izkoriščajo na številnih površinskih kopih kot surovine za gradbeništvo (tehnični kamen, prod in pesek), predelovalno industrijo oz. za industrijske namene (npr. gline, kalcit, roženec,...
	Ob upoštevanju naravnih danosti in rezultatov dosedanjih raziskav izvajamo temeljne in aplikativne raziskave, ki obsegajo kabinetni študij, terensko delo (detajlno geološko kartiranje, spremljanje raziskovalnega vrtanja, rudarskih del in gradenj infra...
	Sodelujemo v projektih, financiranih s strani ARRS, MKO, MORS (URSZR) z raznoliko tematiko (na področju klima in plazenje, okoljska geokemija kovin idr.). Takšni so projekti:
	Geološke raziskave s področja mineralnih surovin izvajamo tudi po naročilu domačih investitorjev (pravni in fizični gospodarski subjekti, predvsem nosilci rudarskih pravic) z namenom pridobitve detajlnih geoloških podatkov o nahajališčih, tako za nova...
	Kot nacionalni predstavniki nastopamo v mednarodnih projektih, ki zadevajo področja od mineralnih surovin in rudarstva preko geohazarda, hidrogeologije do antropogene onesnaženosti sedimentov in okoljske geologije.
	V letu 2012 smo nadaljevali z deli na številnih evropskih projektih. Kot slovenski nacionalni predstavniki smo bili vključeni v sledečih projektih:
	Smo tudi aktivni sodelavci na projektih, ki jih sicer vodijo drugi oddelki na GeoZS:
	Sodelovali smo v prijavah še cele vrste projektov s področja mineralnih surovin. Smo nosilci bilateralne sodelave Slovenija – Republika Srbija z naslovom »Geokemijske značilnosti onesnaženih območij in geokemijski znaki preteklih geoloških katastrofal...
	Sodelujemo s številnimi raziskovalnimi in strokovnimi inštitucijami, združenji in fakultetami iz tujine:
	Aktivno sodelujemo v pedagoškem procesu univerzitetnega študija na Univerzi v Ljubljani (predmet »Sedimentologija«). Enkrat letno izvedemo predstavitev dejavnosti oddelka za mineralne surovine študentom geologije Univerze v Ljubljani.
	Organizirali smo oz. sodelovali na različnih strokovnih delavnicah in v ekspertnih skupinah:
	V letu 2012 smo drugo leto delovali kot rudarska javna služba in že štirinajsto leto kot strokovna podpora ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, ter izvajali naloge s sledečo tematiko:
	Na nalogah in aktivnostih rudarske javne službe deluje širok spekter strokovnjakov raziskovalcev iz celotnega raziskovalnega zavoda.
	Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov (SRDIT) je nevladna strokovna neprofitna organizacija rudarjev in geotehnologov. Osnovna naloga SRDIT je uveljavljanje rudarske in geotehnološke stroke v Sloveniji. SRDIT prevzema vlogo arbitra pri oce...
	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 ...
	Glede na povezanost Republike Slovenije z Evropo je tendenca SRDIT, da svojo mednarodno dejavnost širi in navezuje stike tudi z ustreznimi društvi drugih evropskih držav. Društvo je s posebnim aktom o sodelovanju povezano z nemškim GDMB (Geselschaft D...
	Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov (SRDIT) je v letu 2012 vodil predsednik društva Ivan Pohorec s podpredsednikom doc.dr. Jožetom Kortnikom ter 15-članskim upravnim odborom in 6-članskim izvršilnim odborom, ki je bil izvoljen na 16. red...
	Člani upravnih teles SRDIT v obdobju december 2011/december 2012:
	V letu 2012 so se člani upravnega odbora SRDIT sestali na dveh sejah:
	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 Sloveni...
	V letu 2012 je SRDIT:
	13. strokovno posvetovanje z mednarodno udeležbo "Gospodarjenje z odpadki - GzO'12" je potekalo 30. avgusta 2012 v Kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju. Izvedba mednarodne konference je potekala pod pokroviteljstvom Republike Slovenije, Ministrst...
	/ Po izboru strokovnega odbora GzO je strokovne prispevke predstavilo 12 domačih in tujih predavateljev. Za izmenjavo idej, mnenj in izkušenj glede stanja in možnosti nadaljnjega razvoja na področju gospodarjenja z odpadki so potekale 3 tehnične sekci...
	SRDIT je dne 07.12.2012 v prostorih Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani organiziral 17. tradicionalno srečanje stanovskih kolegov ob sv. Barbari ter 18. redno skupščino SRDIT. Skupščina se je svečano pričela z Rudarsko himno, preko 80 zbranih č...
	/
	V letu 2012 so bili člani SRDIT 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, kong...
	Inženirska zbornica Slovenije (IZS) varuje javni interes na področju urejanja prostora in graditve objektov ter varstva tretjih oseb. Nadalje varuje in zastopa interese gradbenega in drugega projektiranja in revidiranja, svetuje posameznikom in pravni...
	Inženirji rudarstva, geotehnologije in geologije smo strokovno vpeti na področju projektiranja in gradnje objektov, kot so: podzemne gradnje, predori, geotehnične konstrukcije ipd. Na teh področjih gradnje je angažiranih več strok, ki delujejo in so o...
	V letu 2012 se je UO MSRG angažiral tudi pri organizaciji Svetovnega inženirskega foruma 2012 (WEF), ki je bil v Ljubljani v Grand hotelu Union od 17. do 21. septembra 2012. Forum je bilo vrhunsko srečanje najvplivnejših predstavnikov inženirstva iz v...
	Volitev v organe sekcije rudarjev in geotehnologov smo opravili v letu 2012. Kot predsednik se bom še naprej zavzemal za strokovno vodenje sekcije, aktivnosti na področjih strokovnih izpitov, izobraževanju, zakonodaji ter organizaciji strokovnih prire...
	V okviru zbora MSRG v letu 2012 smo predstavili izhodišča za projekt »Tehnologija vrtanja kot minimalni standard izvedbe vrtin za izkoriščanje geotermalne energije«. Za cilj smo si zadali, da na nivoju IZS izdelamo standarde, uvedemo izobraževanje za ...
	Za konec naj predstavim tudi novo izvoljene člane organov Matične sekcije rudarjev in geotehnologov (MSRG):
	UPRAVNI ODBOR MSRG
	Predsednik:
	dr. Željko Vukelić, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
	Člani:
	Aleš Berger, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
	Ljubomir Berič, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
	dr. Evgen Dervarič, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
	Matej Koršič, univ.dipl.inž.geol.
	dr. Jakob Likar, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
	Roman Maček, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
	dr. Dragotin Ocepek, univ.dipl.inž.geol.
	STROKOVNI SVET MSRG
	Predsednik:
	mag. Josip Sadnikar, univ.dipl.inž.geol.
	Člani:
	mag. Marjan Hudej, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
	Bojan Klenovšek, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
	Blaž Praznik, univ.dipl.inž.geol.
	dr. Simon Zavšek, univ.dipl.inž.geol.
	Društvo je nevladno, neprofitno združenje tehničnih vodij, posameznikov in družb, ki sodelujejo pri smotrnem izkoriščanju mineralnih surovin v skladu z veljavno zakonodajo v celotni verigi od raziskovanja in pridobivanja mineralnih surovin, preko prav...
	Društvo je viden dejavnik na področju površinskega rudarstva v slovenskem prostoru že dobrih 18 let. V tem času je povezalo več sto različnih strokovnjakov v branži v organizirano celoto, ki zastopa veliko večino vseh delujočih podjetij v tej panogi. ...
	Društvo predstavlja in zastopa 8-članski izvršni odbor, sicer ima vodstvo v sestavi tudi 3-članski nadzorni odbor. K boljši organizaciji pripomorejo strokovne komisije, katerih predstavniki so zadolženi za posamezna specifična strokovna področja (zako...
	Društvo je organiziralo srečanje v Biotermah, Mala Nedelja, maja 2012. Kljub slabi gospodarski situaciji je bilo prisotnih 60 članov in nekaj pridruženih udeležencev. Namen srečanja je bil pritegniti k sodelovanju vodstvene strukture podjetij, ki imaj...
	Eden od dosežkov v preteklem obdobju je tudi zmanjšanje vrednosti predhodnih cenitev zemljišč, namenjenih izvajanju izkoriščanja, ki so se zaradi posredovanja Društva v sodelovanju z Gospodarsko zbornico zmanjšala.
	Društvo je pritegnilo k sodelovanju vodstvene strukture gospodarskih družb, ki upravljajo rudarske prostore (kamnolome, peskokope itd.), oziroma imajo pridobljene rudarske pravice. Ob sodelovanju dr. Rajka Pirnata kot pravnega svetovalca, je organizir...
	Pripravili smo vprašalnik, ki je bil posredovan in dostopen v elektronski obliki na spletni strani www.drustvo-dtvpo.si. Na podlagi izvedene analize (anonimna anketa) bo Izvršni odbor sprejel delovne usmeritve za delo društva v prihodnjem obdobju!
	Zakon o rudarstvu je dopolnjen dne 18.7.2012 (Uradni list RS, št. 57/2012), bistvena sprememba je, da je rudarska pravica podaljšana imetnikom rudarske pravice za največ tri leta od poteka dosedanje rudarske pravice, vendar najdlje do 31.12.2013. Mini...
	Sredi oktobra je Društvo organiziralo 3-dnevno strokovno ekskurzijo v Bosno, od Ljubljane do Hoč. Pot je vodila mimo Celja, Ljubljane, Novega mesta do meje v Bregani, mimo Zagreba do Dugega Sela, kjer je bil prvi strokovni del z ogledom gramoznice IGM...
	V letu 2012 je izšel zbornik za leto 2011, ki je že 27. knjižna izdaja, z naslovom »Primerna cena surovine – okrevanje gradbeništva«, v kateri so zbrani prispevki o aktualnih temah in dogodkih, ki jih je sledilo in jih organiziralo Društvo. Društvo ob...
	Društvo omogoča svojemu članstvu, posameznikom in organizacijam primerno in pravočasno obravnavanje perečih problemov, udeležbo na strokovnih posvetih ter usposabljanje na seminarjih.
	Čeprav je članstvo v zadnjem obdobju zaradi zapiranja številnih družb v zmanjševanju, nam obstoječe članstvo, ki kljubuje težkim razmeram, še toliko bolj daje elana in moči ter ostaja dokaz nujnosti obstoja in delovanja Društva v korist tako branži ko...
	Slovensko geološko društvo (Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana) je strokovno združenje slovenskih geologov. Ustanovljeno je bilo leta 1951 in povezuje raziskovalce, učitelje, druge poklicne geologe in ljubitelje stroke. Njegov cilj je napredek znanosti in p...
	Slovensko geološko društvo za uresničitev svojega cilja opravlja naslednje aktivnosti:
	Redni član društva lahko postane vsak, ki se poklicno ali kako drugače ukvarja z vsaj eno od vej geoloških ved in s svojim raziskovalnim, strokovnim, pedagoškim ali ljubiteljskim delom in ki z drugimi aktivnostmi prispeva k razvoju geoloških ved in z ...
	V preteklih letih je društvo delovalo v skladu z določili društva in programom dela, ki je bil sprejet na IO društva v vsakem koledarskem letu. Del zastavljenega programa iz prejšnjega leta je bil realiziran, nekaj nalog (predavanje in dve ekskurziji)...
	Slovensko geološko društvo (SGD) si je kot nevladna in neprofitna organizacija prostovoljno združenih strokovnjakov in ljubiteljev geologije zadalo za temeljni cilj napredek znanosti in prakse na področju vseh vej geologije, ki je zapisan tudi v njego...

	Strokovna predavanja
	Namen predavanj na SGD je, da se slovenski geologi srečamo, predstavimo svoje strokovno delo na zelo različnih področjih geologije (sedimentologija, stratigrafija, paleontologija, mineralogija, petrologija, geokemija, hidrogeologija, inženirska geolog...
	V letu 2012 so bila izvedena naslednja predavanja (na Naravoslovnotehniški fakulteti, Oddelek za geologijo, Privoz 11, Ljubljana, ob 18h) in okrogle mize:
	1. Mikroramanska spektroskopija pri preiskavah mineralnih materialov v kulturni dediščini, dr. Sabina Kramar (Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije), 25.1.2012.
	2. Geoparki Slovenije, dr. Bojan Režun (Rudnik živega srebra Idrija), mag. Suzana Fajmut Štrucl (Družba Podzemlje Pece, d.o.o.), ga. Katja Fedrigo (občina Sežana) in dr. Martina Stupar (Zavod RS za varstvo narave), 15.3.2012.
	3. Uporaba prenosnega XRF analizatorja za določitev elementne sestave različnih materialov, dr. Nastja Rogan Šmuc in doc.dr. Matej Dolenec (UL NTF OG), 5.4.2012
	4. V četrtek, 15.3.2012, ob 18h je bila v sklopu predavanj izvedena okrogla miza z naslovom Geoparki Slovenije, ki jo je vodila predsednica Sekcije za geološko dediščino Martina Stupar, zaposlena na Zavodu RS za varstvo narave, OE Nova Gorica. Izposta...

	Strokovna ekskurzija
	Strokovna ekskurzija je bila izvedena 02.06.2012 pod vodstvom dr. Ladislava Placerja na fosilni plaz pri Ilirski Bistrici. Poleg članov društva so se je udeležili tudi zunanji udeleženci.

	Vključitev v domače in mednarodne zveze
	Včlanjeni smo v Evropsko federacijo geologov (EFG), IMA (Mednarodno združenje mineralogov) in EMU (European Mineralogical Union) ter slovensko inženirsko zvezo (SIZ). Ustanovili smo Nacionalni komite (National Vetting Committee) Slovenskega geološkega...

	Ostali dogodki
	V časopisu Delo smo se oktobra 2012 z osmrtnico poklonili preminulemu članu in nekdanjemu predsedniku društva dr. Dušanu Kuščerju.
	V skladu s sklepom sestanka razširjenega izvršnega komiteja društva v 2011 se letna poročila SGD izdajajo kot prispevki v reviji Geologija ter v letnem biltenu Mineralne surovine Geološkega zavoda Slovenije.

	Za leto 2013 so načrtovane naslednje aktivnosti društva:
	Predvidena so strokovna predavanja doc.dr. Mirijam Vrabec (od lani) z naslovom »Sveže novice s pohorske golice« o rezultatih geoloških raziskav v zadnjih 6 letih na področju Pohorja v četrtek 19.9.2013, doc.dr. Boštjana Rožiča z naslovom »Kobla kot dr...
	Poleg teh aktivnosti je predvidena tudi včlanitev v zvezo INQUA (International Union for Quaternary Research), aktivnosti pri izvajanju varstva geoloških naravnih vrednot in ohranjanje nahajališč, popularizaciji geologije ter ponovna vzpostavitev deja...
	Ker jedro društva tvorijo njegovi člani, pozivam vse izmed njih k večji aktivnosti, izvedbi predavanj in ekskurzij ter seveda k spodbujanju debat in reševanju odprtih problemov slovenske geologije.


	III tisk
	Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, Ljubljana
	e-mail: andreja.senegacnik@geo-zs.si
	Povzetek
	Dobro poznavanje geološke zgradbe nahajališča mineralnih surovin je nujno potrebno za uspešno gospodarjenje podzemnega rudnika ali površinskega kopa (kamnoloma, gramoznice, glinokopa …). To pa omogočajo kvalitetno izvedene geološke raziskave in pravil...
	V članku je predstavljen pomen geoloških raziskav nahajališč mineralnih surovin ter elaboratov o zalogah in virih za izdelovalce rudarske tehnične dokumentacije ter za upravljavce podzemnih rudnikov in površinskih kopov. Poudarjeno je, da to zanje ni ...
	UVOD
	Žal se je v preteklosti že večkrat zgodilo, da je nosilec (ali bodoči nosilec) rudarske pravice odkupil zemljišče ali celo že izpeljal postopke in pridobil potrebno dokumentacijo, potem pa ugotovil, da tam ni mineralne surovine, ki jo je pričakoval, a...
	Za nosilca rudarske pravice je izvedba geoloških raziskav in izdelava elaborata priložnost, da se izogne napačnim odločitvam, in ni le dodatna zahteva, da zadosti zakonodaji, kot se to pogosto napačno navaja. Tudi sicer raziskave običajno predstavljaj...
	Kvalitetno izvedene geološke raziskave in pravilno interpretiranje rezultatov le-teh so v veliko pomoč pri odločanju, tako pri odpiranju novih pridobivalnih prostorov kot pri širitvah le-teh. Le če je nahajališče dobro definirano in s tem poznano, je ...
	Geološke raziskave so od preglednih, poldetajlnih do detajlnih, in sicer so to geološka prospekcija (pregledovanje) terena z vzorčenjem, geološko kartiranje v raznih merilih, spremljava vrtanja oz. razkopov, preiskava vzorcev in ovrednotenje rezultato...
	Elaborat o zalogah in virih mineralnih surovin pa zajema rezultate teh raziskav kot tudi vse ostalo, kot to ureja (določa) Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov. Tako je na enem mestu zbrana vsa geološka in ostala potrebna dokumen...
	ZAKONSKA PODLAGA
	Izdelavo elaborata o zalogah in virih mineralnih surovin določa Zakon o rudarstvu, podrobnosti pa so opredeljene v Pravilniku o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin in v Pravilniku o klasifikaciji in kategorizaciji ...
	Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10-popr., 76/10, 57/12; v nadaljnjem besedilu ZRud-1) omenja raziskave in elaborat o zalogah in virih na več mestih.
	V I. delu »Splošne določbe« v 2. členu (pomen izrazov) navaja ZRud-1 definicije, od katerih naj izvzamemo: 1.1. Iskanje mineralnih surovin, 1.2. Raziskovanje mineralnih surovin in 1.3. Izkoriščanje mineralnih surovin; v 2. točki navaja definicijo mine...
	Elaborate o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov mineralnih surovin se izdeluje v času raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin, določbe glede elaboratov so še v 17., 26., 33. in 83. členu.
	Od leta 2006 se kot podzakonski akt Zakona o rudarstvu uporablja Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 36/06; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik), pred njim je veljal pravilnik iz leta ...
	Pravilnik je razdeljen na devet delov: I. Splošne določbe, II. Ugotavljanje in razvrščanje zalog in virov mineralnih surovin, III. Izračun zalog in virov, IV. Elaborat o zalogah in virih, V. Vodenje evidence o zalogah in virih mineralnih surovin, VI. ...
	V I. delu je pojasnjen pomen posameznih izrazov, navedene so tudi posamezne mineralne surovine, tako energetske (razen nafte in plina, za katera velja drug pravilnik), kot tudi kovinske in nekovinske mineralne surovine. V II. delu določa: 1. Razvrstit...
	Geološke zaloge se razvrščajo glede na stopnjo raziskanosti in poznavanja kakovosti mineralne surovine v ugotovljene zaloge: kategorije A-dokazane zaloge, B-raziskane zaloge in C1 premalo raziskane zaloge, ter vire: kategorije C2-perspektivni viri, D1...
	V IV. delu je podrobneje določena vsebina elaborata:
	Elaborat strokovno pregleda Komisija za ugotavljanje zalog in virov mineralnih surovin in na podlagi pozitivne ocene predlaga ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, da izda potrdilo o zalogah in virih mineralnih surovin. Potrjujejo se samo bilančne in...
	V V. delu je za nosilce rudarskih pravic določeno vodenje evidenc o zalogah in virih mineralnih surovin. V VII. delu je podana obveznost poročanja zalog in virov ministrstvu ter da se na podlagi teh podatkov izdelujeta letna in petletna bilanca, podan...
	V VIII. delu so navedene posebne določbe za ugotavljanje in razvrščanje zalog posameznih mineralnih surovin. Tam so podrobne opredelitve in zahteve za posamezne mineralne surovine. Prod in pesek je npr. opredeljen v točki 32, v členih 168–171; tehničn...
	GEOLOŠKE RAZISKAVE NAHAJALIŠČ MINERALNIH SUROVIN, NJIHOV POMEN TER PREDSTAVITEV REZULTATOV V ELABORATIH O ZALOGAH IN VIRIH
	Slovenija leži na geološko zelo pestrem in zapletenem območju, kjer se na kratkih razdaljah spreminjajo kamnine, tako po geološki starosti kot po načinu nastanka in sestavi. Glede na starost imamo paleozojske, mezozojske in najmlajše, kenozojske kamni...
	Na površini kamnine vidimo največkrat le na redkih golicah, tla so prekrita z nasutim materialom, prstjo in rastlinjem. Geolog deloma že s pregledom terena (prospekcijo) in kartiranjem ugotovi potek plasti na površini, z meritvami vpadov plasti in pre...
	Bolj ko so raziskave intenzivne in več je vrtin, bolj zanesljivi so rezultati. Poleg mineralne surovine se ugotovi odkrivko (krovnino), talnino in jalove vložke, ugotovi se hidrogeološke razmere (gladino podtalnice, možnost vdorov vode …), interpretir...
	Elaborat o zalogah in virih je ena od podlag za rudarski projekt in osnova za odločanje nosilca rudarske pravice, kako in kam naj se širi proizvodnja, katere parcele je smiselno odkupiti in kakšno surovino lahko tam pričakuje. Izračun zalog v elaborat...
	Seveda pa vsa nahajališča in vse mineralne surovine nimajo enako zapletene geološke zgradbe, nekateri deli Slovenije so geološko bolj zapleteni kot drugi. Zato Pravilnik o zalogah za različne surovine glede na način nastanka, obliko, velikost, izenače...
	RAZISKAVE V PROSTORU EVROPSKE UNIJE
	Pomen geoloških raziskav znotraj prostora Evropske unije se v zadnjih letih močno povečuje, prav tako tudi sredstva, namenjena za raziskave. Preskrba z lastnimi viri in zmanjšanje odvisnosti od uvoza mineralnih surovin so v zadnjih letih prioritetne n...
	ZAKLJUČEK
	Pomen geoloških raziskav in elaboratov o zalogah in virih mineralnih surovin je bil že večkrat predstavljen, nekateri prispevki so podani v poglavju Literatura in viri, pa vendar opažamo, da je to treba vedno znova poudarjati. Avtor Ivan Strgar že v p...
	V zaključku naj se vrnem na vprašanje: ali je izdelava elaboratov strokovna potreba ali nujno zlo?, kot se sprašuje že omenjeni avtor I. Strgar v prispevku Izdelava elaboratov o zalogah in virih trdnih mineralnih surovin v preteklosti in sedanjosti, o...

	Literatura in viri
	1. Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10-popr., 76/10, 57/12).
	2. Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 36/06).
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	4. Department of Mining and Tunnelling, University of Leoben, Austria, November 2004: Minerals Planning Policies and Supply Practices in Europe, Commissioned by the European Commission Enterprise Directorate General under Contract no ETD/FIF 2003 0781...
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	9. Vesel, J., Senegačnik, A., 1998: Vpliv geoloških dejavnikov na izbiro lokacije, izvedbena dela in rezultate, Društvo tehničnih vodij - površinsko odkopavanje, 2. strokovno izobraževalni seminar, Hotavlje, str. 93–101.
	10. Vesel, J., Senegačnik, A., 2007: Geološke raziskave kot osnova za opredelitev najprimernejšega načina pridobivanja blokov naravnega kamna, Zbornik Strokovnega posvetovanja rudarjev in geotehnologov ob 40. Skoku čez kožo, SRDIT, str. 55–64.

	Povzetek
	/Gospodarska družba TERMIT d.d. že od ustanovitve leta 1960 pridobiva in predeluje kremenov pesek na območju moravške terciarne kadunje. V zadnjem času poteka pridobivanje predvsem v nahajališču Hudej-Ples in v manjši količini v nahajališču Zabritof.
	Kadunja ima obliko sinklinale z osjo v smeri vzhod-zahod. Na triasni karbonatni podlagi ležijo miocenski laporasti, glinasti in peščeni sedimenti, skupne debeline do 250 m. Med njimi najdemo kremenov pesek v treh slojih, debelih od 5 do 30 m. Pesek se...
	V članku so predstavljene geološke razmere nahajališča, sestava in uporabnost kremenovega peska ter način odkopavanja in sanacije.
	UVOD
	Severovzhodno od Ljubljane ležijo v okolici Moravč ekonomsko pomembne plasti kremenovega peska, ki jih izkorišča gospodarska družba TERMIT, rudarsko podjetje za pridobivanje kremenovih peskov d.d. iz Moravč. Plasti ležijo v zahodnem delu moravške terc...
	Pridobivalni prostor moravške terciarne kadunje zajema po bližnjih naseljih poimenovana nahajališča kremenovega peska: Podstran-Soteska, Zabritof, Vahtenperk-Gaberje, Hudej-Ples, Hribce-Gorica, Drtija-Dobrava in Straža-Brode. Kremenov pesek se v njih ...
	DOSEDANJE GEOLOŠKE RAZISKAVE
	Prve večje raziskave, in sicer za ugotavljanje premogonosnosti tega območja, je izvajal leta 1948 Rudnik rjavega premoga Zagorje. Z nekaj globljimi strukturnimi vrtinami, ki so dosegle triasno podlago, je bila ugotovljena sinklinalna zgradba kadunje. ...
	Raziskave so sledile potrebam proizvodnje. Na celotnem območju je bilo v letih 1952–1998 izvrtanih 495 vrtin, v skupni globini 9.939,5 m; do leta 1966 pretežno s plitkim ročnim vrtanjem. Jedro vrtin je bilo detajlno pregledano in vzorčevano, na vzorci...
	Vsa nahajališča so bila podrobno obdelana v elaboratu zalog in virov v letu 1993, v naslednjih elaboratih (leta 2000, 2003, 2008 in 2013) pa le nahajališča, v katerih je prišlo zaradi pridobivanja kremenovega peska do spremenjene situacije, oziroma so...
	GEOLOŠKA ZGRADBA OZEMLJA
	Kremenov pesek je terciarne (miocenske) starosti. Skupaj s spremljajočimi miocenskimi plastmi leži na zgornjetriasni karbonatni podlagi, zgrajeni iz apnencev in dolomitov. Skupna debelina miocenskih laporastih, glinastih in peščenih sedimentov znaša d...
	V moravški terciarni kadunji ima severno sinklinalno krilo strmejši vpad kot južno, ki je precej položno. Zato se je razvil največji peskokop Drtija v osrednjem delu južnega sinklinalnega krila, kjer je bil zaradi položne lege spodnji sloj kremenovega...
	V severnem sinklinalnem krilu si od zahoda proti vzhodu sledijo nahajališča Pod-stran-Soteska in Zabritof, Vahtenperk-Gaberje ter Straža-Brode, v južnem krilu pa nahajališči Hribce-Gorica in Drtija-Dobrava. Na vzhodu se v nahajališču Hudej-Ples obe kr...
	Vzhodno od Hudej-Plesa, na območju Hleve-Peče, ki je že izven pridobivalnega prostora, je kadunja plitvejša. Tam je spodnji sloj kremenovega peska razkrit, oziroma leži na površini, je slabše kakovosti, pojavlja se v obliki večjih ali manjših erozijsk...
	Na triasni karbonatni podlagi leži miocenski kremenov peščenjak z laporasto apnenim ali dolomitnim vezivom. Na peščenjaku leži siva laporasta glina, ki predstavlja talnino kremenovega peska. Kremenov pesek se nahaja v treh slojih, debelih od 5 do 30 m...
	Spodnji in srednji sloj kremenovega peska sta v severnem sinklinalnem krilu ločena z vložkom gline, ponekod nekoliko podobne talnini. Ta vložek se proti jugu izklini, tako se oba sloja pojavita v južnem krilu kot enoten sloj. Srednji in zgornji sloj s...
	Za kadunjo sta značilni predvsem alpska in prečnoalpska tektonika. Prisotni pa so tudi elementi dinarske in prečnodinarske tektonike, predvsem v vzhodnem zoženem delu kadunje, kjer smo med odkrivalnimi deli ugotovili, da so posamezni deli sloja znatno...
	Vrtina V-13/78, globine 59,00 metrov, je bila zaustavljena preden je dosegla spodnji sloj kremenovega peska. V letošnjem letu smo vrtino ponovili, vendar tudi pri 98 metrih vrtina še vedno ni prevrtala vseh krovninskih plasti, kar daje slutiti, da je ...
	Mineraloške preiskave vzorcev kremenovega peska kot tudi njegove talnine in krovnine so pokazale, da izhaja dobršen del materiala iz magmatskih in efuzivnih kamnin ter njihovih tufov, deloma pa tudi iz starejših klastičnih sedimentov. Zaobljenost zrn ...
	Geološka zgradba območja kadunje je razvidna iz slike št. 3.
	SESTAVA IN UPORABNOST MORAVŠKEGA KREMENOVEGA PESKA
	Moravški kremenov pesek je po velikosti nahajališč in po proizvodnji v gospodarskem prostoru Slovenije zelo pomemben. Ima širok razpon zrnavosti, zato ga je možno s postopki bogatenja prilagoditi različnim uporabnikom. Kakovost peska je v posameznih n...
	Iz elaborata o zalogah in virih, ki je bil izdelan v letu 1993, povzemamo oceno kvalitete surovine v posameznih nahajališčih, najprej za I. sloj:
	II. sloj kremenovega peska ima najkvalitetnejšo surovino v nahajališču Vahtenperk-Gabrje, ki vsebuje 21–54 % livarskih frakcij, z najmanj odplake (15–26 %), ima ugodno granulacijo s srednjo velikostjo zrn 0,20–0,60 mm, z več kremena (75–88 %), več SiO...
	Občutno slabša je surovina iz nahajališča Zabritof, ki vsebuje 25–29 % odplake, 52–76 % kremena ter 91,84–94,54 % SiO2. Srednja velikost zrn znaša 0,29–0,39 mm.
	Iz elaborata iz leta 2000 so podatki za III. sloj kremenovega peska v nahajališču Straža-Brode. Gradijo ga tri glavne skupine peskov: srednjezrnat pesek, drobnozrnat pesek ter drobno do srednjezrnat pesek iz spodnje plasti:
	Preiskave vzorcev so bile narejene v letih 1965–1998, sejalne sta izvajala Geološki zavod Ljubljana in TERMIT d.d., mineraloške Geološki zavod Ljubljana, kemične analize pa Kemijski inštitut Borisa Kidriča iz Ljubljane, Kemični laboratorij REK-a Zasav...
	Kremenov pesek iz spodnjega (I.) sloja se uporablja predvsem za proizvodnjo livarskih (oplaščenih) peskov, pesek iz srednjega in zgornjega sloja pa je uporaben za gradbeništvo in posipanje športnih igrišč.
	ODKOPAVANJE IN SANACIJA
	Gospodarski organizaciji TERMIT je Rudarski organ Ljubljana v letu 1961 izdal dovoljenje za izkoriščanje kremenovega peska v eksploatacijskem polju Moravče. Na osnovi dovoljenja je bila ob uvedbi koncesij v letu 2001 sklenjena koncesijska pogodba po 1...
	Glavnina proizvodnje je v preteklosti potekala v nahajališču Drtija-Dobrava, deloma tudi v nahajališču Podstran-Soteska. Nato se je proizvodnja preselila v Hudej-Ples. Vzhodni del nahajališča Hudej-Ples je že skoraj odkopan, sedaj pridobivanje poteka ...
	Pridobivanje kremenovega peska poteka v odkopih v dveh fazah: pripravljalno odkrivalna dela in pridobivalna dela.
	Pripravljalno odkrivalna dela zajemajo pripravo terena za pridobivanje. Tu je vključena izdelava cest, posek gozda, odstranjevanje humusa, ki se ga odlaga na posebno deponijo, odstranjevanje odkrivke (jalovine), ki se jo odlaga na drugo ločeno deponij...
	Pridobivalna dela potekajo v odkopnem prostoru, in sicer s težko gradbeno mehanizacijo v sistemu buldožer, bager žličar ter odvoz peska s kamioni na separacijo. Dinamika odkopavanja je odvisna od kapacitet separacije, predvsem pa potreb tržišča.
	Kremenov pesek, pridobljen v odkopih, se na separaciji očisti glinastih in drugih primesi ter razdeli po granulaciji na več frakcij, po potrebi pa še dodatno obdela (oplemeniti). Končni izdelki so: moker, suh, sejan, oplaščen kremenov pesek, oljni pes...
	Za livarstvo so namenjeni: moker, suh, sejan, oplaščen in oljni livarski pesek različnih granulacij, za izdelavo jeder in form z različnimi vezivnimi sredstvi ter za pripravo bentonitne mešanice. V gradbeništvu se pesek uporablja za izdelavo tlakovcev...
	Vzporedno s pripravljalnimi in pridobivalnimi deli potekajo sanacijska dela, ki zajemajo tehnično sanacijo ter biološko rekultivacijo degradiranega terena.
	Tehnična sanacija zajema dela, vezana na ureditev že odkopanega območja, ki se bo kasneje biološko uredilo. Odkrivko, ki se jo odkoplje med pripravljalnimi deli, se odlaga v odkopni prostor v določeni višini, s sprotnim utrjevanjem. Pri tem se upoštev...
	/Tehnični sanaciji sledi biološka rekultivacija. Na urejeno površino se v določeni debelini nasuje humus (iz deponije humusa), ki se mu po potrebi doda ustrezno gnojilo, in izvede zasaditev z drevesi ali zatravitev z ustrezno travno mešanico. Pri tem ...
	Problem odvodnjavana je vezan deloma na vode iz kontakta s talninskimi laporasto glinastimi plastmi, deloma pa na glinaste vložke med plastmi peska, ter je obvladljiv s sprotnim črpanjem oz. odvodnjavanjem.
	Družba TERMIT d.d. izvaja redne monitoringe izpustov voda v vodotoke, meritve zaprašenosti na delovnih mestih, meritve hrupa in vibracij ter meritve osvetljenosti. Rudarska in okoljska inšpekcija izvajata redne letne preglede. Družba ima pridobljene c...
	ZAKLJUČEK
	Podjetje TERMIT d.d. že od ustanovitve leta 1960 na območju Moravč pridobiva in predeluje kremenov pesek, zlasti je pomembna usmeritev na proizvodnjo livarskih peskov. Stalna proizvodnja je omogočena tudi na podlagi rezultatov geoloških raziskav, ki u...
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	Kratka vsebina
	Litotamnijski apnenec v nahajališču kamnoloma Zidani Most izkorišča gospodarska družba APNENEC, d.o.o., Proizvodnja apnenčeve moke iz Trbovelj, od začetka leta 2003, ko je ta družba začela s samostojnim poslovanjem. Njen ustanovitelj in edini družabni...
	/Osnovna dejavnost sedanje gospodarske družbe je pridobivanje apnenca za industrijske namene in tehničnega kamna za različne potrebe gradbeništva. Proizvodnja poteka na dveh lokacijah v Zidanem Mostu, in sicer v kamnolomu ter v obratu tovarne za proiz...
	V članku so pregledno predstavljene do sedaj ugotovljene montan-geološke razmere, hidrogeološke in inženirsko-geološke značilnosti nahajališča, kvaliteta in uporabnost ter način pridobivanja te vrste mineralne surovine.
	UVOD
	Kamnolom litotamnijskega apnenca Zidani Most je bil v preteklosti predmet posameznih montan-geoloških raziskav, saj obratuje neprekinjeno že več deset let. Prvo znano dovoljenje za izkoriščanje mineralne surovine je v letu 1960 izdal takratni Sekretar...
	Dovoljenje za izvajanje del pridobivanja apnenca v kamnolomu Zidani Most je Cementarni Trbovlje izdala Upravna enota Laško, Oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo v letu 1996, na osnovi izdelanega in revidiranega rudarskega projekta pridobivanja apnenc...
	V letu 2001 je bila sklenjena koncesijska pogodba med koncendentom (Republika Slovenija) in koncesionarjem (Cementarna Trbovlje) za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine lapor in apnenec za industrijske namene, na območju pridobivalnega prostora...
	V letu 2003 je bila sklenjena tripartitna pogodba o prenosu rudarske pravice po že navedeni koncesijski pogodbi med Republiko Slovenijo (koncendentom), LAFARGE CEMENT d.d., Trbovlje (koncesionar) in APNENEC Proizvodnja apnenčeve moke, d.o.o., Trbovlje...
	Iz navedenih odločb oziroma dovoljenj izhaja, da so bila ta doslej izdana za izkoriščanje »visoko cementnega laporja«, »visoko vrednega cementnega laporja«, apnenca ter laporja in apnenca za industrijske namene. Pri tem pa moramo poudariti, da je na o...
	V zadnjih 20-tih letih je bilo izdelanih pet elaboratov z izračunanimi zalogami in viri tehničnega kamna - apnenca in apnenca za industrijske namene na območju pridobivalnega prostora (1991, 1996, 2001, 2006 in 2012). Zadnji elaborat je izdelal MINERV...
	GEOGRAFSKI POLOŽAJ, MORFOLOŠKE IN HIDROLOŠKE RAZMERE TER KOMUNIKACIJE NAHAJALIŠČA
	Kamnolom litotamnijskega apnenca Zidani Most je približno 1,0 km severovzhodno od sotočja rek Save in Savinje v Zidanem Mostu. Geografsko spada območje k Posavju. Zanj sta značilni obe navedeni reki, ki sta urezali ozki dolini v hribovje Posavskih gub.
	Kamnolom se zajeda v jugovzhodno pobočje hriba Pešnik (647 m) in leži ob regionalni cesti Zidani Most–Celje, med krajema Zidani Most na jugozahodu in Vila na severo-vzhodu. Bližina železniške proge ter regionalne ceste omogočata zelo dobro cestno in ž...
	Južno in vzhodno od kamnoloma je že omenjena regionalna cesta, železnica in reka Savinja. Južno od Savinje je zavarovano območje Natura 2000, sam kamnolom se ne nahaja znotraj tega zavarovanega območja. Na severni strani pridobivalnega prostora je več...
	Najbližje stanovanjske hiše in gospodarska poslopja so na severovzhodni strani v zaselku Vila ter Spodnje Brezno, ki so od odprtih delov kamnoloma oddaljeni najmanj 150–200 m. Na območju pridobivalnega prostora so pomožni objekti, ki služijo potrebam ...
	GEOLOŠKE RAZMERE ŠIRŠEGA IN OŽJEGA OBMOČJA KAMNOLOMA
	Širše območje kamnoloma Zidani Most je strukturno in tektonsko zelo pestro. Opis geoloških razmer povzemamo po Osnovni geološki karti (OGK), list Celje, M 1:100.000 in njenem tolmaču (Buser, S., 1979). Najstarejše kamnine, ki se pojavljajo na tem ozem...
	Najobsežnejši del ozemlja zavzemajo apnenci in dolomiti triasne starosti. Tako predstavlja »talnino« litotamnijskega apnenca pretežno masiven dolomit anizijske stopnje, »krovnino« pa po navedeni OGK glinasti skrilavec, keratofirski tuf in podrejeno ap...
	V dnu dolin so ob reki Savinji odloženi aluvialni, pretežno karbonatni nanosi, ob reki Savi pa rečni sediment v terasah, pretežno kot karbonatni prod. Pobočja so ponekod pokrita s pobočnim karbonatnim gruščem.
	Za ožje območje kamnoloma je značilna enostavna geološka zgradba, ki omogoča izkoriščanje litotamnijskega apnenca s površinskim kopom v etažah. Nahajališče s pridobivalnim prostorom predstavlja izrazito strm apnenčev greben, ki poteka generalno v smer...
	Prva raziskovalna dela z vrtanjem so bila izvedena v letu 1942, ko so bile izvrtane tri vrtine, skupne globine 253,5 m. Vertikalna vrtina z oznako V-1 je bila globoka 53,0 m, vrtina V-2 je bila vrtana pod kotom 47  in je bila globoka 103,0 m, vrtina V...
	V letu 2006 je bila izvrtana vrtina V-1/06 z namenom določitve kakovosti apnenca, v celoti je bila vrtana na prah (drobce). Globina vrtine je bila 150 m, smer vrtanja (azimut) 287  (po plastnatosti), naklon vrtine od horizontale je bil 47 . V celoti j...
	Litotamnijski apnenec je srednjemiocenske starosti, po OGK list Celje je tortonijske stopnje, novejša literatura pa ga uvršča v badenij. Apnenec je debelo plastnat do masiven, s plastmi debelin nad 2,0 m, mestoma tudi manj. Plasti padajo strmo proti s...
	Zrna v kalkarenitu so sestavljena iz belega mikritnega apnenca, ki vsebuje najverjetneje presedimentirane kose enake kamnine, ki je nastajala v mirnejšem sedimentacijskem okolju. Breča je podobne sestave kot peščeni različki. Kremenovih zrn je po ocen...
	Litotamnijski apnenec predstavlja morfološko izrazito izpostavljen greben v smeri jugovzhod-severozahod (SE-NW).
	Na južni in jugozahodni strani grebena je dolomit srednjetriasne starosti (»talnina«) in je močno razpokan. Ta dolomit je lahko potencialno zanimiv za izkoriščanje kot tehnični kamen za različne potrebe gradbeništva. Meja med dolomitom in litotamnijsk...
	Generalno ta kontakt vpada proti severu-severovzhodu pod kotom okoli 60 –70 . Vznožje pobočja s triasnim dolomitom je pretežno prekrito s pobočnim gruščem, ki je mestoma debel do 5,0 m (Jerše, Z., 2001), deloma pa je v kamnolomu že odstranjen. Sestavl...
	Na severni strani grebena je nad litotamnijskim apnencem glinast in peščen lapor (laporovec) ter glinavec z vmesnimi vložki tufa. Prehod litotamnijskega apnenca v laporovec in glinavec je oster. Kontakt je tektonski in ga je možno opazovati ter meriti...
	Litotamnijski apnenec je nastajal na šelfu v plitvem morju. V prehodnem pasu so v plitvi vodi živele alge in drugi grebenski organizmi. Pod vplivom valovanja so se organizmi drobili in odlagali v bližini grebenov. Tako so nastajale grebenske, ob njih ...
	Litotamnijski apnenec leži v pasu s smerjo generalno 105 –285  (SE-NW), plasti pa vpadajo proti severu-severovzhodu z naklonom 60 –85 . Zaradi tektonskih premikov v širšem prostoru je ponekod zelo razpokan in zdrobljen. Ob razpokah so opazne tektonske...
	V litotamnijskem apnencu je več sistemov razpok, ki imajo pretežno smeri 35/50 , smeri premika pa 100 –280  (po plastnatosti), izmerjeno na podlagi tektonskih drs. V kamnolomu so tudi vertikalne razpoke z vpadom 40/90 . Ob teh razpokah so zdrobljene c...
	HIDROGEOLOŠKE, INŽENIRSKO-GEOLOŠKE IN GEOMEHANSKE ZNAČILNO-STI NAHAJALIŠČA
	S hidrogeološkega vidika nahajališče kamnoloma Zidani Most ne predstavlja nobenih težav. Na območju pridobivalnega prostora ni površinskih voda, padavinska (meteorna) voda pa hitro pronica skozi razpoke v apnenec. Na posameznih mestih pa so na kontakt...
	V inženirsko-geološkem smislu je litotamnijski apnenec trden in žilav, vendar se zaradi razpokanosti in pretrtosti na posameznih mestih pojavljajo po miniranju večji bloki. Zaradi že opisanih tektonskih razmer (pojavov) so nekatere plasti med seboj pr...
	Glede na rudarski projekt in dosedanje izkušnje pri eksploataciji apnenca je naklonski kot delovnih etaž 70 , končni naklon brežin kamnoloma pa 45 , kar omogoča uspešno sanacijo kamnoloma po eksploataciji. Širina etaž je okoli 13,0 m.
	Dejansko stanje razvitih etaž kamnoloma je skladno z rudarskim projektom iz leta 1996 naslednje:
	Na severni strani grebena z litotamnijskim apnencem, kjer sta lapor (laporovec) in glinavec, so inženirsko-geološki pogoji mnogo slabši. V primeru zemeljskih del na tem območju je potrebno upoštevati naklon brežine, kot jo ima samo pobočje. Ta znaša p...
	Na osnovi laboratorijskih (tehnoloških) preiskav apnenca v preteklosti, so bile ugotovljene naslednje fizikalno-mehanske lastnosti:
	KVALITETA IN UPORABNOST MINERALNE SUROVINE
	Za ugotavljanje kvalitete mineralne surovine je v procesu proizvodnje redno odvzemala vzorce kamnine in agregatov ter kontrolirala kvaliteto sama gospodarska družba APNENEC, d.o.o.
	Iz obsežnega dokumentacijskega gradiva gospodarske družbe povzemamo uporabne podatke EC Izjav o skladnosti in EC Certifikate kontrole proizvodnje:
	Iz navedenih EC IZJAV O SKLADNOSTI povzemamo naslednje podatke o uporabno-sti kamnine in agregatov:
	V obratu APNENEC d.o.o. Zidani Most proizvajajo apnenčevo moko in apnenčeve agregate. V proizvodnji delujeta dva mlina: Krupp in Bergamasco. Za ustrezno kvaliteto pri proizvodnji apnenčeve moke izvajajo v internem laboratoriju analizo naslednjih param...
	Trdne in neporušene kose kamnine, bogate s fosili, je možno uporabljati tudi kot naravni (okrasni) kamen, predvsem za potrebe kamnoseške dejavnosti, kar se je v preteklosti tudi že dogajalo.
	PRIDOBIVANJE, TEHNOLOŠKE LASTNOSTI MINERALNE SUROVINE IN POGOJI ZA BOGATENJE TER PREDELAVO
	Tehnološke lastnosti tehničnega kamna – litotamnijskega apnenca so opisane že v predhodnem poglavju. Pridobivanje apnenca se v kamnolomu Zidani Most izvaja po posameznih etažah, in sicer z vrtanjem in masivnim miniranjem, premera od 76 mm do 89 mm, z ...
	V okviru kamnoloma obratujeta drobilnica in klasirnica, ki sta locirani na vzhodni in jugovzhodni strani pridobivalnega prostora.
	Nakladanje odstreljenega materiala poteka na posameznih etažah z bagrom na kamion. S kamioni se prepelje material v drobilnico apnenca na vstopno rešetko členastega transporterja, dimenzije 680 mm x 600 mm. Preko dostavljavca se apnenec transportira d...
	Apnenec granulacije 30–150 mm z vibracijskega sita se z gumijastim transporterjem, na katerem je nameščen detektor kovin, transportira do sekundarnega udarnega kladivastega drobilnika tipa UGPO91OA, v katerem se apnenec drobi na granulacijo 0–30 mm. T...
	VPLIV KAMNOLOMA NA OKOLJE
	Kamnolom Zidani Most s svojim delovanjem pri izkoriščanju in predelavi mineralne surovine vpliva predvsem s hrupom in zapraševanjem. V ta namen so v rudarskem projektu iz leta 1996 v poglavju »Sanacija in rekultivacija kamnoloma« opisani posamezni ukr...
	Kot prvi ukrep sanacije je predvidena stabilnost brežin, ki je zagotovljena s pravilnim načinom dela. Naslednji ukrep je biološka sanacija. Z ozirom na konfiguracijo terena je edina realna možnost biološke sanacije ozelenitev etažnih ravnin.
	Etažne brežine so pod naklonom 70 , končna brežina kamnoloma je 45 . Za biološko sanacijo je potrebno na površino etaž navoziti zemljo in humus ter posejati travo in pozneje zasaditi avtohtono drevje. Med ukrepi za varstvo okolja je navedeno tudi, da ...
	Hrup nastaja pri posameznih delih, to je vrtanju, miniranju, transportu in prerivanju materiala na posameznih etažah, nakladanju in pri predelavi agregatov. Prah, ki nastane pri vrtanju in miniranju, ekološko ne predstavlja posebne nevarnosti za okoli...
	Plini, ki nastajajo pri miniranju pri popolni detonaciji, so nestrupeni in ne predstavljajo nevarnosti za okolico. Pri eventualni nepopolni detonaciji pa nastajajo strupeni plini, ki pa se hitro razredčijo.
	ZALOGE IN VIRI LITOTAMNIJSKEGA APNENCA
	Na osnovi terenskega detajlnega geološkega kartiranja odprtih delov posameznih etaž, kabinetne dodelave in vrednotenja vseh podatkov, vključno z rezultati laboratorijskih preiskav in testov EC o skladnosti in ob upoštevanju tehničnih kriterijev odkopa...
	Potencialno pa je zanimiv v istem pridobivalnem prostoru tudi triasni dolomit kot tehnični kamen, ki je »talnina« litotamnijskega apnenca, in je prav gotovo uporaben za različne potrebe gradbeništva. Zato bi bilo v prihodnje smiselno raziskati tudi to...
	NAMESTO ZAKLJUČKA – PREDLOG
	Zanimivo bi bilo proučiti možnost odkopavanja litotamnijskega apnenca pod sedanjo osnovno etažo E 210 do nivoja 200 ali 190. Predhodno pa je potrebno v ta namen izvrtati vertikalno vrtino, da se preveri nivo eventualne podtalnice.
	Prav tako bi bilo potrebno z nivoja višjih etaž (E 270 ali E 284) izvrtati poševno vrtino proti sedanji nejasni (domnevni) meji s triasnim dolomitom proti jugu-jugozahodu, ker je pokrita z debelim nasipom. Ti podatki pa morajo biti obvezno koriščeni p...
	V istem pridobivalnem prostoru je potencialno zanimiv tudi triasni dolomit kot tehnični kamen, ki je »talnina« litotamnijskega apnenca, in je prav gotovo uporaben za različne potrebe gradbeništva (betone, malte, tampone, za gradnjo inženirskih objekto...
	Tako bi bil celotni pridobivalni prostor z obema mineralnima surovinama po končani fazi izkoriščanja bolj primeren za končno celovito prostorsko sanacijo ter uporaben za druge namene dejavnosti (npr. gospodarsko, industrijsko-proizvodno, trgovsko, skl...

	Viri literature in strokovne dokumentacije
	Članek smo pripravili na osnovi podatkov iz številne arhivske strokovne dokumentacije gospodarske družbe APNENEC, d.o.o., Trbovlje (geološka poročila, elaborati, rudarski projekti, poročila tehnoloških preiskav in drugo). Zaradi obsežnosti le-teh, jih...
	Povzetek
	Tehnološka voda iz proizvodnega procesa predelave naravnega kamna Marmor Sežana vsebuje pred-vsem trdne delce. Trdne delce se izpira na sitih, v pralniku z lopaticami ali bobnih in nato seje na različne frakcije. Frakcija 0–4 mm se ločuje od umazane t...
	Ključne besede: čiščenje, odpadne tehnološke vode, zgoščevanje.
	UVOD
	Pri procesih predelave in obdelave naravnega kamna - apnenca se srečujemo s tehnološkimi vodami, onesnaženimi predvsem s trdnimi delci. Tehnologija razreza kamnitih plošč temelji na uporabi vode, ki poleg hlajenja rezilnih elementov opravlja tudi nalo...
	TEORETIČNE OSNOVE
	Zgoščevanje je eden od procesov ločevanja faz nekega disperznega sistema. Pojem zgoščevanja lahko natančneje opredelimo kot proces ločevanja faz trdno tekoče. Zgoščevanje obravnavamo kot gibanje trdnih delcev v mirujoči tekoči fazi.
	Pri ločevanju faz trdno tekoče pogosto uporabimo oba procesa, in sicer najprej zgoščevanje, nato še filtriranje dobljene gošče. Pri vsakem procesu lahko naletimo na posamezne omejitve, ki jih presežemo s kombinacijo obeh. Na sliki 1. prikazan proces z...
	ČIŠČENJE TEHNOLOŠKE VODE V PODJETJU MARMOR SEŽANA
	V podjetju Marmor Sežana d.d. se za čiščenje tehnološke vode, ki se uporablja pri predelavi in obdelavi naravnega kamna - apnenca, že vrsto let uporablja postrojenje podjetja FRACCAROLI & BALZAN iz Verone – Italija. Čiščenje tehnološke vode s trdnimi ...
	Tipično postrojenje za čiščenje umazane vode je sestavljeno iz naslednjih delov:
	A) Tehnološka voda s trdnimi delci iz predelave, iz klasifikatorja v posodo, v kateri je črpalka mulja, ki dovaja vodo v silos za zgostitev - dekanter C (v primeru, da je zadostna višinska razlika, črpalka ni potrebna).
	B) Naprava za mešanje suhih flokulantov z vodo, ki se dodaja v cevovod z umazano tehnološko vodo.
	C) V statičnem zgoščevalcu se čista tehnološka voda loči od mulja. Mulj v zgoščevalcu počasi drsi navzdol.
	H) Tehnološka čista voda gre v rezervoar (priporoča se okoli 100 m3 velikosti zaradi razgradnje flokulantov). Lahko je v obliki silosa, bazena itd. Črpalka potiska vodo nazaj na postrojenje, kjer se material opere.
	D) Pnevmatski ventil občasno napolni posodo z muljem E.
	E) V posodi z muljem je mešalec, ki se vrti in ne dovoljuje, da bi se ločila voda od mulja (mešanica mora biti enakomerna). Mulj je ponavadi sestavljen iz 30 % suhih delov in   70 % vode.
	F)  Črpalka z muljem polni hidravlično stiskalnico.
	G) Hidravlična stiskalnica je postavljena na višini, da se lahko stisnjeni odpadni material prazni na deponijo. Ko se stiskalnica odpre, črpalka napolni prostore v njej z muljem. Ko je stiskalnica napolnjena, se začne stiskanje. Po določenem času se s...
	F) Voda, ki se iztisne na stiskalnici (odvisno od čistoče), se ponavadi vrača v zbiralnik tehnološko čiste vode H včasih pa se vrača v posodo A z umazano vodo (pri čiščenju umazane vode iz predelave naravnega kamna - apnenca).
	Flokulanti se nahajajo v praškasti obliki, so nestrupeni in biološko razgradljivi. Naloga flokulantov je hitrejše zgoščevanje trdnih delcev v vodni suspenziji. V Marmor Sežani uporabljamo flokulant MagnaFloc 3105. Flokulant MagnaFloc 3105 se dodaja v ...
	Kadar se hidravlična stiskalnica ne uporablja, se vsa gošča najprej zbira v sedimentacijskem bazenu in nato s približno 70 % deležem tekoče faze transportira in deponira. Iz zgoščevalnika se na izmeno izpusti približno 2,0 m3 gošče. Zaradi velikega de...
	Tehnično rešitev v podjetju Marmor Sežana predstavlja vpeljava dodatne hidravlične stiskalnice, s katero lahko v krogotok tehnološke vode vrnemo več kot 60 % vode, ki jo pridobimo pri stiskanju in filtriranju gošče. Možnosti uporabe filtrata gošče so ...
	TEHNOLOGIJA ZA UPORABO APNENEGA BLATA V KOMERCIALNE NAMENE
	Stisnjeno goščo oz. material, ki pade iz hidravlične stiskalnice, je možno uporabiti za izdelavo karbonatnih granul. Kemična sestava gošče je iz karbonata, ki omogoča uporabo v kmetijstvu, kot dodatek k zemlji za izboljšavo njene pH vrednosti. Na slik...
	Gošča, ki prihaja iz stiskalnice, in se deponira na pripravljenem mestu, vsebuje še okoli 10 % delež vode. Gošča se nato stehta in vsuje v mešalnik ERICH, v katerega se dodaja vezivo. V mešalniku nastajajo sferične kroglice, ki se nato preko tekočega ...
	Za izdelavo karbonatnih granul se uporablja mešalnik ERICH (slika 7.). Kapaciteta proizvodnje granul je odvisna predvsem od velikosti mešalnika in recepture mešanja dodatkov h karbonatni pogači. Na primeru materialov Marmor Sežana smo izvedli različne...
	Karbonatne granule se lahko vnašajo v kisla, kot tudi lahko in težko kisla tla. V laboratorijskem poskusu so bili vzorci tal inkubirani mesec dni pri sobni temperaturi. V času poskusa se je vzdrževala optimalna vlaga vzorcev (okoli 80 % poljske kapaci...
	Na slikah 9. in 10. je prikazana oprema za obdelavo surovine – tehnologije sejanja, in sicer peletirni krožnik za sejanje karbonatnih granul, glede na premer kroglic, ter sistem priprave za transport.
	ZAKLJUČKI
	Na hitrost sedimentacije trdnih delcev v tehnoloških vodah imata gostota in viskoznost fluida zelo velik vpliv. Tukaj prihaja do uporabe Stokesovega zakona s korekturnimi faktorji. Naraščanje koncentracije trdne faze znotraj gošče obravnavamo ločitev ...
	V podjetju Marmor Sežana d.d. uporabljamo čistilno napravo podjetja Fraccaroli &Balzan, s katero čistimo tehnološko vodo iz tehnološkega procesa predelave naravnega kamna. V tehnološke vode v proizvodnji naravnega kamna vstopajo trdni delci, granulaci...
	Podjetje ERICH je specializirano za izdelavo in dimenzioniranje mešalnikov. Njihova uporaba je zelo široka. Mešalnik ERICH in njihov tehnološki proces bi uporabili pri izdelavi karbonatnih granul v naši industriji. Ena od možnosti je uporaba karbonatn...
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	UVOD
	V okviru naloge Geotermalni viri za Ministrstvo za infrastrukturo in prostor smo na Geološkem zavodu Slovenije delali na treh različnih temah za vrednotenje deleža obnovljivih virov energije z geotermalno energijo za vključitev v energetsko bilanco Re...
	BILANCA RABE GEOTERMALNE ENERGIJE V SLOVENIJI V LETU 2012
	V Sloveniji se geotermalna energija danes uporablja le za neposredni odvzem toplotne energije. Plitvo geotermalno energijo, ki je shranjena v relativno plitvem podzemlju (v tleh ali vodonosniku), lahko izrabljamo s toplotnimi črpalkami skoraj povsod. ...
	Termalno vodo s temperaturo nad 20  C črpamo danes iz 58 proizvodnih geotermalnih vrtin. Idealna toplotna moč vseh teh zajetij (glede na temperaturo 15  C) znaša          99 MWt. Od teh se 35 vrtin (60 % vseh) uporablja za vsaj dve kategoriji rabe. Im...
	Skupna izkoriščena geotermalna energija v letu 2012 je nižja, kot je bila navedena za leto 2011, ker smo za izračun izkoriščene energije pri kategoriji kopanje in plavanje (bazeni) pravilneje upoštevali manjšo temperaturno razliko, torej dejansko vhod...
	Od vseh kategorij rabe izkoristijo največ geotermalne energije geotermalne toplotne črpalke (36,9 %), zatem individualno ogrevanje prostorov (33,2 %), nižji delež imata rabi za kopanje in plavanje z balneologijo (12,9 %) ter ogrevanje rastlinjakov in ...
	Prispevek geotermalnih toplotnih črpalk v izkoriščeni energiji je še najbolj nezanesljiv, ker je težje določljiv, saj popolna evidenca še ni ugotovljena. Ta prispevek smo izračunali s pričakovanim trendom porasta števila enot toplotnih črpalk vseh tre...
	MOŽNOST UPORABE SISTEMOV GEOTERMALNIH TOPLOTNIH ČRPALK
	Pri izkoriščanju nizkotemperaturne geotermalne energije za namen ogrevanja in hlajenja se s pomočjo geotermalnih toplotnih črpalk (GTČ: ang. ground source heat pump - GSHP) izkorišča toplota plitkega podzemlja do globine 300 m. Hkrati je pod trdim zem...
	Običajno je primarni tokokrog (zajetje, talni sistem) povezan z geotermalno toplotno črpalko, ki omogoča dvig temperature na ustrezni nivo v sekundarnem tokokrogu. Zajetja geotermalne energije se v splošnem delijo na odprte ali zaprte sisteme. Pri izb...
	Nizkotemperaturni geotermalni sistemi so zelo prilagodljiva tehnologija, s katero je mogoče izkoriščati skoraj vse geološke plasti. Vendar se pri tehnologiji GTČ ne moremo odločati po principu »ena velikost za vse«. Neka enotna globina geosonde (npr. ...
	Kot pomoč pri odločanju za zajetje nizkotemperaturne geotermalne energije so bile na Geološkem zavodu Slovenije izdelane strokovne podlage - Možnosti uporabe sistemov GTČ v merilu 1:250.000 (Slika 4). Podatkovni niz prikazuje ozemlje Slovenije razdelj...
	Podatkovni niz omogoča prikaz možnosti uporabe različnih izvedb zajetij nizkotemperaturne geotermalne energije za izkoriščanje s toplotno črpalko na določenem območju Slovenije in služi kot smernica pri izdelavi lokalnih energetskih konceptov in kot i...
	Preglednica 2 prikazuje rezultate analize primernosti naravnih danosti za postavitev geotermalnih toplotnih črpalk. Glede na površino Slovenije je pretežen delež območja     (76 %) bolj primeren za zaprte sisteme (navpične in vodoravne postavitve topl...
	GEOTERMIČNE KARTE SLOVENIJE – PRIČAKOVANE GLOBINE DO IZOTERM 90  C IN 150  C
	Podzemni geotermični pogoji in temperaturno polje se ne glede na lego vodonosnikov običajno prikazujejo z geotermičnimi kartami. Tokrat smo izbrali »inverzno« sliko globinskih temperaturnih razmer, bolje rečeno prikaz globin do dveh izoterm, 90 in 150...
	Prostorska porazdelitev globin do obeh izoterm je bila izračunana na osnovi izmerjenih oziroma ocenjenih ekstrapoliranih in interpoliranih temperatur. Večinoma so globine izračunane s pomočjo obstoječih temperaturnih kart v različnih globinah, predvse...
	Karta pričakovanih globin do plitvejše izoterme 90  C (slika 5) kaže anomalno območje Panonskega sedimentnega bazena in njegovega zahodnega obrobja, ki se razteza v severovzhodni del države. Približno vzhodno od črte Šentilj–Maribor–Rogatec leži izote...
	Proti zahodu se izoterma postopoma poglablja, zahodno od črte Ruše–Pragersko–Haloze ni nikjer plitveje od 3 km, razen morda pri Rogatcu. V osrednji in vzhodni Sloveniji je možen obstoj še kakšne šibke lokalne anomalije, ki morda do sedaj še ni bila ra...
	V zahodni in večjem delu južne Slovenije ni pričakovati pomembne pozitivne anomalije. Vzhodno od črte Dravograd–Žalec–Sevnica so globine te izoterme okrog 3 do 4 km. Enako velja za vzhodni del krške kotline, torej tam leži izoterma v globinah med 3 in...
	Karta pričakovanih globin do globlje izoterme 150  C prikazuje prav tako pozitivno anomalijo v severovzhodnem delu Slovenije (slika 6). Kot posledica tanjše Zemljine skorje na tem območju in posledično višjega konduktivnega toplotnega toka iz spodnjeg...
	Proti osrednji Sloveniji se izoterma postopoma poglablja, zahodno od črte Ruše–Pragersko–Rogatec ni nikjer plitveje od 5 km, razen morda pri Rogatcu. Vzhodno od črte Dravograd–Žalec–Sevnica–Brežice leži izoterma 150  C večinoma plitveje od 6 km. Za vz...
	Za obe specifični geotermični karti globine do izoterm 90  C in 150  C je značilna razločna pozitivna anomalija (z globino le okoli 2 km, oziroma 3 do 4 km) v severovzhodnem delu Slovenije (Podravje, zlasti pa Pomurje), ki pripada obrobju Panonskega b...
	Pozitivna anomalija je posledica tanjše Zemljine skorje (pod 32 km), ki je eden od vzrokov za višjo geotermalnost Panonskega bazena in njegovega obrobja. V Krški kotlini ni opaziti znatno manjših globin do obeh izoterm. Tudi anomalna cona čateškega ge...
	Manjše globine do obeh izoterm se vlečejo v širšem pasu od Izole, Strunjana in Kopra proti Dragonji in Hrvaški. Vzrok še ni docela razjasnjen, domnevamo pa, da so ponekod v paleocenskem-eocenskem apnencu in pod njim v krednih karbonatih globlje razpok...
	Celoten geotermični režim je pod vplivom konduktivne izmenjave toplote v odvisnosti od regionalnih variacij debeline skorje, kar vodi k znatnim spremembam v geotermičnih pogojih med severovzhodnim predelom ter zahodnimi in južnimi hribovitimi in gorat...
	Velja pripomniti, da izdelane karte marsikje temeljijo na redkih in ne najbolj reprezentativno porazdeljenih globinskih podatkih, saj do sedaj ni bilo izvrtanih prav veliko globokih raziskovalnih vrtin izven severovzhodne Slovenije. Poleg tega pa so b...
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	Uvod
	Evropa, in s tem tudi njena industrija, je vse bolj odvisna od uvoza mineralnih surovin, predvsem kovinskih in industrijskih mineralnih surovin, kar je privedlo evropsko gospodarstvo v precejšnjo negotovost. Varnost evropske preskrbe z viri je lahko o...
	Podatki o zalogah in virih mineralnih surovin znotraj posameznih članic Evropske unije obstajajo, vendar jih vsaka država zbira po svoje. Podatki so na različnih nivojih, od lokalnih, regionalnih do podatkov posameznih gospodarskih družb, ki ostajajo ...
	Rešitev tega perečega problema ponuja projekt EuroGeoSource z razvojem evropskega informacijskega sistema za podporo politike trajnostne oskrbe z energijo in mineralnimi surovinami (EU Information and Policy Support System for Sustainable Supply of Eu...
	Harmonizacija podatkov in podatkovni model
	V okviru projekta smo na začetku definirali ključne atribute, ki so ekonomskega pomena za končnega uporabnika, in ustvarili nabor skupnih atributov za energetske in mineralne surovine v skladu z INSPIRE direktivo. Prav tako smo primerjali različne kla...
	EuroGeoSource informacijski sistem
	Razvili smo večjezični sistem, ki omogoča uporabniku, da ima iz enega spletnega portala (http://maps.eurogeosource.eu/) prost dostop do množice nacionalnih in čezmejnih zbirk prostorskih podatkov, sicer porazdeljenih med različnimi imetniki podatkov. ...
	EuroGeoSource sistem je distribuiran sistem v oblaku, ki temelji na SDI in INSPIRE standardih, prikazan pa je na naslednji sliki.
	S strani Slovenije podajamo samo javne podatke o trdnih mineralnih surovinah (lokacija je podana točkovno). Zaloge podajmo samo na ravni celotne države po vrstah mineralnih surovin (na primer – skupni volumen za tehnični kamen - apnenec) ter skupno le...
	Zaključek
	S projektom EuroGeoSource smo zagotovili generalen pregled nad razpoložljivimi prostorskimi informacijami o nahajališčih ogljikovodikov in drugih mineralnih surovin ter potencialnimi kapacitetami za skladiščenje plina in nafte (v naravnih zemeljskih s...
	Prav tako smo z razvojem evropskega GIS sistema o lokacijah, lastnostih, zalogah in virih ter potencialu mineralnih surovin izpolnili pogoj za vključevanje surovinskega potenciala v sistem prostorskega načrtovanja in identifikacijo varovanih območij (...
	V projektu, ki je trajal od aprila 2010 do aprila 2013, je udeleženih 14 sodelujočih držav (večinoma so to nacionalni geološki zavodi in inštituti), vlogo vodilnega partnerja pa je prevzel nizozemski geološki zavod (TNO). Slovenski partner je Geološki...
	Več informacij je na spletni strani projekta: http://www.eurogeosource.eu/.
	OZADJE– IZHODIŠČE, ČEZMEJNO SODELOVANJE IN PRIDOBITEV EVROPSKIH FINANČNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO PROJEKTA
	Ugledni poznavalec Krasa dr. Bogdan Jurkovšek je ob neki priložnosti potarnal nad žalostnim dejstvom, da se mu na Krasu znanci pogosto pohvalijo s tem, da so pri obnovi objektov uporabili kamen… a žal, napačen. Ljudje, ki bodisi gradijo ali obnavljajo...
	S pomembnim delom te tematike se ukvarja projekt z akronimom RoofOfRock  -  Limestone as the common denominator of natural and cultural heritage along the karstified part of the Adriatic coast in s prevedenim imenom Apnenec kot skupni imenovalec narav...
	Večinski delež financiranja je zagotovljen iz programa Adriatic IPA CBC 2007-2013 (85 %), sofinanciranje za slovenske partnerje zagotavlja še Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (10 %), preostanek pa prispevajo same partnerske organizacije.
	Na karti je celotno projektno območje prikazano obarvano. S temnejšo barvo so obarvane regije in županije, iz katerih prihajajo projektni partnerji.
	PLOŠČASTI APNENCI – POJAVLJANJE IN UPORABA VZDOLŽ KRAŠKE OBALE JADRANSKEGA MORJA
	Uporaba ploščastega apnenca kot tradicionalnega gradbenega materiala se je ohranila do današnjih dni in daje poseben pečat jadranski obali. Ob tem pa se jasno kaže, da na področju prostorskega načrtovanja, urbanizma, gradbeništva ter ohranjanja naravn...
	V okviru projekta bo med drugim izdelana geološka definicija ploščastega apnenca in opisane značilnosti tega materiala kot mineralne surovine, v povezavi z oblikovanjem smernic za upravljanje obravnavanega naravnega vira in ohranjanje kulturnega izroč...
	/Splošni cilj projekta RoofOfRock je prikaz in promocija primernega izbora in trajnostne rabe naravnega kamna vzdolž kraške obale Jadranskega morja z uporabo skupnega metodološkega pristopa. Posebni cilji projekta pa so naslednji:
	V izvedbo projekta so vključene naslednje ciljne skupine:
	Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani projekta: www.roofofrock.eu.
	UVOD
	/Oktobra 2012 se je pričel projekt SNAP-SEE - Sustainable Aggregates Planning in South East Europe, oz. s slovenskim imenom Načrtovanje trajnostne oskrbe s kamenimi agregati v Jugovzhodni Evropi. SNAP-SEE projektno skupino sestavlja 27 partnerjev iz 1...
	Poglavitni cilj projekta je razviti način (orodje) za načrtovanje trajnostne oskrbe z agregati, ki bo služilo kot podpora nacionalnemu in regionalnemu načrtovanju oskrbe s primarnimi ter sekundarnimi kamenimi agregati na območju Jugovzhodne Evrope.
	NAMEN PROJEKTA
	Zagotavljanje trajnostne oskrbe s kamenimi agregati predstavlja pomemben izziv, saj imajo kameni agregati veliko vlogo v ekonomskem razvoju vsake države, hkrati pa lahko njihovo pridobivanje vpliva na okolje in družbo. Projekt SNAP-SEE se osredotoča n...
	Zagotavljanje trajnostne oskrbe s kamenimi agregati, s katero bi pripomogli tudi k trajnostnemu regionalnemu razvoju, predstavlja velik izziv zaradi omejenega dostopa do virov. Ti so omejeni bodisi zaradi poselitve, infrastrukture ali pa zaradi različ...
	Glavne težave pri doseganju trajnostne oskrbe na območju SEE so predvsem:
	CILJI PROJEKTA
	Cilj projekta SNAP-SEE je razviti način oz. orodje za načrtovanje trajnostne oskrbe z agregati, ki bo vključevalo tudi sekundarne vire in bo služilo kot podpora nacionalnemu in regionalnemu načrtovanju oskrbe na območju SEE. Orodje bo vsebovalo:
	VLOGA GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE
	Geološki zavod Slovenije je vodja delovnega paketa številka 2 – Komunikacijske aktivnosti (od skupaj šestih). Znotraj paketa bomo med drugim vzdrževali projektno spletno stran http://snapsee.eu.
	Spletna stran projekta SNAP-SEE deluje od decembra 2012. Na domači strani je interaktivni zemljevid Jugovzhodne Evrope, kjer ob kliku na posamezno državo zainteresirani dobijo informacije o prihajajočih SNAP-SEE dogodkih v državi partnerici. Pod zavih...
	Geološki zavod Slovenije bo skrbel tudi za strokovno plat izvedbe projekta in koordinacijo dela slovenske ekipe. Projektna partnerja iz Slovenije sta tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki predstavlja t.i. regulativno plat trajnostne oskrbe, in ...
	SREČANJE PARTNERJEV NA 2. PROJEKTNEM SESTANKU V BUDVI IN PRVI REZULTATI
	Drugi sestanek partnerjev projekta SNAP-SEE je potekal v sredini maja v Črni gori, v obalnem letovišču Budva. Gostitelj srečanja, na katerem je sodelovalo 38 partnerjev iz 11 držav partneric, je bil črnogorski geološki zavod (Republički zavod za geolo...
	Trenutno partnerji projekta intenzivno delajo na 5. delovnem paketu z naslovom Nacionalno načrtovanje oskrbe s kamenimi agregati, ki je tudi že dal nekaj delnih rezultatov. Namen tega delovnega paketa je analizirati pristope k načrtovanju oskrbe s pri...
	Med partnerji je bila opravljena anketa, kako trenutno poteka načrtovanje oskrbe s kamenimi agregati v državah partnericah. Prvi rezultati kažejo, da med državami obstajajo velike razlike. Večina držav, razen Romunije in BiH, ima urejeno politiko načr...
	ORGANIZACIJA SNAP-SEE DELAVNIC
	Največji izziv projektnih partnerjev bo organizacija dveh delavnic, kamor želimo povabiti vse deležnike oz. interesne skupine s področja oskrbe z agregati za skupno mizo:
	Na prvi delavnici bomo poskušali določiti težave in ozka grla pri doseganju ciljev trajnostne oskrbe s kamenimi agregati. Predstavili bomo tudi splošno stanje glede načrtovanja oskrbe s kamenimi agregati in rudarstva na območju držav Jugovzhodne Evrop...
	Rezultate delavnic, ki bodo organizirane v vseh 14 partnerskih državah SEE, bomo tekom projekta strnili v skupna priporočila. Ta bodo predstavljena na drugi delavnici, ki bo organizirana slabo leto po prvi. Na njej boste tudi vi lahko podali svoje pri...
	UVOD
	Projekt ReBirth - Promocija recikliranih industrijskih in gradbenih odpadkov in njihova uporaba v gradbeništvu (Promotion of the recycling of industrial waste and building rubble for the construction industry), poteka v okviru evropskega programa LIFE...
	IZVEDENE AKTIVNOSTI PROJEKTA ReBirth V LETU 2012 IN 2013
	Kot že poročano v predhodni številki zbornika Mineralne surovine, smo v letu 2012 izvedli več aktivnosti za zagon projekta in aktivnosti na področju recikliranja industrijskih odpadkov ter zelenega javnega naročanja. Začetna konferenca projekta Ohrani...
	V letu 2013 večina aktivnosti projekta poteka na področju recikliranja in uporabe gradbenih odpadkov, kar se pokriva z nekaterimi konkretnimi cilji projekta, to so: doseči 10 odstotkov višjo stopnjo recikliranja gradbenih odpadkov do leta 2015, doseči...
	Praktični prikazi so ena izmed najpomembnejših aktivnosti projekta, saj omogočajo različni ciljni javnosti, zlasti oblikovalcem politik, investitorjem, predelovalcem odpadkov, proizvajalcem gradbenih proizvodov in izvajalskim podjetjem seznanitev z do...
	(http://www.re-birth.eu/koledar-dogodkov/prakticni-prikaz/?id=25).
	Dne 21.3. in 12.6.2013 sta na Gospodarski zbornici Slovenije potekali delavnici z naslovom Pravilno ravnanje z gradbenimi odpadki: breme, odgovornost ali priložnost. Delavnic se je skupaj udeležilo preko 80 udeležencev, predstavnikov posameznih občin,...
	(http://www.re-birth.eu/koledar-dogodkov/delavnice/?id=28 in
	http://www.re-birth.eu/koledar-dogodkov/delavnice/?id=23).
	V jeseni pa bomo organizirali še dve ponovitvi delavnic, prva bo izvedena 25.9.2013.
	Koncept trajnostnega ravnanja z viri in trajnostnega gradbeništva predstavlja osnovo za bodoči razvoj moderne družbe in zelene ekonomije, zato je bistveno, da se bodoči tehnični kader na pravilen način seznani s področjem trajnostnega upravljanja z od...
	ZAKLJUČEK
	Projekt ReBirth skozi promocijo dobrih praks prispeva k razvoju trajnostne rabe virov in trajnostnega gradbeništva v Sloveniji. Projekt obravnava in promovira uporabo različnih industrijskih odpadkov in gradbenih odpadkov ter razvoj »zelenih« gradbeni...


	Viri:
	www.re-birth.eu
	http://ec.europa.eu/environment/life/
	Avtor monografije Trajan Dimkovski, univ.dipl.inž.geologije, je bil v letih 1967–2000 raziskovalec, dolgoletni vodja Oddelka za ekonomsko geologijo, vodja Sektorja za geologijo in kasneje direktor Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko. Tako ...
	Knjiga predstavlja nadaljevanje prvega dela monografije z naslovom »Nahajališča mineralnih surovin v Sloveniji - Površinski kopi, I. del«, ki jo je Dimkovski v soavtorstvu z D. Rokavec objavil leta 2001, tiskana pa je bila v izdaji Geološkega zavoda S...
	Monografija je prvi sistematični in podrobni prerez o površinskem izkoriščanju mineralnih surovin za potrebe gradbeništva pri nas, prikazuje pa zatečeno stanje izkoriščanja teh mineralnih surovin, kot tudi površinsko rudarjenje v polpreteklosti. V nje...
	V predstavljenem drugem delu monografije so prikazane mineralne surovine in njihova nahajališča tehničnega kamna – apnenca, dolomita, silikatnih kamnin ter proda in peska, in sicer od geologije širšega območja in geoloških razmer v nahajališču, kvalit...
	Knjiga je glede na vrste predstavljenih mineralnih surovin razdeljena na štiri poglavja. Obsega 206 strani, vključuje 72 barvnih fotografij in grafik ter 4 preglednice nahajališč posameznih vrst mineralnih surovin za gradbeništvo.
	V nizu naravnih virov so mineralne surovine pomemben dejavnik nacionalnega bogastva in družbenega razvoja države in njene ekonomske, politične in socialne neodvisnosti in so zato po slovenski ustavi v lasti države. Ekonomska vrednost in neobnovljivost...
	Na majhnem prostoru Slovenije najdemo kamnine različnega nastanka, starosti in sestave, v katerih so mineralne surovine nastale z različnimi kemičnimi (apnenec, dolomit) in mehanskimi procesi (prod, pesek). Po obdobju zapiranja številnih premogovnikov...
	/Sedanja svetovna gospodarska kriza se odraža tudi na znatnem padcu proizvodnje kamenih agregatov. Tako ohromitev gradbenih del čutimo tudi v Sloveniji. Nedvomno pa lahko pričakujemo, da bo v prihodnjih obdobjih gospodarske konsolidacije ponovno oživi...
	Avtor s svojo monografijo o površinskih kopih tehničnega kamna ter proda, njihovem pridobivanju, kvaliteti in uporabnosti prispeva svoj delček v mozaik vedenja o slovenskih neobnovljivih naravnih virih.
	Dolgo pričakovano delo, ki nam na enem mestu daje celovit vpogled v stanje aktivnih, opuščenih in potencialnih nahajališč in kamnolomov mi-neralnih surovin za potrebe gradbeništva v naši državi.


	89-102.pdf
	V letu 2012 smo izdali le 1 učno gradivo na Oddelku za materiale in metalurgijo, kar na ravni fakultete pomeni 11 študijskih in strokovnih publikacij manj kot v letu 2011. Razlog za to, da preko založniške dejavnosti ni bilo izdano večje število študi...
	Za kazalnik kakovosti »investicije in vzdrževanje, prostori in oprema« je bila izdelana naslednja podrobnejša analiza parametrov in ugotovljeni naslednji zaključki:
	Za kazalnik kakovosti »informacijski sistem« je bila izdelana naslednja podrobnejša analiza parametrov in ugotovljeni naslednji zaključki:
	Število zaposlenih se je v letu 2012 zmanjšalo zaradi upokojitev po ZUJF-u in ne nadomestitvijo vseh sproščenih delovnih mest. Na dan 31.12.2012 imamo 187 redno zaposlenih in 6 zaposlenih na podlagi pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo. Zaradi fina...
	V letu 2012 se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo število MR, ker so 4 končali usposabljanje, žal pa nismo bili uspešni pri kandidiranju za mentorje novim MR-jem. Pri tehniških sodelavcih je zmanjšanje zaposlitev na OT zaradi upokojitev.
	Zaradi zagotavljanja kakovosti pedagoškega procesa se visokošolski učitelji in zaposleni, ki izvajajo strokovne naloge na NTF, kontinuirano izobražujejo na strokovnem in pedagoškem področju. V minulem letu je v formalnih oblikah sodelovalo 33, v nefor...
	V letu 2012 nismo pridobili nobenega mladega raziskovalca, financiranega iz sredstev ARRS. Skupaj se je v celem letu 2012 izobraževalo 17 mladih raziskovalcev ARRS in 8 mladih raziskovalcev iz gospodarstva. Na dan 31.12.2012 je bilo zaposlenih 13 mlad...
	Storitve za študente, tutorstvo
	Tutorski sistem se na posameznih oddelkih NTF močno razlikuje. Na NTF se tutorski sistem že izvaja in je vpeljan v študijski proces. Večji poudarek je na tutorstvo tujim študentom, ni pa izključeno tutorstvo niti ostalim študentom. Še vedno se premalo...

	Študentski svet
	Študentski svet NTF- ŠSNTF je v študijskem letu 2012/2013 odlično deloval. V njem je aktivno delovalo 9 članov. Vse seje (redne, izredne) so bile v študijskem letu 2012/2013 sklepčne. Zastopanost študentov je po oddelčni ureditvi enakopravna, ni pa tu...
	Mandat članov Študentskega sveta je eno leto, kar se je v praksi izkazalo kot prekratko obdobje. S predlogom po podaljšanju mandata članom na dve leti, bi se izognili slabši učinkovitosti organa. Delovanje Študentskega sveta je pogojeno tudi s financa...

	Interesna dejavnost
	Študenti NTF se lahko udejstvujejo v športni, izobraževalni in raziskovalni smeri. Športne dejavnosti se izvajajo v sodelovanju s Športno zvezo Univerze v Ljubljani, kar v praksi pomeni, da ŠSNTF prispeva del sredstev za prijavnine tekmovalnih ekip. I...
	RAZVOJ SISTEMA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI
	Preverjanje kakovosti programov na NTF 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 ...
	Na NTF v letu 2011 ni bil uporabljen instrument zunanje evalvacije in akreditacije. Zunanjo evalvacijo kakovosti NTF je bila nazadnje izvajana v šolskem letu 2006/07.
	ZAKLJUČEK
	NTF v prizadevanju za dvig kakovosti sledi smernicam univerzitetnih organov in lastnim pravilnikom in kodeksom. Izdelava poročila je bila, kot vsa leta doslej, omejena na delo članov komisije in sodelovanje z ustreznimi službami NTF, ki razpolagajo s ...
	Poročilo povzema podatke za šolsko leto 2012/2013 in koledarsko leto 2012. Ker sta v poročilu zajeti dve časovni obdobji, smo za večino kazalcev še posebej navedli, na katero obdobje se nanašajo. Ugotavljamo, da se je komisija dejavneje ukvarjala le s...
	POIMENSKI SEZNAM DIPLOMANTOV, MAGISTRANTOV IN DOKTORANDOV V LETU 2012
	V nadaljevanju so predstavljeni diplomanti, magistranti in doktorandi, ki so v letu 2012 zaključili študij na oddelkih, ki na Naravoslovnotehniški fakulteti izvajajo montanistične študije.

	Oddelek za geologijo
	Univerzitetni študij: Geologija
	Univerzitetni študij: Geologija – 1. stopnja
	Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo
	Visokošolski strokovni študij: Geotehnologija in rudarstvo
	Univerzitetni študij: Geotehnologija in rudarstvo
	Univerzitetni študij: Geotehnologija in rudarstvo – 1. stopnja
	Oddelek za materiale in metalurgijo
	Visokošolski strokovni študij: Metalurška tehnologija
	Univerzitetni študij: Metalurgija in materiali
	Univerzitetni študij: Inženirstvo materialov – 1. stopnja
	Oddelek za geologijo
	Oddelek za materiale in metalurgijo: Metalurgija (Varstvo okolja)
	Oddelek za geologijo
	Oddelek za geologijo: varstvo okolja - predbolonski
	Oddelek za materiale in metalurgijo
	Geološki zavod Slovenije (GeoZS) je na podlagi sprejetega programa dela za Mini-strstvo za infrastrukturo in prostor - Direktorat za energijo / Sektor za energetiko in rudarstvo, v letu 2012 nadaljeval z izvajanjem nalog. Osnovna izhodišča za program ...
	Delo v letu 2012 je zajemalo tako nadaljevanje utečenih nalog, kot tudi nove naloge, ki jih predvideva prenovljeni Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10-pop., 76/10, 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZRud-1) v 18. členu (naloge rudarske javn...
	V prvem sklopu so bile zajete naslednje naloge: (1) Strokovne podlage za državno rudarsko strategijo, (2) Mnenja in soglasja, v kateri so (a) izdelava strokovnih podlag za prostorsko načrtovanje, in sicer na nivoju države in občin ter (b) skladnosti z...
	V drugem sklopu, informacijski infrastrukturi, je bilo zajeto: (4) Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje rudarske knjige (a) rudarskega katastra in (b) rudarskega registra ter naloge vezane na (c) letno poročanje (enotni obrazci) ter (d) pregled in ure...
	V tretjem sklopu so bile zajete raziskave nacionalnega pomena, ki obsegajo naslednje ekspertize: (8) Oceno stanja in vrednotenje nahajališč tehničnega kamna v posameznih občinah v Sloveniji, nadalje (9) Geotermalni viri in (10) Karta premogov Slovenije.
	1. Izdelava strokovnih podlag
	V letu 2012 smo izvajali določila Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami - splošni načrt; skupaj s pripadajočimi dokumenti. Na tej podlagi smo nadaljevali z izdajo soglasij o skladnosti s programom.
	Glavna aktivnost je bila priprava osnutka Državne rudarske strategije (DRS). V letu 2011 smo izdelali prvi delovni osnutek, ki smo ga v prvi polovici leta 2012 po pripombah popravili in dopolnili (drugi delovni osnutek) ter predali na ministrstvo v po...
	V nadaljevanju so aktivnosti na osnutku DRS potekale le na podatkovnem delu. Dokončano je bilo poročilo: »Strokovne podlage za Državno rudarsko strategijo – podatkovni del/analiza«. Poročilo zajema detajlni podatkovni zbir Kazalca uravnotežene oskrbe ...
	V nalogi Prostorsko načrtovanje za državni in občinski nivo – izdelava strokovnih smernic in mnenj (dr. Duška Rokavec) smo v preteklem letu kot strokovna podpora Sektorju za energetiko in rudarstvo izdelali 82 strokovnih smernic in mnenj, ki jih Minis...
	V letu 2012 smo obravnavali skladnosti z Državnim programom gospodarjenja (dr. Slavko V. Šolar, Andreja Senegačnik) za 6 pridobivalnih prostorov in napisali 7 izjav, ker smo en pridobivalni prostor obravnavali dvakrat. Za en primer smo predlagali spre...
	Področje mineralnih surovin na nivoju Evropske unije (dr. Slavko V. Šolar, dr. Duška Rokavec) je bilo v prvi polovici leta 2012 v znamenju nadaljevanja aktivnosti v okviru Raw Materials Initiative, ki se je začela leta 2008. V začetku leta 2011 je bil...
	Nadaljevalo se je sodelovanje v Raw Materials Supply Group (RMSG). V okviru tega smo spremljali akcije, sprejete na plenarnem srečanju RMSG, katera je v novembru v Bruslju razpravljala o sledečih temah: Evropsko inovacijsko partnerstvo, ažuriranje dip...
	Drugi sklop dela je bil projekt Evropski informacijski sistem za podporo politike trajnostne oskrbe z energijo in mineralnimi surovinami (EuroGeoSource) (dr. Duška Rokavec, Jasna Šinigoj). To je projekt 14 projektnih partnerjev iz dvanajstih držav EU,...
	Tretji sklop dela je bil projekt Načrtovanje trajnostne oskrbe s kamenimi agregati v Jugovzhodni Evropi (SNAP-SEE) (dr. Gorazd Žibret), ki predstavlja nadaljevanje konec leta 2011 uspešno zaključenega projekta SARMa. V projekt je vključenih 27 partner...
	2. INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA
	Ena od nalog po novem ZRud-1 je vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje rudarske knjige. Glede na namen uporabe se rudarska knjiga sestoji iz rudarskega katastra in rudarskega registra (Andreja Senegačnik, Jasna Šinigoj). Rudarski register in rudarski ka...
	Naloga Letno poročanje (enotni obrazci) (Andreja Senegačnik, Ana Burger) zajema delo z letnimi enotnimi obrazci, ki jih izpolnjujejo koncesionarji (nosilci rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine) za svoja nahajališča in pošiljajo na minis...
	Skupaj s sodelavci na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor smo nadaljevali z definiranjem mej pridobivalnih prostorov. Naloga Pregled in urejanje prostorov (Ana Burger) predstavlja pomoč ministrstvu pri določanju območja, kjer je podeljena rudarsk...
	Naše delo na nalogi Posredovanje geoloških podatkov, namenjenih rudarstvu, z vodenjem evidence le-teh (dr. Duška Rokavec) (do sprejetja pripadajočih pravilnikov novega rudarskega zakona, predvsem Pravilnika o rudarski knjigi in geoloških podatkih, nam...
	V nalogi Pregledna karta raziskovalnih in pridobivalnih prostorov (Andreja Senegačnik) smo izdelali karti, obe prikazujeta stanje v letu 2012 in sta merila 1:250.000. Prva prikazuje nahajališča (ena skupna točka za osnovni pridobivalni prostor in pros...
	Pregledna letna Bilanca zalog in virov mineralnih surovin v Republiki Sloveniji (Andreja Senegačnik) na osnovi veljavne zakonodaje in s stanjem 31.12.2011 je zajela podatke leta 2011 za energetske (premog, nafta in plin ter geotermični energetski vir)...
	Izdali smo osmo številko biltena Mineralne surovine (v slovenščini) ter tretjo številko Bulletin Mineral Resources in Slovenia (v angleščini) (dr. Slavko V. Šolar, Andreja Senegačnik), ki seznanjata zainteresirano javnost s stanjem na področju mineral...
	Nadaljevali smo sodelovanje z ostalimi institucijami, ki se ukvarjajo s podatki s področja mineralnih surovin (ARSO, SURS in GURS).
	V okviru naloge Baza vseh nahajališč mineralnih surovin (Katarina Hribernik) smo vnesli nove podatke iz prispelih enotnih obrazcev za leto 2011, sledila je njihova strokovna in tehnična kontrola. Izdelali smo modul za prenos in dodajanje digitalnih en...
	V okviru internetne aplikacije (Jasna Šinigoj, Matija Krivic) so sledili popravki, dopolnitve ter izvajanje vzdrževalnih del. Dodali smo stanje nahajališč za leto 2011. Sedaj uporabnik lahko išče po nahajališčih za leta 2009, 2010 in 2011. Aplikacija ...
	Po 18. in 100. členu ZRud-1 Geološki zavod Slovenije prevzema rudarsko tehnično dokumentacijo, ki je bila pred zaprtjem rudnikov uporabljena ob izkoriščanju mineralnih surovin za vsa nahajališča, ki so v postopku izbrisa iz rudarskega registra. Med do...
	Novost v letu 2011, ki se je nadaljevala v leto 2012, je bila tudi naloga v skladu z 18. in 29. členom ZRud-1, in sicer Spremljava geoloških raziskav in prevzem vzorcev (dr. Duška Rokavec, Martin Toman). V ta namen smo pripravili izhodišča in predlog ...
	3. raziskave nacionalnega pomena
	V nalogi Ocena stanja in vrednotenje nahajališč tehničnega kamna v Sloveniji smo obdelali območja občin Kranjska Gora, Bovec in Kobarid.
	Nahajališča v posamezni občini smo ovrednotili na podlagi terenskega in kabinetnega dela. Na terenu smo s prospekcijskimi ogledi nahajališč ugotovili obstoječe stanje v naravi in na podlagi geoloških in morfoloških danosti ocenili potencialnost virov ...
	Nalogo Geotermalni viri smo izvedli v štirih delih.
	1. Izdelava geotermalne baze na podlagi predloga iz leta 2011. Cilj te baze je omogočiti vrednotenje deleža obnovljivih virov energije (OVE) iz geotermalne energije (GE) za vključitev v energetsko bilanco R Slovenije. V letu 2012 smo v okviru geoterma...
	2. Izdelava karte in priporočil – toplotne črpalke. Pripravili smo prostorsko zbirko podatkov »PotencialGTC« s priporočili za izkoriščanje nizkotemperaturne geotermalne energije. Slednja prikazuje slovensko ozemlje razdeljeno na štiri različne kategor...
	3. Geotermične karte Slovenije - izdelava kart pričakovane globine temperatur 90  C in 150  C. Skupne značilnosti obeh geotermičnih kart z globinami izoterm so razločne pozitivne anomalije v severovzhodnem delu, ki pripada obrobju Panonskega bazena te...
	4. Pregled postopkov za različne tehnologije in velikosti uporabe geotermalne (in hidrotermalne) energije. Prikazali smo postopek za pridobivanje dovoljenj za geotermalne toplotne črpalke in zagotavljanje obnovljivih virov energije pri novi gradnji, r...
	Za Slovenijo obstoja nekaj tematskih kart o nahajališčih premogov in nekaterih lastnostih o njih, vendar so te karte razmeroma stare in večinoma ne prikazujejo niti osnovnega geološkega konteksta, v katerem premogi na ozemlju Slovenije nastopajo. Raze...
	Odkrivanje mineralnih surovin, ugotavljanje kvalitete in zalog, preučevanje njihovega nastanka, spremljanje vplivov na okolje pri izkoriščanju in ugotavljanje možnosti recikliranja rudarskih in gradbenih odpadkov v skladu z načeli trajnostnega gospoda...
	Nekovinske mineralne surovine vključno z gradbenimi surovinami se izkoriščajo na številnih površinskih kopih kot surovine za gradbeništvo (tehnični kamen, prod in pesek), predelovalno industrijo oz. za industrijske namene (npr. gline, kalcit, roženec,...
	Ob upoštevanju naravnih danosti in rezultatov dosedanjih raziskav izvajamo temeljne in aplikativne raziskave, ki obsegajo kabinetni študij, terensko delo (detajlno geološko kartiranje, spremljanje raziskovalnega vrtanja, rudarskih del in gradenj infra...
	Sodelujemo v projektih, financiranih s strani ARRS, MKO, MORS (URSZR) z raznoliko tematiko (na področju klima in plazenje, okoljska geokemija kovin idr.). Takšni so projekti:
	Geološke raziskave s področja mineralnih surovin izvajamo tudi po naročilu domačih investitorjev (pravni in fizični gospodarski subjekti, predvsem nosilci rudarskih pravic) z namenom pridobitve detajlnih geoloških podatkov o nahajališčih, tako za nova...
	Kot nacionalni predstavniki nastopamo v mednarodnih projektih, ki zadevajo področja od mineralnih surovin in rudarstva preko geohazarda, hidrogeologije do antropogene onesnaženosti sedimentov in okoljske geologije.
	V letu 2012 smo nadaljevali z deli na številnih evropskih projektih. Kot slovenski nacionalni predstavniki smo bili vključeni v sledečih projektih:
	Smo tudi aktivni sodelavci na projektih, ki jih sicer vodijo drugi oddelki na GeoZS:
	Sodelovali smo v prijavah še cele vrste projektov s področja mineralnih surovin. Smo nosilci bilateralne sodelave Slovenija – Republika Srbija z naslovom »Geokemijske značilnosti onesnaženih območij in geokemijski znaki preteklih geoloških katastrofal...
	Sodelujemo s številnimi raziskovalnimi in strokovnimi inštitucijami, združenji in fakultetami iz tujine:
	Aktivno sodelujemo v pedagoškem procesu univerzitetnega študija na Univerzi v Ljubljani (predmet »Sedimentologija«). Enkrat letno izvedemo predstavitev dejavnosti oddelka za mineralne surovine študentom geologije Univerze v Ljubljani.
	Organizirali smo oz. sodelovali na različnih strokovnih delavnicah in v ekspertnih skupinah:
	V letu 2012 smo drugo leto delovali kot rudarska javna služba in že štirinajsto leto kot strokovna podpora ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, ter izvajali naloge s sledečo tematiko:
	Na nalogah in aktivnostih rudarske javne službe deluje širok spekter strokovnjakov raziskovalcev iz celotnega raziskovalnega zavoda.
	Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov (SRDIT) je nevladna strokovna neprofitna organizacija rudarjev in geotehnologov. Osnovna naloga SRDIT je uveljavljanje rudarske in geotehnološke stroke v Sloveniji. SRDIT prevzema vlogo arbitra pri oce...
	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 ...
	Glede na povezanost Republike Slovenije z Evropo je tendenca SRDIT, da svojo mednarodno dejavnost širi in navezuje stike tudi z ustreznimi društvi drugih evropskih držav. Društvo je s posebnim aktom o sodelovanju povezano z nemškim GDMB (Geselschaft D...
	Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov (SRDIT) je v letu 2012 vodil predsednik društva Ivan Pohorec s podpredsednikom doc.dr. Jožetom Kortnikom ter 15-članskim upravnim odborom in 6-članskim izvršilnim odborom, ki je bil izvoljen na 16. red...
	Člani upravnih teles SRDIT v obdobju december 2011/december 2012:
	V letu 2012 so se člani upravnega odbora SRDIT sestali na dveh sejah:
	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 Sloveni...
	V letu 2012 je SRDIT:
	13. strokovno posvetovanje z mednarodno udeležbo "Gospodarjenje z odpadki - GzO'12" je potekalo 30. avgusta 2012 v Kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju. Izvedba mednarodne konference je potekala pod pokroviteljstvom Republike Slovenije, Ministrst...
	/ Po izboru strokovnega odbora GzO je strokovne prispevke predstavilo 12 domačih in tujih predavateljev. Za izmenjavo idej, mnenj in izkušenj glede stanja in možnosti nadaljnjega razvoja na področju gospodarjenja z odpadki so potekale 3 tehnične sekci...
	SRDIT je dne 07.12.2012 v prostorih Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani organiziral 17. tradicionalno srečanje stanovskih kolegov ob sv. Barbari ter 18. redno skupščino SRDIT. Skupščina se je svečano pričela z Rudarsko himno, preko 80 zbranih č...
	/
	V letu 2012 so bili člani SRDIT 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, kong...
	Inženirska zbornica Slovenije (IZS) varuje javni interes na področju urejanja prostora in graditve objektov ter varstva tretjih oseb. Nadalje varuje in zastopa interese gradbenega in drugega projektiranja in revidiranja, svetuje posameznikom in pravni...
	Inženirji rudarstva, geotehnologije in geologije smo strokovno vpeti na področju projektiranja in gradnje objektov, kot so: podzemne gradnje, predori, geotehnične konstrukcije ipd. Na teh področjih gradnje je angažiranih več strok, ki delujejo in so o...
	V letu 2012 se je UO MSRG angažiral tudi pri organizaciji Svetovnega inženirskega foruma 2012 (WEF), ki je bil v Ljubljani v Grand hotelu Union od 17. do 21. septembra 2012. Forum je bilo vrhunsko srečanje najvplivnejših predstavnikov inženirstva iz v...
	Volitev v organe sekcije rudarjev in geotehnologov smo opravili v letu 2012. Kot predsednik se bom še naprej zavzemal za strokovno vodenje sekcije, aktivnosti na področjih strokovnih izpitov, izobraževanju, zakonodaji ter organizaciji strokovnih prire...
	V okviru zbora MSRG v letu 2012 smo predstavili izhodišča za projekt »Tehnologija vrtanja kot minimalni standard izvedbe vrtin za izkoriščanje geotermalne energije«. Za cilj smo si zadali, da na nivoju IZS izdelamo standarde, uvedemo izobraževanje za ...
	Za konec naj predstavim tudi novo izvoljene člane organov Matične sekcije rudarjev in geotehnologov (MSRG):
	UPRAVNI ODBOR MSRG
	Predsednik:
	dr. Željko Vukelić, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
	Člani:
	Aleš Berger, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
	Ljubomir Berič, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
	dr. Evgen Dervarič, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
	Matej Koršič, univ.dipl.inž.geol.
	dr. Jakob Likar, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
	Roman Maček, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
	dr. Dragotin Ocepek, univ.dipl.inž.geol.
	STROKOVNI SVET MSRG
	Predsednik:
	mag. Josip Sadnikar, univ.dipl.inž.geol.
	Člani:
	mag. Marjan Hudej, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
	Bojan Klenovšek, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
	Blaž Praznik, univ.dipl.inž.geol.
	dr. Simon Zavšek, univ.dipl.inž.geol.
	Društvo je nevladno, neprofitno združenje tehničnih vodij, posameznikov in družb, ki sodelujejo pri smotrnem izkoriščanju mineralnih surovin v skladu z veljavno zakonodajo v celotni verigi od raziskovanja in pridobivanja mineralnih surovin, preko prav...
	Društvo je viden dejavnik na področju površinskega rudarstva v slovenskem prostoru že dobrih 18 let. V tem času je povezalo več sto različnih strokovnjakov v branži v organizirano celoto, ki zastopa veliko večino vseh delujočih podjetij v tej panogi. ...
	Društvo predstavlja in zastopa 8-članski izvršni odbor, sicer ima vodstvo v sestavi tudi 3-članski nadzorni odbor. K boljši organizaciji pripomorejo strokovne komisije, katerih predstavniki so zadolženi za posamezna specifična strokovna področja (zako...
	Društvo je organiziralo srečanje v Biotermah, Mala Nedelja, maja 2012. Kljub slabi gospodarski situaciji je bilo prisotnih 60 članov in nekaj pridruženih udeležencev. Namen srečanja je bil pritegniti k sodelovanju vodstvene strukture podjetij, ki imaj...
	Eden od dosežkov v preteklem obdobju je tudi zmanjšanje vrednosti predhodnih cenitev zemljišč, namenjenih izvajanju izkoriščanja, ki so se zaradi posredovanja Društva v sodelovanju z Gospodarsko zbornico zmanjšala.
	Društvo je pritegnilo k sodelovanju vodstvene strukture gospodarskih družb, ki upravljajo rudarske prostore (kamnolome, peskokope itd.), oziroma imajo pridobljene rudarske pravice. Ob sodelovanju dr. Rajka Pirnata kot pravnega svetovalca, je organizir...
	Pripravili smo vprašalnik, ki je bil posredovan in dostopen v elektronski obliki na spletni strani www.drustvo-dtvpo.si. Na podlagi izvedene analize (anonimna anketa) bo Izvršni odbor sprejel delovne usmeritve za delo društva v prihodnjem obdobju!
	Zakon o rudarstvu je dopolnjen dne 18.7.2012 (Uradni list RS, št. 57/2012), bistvena sprememba je, da je rudarska pravica podaljšana imetnikom rudarske pravice za največ tri leta od poteka dosedanje rudarske pravice, vendar najdlje do 31.12.2013. Mini...
	Sredi oktobra je Društvo organiziralo 3-dnevno strokovno ekskurzijo v Bosno, od Ljubljane do Hoč. Pot je vodila mimo Celja, Ljubljane, Novega mesta do meje v Bregani, mimo Zagreba do Dugega Sela, kjer je bil prvi strokovni del z ogledom gramoznice IGM...
	V letu 2012 je izšel zbornik za leto 2011, ki je že 27. knjižna izdaja, z naslovom »Primerna cena surovine – okrevanje gradbeništva«, v kateri so zbrani prispevki o aktualnih temah in dogodkih, ki jih je sledilo in jih organiziralo Društvo. Društvo ob...
	Društvo omogoča svojemu članstvu, posameznikom in organizacijam primerno in pravočasno obravnavanje perečih problemov, udeležbo na strokovnih posvetih ter usposabljanje na seminarjih.
	Čeprav je članstvo v zadnjem obdobju zaradi zapiranja številnih družb v zmanjševanju, nam obstoječe članstvo, ki kljubuje težkim razmeram, še toliko bolj daje elana in moči ter ostaja dokaz nujnosti obstoja in delovanja Društva v korist tako branži ko...
	Slovensko geološko društvo (Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana) je strokovno združenje slovenskih geologov. Ustanovljeno je bilo leta 1951 in povezuje raziskovalce, učitelje, druge poklicne geologe in ljubitelje stroke. Njegov cilj je napredek znanosti in p...
	Slovensko geološko društvo za uresničitev svojega cilja opravlja naslednje aktivnosti:
	Redni član društva lahko postane vsak, ki se poklicno ali kako drugače ukvarja z vsaj eno od vej geoloških ved in s svojim raziskovalnim, strokovnim, pedagoškim ali ljubiteljskim delom in ki z drugimi aktivnostmi prispeva k razvoju geoloških ved in z ...
	V preteklih letih je društvo delovalo v skladu z določili društva in programom dela, ki je bil sprejet na IO društva v vsakem koledarskem letu. Del zastavljenega programa iz prejšnjega leta je bil realiziran, nekaj nalog (predavanje in dve ekskurziji)...
	Slovensko geološko društvo (SGD) si je kot nevladna in neprofitna organizacija prostovoljno združenih strokovnjakov in ljubiteljev geologije zadalo za temeljni cilj napredek znanosti in prakse na področju vseh vej geologije, ki je zapisan tudi v njego...

	Strokovna predavanja
	Namen predavanj na SGD je, da se slovenski geologi srečamo, predstavimo svoje strokovno delo na zelo različnih področjih geologije (sedimentologija, stratigrafija, paleontologija, mineralogija, petrologija, geokemija, hidrogeologija, inženirska geolog...
	V letu 2012 so bila izvedena naslednja predavanja (na Naravoslovnotehniški fakulteti, Oddelek za geologijo, Privoz 11, Ljubljana, ob 18h) in okrogle mize:
	1. Mikroramanska spektroskopija pri preiskavah mineralnih materialov v kulturni dediščini, dr. Sabina Kramar (Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije), 25.1.2012.
	2. Geoparki Slovenije, dr. Bojan Režun (Rudnik živega srebra Idrija), mag. Suzana Fajmut Štrucl (Družba Podzemlje Pece, d.o.o.), ga. Katja Fedrigo (občina Sežana) in dr. Martina Stupar (Zavod RS za varstvo narave), 15.3.2012.
	3. Uporaba prenosnega XRF analizatorja za določitev elementne sestave različnih materialov, dr. Nastja Rogan Šmuc in doc.dr. Matej Dolenec (UL NTF OG), 5.4.2012
	4. V četrtek, 15.3.2012, ob 18h je bila v sklopu predavanj izvedena okrogla miza z naslovom Geoparki Slovenije, ki jo je vodila predsednica Sekcije za geološko dediščino Martina Stupar, zaposlena na Zavodu RS za varstvo narave, OE Nova Gorica. Izposta...

	Strokovna ekskurzija
	Strokovna ekskurzija je bila izvedena 02.06.2012 pod vodstvom dr. Ladislava Placerja na fosilni plaz pri Ilirski Bistrici. Poleg članov društva so se je udeležili tudi zunanji udeleženci.

	Vključitev v domače in mednarodne zveze
	Včlanjeni smo v Evropsko federacijo geologov (EFG), IMA (Mednarodno združenje mineralogov) in EMU (European Mineralogical Union) ter slovensko inženirsko zvezo (SIZ). Ustanovili smo Nacionalni komite (National Vetting Committee) Slovenskega geološkega...

	Ostali dogodki
	V časopisu Delo smo se oktobra 2012 z osmrtnico poklonili preminulemu članu in nekdanjemu predsedniku društva dr. Dušanu Kuščerju.
	V skladu s sklepom sestanka razširjenega izvršnega komiteja društva v 2011 se letna poročila SGD izdajajo kot prispevki v reviji Geologija ter v letnem biltenu Mineralne surovine Geološkega zavoda Slovenije.

	Za leto 2013 so načrtovane naslednje aktivnosti društva:
	Predvidena so strokovna predavanja doc.dr. Mirijam Vrabec (od lani) z naslovom »Sveže novice s pohorske golice« o rezultatih geoloških raziskav v zadnjih 6 letih na področju Pohorja v četrtek 19.9.2013, doc.dr. Boštjana Rožiča z naslovom »Kobla kot dr...
	Poleg teh aktivnosti je predvidena tudi včlanitev v zvezo INQUA (International Union for Quaternary Research), aktivnosti pri izvajanju varstva geoloških naravnih vrednot in ohranjanje nahajališč, popularizaciji geologije ter ponovna vzpostavitev deja...
	Ker jedro društva tvorijo njegovi člani, pozivam vse izmed njih k večji aktivnosti, izvedbi predavanj in ekskurzij ter seveda k spodbujanju debat in reševanju odprtih problemov slovenske geologije.


	90.pdf
	Za kazalnik kakovosti »informacijski sistem« je bila izdelana naslednja podrobnejša analiza parametrov in ugotovljeni naslednji zaključki:
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