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UVODNA BESEDA 
 

Geološki zavod Slovenije je v letu 2005 
stopil v sedmo leto svojega dela v novi 
organizacijski obliki in vlogi kot javni 
raziskovalni zavod. Kljub nekaterim 
spremembam, povezanih sistemom 
financiranja novih petletnih raziskovalnih 
programov, je uspešno zaključil poslovno 
leto in opravičil svoje poslanstvo 
raziskovalne organizacije, ki opravlja 
pomembno delo na področju poznavanja 
geološke zgradbe slovenskega ozemlja. S 
tem izpolnjuje prav tisto vlogo, ki jo izvajajo 
ostali geološki zavodi v Evropi, združeni v 
Forum evropskih geoloških zavodov 
(FOREGS). Poleg uspešnega nadaljevanja 
znanstveno-raziskovalnega dela, smo se 
aktivno udejstvovali tudi na trgu, na katerem 
smo uspeli pridobiti več kot četrtino svojega 
prihodka, kar zaradi zapiranja rudnikov ni 
bilo enostavno. 
 
Danes igrata znanje lastnih raziskovalcev ter 
nadinstitucionalno in multidisciplinarno 
povezovanje pomembno vlogo v gospodar-
skem in ekonomskem razvoju Slovenije. 
Tega vodila se držimo tudi na Geološkem 
zavodu Slovenije. Pri svojih temeljnih in 
aplikativnih raziskavah stremimo k 
povezovanju, tako znotraj zavoda, kot tudi 
navzven. Skozi svoje programe v preteklem 
letu je Geološki zavod Slovenije prišel do 
številnih novih spoznanj na področju 
geologije in sodeloval pri prenekaterih širše 
družbeno pomembnih dosežkih, o čemer 
podrobneje pišemo v Poročilu. Naj se 
dotakneva le najodmevnejših. 
 
V aplikativnem pogledu so najbolje in 
najhitreje vidni dosežki na področju 
hidrogeologije. Uspešni smo bili pri 
odkrivanju novih geotermalnih virov, saj so 
bili pozitivni rezultati kar na treh globokih 

vrtinah, pri Metliki, Mislinjski Dobravi in Janežovcih v Slovenskih Goricah. Novi viri tople 
vode dajejo omenjenim krajem lepe možnosti za izgradnjo topliškega turizma. Pri tovrstnih 
raziskavah moramo poudariti sodelovanje in uspešen prenos fundamentalnih in regionalnih 
geoloških raziskav v prakso. Med pomembnejše dosežke moramo v zadnjih letih šteti tudi 
geokemična dognanja v zvezi z varstvom okolja, precej pa je tudi novih ugotovitev o 

 
Doc. dr. Bojan Ogorelec 
bivši direktor Geološkega zavoda Slovenije 
 

Dr. Marko Komac 
direktor Geološkega zavoda Slovenije 
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površinski in globinski zgradbi našega ozemlja. Tako smo tiskali novo Geološko karto 
Kozjanskega v merilu 1:50.000, monografiji o tektoniki Slovenije in metodologiji 
napovedovanja plazov, med uspehe pa lahko štejemo tudi nadgradnjo geološkega 
informacijskega sistema. Tako je sedaj na internetu dosegljivih vseh 22 listov geološke karte 
Slovenije v merilu 1:100.000, številni podatki o vrtinah, mineralnih surovinah, vodah in 
prostoru. Intenzivno smo bili vključeni tudi v raziskave lokacije za nizko in srednje-
radioaktivne odpadke. 
 
V okviru mednarodnega sodelovanja imamo največ strokovnih izmenjav s sorodnimi instituti 
in zavodi iz sosednjih držav. Tako smo lani obnovili večletne dogovore z geološkimi zavodi 
na Dunaju, v Budimpešti in v Zagrebu, obenem pa poteka tudi več bilateralnih projektov z 
zavodi in univerzami po celem svetu. 
 
Znotraj Slovenije se intenzivno povezujemo predvsem z univerzo in sorodnimi raziskovalnimi 
zavodi (NIB, ZAG, Kmetijski institut ...), s katerimi sodelujemo v raziskovalnih programih in 
projektih. Kot nosilna organizacija smo se prijavili tudi na dva evropska projekta, v več pa kot 
sodelujoča organizacija. Skupino naših strokovnjakov smo v lanskem letu obogatili z dvema 
novima doktorjema znanosti, nekaj naših znanstvenih sodelavcev pa sodeluje tudi pri 
predavanjih na NTF v Ljubljani in na Univerzi v Novi Gorici. 
 
V letu 2005 smo že tretjič podelili Lipoldova priznanja, poimenovana po prvem slovenskem 
geologu-montanistu, medaljo in plakete, s katerimi naš zavod vsako drugo leto izkaže 
priznanja za znanstveno-raziskovalne dosežke na polju geologije. 
 
Med pomembne dogodke, ki jih beležimo v letu 2005 štejemo tudi zamenjavo Upravnega 
odbora GeoZS v mesecu oktobru s strani našega upravitelja – Vlade RS. 
 
Geološki zavod Slovenije tako počasi stopa proti prvemu desetletju svojega delovanja. 
Zavedava se, da je pred nami trdo delo, začrtano z dolgoročnim Programom zavoda, vpetim v 
nacionalni raziskovalni program in sodobne evropske tokove. Seveda nam bodo tu pomagala 
le znanje in strokovne izkušnje, v veliki meri pridobljene v teku bogate zgodovine zavoda. 
 
Zazrta v prihodnost, z optimizmom gledava na nove izzive in ovire, ki se nahajajo pred nami, 
kajti premagovati jih, je moč pogumnih. In kolektiv Geološkega zavoda Slovenije to prav 
gotovo je. 
 
 
doc. dr. Bojan Ogorelec  dr. Marko Komac 

direktor 
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SHORT PRESENTATION OF GEOLOGICAL SURVEY OF SLOVENIA 
 
 
DEPARTMENTS 
 

SEDIMENTOLOGY, MINERALOGY AND PETROGRAPHY 
(3 researchers, 2 professional collaborators, 3 technical collaborators) 
 
The principal activity of the Division is basic research in sedimentology, mineralogy and 
petrology in the frame of the national research programme. In addition, the division performs 
to a limited degree research for ministries and for direct customers (laboratory analyses and 
smaller appraisals). Research is centred into systematic study of effusive, pyroclastic and 
metamorphic rocks, petrographic examination of limestone and dolomite samples, mineralogy 
of fine grained flysch rocks and loose sediments from Slovenia (sedimentologic examination 
of cave deposits from palaeolithic sites, study of karst cave clays, Quaternary sediments as the 
lake chalk, studies of recent marine deposits of the Trieste Bay and of deposits of the Bled 
Lake). The research of Division is interdisciplinarily linked with the research of other 
divisions of the Geologic Survey of Slovenia (geologic maps, mineral deposits, palaeontology 
and stratigraphy, geochemistry, environment, geothermy…). 
 
 

PALEONTOLOGY AND STRATIGRAPHY 
(3 researchers, 1 professional collaborator, 2 technical collaborators) 
 
The research from fields of palaeontology and stratigraphy of Palaeozoic, Mesozoic amd 
Caenozoic beds is predominantly of basic character, although it is supplemented, as a rule, by 
investigations for the needs of geologic mapping of Slovenia at 1:50,000 and by other applied 
research. Palaeontologic and biostratigraphic studies are concerned with  isolated microfauna 
of Triasssic and Palaeozoic beds, macroflora of Carboniferous beds, and micro- and 
macrofossils of various carbonate formations (biostratigraphic studies of carbonate rocks of 
External Dinarides, research of the P-T boundary, field studies and analyses of Lower Triassic 
beds, Middle and Upper Triassic beds, and of Triassic beds in the basement of the Adriatic-
Dinaric carbonate platform, conodont, ammonitic and algal zoning of Triassic basement of the 
Adriatic-Dinaric carbonate platform, comparisons of conodont assemblages in Slovenia, 
investigations of pelagic deposits of Croatia and Bosnia-Herzegovina, analyses of selected 
Triassic profiles in Karavanke). In addition, the research comprises studies of Tertiary and 
Quaternary geodynamics at the contact of Alps, Dinarides and Pannonian basin (Dynamic 
complex system of Tertiary in Slovenia), collaboration in producing the  geologic maps at 1: 
50,000, in applicative projects and appraisals for the market, and cooperation in  regional 
international projects concerned with problems of Tertiary and Quaternary geodynamics in 
the region. 
 
 

GEOLOGIC MAPS 
(3 researchers, 1 young researcher, 5 professional collaborators, 3 technical 
collaborators) 
 
The primary objectives of the Division are regional geologic studies and consecutive three-
dimensional presentation of the geologic structure at various scales. The activities are directed 
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into basic, applied and market-oriented projects. The division is actively occupied with 
elaboration of new generation geologic maps at 1:50,000, and, in addition, with other 
problems from the field of basic geology, geothermal energy, geohazards and other geology 
related fields.  
 
The principal product, the basic geologic maps, are on one hand the synthesis of achievements 
of all geologic disciplines on the territory in question, while on the other hand they represent 
the necessary basis for all additional basic and applied research in the field of geology and of 
a number of other natural sciences. The research can be subdivided into the following main 
areas: 

 Elaboration of basic and thematic geologic maps – systematic coverage of 
Slovenia's national territory in the sense of recording and documenting the geologic 
phaenomena,  

 Basic geologic, stratigraphic and palaeontologic research, 
 Basic research in the field of geothermy, 
 Geology oriented protection of nature, monitoring of larger impacts on the 

environment, 
 Preparing of geologic bases for potentiality assessment of sites for geothermal 

energy exploitation, 
 Preparing of geologic bases for protection of groundwaters, 
 Preparing of geologic bases for mineral prospecting. 

 
 

MINERAL RESOURCES 
(4 researchers, 1 young researcher, 5 professional collaborators, 2 technical 
collaborators) 
 
Activities of the Division are directed to research in mineral resources, and they consist of 
exploration, study of genesis, estimation of reserves and quality of raw materials, impacts of 
mining and processing on the environment and subsequent remediation of degraded areas. 
With respect to the presence of deposits and their exploitation, the priority in Slovenia goes to 
exploration of non-metallic commodities, natural and technical stone and coal. The research 
comprises activities from  studies of existing data across field work (directing of exploratory 
drilling and mine workings, detailed mapping, various measurements in the field, sampling 
for laboratory examinations) to processing of collected data and their interpretation. In 
addition, also sedimentologic studies of Neogene sedimentary rocks and Young Pleistocene 
cave deposits in Palaeolithic stations are performed. Further, the division offers support to the 
mining authorities with the following activities: input to preparing and coordinating the 
national programme of managing the mineral commodities, preparing the assessment of its 
environmental acceptability, accompanying acceptance of European directives concerning 
mining and  mining waste management, implementation of accepted directives in the 
Slovenian circumstances, active membership and cooperation in EU  institutions and 
participation in seminars and workshops, elaboration of yearly balance of reserves and 
sources of mineral commodities, acquisition, processing and presentation of pertaining data  
in the GIS environment for all exploration and exploitation areas, maintaining the 
adiminstrative and geological database on all bearers of mining rights, preparing professional 
appraisals in elaboration of land use plans for regions and communities, preparing directives 
and recommendations to location plans for larger objects of national importance (pipelines, 
communications, radioactive waste storage) and for location plans of mining objects 
(quarries), elaboration of recommendations in the field of mining and mineral commodities at 
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the stage of discussions at environmental conferences, and cooperation in preparing proposals 
of legal acts from the fields of mining and mineral commodities (preparing new regulations 
on classification and categorization of reserves and sources of solid mineral commodities,  
and of petrol and natural gas). 
 
 

GEOCHEMISTRY AND ENVIRONMENTAL GEOLOGY 
(2 researchers, 1 young researcher, 2 professional collaborators, 1 technical 
collaborator) 
 
The basic activity of employees of the Division is research and evaluation of natural and 
human impacts on the environment, especially in environmentally higher endangered parts of 
Slovenian territory. The division performs geochemical investigations for establishing the 
present state of geogenic and anthropogenically modified chemical composition of the Earth's 
materials by applying the appropriate up-to-date research methodology. The research results 
into assessments of environmental pollution with heavy metals as a consequence of past 
mining and metallurgy in Slovenia and abroad (Idrija, Sv. Ana-Podljubelj, Litija, Mežica, 
Jesenice, Ravne, Štore in Slovenia, Pliberk in Austria, Vareš and Zenica in Bosnia-
Herzegovina). A further part of investigations comprises research of geochemical properties 
of the Slovenian karst, of impact of human activities on groundwater, and of assuring clean 
water resources. The Division cooperates with the mining authorities in professional 
elaboration of geologic bases in mining projects, and in creation of informational 
infrastructure.  
 
 

GROUND WATERS – HYDROGEOLOGY 
(4 researchers, 2 young researchers, 5 professional collaborators, 11 technical 
collaborators) 
 
The Division covers a wide spectrum of basic and applied hydrogeological research topics the 
aim of which is the protection of groundwater resources and assuring their optimal use. The 
research comprises the drinking, mineral and thermal waters, the dynamics of groundwaters in 
high-mountainous aquifer structures, dynamics of pollutant migration in aquifers, studies of 
karst waters, development of analytical methods. The basic research is concerned with 
development of methodologies for locating, study, planning and use of waters, for their 
management and protection. In addition, also administrative services are carried out, as 
preparing concession documents for exploitation of groundwaters, preparation of 
hydrogeologic documentation for establishing drinking water protection areas, of 
documentation for solving the applications of clients, and of drafts for water permits, keeping 
the national base of hydrogeologic data for recording information on the ”groundwater 
bodies” of Republic Slovenia, and investigations of aquifers situated at frontiers. 
 
 

GEOLOGIC INFORMATION CENTRE 
(1 researcher (part time), 3 professional collaborators, 3 technical collaborators) 
 
The basic aim of the Centre is the establishment of an up-to-date information system that shall 
assure ti users the accessibility of geologic data and data of related branches in digital form. 
Data collected during various time intervals by numerous experts differ considerably 
according to methodology of their acquisition as well as to their quality. Thereof follows an 
additional goal of the programme, namely the standardisation of raw data before their 
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inclusion in the geologic information system with simultaneous preserving the maximum of 
contained information. Standardized data, merged in logical sets or groups, are transferred 
according to the established digitalisation procedure of input into databases of the Geologic 
Information System, a part of which they become. The Geologic Information System enables 
to all researchers of the GeoZS ordered and systematic acquisition, maintaining, storing and 
mediating of geologic and related data. 
 
The basic aim of the Geologic Information System is to support the Geologic Survey of 
Slovenia in carrying out its general infrastructural programme. In this frame the following 
activities take place:  
 

 Establishing and maintaining the internal network of computers and its protection 
from intrusions, 

 Maintaining the connection with internet and access to electronic mail, 
 Upgrading the computer system with a higher number of servers in order to assure 

undisturbed research work, 
 Establishing the archivation system (producing safety and archive copies) in order 

to increase the security of data storage, 
 Maintaining and updating the programme equipment, and 
 Maintenance of the internet sites. 

 
 

LIBRARY AND INFORMATION/DOCUMENTATION CENTRE 
(2 professional collaborators) 
 
The library of the Geologic Survey of Slovenia is considered a library of special importance.  
Its objective is to serve the users of the home institution, of the geological discipline in 
general and also of broader public with library materials and other sources of geologic 
information. This is the task of its library, documentation and information activities. The 
library contains close to 40,000 units of various library materials, including books. The 
materials cover all disciplines connected to geology and earth sciences in general. The library 
and its archives are open to domestic and external users. The users are kept informed on 
newly arrived items, and on use of electronic media, on-line catalogues and data available on 
internet sites.  
 
 

Unit of ADMINISTRATION 
(8 professional collaborators) 
 
By the Administration Unit that has to support the organisation of the Survey's activities, all 
services related to administration, legal, financial, accounting, personnel, and 
information/documentation matter, maintenance of infrastructure and other services of 
common interest are being performed.  
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FREE MARKET 
 
The Geological Survey of Slovenia offers its knowledge gathered through research in the 
frame of scientific projects and programmes also to customers from a wide variety of 
activities in Slovenia. The experts and scientists of the Geologic Survey cooperate with 
recognized companies and agencies (DDC - Consulting and Engineering Company, DARS – 
Company for Motorways in Republic Slovenia, RUŽV - Uranium mine of Žirovski vrh, 
ARAO –Agency for Radioactive Waste, NEK – Nuclear Powerplant Krško, the Consortium 
of municipalities from the region of Goriška and Južna Primorska, Thermal Springs Ptuj and 
other thermal water touristic objects, Holding Slovenske Elektrarne, the Velenje Colliery, the 
Trbovlje-Hrastnik Collieries, various communal organisations, the Union Brewery, etc.) 
 
INTERNATIONAL COOPERATION 
 
In the frame of our research we cooperate in common international projects with geologic 
surveys of Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Finland, Great Britain, 
Germany, Hungary, Montenegro, Norway, Poland and U.S.A., and with universities in 
Trieste, Zagreb, Graz, Vienna, Erlangen, Brno, Leoben, Heidelberg, Naples, Rijeka, Sarajevo, 
Budapest and Belgrade, and with research institutions at home (Institute Jožef Stefan, Institute 
for Health Protection Maribor, Institute for Environmental Protection, National Chemistry 
Institute, National Institute for Biology, Biotechnical Faculty, Faculty for Natural Sciences 
and Engineering) and abroad (Geoteam, Gleisdorf, Austria, Danish Hydraulic Institute, 
Copenhagen, Denmark, Joanneum Research Institute, Graz, Austria, Studiecentrum voor 
Kernenergie, Mol, Belgium, International Group for Tracing Hydrology ATH, USA Forest 
Service Research and Development, Rocky Mountains Research Station, USA, Institute of 
Agriculture, Skopje, Macedonia, ATOMKI Institute, Debrecen, Hungary, AIST, Tsukuba, 
Japan, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, France, Geological-
Palaeontological Institute and Museum, Berlin, Germany, Museum für Naturkunde, Berlin, 
Germany, IGS, Triest, Italy). 
 
The researchers of GeoZS have taken part in the following more recent international 
programmes and projects: 

 IGCP 386, Response of the ocean - atmosphere system to past global changes 
 IGCP 393, Neritic events at the Middle/Upper Eocene boundary 
 IGCP 428, Past climate change inferred from the analysis of the underground 

temperature field 
 IGCP 429, Organic matter in major environmental issues 
 COST Action 625: 3-D Monitoring of Active Tectonic Structures,  
 CERGOP project: Crustal Movements in the Eastern Alps and the North 

Mediterranean,  
 Maps of Circum Pannonian Terranes, a part of IGCP 467 project 
 INTERREG III B ALPINE SPACE 
 INTERREG III A 
 INTERREG IIIB CADSES 
 IUGS/IAGC, Geochemical baselines, FOREGS Geochemical Atlas of Europe  

 
EDUCATION ACTIVITIES AND EDITING 
 
Researchers of the Geologic Survey of Slovenia actively cooperate in undergraduate and 
graduate education programmes of two universities, namely the Geology Department, Faculty 
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of Natural Sciences and Technology of the University in Ljubljana, and with the School of 
Environmental Sciences of the University in Nova Gorica.  
 
The Geologic Survey of Slovenia edits the journal GEOLOGIJA (ISSN 0016-7789), a 
scientific publication that has been issued for fifty years, publishing scientific and 
professional papers from various disciplines of geology and related fields. 
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PREDSTAVITEV GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE 
 
Sedež Geološkega zavoda Slovenije se nahaja na Dimičevi ulici 14 v Ljubljani. 
 

 
 

Stavba Geološkega zavoda Slovenije na Dimičevi 14 v Ljubljani. 

Poslanstvo 
 
Geološki zavod Slovenije je javni raziskovalni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija, 
ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. Njegov osnovni 
namen je zagotoviti čim boljše poznavanje geološke zgradbe ozemlja Republike Slovenije in 
zbiranje, vodenje ter posredovanje geoloških podatkov. Zapletena geološka zgradba 
slovenskega ozemlja, ki je posledica stičišča treh velikih tektonskih enot: Alp, Dinaridov in 
Panonskega bazena, narekuje njegovo raznolikost in bogatost, obenem pa predstavlja 
strokovnjakom s področja geologije večje izzive. 
 
Zavod kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod opravlja temeljno in aplikativno 
raziskovanje, skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Nacionalnega 
raziskovalnega programa, izvaja javno službo v obliki raziskovalnih programov ter aktivno 
sodeluje z univezami pri izvajanju dodiplomskih in podiplomskih izobraževalnih programov. 
Vsa predstavljena področja predstavljajo zaokroženo celoto raziskovalnega dela, za katero je 
pričakovati, da bo v svetu aktualna še v naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako 
pomembna, da obstaja državni interes, da se na tem področju dolgoročno raziskuje.  
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Geološki zavod Slovenije se vključuje v domačo in mednarodno znanstveno raziskovalno 
dejavnost, se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini, tako sledi 
smernicam in trendom razvoja geoloških znanosti v svetu ter jih soustvarja. Istočasno 
zagotavlja zavod vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos 
raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene kulture in 
obveščanje javnosti. 
 
 

Organiziranost 
 

Vodstvo v letu 2005 
Direktor 
Doc. dr. Bojan Ogorelec 
 
Pomočnik direktorja 
Mag. Milan Bidovec 

Upravni odbor v letu 2005 
Dejan Flakus – predsednik; Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (od 22. 9. 
2005) 
Prof. dr. Stanko Buser – član; Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (od 22. 9. 2005) 
Mag. Maja Šubic – članica; Ministrstvo za gospodarstvo (od 22. 9. 2005) 
Mag. Nina Mali – članica; Geološki zavod Slovenije (od 21. 3. 2005) 
Dr. Marko Komac – član; Geološki zavod Slovenije (od 21. 3. 2005) 
Slavica Skobir – predsednica; Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (do 22. 9. 
2005) 
Mag. Renato Vidrih – član; Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (do 22. 9. 2005) 
Erik Potočar – član; Ministrstvo za gospodarstvo (do 22. 9. 2005) 
Dr. Janko Urbanc – član; Geološki zavod Slovenije (do 21. 3. 2005) 
Mirka Trajanova – članica; Geološki zavod Slovenije (do 21. 3. 2005) 

Znanstveni svet v letu 2005 
Doc. Dr. Mihael Brenčič – predsednik 
Dr. Miloš Bavec – član 
Dr. Mateja Gosar – članica 
Dr. Bogomir Jelen – član 
Dr. Marko Komac – član 
Dr. Miha Mišič – član 
Doc. dr. Dragomir Skaberne – član 
Dr. Slavko Vekoslav Šolar – član 
Doc. dr. Bojan Ogorelec – direktor 
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Organizacijske enote  
Za izvajanje dejavnosti je Geološki zavod Slovenije organiziran v sledeče organizacijske 
enote oziroma službe. 

 OE Sedimentologija, mineralogija in petrologija 
 OE Paleontologija in stratigrafija 
 OE Geološke karte 
 OE Mineralne surovine 
 OE Geokemija in geologija okolja 
 OE Podzemne vode – hidrogeologija 
 OE Geološki informacijski center 
 Geološke strokovne službe 

 
Geološki zavod Slovenije je registriran za opravljanje naslednjih dejavnosti: 
K/72.400 Omrežne podatkovne storitve, 
K/ 73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja, 
K/ 73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije, 
K/ 74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve 

in kartiranje, 
K/ 74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje, 
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje, 
DE/22.11 Izdajanje knjig, 
DE/22.13 Izdajanje revij in periodike, 
M/80.301 Višje strokovno izobraževanje, 
M/80.302 Visoko strokovno izobraževanje 
M/80.303 Univerzitetno izobraževanje 
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n., 
O/92.511 Dejavnost knjižnic. 
 
Geološki zavod Slovenije v okviru svoje dejavnosti opravlja poleg znanstveno raziskovalne 
dejavnosti tudi naloge geološke strokovne službe v naslednjem obsegu: 

 geološke raziskave nacionalnega pomena, zbira in posreduje geološke podatke in 
dokumentacije za namene splošne geološke evidence ter izdeluje geološke karte in 
drugo geološko dokumentacijo v skladu s predpisi na področju varstva okolja, 

 pripravlja strokovne geološke podlage za namene podeljevanja rudarskih pravic in 
izdelovanja programov gospodarjenja z mineralnimi surovinami v skladu s predpisi 
o rudarstvu, izdeluje bilance stanja mineralnih surovin in izdeluje druge strokovne 
podlage za upravne naloge države na področju rudarstva, 

 pripravlja strokovne podlage v zvezi s plazljivimi območji, 
 pripravlja evidence podzemnih voda ter v zvezi s tem strokovne podlage za načrte 

upravljanja z vodami, vodne pravice in varovanje podzemnih voda, 
 vzpostavlja in vzdržuje geološki informacijski sistem. 

 
V okviru geološke strokovne službe in infrastrukturne dejavnosti se na Geološkem zavodu 
Slovenije: 

 zbira, preverja, urejuje in posreduje geološke podatke, 
 vodi podatkovne baze, 
 vodi strokovni in materialni arhiv vseh geoloških raziskav državnega ozemlja, 
 izvaja geološki nadzor in 
 pripravlja strokovne podlage iz dejavnosti zavoda za potrebe državne uprave. 
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V upravno-organizacijski oz. enoti podpore poslovanja se izvajajo upravno pravne, finančno 
računovodske, kadrovske, administrativne, informacijsko dokumentacijske, vzdrževalne in 
druge naloge skupnega pomena, potrebne za izvajanje dejavnosti Geološkega zavoda 
Slovenije (skupne službe, knjižnica, INDOK, arhiv, uredništvo revije Geologija in 
založništvo). 
 

 
 

Organizacijska shema Geološkega zavoda Slovenije. 
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Zaposleni 
 
Geološki zavod Slovenije je ob koncu leta 2005 zaposloval 84 znanstvenikov in raziskovalcev 
ter strokovno in tehnično osebje. 
 

Stopnja izobrazbe Izobrazba Število % 
IX doktorat 20 23,8 
VIII magisterij 8 9,5 
VII visoka 22 26,1 
VI višja 2 2,4 
V srednja 21 25,0 
IV-III ostalo 11 13,2 
Skupaj  84 100 

 
Na Geološkem zavodu Slovenije je bilo ob koncu leta 2005 petdeset (59,4 %) delavcev z 
visoko izobrazbo (VII-IX stopnje), dva (2,4 %) z višjo izobrazbo, enaindvajset (25 %) s 
srednjo izobrazbo in enajst (13,2 %) zaposlenih z nižjo izobrazbo. Izobrazbena struktura 
zaposlenih je bila v letu 2005 višja kot v predhodnem letu. Na GeoZS smo v letu 2005 
zaposlili dve novi sodelavki (mlado raziskovalko in tehnika), ena sodelavka pa je bila 
invalidsko upokojena. 
 
Ob koncu leta 2005 so imeli status mladega raziskovalca trije mladi inženirji, status MR brez 
financiranja pa dva raziskovalca. V letu 2005 se je v raziskave na GeoZS vključila ena nova 
mlada raziskovalka na področju geokemije okolja. 
 
 

Zgodovina in pomembnejši mejniki 
 
Po tem, ko so geologijo slovenskega ozemlja že preučevali geologi avstrijskega geološkega 
zavoda, je vlada LR Slovenije 7. maja 1946 (Ur. l. LRS št. 34/46) s sklepom ustanovila 
Geološki zavod za Slovenijo v okviru Ministrstva za industrijo in rudarstvo. Le-ta je po 
decentralizaciji gospodarstva leta 1950 prešel pod upravo Sveta za energetiko in ekstraktivno 
industrijo LR Slovenije in bil 8. julija istega leta z odredbo vlade preimenovan v Upravo LR 
Slovenije za geološke raziskave. 
 
V začetnem obdobju je bilo v Sloveniji le pet geologov, zaposlenih na visokih šolah, tako da 
so geološke naloge opravljali predvsem visokošolski profesorji in študentje. Leta 1952 so z 
univerze prišli prvi diplomirani geologi in zavod je lahko pričel normalno delovati. 
 
Uprava LR Slovenije za geološke raziskave se je 4. julija 1952 združila s Podjetjem za 
globinsko vrtanje v Geološki zavod LR Slovenije v Ljubljani, ki se je istega leta ustalil v 
prostorih na Parmovi 33. 
 
Geološki zavod LR Slovenije v Ljubljani je bil leta 1954 (Ur. l. LRS št. 28/54) razglašen za 
finančno samostojno ustanovo in preimenovan v Geološki zavod Ljubljana. Kot takšen je 
moral svoj program dela prilagajati zahtevam gospodarskih organizacij, posledica česar je bila 
tudi nagla rast števila zaposlenih. Tako je od štirih zaposlenih v letu 1947 to število naraslo na 
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347 v letu 1959 in se približalo številu 3.000 v letu 1980. Skladno s tem se je povečevalo tudi 
število poslovnih prostorov na različnih lokacijah. 
Leta 1974 se je Geološki zavod Ljubljana znotraj razdelil na tri enote:  

 Geologija, geotehnika in geofizika  
 Geotehnična in rudarska dela  
 Rudnik urana Žirovski vrh 

 
Leta 1979 pa se omenjene tri enote nadalje razdelile in nastalo je šest TOZD-ov:  

 Geologija, geotehnika in geofizika  
 Rudarska dela  
 Geotehnična dela  
 Vrtalno minerska dela  
 Strojna proizvodnja in vzdrževanje  
 Komercialna dejavnost in skupne službe  

 
Zaradi razdrobljenosti poslovnih prostorov in zaradi odpovedi na Parmovi ulici 33 se je leta 
1989 Geološki zavod Ljubljana preselil v novo poslovno stavbo na Dimičevi 14. 
 
Po Zakonu o podjetjih iz leta 1990 se je šest enot Geološkega zavoda Ljubljana preoblikovalo 
v šest samostojnih podjetij, združenih v interesno združenje Geološki zavod Ljubljana:  

 Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko  
 Podjetje za rudarska dela  
 Podjetje za geotehnična dela  
 Podjetje za vrtanje in miniranje  
 Podjetje za strojno proizvodnjo in vzdrževanje  

 
Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko je prevzel vlogo nacionalnega geološkega 
zavoda in je leta 1991 na podlagi Zakona o zavodih (Ur. l. RS št. 12/91) postal javni zavod. 
 
Ob reorganizaciji koncem leta 1998 (Ur. l. RS št. 66/98) se je Inštitut za geologijo, geotehniko 
in geofiziko preoblikoval v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije in gospodarsko 
družbo Geonženiring, d. o. o.  
 
S sklepi vlade iz leta 2002 (Ur. l. RS št. 88/2002), leta 2003 (Ur. l. RS št. 49/2003) in leta 
2006 (Ur. l. RS št. 11/2006) se je Geološki zavod Slovenije izoblikoval v javno raziskovalno 
organizacijo kot jo poznamo danes. 
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Struktura financiranja dejavnosti Geološkega zavoda Slovenije 
 
V letu 2005 se je dejavnost Geološkega zavoda Slovenije financirala iz več virov. 
Prevladujejo proračunska sredstva s 73,4 % deležem, od tega MVZT (Ministrstvo za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo) z 49,2 % deležem, MOP (Ministrstvo za okolje in prostor) s 
16,0 % deležem, MG (Ministrstvo za gospodarstvo) s 7,4 % deležem in od MORS 
(Ministrstvo za obrambo R Slovenije) z 0,9 % deležem. 
 
Na trgu smo pridobili 26,6 % sredstev. 22,8 % delež vseh prihodkov GeoZS smo pridobili od 
direktnih naročnikov preko javnih in direktnih naročil ter 3,7 % delež iz proračunov občin. 
Sredstva občin vodimo kot tržna sredstva, čeprav po izvoru sodijo k proračunskim sredstvom. 
Dobljena so preko naročil in javnih razpisov, vendar od njih plačujemo 20 % DDV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porazdelitev sredstev financiranja Geološkega zavoda Slovenije v letu 2005. 

 
 

Porazdelitev sredstev financiranja Geološkega zavoda Slovenije v letih od 2003 do 2005. 

60,9% 
47,7% 49,1%

13,0% 
23,8% 16,0%

26,1% 27,4% 26,6%

7,4% 
1,0%1,2%

0
% 

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005

 
MVZT

 
MOP  MG (pred 2005 v sklopu MOP)  MORS in druga ministrstva  Trg

MVZT 49,2%

MOP 
16,0% 

MG
7,4%

MORS
0,9%

TRG 
26,6% 

MVZT MOP MG MORS TRG 



Letno poročilo 2005 

20  Geološki zavod Slovenije 

Sodelovanje zaposlenih Geološkega zavoda Slovenije v pedagoških 
programih 
 
Skladno s poslanstvom o aktivnem sodelovanju z univezami pri izvajanju dodiplomskih in 
podiplomskih izobraževalnih programov, so v letu 2005 naslednji zaposleni na Geološkem 
zavodu Slovenije sodelovali v pedagoških programih: 
 
Univeza vLjubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo 

 Doc. dr. Mihel Brenčič 
 Doc. dr. Bojan Ogorelec 
 Doc. dr. Dragomir Skaberne 
 Asist. dr. Marko Komac 

 
Univerza v Novi Gorici, Šola za znanosti o okolju 

 Doc. dr. Dragomir Skaberne 
 
 

Sodelovanje z Naravoslovnotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani pri 
uvajanju študentov geologije v delovne procese Geološkega zavoda 
Slovenije in opravljanju delovne prakse 
 
V letu 2005 je na Geološkem zavodu Slovenije opravljalo obvezno delovno prakso 14 
študentov v skupnem obsegu 1120 delovnih ur. Študenti so skozi delovno prakso spoznavali 
delovne procese na področju geologije in parktične rešitve problematik, ki se v njih 
pojavljajo. 
 
 

Nagrade in priznanja 
 
V letu 2005 je Geološki zavod Slovenije že tretjič zapored podelil priznanja in častne nazive 
posameznikom za znanstveno-raziskovalne in razvojne dosežke na področju geologije, ter 
posameznikom in organizacijam za zasluge pri razvoju geološke znanosti in stroke. 
 
Lipoldove plakete podeljujemo posameznikom ali skupinam za znanstveno-raziskovalne 
dosežke na področju geologije za obdobje zadnjih dveh let. 
 
Lipoldove medalje podeljujemo občasno posameznikom, ki s svojim delom v daljšem 
časovnem obdobju bistveno prispevajo k razvoju geološke znanosti. 
 
Naziv Častni član Geološkega zavoda Slovenije podeljujemo posameznikom kot priznanje 
za pomembne dosežke na področju raziskav, ki se opravljajo na GeoZS, ali za pomembne 
zasluge pri uveljavitvi GeoZS doma in v svetu, ali za uspešno sodelovanje z GeoZS. 
 
Častno listino Geološkega zavoda Slovenije podeljujemo organizacijam kot priznanje za: 
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 zasluge pri razvijanju sodelovanja med GeoZS in drugimi organizacijami doma in v 
svetu, 

 pomembne prispevke pri uveljavljanju geoloških raziskav, še posebno tistih, ki se 
odvijajo na GeoZS, 

 posebna prizadevanja, ki so pripomogla k uveljavitvi GeoZS doma in v svetu. 
 

Nagrajenci v letu 2005: 

Lipoldovi plaketi: dr. Miloš Bavec in dr. Marko Komac 

Lipoldova medalja: prof. dr. Simon Pirc 

Častna člana Geološkega zavoda Slovenije: Avgust Čebulj in Karel Grad 

Častna listina Geološkega zavoda Slovenije: Agencija za radioaktivne odpadke 
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ODDELKI GeoZS V LETU 2005 
 

Oddelek Sedimentologija, mineralogija in petrologija  

 
Vodja doc.dr. Bojan Ogorelec, univ.dipl.inž.geol. 
 
Raziskovalci 
1. dr. Polona Kralj, univ.dipl.inž.geol. 
2. dr. Miha Mišič, univ.dipl.inž.geol. 
 
Strokovni sodelavci 
1. Bernarda Bole, univ.dipl.inž.geol. 
2. Mirka Trajanova, univ.dipl.inž.geol. 
 
Tehniški sodelavci 
1. Andrej Stopar 
2. Mladen Štumerger 
3. Stane Zakrajšek 
 
 
Osnovno dejavnost oddelka predstavljajo temeljne raziskave s področja sedimentologije, 
mineralogije in petrologije v okviru nacionalnega raziskovalnega programa. 
 
V manjši meri izvajamo tudi posamezne naloge za druga ministrstva in direktne naročnike. Tu 
so zajete laboratorijske analize in manjša strokovna poročila 
 

Raziskovalni program in projekti MVZT – ARRS 
 
Raziskave v letu 2005 v okviru programa Sedimentologija in mineralne surovine (P1-0025) 
predstavljajo v večjem delu nadaljevanje sistematičnega proučevanja litološke sestave kamnin 
in nevezanih usedlin slovenskega prostora iz preteklih let, interdisciplinarno pa se te 
povezujejo tudi z drugimi geološkimi programi in projekti (geološke karte, mineralne 
surovine, paleontologija in stratigrafija, geokemija, ekologija, geotermija idr.). 
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Težišče raziskav v okviru programa so: 

 Mezozojske karbonatne kamnine Slovenije (mikrofacies, paleookolje nastanka in 
njihova diageneza): raziskave so zajele plitvomorske formacije na Dinarski in Julski 
karbonatni platformi in globjevodne formacije Slovenskega jarka zahodne Slovenije 
ter karbonatna masiva Pece in Uršlje gore. Posebno podrobno smo raziskovali 
apnence na meji perm/trias in kreda/terciar. 

 Paleogenske kamnine JZ Slovenije: v tisku je pregled razvoja paleocenskih 
karbonatnih formacij (monografija o geologiji Centralne Evrope, obdobje paleogen). 

 Terciarne predornine in piroklastiti SV Slovenije (Goričko, Smrekovški masiv, 
Kozjansko). 

 Metamorfne kamnine severno od Periadriatskega lineamenta – območja Pohorja in 
Strojne (petrografija, radiometrične datacije kamnin z metodo K-Ar): raziskave 
potekajo v sodelovanju z Geološkim zavodom iz Budimpešte in Inštitutom 
ATOMKI iz Debrecina. 

 Sedimentološke raziskave jamskih usedlin iz paleolitskih postaj Potočka zijalka in 
Herkove peči: raziskave potekajo v sodelavi z Univerzo v Ljubljani in Akademijo 
znanosti z Dunaja). 

 Mineralogija finozrnatih flišnih kamnin južne Slovenije ter kraških jamskih glin: 
raziskave v sodelavi z Univerzo iz Brna in ZRC SAZUjem iz Ljubljane. 

 Kvartarni sedimenti (jezerska kreda) v Srpenici pri Kobaridu sodelava z Univerzo 
na Dunaju. 

 Študij recentnih morskih usedlin Tržaškega zaliva (vrtina v Bonifiki pri Kopru) ter 
sedimenta Blejskega jezera: raziskave potekajo v sodelavi z Morsko biološko 
postajo v Piranu.  

 
Raziskovalno delo skupine se smiselno dopolnjuje in koordinira z drugimi programi in 
projekti znotraj GeoZS, predvsem z geološkimi kartami (Geološka karta Kozjanskega 
1 : 50.000, v izdelavi je tolmač; Geološka karta Selške doline 1 : 50.000, Geološka karta 
Krške kotline 1 : 25.000) in študijami za geotermijo. Številni petrografski, litološki in 
terensko-geološki podatki so tudi gradivo za nadaljnjo obdelavo v okviru geološkega 
informacijskega centra Geološkega zavoda Slovenije (GIC). 
 
Bilateralni projekti 

 BI-AT/04 – 05-017 – Mlajšekvartarni jezerski sedimenti v Srpenici ter njihova 
uporaba za kemijo, 

 BI-RU/05-07-006 – Nastanek zeolitov v hidrotermalno aktivnih geoloških okoljih. 
 

Raziskave za MG – DE/Sektor za rudarstvo 
 
V okviru raziskav, katere izvaja Geološki zavod Slovenije za Sektor za rudarstvo oddelek 
izvaja petrografske raziskave vzorcev karbonatnih kamnin. 
 

Delo na trgu 
 
Sodelavci oddelka so bili vključeni v projekte, ki jih je financiralo gospodarstvo, in sicer: 

 Petrografske, mineraloške in granulometrijske preiskave vzorcev iz vrtin na 
območju plazu hidrometalurške jalovine Boršt (investitor RUŽV). 
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 Preiskave glinastega sedimentnega materiala za tesnilne plasti na Borštu (lokacije 
Jazbec/Jak, Moravče in Volčja Draga). 

 Ljubljanska obvoznica (predor Šentviški hrib in depo v AC pentlji na Brodu) – 
petrografija in mineralogija. 

 Za hidrogeološke objekte smo obdelali: vrtino za termalno vodo – Mislinjska 
Dobrava (MD 1/05), vrtino Mirna (Dan 2/05) ter vrtino Metlika (Met 1/04, 
dopolnilne raziskave za objavo). 

 Za NEK in skladiščenja nizko ter srednje-radioaktivnih odpadkov smo obdelovali 
prodni zasip Krške kotline. 

 Sodelovali smo pri študiji glinastih formacij v Sloveniji za skladiščenje visoko-
radioaktivnih odpadkov (investitor ARAO). 

 

Mednarodno sodelovanje 
 
V okviru neformalnih bilateralnih sodelav se povezujemo in sodelujemo na skupnih projektih 
in objavah in sicer z geološkimi zavodi z Dunaja, Budimpešte in Zagreba ter z Univerzami v 
Trstu, Zagrebu, Grazu, Dunaju, Erlangenu, Brnu in Leobnu. 
 
Udeleženi smo bili v naslednjih IGCP-UNESCO projektih: 

 IGCP 386 Response on the ocean/atmosphere system to past global changes 
 IGCP 249 Organic matter in major environmental issues 
 IGCP 393 Neric Middle/Upper Eocene boundary 

 

Ostalo 
 
Vabljena predavanja na mednarodnih konferencah 
Na mednarodnem kongresa ISWA (Int. Sediment-Water Association), ki je potekal avgusta 
2005 na Bledu, smo predstavili skupaj z NIB-om uvodno predavanje o sedimentu Blejskega 
jezera in njegovi antropogeni poluciji. 
 
Sodelovanje v učnem procesu 
V študijskem programu na NTF Univerze v Ljubljani sodelujemo s predavanji (doc.dr. Bojan 
Ogorelec, predmet Regionalna geologija), mentorstvom pri izdelavi zaključnih del (doktorska 
disertacija Bojana Otoničarja, diplomsko delo Julijana Bratuna) ter pri študentskih 
ekskurzijah in taborih (npr. ”Geotabor 05” na Boču).  
 
Uredništvo 
Sodelavca oddelka predstavljata jedro uredništva revije GEOLOGIJA (doc.dr. Bojan 
Ogorelec je glavni in odgovorni urednik, Bernarda Bole je tehnična urednica), katere 
izdajatelj je Geološki Zavod Slovenije, sodelujemo pa tudi kot član v strokovnih uredniških 
odborih v tujih geoloških revij (Acta Geologica Hungarica, Geologia Croatica, Rudarsko-
geološko-naftni zbornik) ali priložnostnih strokovnih vodičih tujih in domačih ekskurzij. 
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Oddelek Paleontologija in stratigrafija 

 
Vodja dr. Tea Kolar Jurkovšek, univ.dipl.inž.geol. 
 
Raziskovalci 
1. dr. Mirko Jelen, univ.dipl.inž.geol. 
2. dr. Bogdan Jurkovšek, univ.dipl.inž.geol. 
 
Strokovni sodelavci 
1. Helena Rifelj, univ.dipl.inž.geol. 
 
Tehniški sodelavci 
1. Marija Petrovič 
2. Štefanija Štefanec 
 
 
Oddelek izvaja raziskave s področja paleontologije in stratigrafije paleozojskih, mezozojskih 
in kenozojskih plasti. Raziskave so pretežno temeljnega značaja, vendar se praviloma 
dopolnjujejo z raziskavami za potrebe Geološke karte Slovenije 1:50.000 in z aplikativnimi 
raziskavami.  
 

Raziskovalni program in projekti MVZT – ARRS 
 
Paleontološke in biostratigrafske raziskave so usmerjene v proučevanje izolirane mikrofavne 
triasnih in paleozojskih plasti, makroflore karbonskih plasti ter mikro- in makrofosilov 
različnih karbonatnih formacij Tržaško-komenske planote. Drugi del raziskav obsega 
proučevanje terciarne in kvartarne geodinamike na stičišču Alp, Dinaridov in Panonskega 
bazena. Raziskave, ki jih izvaja oddelek so vsebinsko razdeljena na dva dela, in sicer: a) 
raziskave paleozoika in mezozoika ter b) raziskave terciarja. 
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a) Raziskave paleozoika in mezozoika 
 
Raziskave potekajo v okviru programa Regionalna geologija (P1-0011, vodja dr. B. 
Jurkovšek) in temeljnega projekta Regionalna geologija Slovenije (J1-6665, vodja dr. B. 
Jurkovšek). 
 
V okviru biostratigrafskih raziskav karbonatov Zunanjih Dinaridov so opravljene terenske 
raziskave na širšem prostoru aptijsko-albijske megasekvenčne meje med brsko in povirsko 
formacijo. Geološko kartiranje za Geološko karto severnega dela Tržaško-komenske planote, 
ki smo ga zaradi celovitosti karbonatnega kompleksa razširili do eocenskega vipavskega fliša, 
je v zaključni fazi. Večji del karte je že v postopku računalniškega zajema v merilu 1:5.000. 
Zaključene so tudi terenske raziskave ob slovensko–italijanski meji med Brestovico in 
Mirnom, ki so dale nova spoznanja o geološki zgradbi severnega Krasa, zlasti o medsebojnih 
odnosih spodnjekrednih formacij in o strukturno-tektonskih razmerah na širšem prostoru 
vodnega zajetja Brestovica. Razširjen in pospešen je bil obseg del na izdelavi geološke karte 
severnega Krasa, na prostoru med Opatjim selom in Štanjelom. Pospešene raziskave naj bi 
čimprej privedle do računalniškega zajema čistopisnih rokopisnih geoloških kart v merilu 
1:50.000 in do tiska nove karte severnega dela Tržaško–komenske planote v sklopu geološke 
karte Slovenije 1:50.000. Zaradi kvalitetnejšega dela sta bila v raziskave vključena vrhunska 
analitika akademik prof. dr. Ivan Gušić in doc. dr. Blanka Cvetko Tešović. O vzporednih 
rezultatih biostratigrafskih in paleontoloških raziskav smo poročali na simpozijih Mesozoic 
fishes, Madrid in 4th International Symposium on Lithographic Limestone and Plattenkalk, 
Eichstätt/Solnhofen (Cavin et al. 2005, Jurkovšek & Kolar-Jurkovšek 2005). V tisk je oddan 
članek – poglavje v knjigi Erlanger Earth Science Conference Series (Springer Verlag). 
 
Raziskave P-T meje na Idrijsko-Žirovskem ozemlju so v polnem teku. Znotraj permsko-
triasnega intervala smo ugotovili prisotnost konodotne vrste Hindeodus parvus, ki označuje 
sistemsko mejo in tako prvič v Sloveniji neposredno paleontološko dokazali permsko-triasno 
mejo. O preliminarnih rezultatih smo poročali na mednarodnem simpoziju Triassic 
Chronostratigraphy and Biotic Recovery, Chaohu na Kitajskem (Kolar-Jurkovšek & 
Jurkovšek 2005). V tisk je oddan članek o paleontološki določitvi P-T meje na osnovi prvega 
pojava konodotne vrste Hindeodus parvus (Kolar-Jurkovšek & Jurkovšek). 
  
V okviru bilateralne sodelave Slovenija-Hrvaška 2004-05 ”Evolucija jadransko-dinarske 
karbonatne platforme – biostratigrafske raziskave mezozojskih plasti”, vodja projekta dr. B. 
Jurkovšek, so zaključene terenske raziskave in analitika spodnjetriasnih plasti Gorskega 
Kotarja, srednje- in zgornjetriasnih plasti severozahodne Hrvaške ter triasnih plasti planine 
Svilaja v podlagi jadransko-dinarske karbonatne platforme. O nekaterih rezultatih smo 
poročali na mednarodnih srečanjih (Jelaska et al. 2005, Grgasović et al. 2005). Del rezultatov 
je že tiskan (Goričan et al. 2005) ali v obliki člankov oddan v tisk.  
 
V sklopu bilateralne sodelave in v zamenjavo za kredno mikropaleontološko analitiko je naša 
skupina prevzela triasno analitiko in biostratigrafske raziskave triasnih plasti na področju 
planine Svilaja (Hrvaška). Izdelana je bila konodontna conacija za triasno podlago jadransko-
dinarske karbonatne platforme, ki jo bomo v prihodnje nadgradili še z amonitno in algno 
conacijo. Članek New Ladinian ammonoids from Mt. Svilaja (External Dinarides, Croatia) 
avtorjev M. Balini, B. Jurkovšek & T. Kolar-Jurkovšek je v zaključni fazi.  
 
Zaradi primerjave konodotnih združb v Sloveniji z združbani na širšem prostoru (številne 
konodontne vrste so kozmopolitski fosili), so bile raziskave razširjene tudi na pelagične plasti 
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Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, kjer konodotna analitika ni razvita. S tem smo pridobili 
dragocene podatke za dopolnitev conacije in paleogeografske razširjenosti kondontnih združb.  
 
V okviru medvladnega programa znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko 
Slovenijo ter Srbijo in Črno goro za leto 2005-2006 z naslovom ”Permsko-triasna meja v 
Sloveniji in Srbiji – študij in biostratigrafska primerjava mejnih in spodnjetriasnih plasti” so 
zaključena terenska dela na P-T profilu Komirić. Članek avtorjev Sudar, Jovanović & Kolar-
Jurkovšek je že oddan v tisk. 
 
Že pred letom 2003 smo pričeli skupne raziskave s poljskimi paleobiologi na izbranih triasnih 
profilih Karavank. V letu 2005 smo zaključili mikropaleontološke raziskave rabeljskih plasti 
v Košutinem narivu in na osnovi konodontov, foraminifer in alg podali bioconacijo karnijskih 
plasti ter izvedli rekonstrukcijo konodotnega aparata Nicoraella (Kolar-Jurkovšek et al. 2005). 
Druga raziskava obravnava fosilne vrste in pogled na dinamiko sedimentacijskega okolja 
karnijskih plasti mežiškega prostora (Kaim et al. 2005). 
 
Kljub kadrovsko in finančno oslabljenem potencialu biostratigrafskih in paleontoloških 
raziskav na GeoZS v zadnjih letih bo osnovno vodilo skupine za paleozoik in mezozoik še 
naprej intenzivno delo na regionalno geoloških raziskavah, predvsem na geološki karti 
Slovenije 1:50.000 in nadaljevanje vseh začetih biostratigrafskih in paleontoloških raziskav. 
V ta namen je bilo vzpostavljeno trdno sodelovanje z nekaterimi priznanimi tujimi 
strokovnjaki zlasti na osnovi izmenjave mikropaleontološke analitike. Konodonti v svetu 
prevzemajo vlogo amonitne kronostratigrafije, s tem se odpirajo številne nove možnosti 
sodelave z državami, ki teh raziskav nimajo razvitih.  
 

b) Raziskave terciarja 
 
Raziskovalci stratigrafije terciarja so sodelovali v (1) programu Sedimentologija in mineralne 
surovine s projektom Dinamični kompleksni sistem terciarja v Sloveniji, (2) v podprojektu 
Geološka karta Krške kotline 1 : 50 000 temeljnega projekta Regionalna geologija Slovenije 
(3) v projektu Geološkega zavoda Slovenije "Overview of Geological data for deep repository 
for radioactive waste in argillaceous formations in Slovenia", (4) v meddržavnem slovensko-
madžarskem projektu "Cenozoic evolution and disintegration of basins in the Sava folds 
region (central and eastern Slovenia, southwestern Hungary: an integrated geological, 
palaeontological, and geophysical study" in (5) v avstrijskem projektu "Organic rich Miocene 
rocks in the Lavattal Basin and Oligo/Miocene rocks in the Alpine Foreland Basin".  
 
V okviru programa smo izdelali model dinamičnega kompleksnega sistema terciarja za 
osrednjo in vzhodno Slovenijo in razvoja sistema skozi čas ter model stratigrafske 
organizacije in strukture z visoko ločljivostjo. Oba modela smo uredili kot samostojno 
poglavje v knjigi Geology of Central Europe, ki je v pripravi. Prvi model, ki je pomembna 
znanstvena ugotovitev v deformiranju robov tektonskih plošč v Sredozemlju, smo predstavili 
na dveh mednarodnih konferencah "Patterns and processes in the Neogene of the 
Mediterranean region", 12th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene 
Stratigraphy, International Union of Geological Sciences na Dunaju in na 7th Workshop on 
Alpine Geological Studies v Opatiji.  
 
Za podprojekt "Geološka karta Krškega kotline 1 : 50.000" smo izdelali sodoben stratigrafski 
model za Krško kotlino. Model je sedaj v pripravi za tisk. Za uporabniški projekt "Overview 
of Geological data for deep repository for radioactive waste in argillaceous formations in 
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Slovenia" smo uporabili v raziskovalnem programu pridobljeno novo znanje ter postavili 
formalno stratigrafsko klasifikacijo sedimentarnih zapolnitev kenozojskih bazenov osrednje in 
vzhodne Slovenije. 
 
V meddržavnem slovensko-madžarskem projektu "Cenozoic evolution and disintegration of 
basins in the Sava folds region (central and eastern Slovenia, southwestern Hungary: an 
integrated geological, palaeontological, and geophysical study" smo pričeli s tektonsko-
sedimentološkimi raziskavami, ki predstavljajo novo temeljno raziskovanje pri nas. Tudi 
rezultate tega raziskovanja smo predstavili na mednarodni konferenci "Patterns and processes 
in the Neogene of the Mediterranean region", 12th Congress of Regional Committee on 
Mediterranean Neogene Stratigraphy, International Union of Geological Sciences na Dunaju. 
Del rezultatov raziskav dezintegracije kenozojskih bazenov pa smo predstavili v članku "Post 
Early Pontian counterclockwise rotation in the SW corner of the Pannonian basin", sprejetem 
v tisk pri Geologica Carpathica. V avstrijskem projektu "Organic rich Miocene rocks in the 
Lavattal Basin and Oligo/Miocene rocks in the Alpine Foreland Basin" smo sodelovali z 
raziskavami foraminiferne biokronostratigrafije in foraminiferne paleoekogije za razumevanje 
nastanka sedimentnih kamnin v Lavanttalskem bazenu, bogatih z organsko snovjo.  
 
Po več letih raziskovanja pohorskega metamorfnega, magmatskega in sedimentarnega 
kompleksa smo v slovensko-madžarskem timu, pripravili objavo o paleomagnetskih vidikih 
razvoja kompleksa z naslovom "Formation, uplift and tectonic integration of a Periadriatic 
intrusive complex (Pohorje, Slovenia) as reflected in magnetic parameters and 
palaeomagnetic directions" in jo oddali v tisk pri Geophysical Journal International.  
 

Ostalo 
 
Vidnejši dosežki 
V Sloveniji prvič paleontološko dokazana permsko-triasna meja po veljavnih mednarodnih 
merilih (Subcommission on Triassic Stratigraphy of the ICS/IUGS). 
 
Sodelovanje v učnem procesu 
Tekoče vklapljanje rezultatov raziskav v učni proces srednjih šol in Univerze: učbeniki 
geoloških (paleontologija) in bioloških predmetov (botanika, zoologija).  
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Oddelek Geološke karte 

 
Vodja: dr. Miloš Bavec, univ.dipl.inž.geol. 
 
Raziskovalci 
1. dr. Bogomir Celarc, univ.dipl.inž.geol. 
2. dr. Stevo Dozet, univ.dipl.inž.geol. 
 
Mladi raziskovalec 
1. Matevž Novak 

 
Strokovni sodelavci 
1. mag. Marijan Poljak, univ.dipl.inž.geol. 
2. mag. Dušan Rajver, univ.dipl.inž.geol. 
3. Matevž Demšar, univ.dipl.inž.geol. 
4. Uroš Premru, univ.dipl.inž.geol. 
5. Martin Toman, univ.dipl.inž.geol. 
 
Tehniški sodelavci 
1. Staša Čertalič 
2. Djurdja Patrčević 
3. Stojanka Stojanova 
 
 
Primarna dejavnost oddelka so regionalne geološke raziskave ter z njimi povezana 
tridimenzionalna predstavitev geološke zgradbe v različnih merilih.  
 
Glavni produkt so osnovne geološke karte, ki so po eni strani sinteza spoznanj vseh geoloških 
ved na določenem ozemlju, po drugi strani pa predstavljajo osnovo za vse nadaljnje temeljne 
in aplikativne raziskave na področju geologije in mnogih drugih naravoslovnih ved. V 
grobem lahko razdelimo raziskave, katere izvaja oddelek, na naslednje glavne sklope: 

 izdelovanje temeljnih in tematskih geoloških kart - sistematsko pokrivanje 
slovenskega prostora v smislu evidentiranja in dokumentiranja geoloških pojavov, 

 temeljne geološke, stratigrafske in paleontološke raziskave, 
 temeljne raziskave s področja geotermije, 
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 geološka naravovarstvena spremljava večjih posegov v prostor, 
 izdelovanje geoloških osnov za oceno potencialnosti posameznih območij za 

izkoriščanje geotermalne energije, 
 izdelovanje geoloških osnov za raziskovanje podzemnih vod, 
 izdelovanje geoloških osnov za izkoriščanje mineralnih surovin. 

 
Delovanje sodelavcev oddelka Geološke karte je bilo v letu 2005 enakovredno usmerjeno v 
raziskovalne, aplikativne in tržne projekte. Nadaljevali smo delo pri izdelavi nove generacije 
geoloških kart v merilu 1 : 50.000, ob tem pa smo aktivno delovali tudi na ostalih nalogah s 
področij temeljne geologije in geotermalne energije. 
 

Raziskovalni program in projekti MVZT – ARRS 
 
Sodelavci oddelka smo bili v letu 2005 vključeni v več temeljnih in aplikativnih raziskovalnih 
programov in projektov. 
 
Regionalna geologija (P1-0025) je raziskovalni program, v okviru katerega izvajamo temeljne 
geološke raziskave na območju Slovenije. V programskem obdobju 2004 - 2008 bomo 
dokončali delo na območjih Krasa, Grosupljega in Suhe Krajine, Krške kotline ter Selške 
doline. Končni rezultat teh raziskav so osnovne in tematske geološke karte ter objave v 
znanstveni literaturi. V letu 2005 smo ob sodelovanju široke skupine raziskovalcev iz GeoZS 
in ZRC SAZU dokončali Standard za grafično predstavitev geoloških kart. Standard bo v letu 
2006 recenziran in predan v uporabo. 
 
Regionalna geologija (J1-6665) Slovenije je tudi temeljni raziskovalni projekt, ki je vsebinsko 
komplementaren s programom Regionalna geologija.  
 
Aplikativni raziskovalni projekt Geohazard - razvoj metodologije za oceno geološko pogojene 
nevarnosti (L1-5233) je bil končan ob koncu leta 2005. V okviru projekta smo na primeru 
občine Bovec razvili metodologijo za določanje geološko pogojene nevarnosti, ki je 
neposredno uporabna za prostorsko načrtovanje na nivoju lokalnih skupnosti. 
 
V okviru podoktorskega projekta dr. Bogomirja Celarca Bazenska evolucija in stratigrafska 
korelacija triasnih razvojev slovenskih Južnih Alp (Z1-7714), začel se je v drugi polovici leta 
2005, bo vzpostavljena korelacija med triasnimi razvoji slovenskih Južnih Alp s poudarkom 
na ”dogodkovni geologiji”.  
 
Tektonskosedimentna analiza in evolucija velenjskega bazena (L2-6514) je aplikativni 
raziskovalni projekt, v okviru katerega bo do konca projektnega obdobja opisana tektonsko 
pogojena sedimentna evolucija velenjskega bazena in analiza sedimentnih faciesov. 
 
Biostratigrafija mlajšega paleozoika Dovžanove soteske je naslov doktorske disertacije 
Matevža Novaka, ki je v letu 2005 kot mladi raziskovalec zaključil z raziskavami, disertacijo 
pa bo zagovarjal v letu 2006. 
 
V letu 2005 smo zaključili bilateralni projekt z R. Avstrijo: Mlajšekvartarni jezerski sedimenti 
v Srpenici ter njihova uporaba za paleoklimatske in paleookoljske rekonstrukcije ter oceno 
geohazarda (BI-AT/04-05-017). Začeli smo z izvajanjem bilateralnega projekta z R. 
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Makedonijo z naslovom Seizmološko opazovanje konstrukcij v odvisnosti od geoloških 
pogojev (BI-MK/04-06-15). 
 

Raziskave za MOP –ARSO 
 
Karta aktivnih prelomov v Sloveniji je del naloge Izdelava geoloških kart, ki jo opravljamo za 
MOP-ARSO. Na podlagi različnih terenskih in kabinetnih analiz izdelujemo karto aktivnih 
prelomov, ki bo podlaga seizmotektonskem modelu Slovenije. V okviru naloge Izdelava 
geoloških kart smo dokončali tudi izdelavo digitalne baze geoloških podatkov in končali 
testno vnašanje podatkov. 
 

Raziskave za MORS 
 
Za Ministrstvo za obrambo in ARRS izvajamo Ciljni raziskovalni projekt z naslovom Atlas 
značilnih odbojev od potencialno nevarnih podpovršinskih objektov, vključno z 
neeksplodiranimi bojnimi sredstvi v odvisnosti od geološke sestave tal. 
 

Raziskave za MG – DE/Sektor za rudarstvo 
 
V okviru programa raziskav Geološkega zavoda Slovenije za potrebe Sektorja za rudarstvo 
pri MG že vrsto let izvajamo raziskave po posameznih občinah: ocenjujemo obstoječe stanje 
(potencialnost zalog in virov ter prostorskih danosti, infrastrukturno izgradnjo in omejitve), 
hkrati pa tudi evidentiramo nova potencialna nahajališča tehničnega in naravnega kamna. 
Rezultati naloge v prvi vrsti služijo občinam pri inventarizaciji površinskih odkopov, ki jih bo 
treba v prihodnje sanirati. Obenem so rezultati naloge podlaga in pomoč pri prostorskem 
planiranju in razvoju posameznih občin pri zagotavljanju zadostne surovinske baze. 
 

Delo na trgu 
 
Kot vodilni ali sodelujoči partnerji smo izvajali številne aplikativne naloge. Težišče tega dela 
so predstavljale izdelave geoloških osnov za različne namene (zajem pitne vode in 
geotermalne energije, odlagališča, potencialnost za izkoriščanje mineralnih surovin), ocene 
geotermalne potencialnosti posameznih območij v Sloveniji ter naravovarstveni geološki 
nadzor na nekaterih avtocestnih gradbiščih. Izpostavljamo nekaj največjih projektov: 

 Pregled geoloških podatkov za globinsko shranjevanje visoko in srednje 
radioaktivnih odpadkov v glinastih formacijah. 

 Pregled in vrednotenje mineralnih surovin za gradbeništvo na območju RS. 
 Strukturno tektonski nadzor na odsekih AC Hrastje - Lešnica in Šentvid - Koseze. 
 Geološke in geotermalne raziskave za zajem termalne vode na območju krajinskega 

parka Lahinja v občini Črnomelj. 
 Geološka zgradba na območju pregrad Mola in Padež/Suhorca. 
 Geološke, hidrogeološke in geotermalne raziskave na območju Medvod. 
 Analiza možnosti zajema termalne vode na območju Blaguškega jezera. 
 Geotermalna vrtina P-3 na Ptuju. 
 Geotermalna vrtina Jan1 v Janežovcih. 
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Mednarodno sodelovanje 
 
Na mednarodnem področju smo bili vključeni v naslednje projekte: 

 COST Action 625: 3-D Monitoring of Active Tectonic Structures,  
 CERGOP project: Crustal Movements in the Eastern Alps and the North 

Mediterranean,  
 Maps of Circum Pannonian Terranes, del projekta IGCP 467, 
 NATO znanstveni projekt: Povezanost zračnih in talnih temperatur v treh različnih 

podnebnih regijah, 
 pripravljalna faza projekta Transtermal (INTERREG III A). 

Ostalo 
 
Sodelovanje v učnem procesu UL NTF, Oddelkom za geologijo 
Kot zunanji sodelavci smo izvedli naslednja predavanja in terenske vaje na Oddelku za 
geologijo: 

 predavanje Paleozoik Slovenije, 3. letnik, 
 predavanje Paleontologija fuzulinidnih forminifer, 4. letnik, 
 predavanje Pleistocenski sedimenti v Sloveniji, 4. letnik, 
 terenske vaje Paleozoik Karavank, 4. letnik, 
 terenske vaje Poledenitvena zgodovina Bleda in okolice, 4. letnik. 

 
Poljudna predavanja 
Sodelavci oddelka so pripravili več poljudnih predavanj, objavljali prispevke v poljudni 
literaturi (Delova riloga Znanost) in se pojavljali s prispevki ali intervjuji v elektronskih 
medijih (Radio Slovenija). 
 
Sodelovanje z domačimi in mednarodnimi institucijami 
Pri izvajanju projektov smo bili formalno povezani z Univerzo v Ljubljani, s katero 
sodelujemo tudi pri izvajanju pedagoškega dela ter z ZRC SAZU, neformalno pa sodelujemo 
s praktično vsemi sorodnimi domačimi organizacijami. V tujini smo najbolj intenzivno 
sodelovali z Geološkimi zavodi Avstrije, Nemčije in Madžarske ter z Inštitutom za geološke 
raziskave v Zagrebu. Razen tega smo v tem letu sodelovali z Centre National de la Recherche 
Scientifique, Pariz, Geological-Palaeontological Institute and Museum, Berlin, Museum für 
Naturkunde, Berlin, IGS Trst ter nekaterimi drugimi institucijami.  
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Oddelek Mineralne surovine 

 
Vodja mag. Duška Rokavec, univ.dipl.inž.geol. 
 
Raziskovalci 
1. dr. Magda Čarman, univ.dipl.inž.geol. 
2. dr. Ladislav Placer, univ.dipl.inž.geol. 
3. doc.dr. Dragomir Skaberne, univ.dipl.inž.geol. 
4. dr. Slavko Šolar, univ.dipl.inž.geol. 
 
Mladi raziskovalec 
1. Gorazd Žibret, univ.dipl.inž.geol. 
 
Strokovni sodelavci 
1. Miloš Markič, univ.dipl.inž.geol. 
2. Andreja Senegačnik, univ.dipl.inž.geol. 
3. Jože Vesel, univ.dipl.inž.geol. 
4. Jožef Štih, dipl.org. 
 
Tehniški sodelavci 
1. Vida Pavlica 
2. Duška Živanović 
 
 
Raziskave oddelka so osredotočene na mineralne surovine, predvsem odkrivanje, 
ugotavljanje zalog in njihove kvalitete, način nastanka, vplive pridobivanja in predelave na 
okolje ter potek sanacij po pridobivanju.  
 
Glede na naravne danosti in ekonomiko izkoriščanja so v našem prostoru prioritetne raziskave 
nekovinskih mineralnih surovin, naravnega in tehničnega kamna, ter premoga. Raziskave 
potekajo od kabinetnega študija obstoječih podatkov preko terenskega dela (spremljava 
raziskovalnega vrtanja, rudarskih del in gradnje infrastrukturnih objektov, detajlno kartiranje, 
različne terenske meritve, vzorčenje za potrebe laboratorijskih preiskav), do obdelave zbranih 
podatkov in njihove interpretacije. 
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Raziskovalni program in projekti MVZT – ARRS 
 
Na oddelku izvajamo temeljne in aplikativne raziskave v okviru programa Sedimentologija in 
mineralne surovine (P1 - 0025), ter projekta Tektonsko sedimentna analiza in evolucija 
Velenjskega bazena (L2 - 6514)  
 
V sklopu programa smo nadaljevali s sedimentološkimi terenskimi raziskavami neogenskih 
sedimentnih kamnin na severnem obrobju Krškega polja. Na zelo pokritem območju med 
Rako na vzhodu in Bizeljskim na zahodu smo skonstruirali in vzorčevali tri pregledne profile, 
ki jih bomo v nadaljevanju laboratorijsko obdelali. Te raziskave potekajo v okviru širših 
regionalnih raziskav Krškega polja in njegovega obrobja. 
 
Nadaljevali smo tudi raziskave mlado pleistocenskih jamskih sedimentov v paleolitskem 
nahajališču Divje babe I. V teh sedimentih so v določenih horizontih povečane količine 
fosfatnih agregatov in breč s fosfatnim vezivom – cementom. Količina fosfatnih agregatov 
ima zelo visoko pozitivno korelacijo z drobci kosti jamskega medveda. Ti so ponekod zelo 
številni in predstavljajo bistveni del sestave sedimenta. Ker predpostavljamo, da predstavljajo 
kosti velik del izvora fosfata, ki nastopa v agregatih in kot cement breč, smo mineraloško in 
geokemično raziskali različno ohranjene kosti različno starih osebkov jamskega medveda in 
za primerjavo dve recentni kosti rjavega medveda. Kosti gradi hidroapatit. Ta je v močneje 
spremenjenih kosteh bolje kristaliziran kot v manj spremenjenih. V kemični sestavi izstopa 
visoka koncentracija predvsem Zn in Cu v kosteh neonatov, v primerjavi s kostmi starejših 
osebkov jamskega medveda. Podrobnejši podatki so v pripravi za objavo. 
 
V okviru raziskav za sanacijo odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt, Rudnika Žirovski 
vrh javno podjetje za zapiranje rudnika urana, smo makroskopsko preiskali jedra dveh 
raziskovalnih vrtin. Vrtini sta bili vrtani v zgornjem delu odlagališča in sta v jedrih zajeli 
klastične kamnine karnijske starosti, ki so podlaga odlagališča hidrometalurške jalovine. 
 
Naša dejavnost na področju raziskav domačih premogov obsega: petrologijo premogov in 
geologijo nahajališč premogov. Ta obravnava geološko zgradbo posameznih premogišč, 
vrednotenje lastnosti, pogojev nastanka ter zalog premogov. Pri tem je bil dan velik poudarek 
na povezavi geotehniških lastnosti z drugimi lastnostmi sestave in zgradbe, ki so pomembne 
za morebitno pridobivanje premogov in spremljajočih surovin ter sanacijo ali vzpostavitev 
nove namembnosti z rudarjenjem degradiranih območij. Večletne raziskave se nanašajo 
predvsem na uporabne petrografske raziskave velenjskega lignita v zvezi z ugotavljanjem 
območij v lignitnem sloju, ki so potencialno bolj ali manj nevarna za izbruhe plinov. 
 
Bilateralni SLO – ZDA projekt 2004 – 2005 (BI-US/04-05/15): ”Vrednotenje življenjskega 
cikla površinskih kopov v kontekstu trajnostnega gospodarjenja z viri”,  
Sodelava v bilateralnem projektu SLO - BIH (BI-BA/04-05-009): ”Težke kovine v okolju kot 
posledica rudarjenja in topilništva v preteklosti”.  
 

Raziskave za MG – DE/Sektor za rudarstvo 
 
Tudi v letu 2005 smo delovali kot strokovna podpora Sektorju za rudarstvo in izvajali naloge 
s sledečo vsebino in tematiko:  

 dodelava in usklajevanje državnega programa gospodarjenja z mineralnimi 
surovinami, priprava ocene okoljske sprejemljivosti le-tega, spremljanje sprejemanja 
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evropskih direktiv s področja rudarstva in rudarskih odpadkov, implementacija 
sprejetih direktiv v naših razmerah, sodelovanje in aktivno članstvo v institucijah 
EU ter udeležba na delavnicah in seminarjih, 

 izdelava letne bilance o zalogah in virih mineralnih surovin,  
 zajem, obdelava in prikaz razpoložljivih grafičnih podatkov v GIS okolju za vse 

pridobivalne in raziskovalne prostore (v katastrskem merilu), ki predstavljajo 
grafično podporo obstoječe ”baze koncesionarjev”, 

 dograditev relacijske baze upravnih in geoloških podatkov vseh nosilcev rudarske 
pravice, priprava preglednih kart (M 1:250.000) s točkovnim in poligonskim 
prikazom pridobivalnih/raziskovalnih prostorov.  

 za potrebe izdelave Strategij prostorskega razvoja in Prostorskih redov občin smo 
pripravili 69 strokovnih mnenj v smislu smernic in priporočil pri načrtovanju 
prostorskih planov regij in posameznih občin ter podali smernice in predloge k 
posameznim državnim lokacijskim načrtom za večje objekte državnega pomena 
(plinovodi, komunikacijske poti, skladišče radioaktivnih odpadkov) ter za lokacijske 
načrte za posamezne rudarske objekte (kamnolome). Priporočila s področja 
rudarstva oz. mineralnih surovin podajamo že v fazi razprav na prostorskih 
konferencah. 

 sodelava pri sestavi predlogov podzakonskih aktov s področja rudarstva in 
mineralnih surovin (priprava dveh novih pravilnikov o klasifikaciji in kategorizaciji 
zalog in virov trdnih mineralnih surovin ter nafte in naravnih plinov). 

 

Delo na trgu 
 
“Klasične“ geološke raziskave so vpete v program MVZT, izvajamo pa jih tudi po naročilu 
investitorjev (pravni in fizični gospodarski subjekti) z namenom pridobitve detajlnih 
geoloških podatkov o nahajališčih tako za nova perspektivna nahajališča kot za obstoječe 
odkope s podeljeno rudarsko pravico ter njihove širitve. Slednje obsegajo: 

 geološke raziskave perspektivnih nahajališč mineralnih surovin (naravni kamen, 
tehnični kamen), z opredelitvijo kakovosti surovin in izračunom zalog in virov; 
izdelava pripadajoče strokovne projektne dokumentacije za posamezna nahajališča s 
podeljeno rudarsko pravico;  

 evidentiranje, ocena stanja in vrednotenje nahajališč tehničnega kamna t.j. vseh 
manjših občasno delujočih in opuščenih površinskih kopov tehničnega kamna, v 
preteklem letu smo ”prevetrili” občine Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica; 

 temeljno in aplikativno raziskovanje petroloških značilnosti velenjskega lignita in 
nekaterih drugih premogov; 

 pregledno obravnavanje geologije slovenskih premogišč; 
 sledenje gradbenih del na odsekih AC tras Klanec-Srmin, Razdrto-Vipava na 

Primorskem z namenom evidentiranja in vrednotenja naravne geološke dediščine;  
 izvedenska mnenja o količini, kakovosti in vrednosti nelegalno odvzete mineralne 

surovine ter določitev okoljske škode. 
 Za Agencijo za radioaktivne odpadke smo v sklopu študije Pregled glinastih 

formacij v Sloveniji pripravili pregled grödenske formacije ter paleocenske in 
eocenske flišne formacije. Poleg tega smo podali geološko zgradbo širše okolice 
Rudnika urana Žirovski vrh. 
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Mednarodno sodelovanje 
 
Konferenca “Sustainable Development Indicators in the Minerals Industry“, Aachen, maj 
2005 -predstavitvi: “Local Scale Minerals Sustainability Indicators: A Case of too much and 
too little Information“ in “Minerals Planning Policies in Europe“ /soavtor/; soavtor tudi 
prispevka “Regional, National And Continental Minerals Indicators Projects: commonalities 
and differences in process and product“. 
Sodelovanje na sestankih delovne skupine “RAW MATERIALS SUPPLY GROUP“ 
Udeležba na TAIEX delavnici “Mining – Health, Safety and Environmental regulatory issues 
in the European Union“, November 2005, Mišloc, Madžarska. 
Aktivna udeležba na PECOMINES delavnici “Risk Based Inventory“ po direktivi o rudarskih 
odpadkih, November 2005, Krakov, Poljska. 
 

Ostalo 
 
Sodelovanje v učnem procesu 
Član našega oddelka (doc.dr. Drago Skaberne) predava v na fakulteti NTF-smer geologija, v 
okviru predmetov “Sedimentologija“, za katerega je napisal tudi učno gradivo (scripta) in 
“Organske surovine“ ter na Politehniki v Novi Gorici pri predmetu Geologija. Naš 
raziskovalec je bil tudi mentor pri zagovoru doktorske disertacije mag. Igorja Rižnarja z 
naslovom “Geološka zgradba mejnega področja med Zunanjimi in Notranjimi Dinaridi 
vzhodne Slovenije“. 
 
V letu 2005 je naša sodelavka mag. Magda Čarman uspešno zaključila doktorski študij z 
disertacijo na temo “Vplivi in posledice gradbenih posegov v permokarbonskih klastičnih 
kamninah“.  
 
Vabljena predavanja v tujini 
Slavko V. Šolar: Gospodarenje mineralnim sirovinama u Sloveniji.- konferencija o strategiji 
mineralnih sirovina u rh, Otok Krk, 17.03.2005. 
Slavko V. Šolar: Sustainable mineral resource management and (land-use) planning in 
Slovenia.- TAIEX Workshop on “Eu Legislation & Initiatives Regarding Access To Mineral 
Resources In The Extractive Industry Sector” Krakow, Poland, June 13-15, 2005. 
Slavko V. Šolar: Indicator of sustainability for the mineral extraction industry – case study 
Slovenia.- Workshop “Indicator of Sustainability for Mineral Industry“ v okviru International 
Mineral Processing Congress (IMPC) Council, October 13-14, 2005, Antalya; Turkey. 
Slavko V. Šolar (Geological society of Slovenia – European Federation of Geologists; 
Geological Survey of Slovenia / Deborah J. Shields (USDA Forest Service): Expert input to 
sustainability policy: why geological data alone are not enough?- TAIEX Multi-county 
Workshop on EU Legislation and Initiatives regarding Training and Mobility of Professionals 
in the Field of Geology, Brussels, October 26-27, 2005. 
 
Vidnejša strokovna in znanstvena predavanja 
Duška Rokavec: Bilanca zalog in možnosti izkoriščanja mineralnih surovin, Posvetovanje 
Družbe za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, Izkoriščanje in raba mineralnih 
surovin , stanje in prihodnost, Gornja Radgona, 2005. 
Duška Rokavec, Gorazd Žibret: Environmental suitable choice of excavation cite for clay 
exploitation example of clay deposit in Pragersko, Posvetovanje Kamen 2005, Arandjelovac, 
oktober 2005. 
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Markič, M., Sachsenhofer, F, & Pezdič, J., 2005: Peat - water interactions and resulting 
characteristics of coals. - 10th Int. Symposium on the interactions between sediments and 
water, Bled, Slovenia. Povzetek v RMZ – Materials and geoenvironment no. 1, vol. 52, p. 
276, Ljubljana. 
Markič, M., 2005: Geology and characteristics of coals in Slovenia. - 6th European Coal 
Conference, Belgrade, Serbia and Montenegro. Povzetek v Abstract book , p.14. 
Črne, Alenka Eva, Skaberne, Dragomir, Šmuc, Andrej: Jurski neptunski dajki na 
Mangartskem sedlu, 17. posvetovanje slovenskih geologov, (Geološki zbornik, 18). 
Ljubljana, 2005. 
Skaberne, Dragomir, Goričan, Špela, Čar, Jože: Ladinijske vulkanogeno-sedimentne kamnine 
v kamnolomu Kamna Gorica, 17. posvetovanje slovenskih geologov, (Geološki zbornik, 18). 
Ljubljana, 2005. 
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Oddelek Geokemija in geologija okolja 

 
Vodja mag. Milan Bidovec, univ.dipl.inž.geol. 
 
Raziskovalci 
1. dr. Mateja Gosar, univ.dipl.inž.geol. 
2. dr. Robert Šajn, univ.dipl.inž.geol. 
 
Mlada raziskovalka 
1. Tamara Teršič, univ.dipl.inž.geol. 
 
Strokovni sodelavec 
1. mag. Tomaž Budkovič, univ.dipl.inž.geol. 
 
Tehniški sodelavec 
1. Zoran Klaič 
 
 
Osnovna dejavnost sodelavcev oddelka Geokemija in okolje je proučevanje, ločevanje in 
vrednotenje antropogenih in naravnih vplivov na okolje, predvsem v okoljsko bolj 
ogroženih delih slovenskega ozemlja.  
 
V letu 2005 je skupina nadaljevala v preteklih letih zastavljene raziskave, in sicer v okviru: 

a) Nacionalnega raziskovalnega programa, financiranega s strani MVZT, v enem 
programu, aplikativnih projektih in bilateralnih projektih s sosednjimi državami ter 

b) programa nalog za Sektor za rudarstvo pri Ministrstvu za gospodarstvo, 
c) raziskav za neposredne naročnike.  

 

Raziskovalni program in projekti MVZT – ARRS 
 
Geokemične raziskave raziskovalnega programa Podzemne vode in geokemija (P1-0020), ki 
ga vodi dr. Mateja Gosar, so bile usmerjene v spoznavanje sedanje, geogeno in antropogeno 
povzročene, kemične sestave površinskih materialov ob uporabi in razvoju sodobnih 



Letno poročilo 2005 

40  Geološki zavod Slovenije 

raziskovalnih metod. Obsegale so predvsem oceno onesnaženosti okolja s težkimi kovinami v 
okolju, ki so posledica rudarjenja in topilništva v preteklosti. 
 
V sklopu teh raziskav smo na širšem območju Idrije nadaljevali z raziskavami onesnaženih 
tal, podstrešnega prahu ter sedimentov reke Idrijce. Posebno pozornost smo posvetili obliki 
vezave živega srebra v tleh in podstrešnem prahu. Ocenili smo količino živega srebra, ki se je 
v 500-letnem obdobju rudarjenja odložila v poplavnih sedimentih. Onesnaženje z živim 
srebrom preučujemo tudi na območju nekdanjega rudnika Sv. Ana-Podljubelj. Na območju 
Litije smo nadaljevali s preučevanjem porazdelitev težkih kovin v okolju, ki so posledica 
delovanja rudnika in topilnice svinca.  
 
Del naših aktivnosti je bil usmerjen v preučevanje geokemičnih lastnosti slovenskega krasa 
(aplikativni projekt L1-6669-215 Geokemične, mineraloške in hidrogeološke lastnosti 
slovenskega krasa, nosilec dr. Robert Šajn). Zanima nas predvsem antropogeni vnos in prenos 
škodljivih snovi iz površinskih materialov v podzemno vodo in posredno v jamske sedimente. 
 
Sodelujemo tudi v aplikativnem projektu Tektonska in sedimentna analiza in evolucija 
velenjskega bazena ter v dveh hidrogeoloških projektih, ki proučujejo vplive človekove 
dejavnosti na podzemno vodo in zagotavljanje vodnih virov. 
 
Skupaj s hrvaškimi raziskovalci preučujemo vplive rudarjenja in topilništva na vsebnost 
težkih kovin v sedimentih reke Drave na območju od avstrijske meje do izliva Mure v Dravo 
(bilateralni projekt SLO - HR “Težke kovine v tleh na sedimentih reke Drave“, BI-HR/04-05-
031). Zaznali smo močno onesnaženost s težkimi kovinami, ki so posledica rudarske in 
topilniške dejavnosti na Koroškem (Mežica, Pliberk).  
 
V sodelovanju z bosansko-hercegovskimi raziskovalci (bilateralni projekt SLO - BiH “Težke 
kovine v okolju kot posledica rudarjenja in topilništva v preteklosti“, BI-BA/04-05-009) in 
srbsko-črnogorskimi raziskovalci (bilateralni projekt SLO - SCG “Težke kovine v okolju kot 
posledica rudarjenja in topilništva v preteklosti“, BI-SCG/05-06-29) preučujemo antropogene 
vplive v okolici opuščenih rudnikov in metalurških obratov ter pripadajočih odlagališč 
rudniške jalovine in topilniških žlinder v Bosni in Hercegovini (Zenica, Vareš), Srbiji in Črni 
gori) ter v Sloveniji (Jesenice, Ravne Štore). 
 
Sodelujemo pri raziskavah fosilnih jezerskih sedimentov pri Srpenici (bilateralni projekt SLO 
- AT “Mlajšekvartarni jezerski sedimenti v Srpenici ter njihova uporaba za paloklimatske in 
paleookoljske rekonstrukcije ter oceno geohazarda“, BI-AT/04-05-017) katerih cilj je 
določevanje geoloških, klimatskih in hidroloških dogodkov, ki se odražajo v različnih 
lastnostih jezerskih sedimentov.  
 

Raziskave za MG – DE/Sektor za rudarstvo 
 
Geološki zavod Slovenije že vrsto let izvaja različne naloge za Sektor za rudarstvo, ki se 
nahaja v sestavi ministrstva pristojnega za rudarstvo, v letu 2005 je to bilo Ministrstvo za 
gospodarstvo. Sodelavci oddelka izvajajo raziskave in druga dela v dveh sklopih nalog, to sta 
Izdelava strokovnih podlag in Informacijska infrastruktura. 
 
V prvem sklopu je bilo naše delo vezano na 20. člen EU Direktive o ravnanju z rudniškimi 
odpadki, ki predvideva, da vsaka država pripravi inventar tistih zaprtih, nedelujočih objektov 
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rudarske in druge ekstraktivne dejavnosti, ki že povzročajo resne negativne vplive na okolje 
ali utegnejo srednjeročno ali kratkoročno postati grožnja za okolje ali zdravje ljudi. Ob 
sodelovanju RSC Mežica smo zbrali podatke o večjih odlagališčih jamskih, flotacijskih in 
topilniških odpadkov in jih predstavili v podatkovni bazi, izdelani v GIS okolju. Na območju 
RSC Mežica se nahaja 34 večjih odlagališč odpadkov, ki izvirajo iz jamske in topilniške 
dejavnosti, 33 jih je na površju, eno se nahaja pod zemljo. Petnajst odlagališč vsebuje 
povišane vrednosti Pb, Zn in Mo (14 površinskih in podzemno odlagališče). Celotna količina 
odpadkov RSC Mežica znaša približno 7.000.000 m3. Poleg nazornega pregleda rudarskih 
odpadkov smo z omenjeno bazo dobili dobro podlago za nadaljnji študij vpliva odpadkov na 
okolje ter osnove za morebitne ukrepe. 
 
Drugi del aktivnosti oddelka je bil usmerjen v izpolnjevanje nalog, vezanih na Zakon o 
rudarstvu, ki je med drugim predpisal tudi izdelavo številnih podzakonskih aktov in izdelavo 
letne bilance mineralnih surovin. Koncem leta 2005 sta bila zaključena in oddana službi vlade 
za izdelavo zakonodaje Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih 
mineralnih surovin in Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov nafte, 
kondenzatov in naravnih plinov, katerih izdelava je trajala nekaj let. Izdelana je bila tudi 
Pregledna letna bilanca zalog in virov mineralnih surovin Slovenije, s stanjem 31.12.2004. 
 

Delo na trgu 
 

 Z raziskavami vplivov nekdanjega rudarjenja v Podljubelju na okolje (za občino 
Tržič) smo lahko ugotovili le nekolike povišane vrednosti težkih kovin samo v 
neposredni bližini topilnice in pri vhodu v rudnik. 

 Za DARS d.d. smo izvajali strukturno geološke spremljavo pri gradnji predora 
Trojane za pridobitev neodvisnega strokovnega mnenja o stanju predora. V njej smo 
sintetizirali popise čel v obeh ceveh predora, ki so jih posneli izvajalec GRASSETO 
(Italija) ter nadzornika ZAG in IRGO. Za obe cevi smo izdelali osnovno geološko 
dokumentacijo predora – tloris in osni prerez v merilu 1 : 100 ter skupni tloris obeh 
cevi ter osni prerez za vsako cev posebej do površine v merilu 1 : 1000.  

 Sodelovali smo pri izdelavi pregleda možnih lokacij za lokacijo odlagališča nizko in 
srednje aktivnih odpadkov, kjer smo obdelali lokacijo Brinje. 

 Z Oddelkom za hidrogeologijo ter Institutom Joanneum iz Gradca (Avstrija) smo 
sodelovali pri izdelavi končne oblike internetne geološke karte Karavank v merilu 
1 : 25 000.  

 

Mednarodno sodelovanje 
 

 Sredi leta 2005 je bil odtisnjen Geochemical Atlas of Europe – Part 1, ki predstavlja 
rezultat več kot desetletje trajajočega koordiniranega dela geokemikov večine 
evropskih držav. Odvijal se je pod okriljem IGCP projektov 259 in 360 ter na koncu 
Foruma evropskih geoloških zavodov - FOREGS. V pripravi je druga knjiga, 
zaključena naj bi bila koncem leta 2006, ki bo obsegala interpretacije geokemičnih 
kart ter številne dodatne podatke v obliki tabel, slik in posameznih razprav, kjer tudi 
aktivno sodelujemo. 

 V okviru Evropske komisije in Joint Research Centra (JRC) deluje ”Institute for 
Environment and Sustainability (IES)” v Ispri v Italiji. Njihov Oddelek za tla in 
odpadke (Soil and waste unit) je organiziral uvodno delavnico za projekt 
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PECOMINES II, katerega osnovni namen je izdelava metodologije za izdelavo 
inventarjev zaprtih objektov za ravnanje z odpadki iz rudarskih in drugih 
ekstraktivnih dejavnosti, ki ga predvideva Direktiva o ravnanju z odpadki iz 
rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti. Delovni naslov delavnice je bil 
”Methodological baselines and pilot studies for risk based inventories of mining 
sites”. Na delavnici smo sodelovali s predstavitvijo »Environmental Problems and 
Mining Waste in Slovenia”. Inštitut je v začetku decembra 2005 organiziral tečaj o 
uporabi GIS orodij in tehnik daljinskega zaznavanja pri izgradnji inventarja 
rudniških odpadkov (1st Pecomines Training Course on GIS and Remote Sensing 
Techniques for Mining Waste Inventory), ki se ga je udeležila tudi mlada 
raziskovalka oddelka Tamara Teršič. Tako smo se aktivno vključili v dogajanja, ki v 
zvezi z omenjeno direktivo potekajo v Evropski skupnosti.   

 Zvrsti živega srebra v tleh in podstrešnem prahu v Idriji in okolici raziskujemo v 
sodelovanju z Inštitutom za geokemijo okolja iz Heidelberga  

 
Sodelujemo tudi z: 

 Zveznim geološkim zavodom Avstrije na Dunaju, 
 Naravoslovno-matematično fakulteto v Sarajevu in  
 Hrvaškim geološkim inštitutom v Zagrebu. 

Ostalo 
 
Vidnejši dosežki 
Večkrat citirani članki: 
Šajn, Robert. Using attic dust and soil for the separation of anthropogenic and geogenic 
elemental distributions in an old metallurgic area (Celje, Slovenia). Geochem., explor. 
environ. anal., 2005, vol. 5, no. 1, str. 59-67. [COBISS.SI-ID 1110357] 
 
Žibret, Gorazd, Gosar, Mateja. Calculation of the mercury accumulation in the Idrijca River 
alluvial plain sediments. Sci. total environ.. Available on-line 7 November 2005, article in 
press, Corrected proof. 
 
Biester, Harald, Gosar, Mateja, Covelli, Stefano. Mercury speciation in sediments affected by 
dumped mining residues in the drainage area of the Idrija mercury mine, Slovenia. Environ. 
sci. technol.. [Print ed.], 2000, vol. 34, no. 16, str. 3330-3336. je bil v letu 2005 5-krat citiran 
na Web of Science. 
 
Vabljena predavanja na mednarodnih konferencah 
Gosar, Mateja, Šajn, Robert. Arsenic and other heavy metals enrichments in Slovenian soils. 
V: International Symposium Arsenic Contamination and Environmental Treatments, Seoul, 
2005. International Symposium Arsenic Contamination and Environmental Treatments.  
Rozman, J., Rožič, A., Budkovič, A., Budkovič, T.: The Punta Thurwieser rockfall on 18th 
september, 2004 – an eyewitness's description of the event. Predavanje na EGU – General 
assembly v okviru teme Natural Hazards v sekciji NH3.02 Large slope instabilities dne 29. 4. 
2005 na Dunaju. 
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Sodelovanje učnem procesu 
UL NTF, Oddelek za geologijo 
V okviru predmeta Ekonomska geologija za 4. letnik študentov geologije, katerega nosilec je 
prof. dr. Jože Pezdič, smo predavali o vplivih kovinskih rudnikov na okolje in nekaterih 
slovenskih primerih. 
V sodelovanju s prof. dr. Jožetom Pezdičem, smo kot somentorji sodelovali pri dveh 
diplomskih nalogah:  

 Tamara Teršič se je s svojo diplomsko temo vključila v tekoče delo raziskovalnega 
programa Podzemne vode in geokemija. Diplomirala je z delom z naslovom Vplivi 
nekdanjega rudarjenja v Podljubelju na okolje (somentorica dr. Mateja Gosar).  

 Mitja Orešnik je diplomiral z delom Geomedicina - vez med geologijo in njenimi 
vplivi na človeka: živo srebro v Idriji (somentor dr. Robert Šajn). 

 
Poljudna predavanja 
Občina Litija: Porazdelitev težkih kovin v tleh na območju občin Litija in Šmartno pri Litiji 
(Šajn & Gosar) 
Občina Tržič: Živo srebro v tleh na območju nekdanjega rudnika živega srebra Sv. Ana – 
Podljubelj (Teršič, Šajn & Gosar) 
Občni zbor društva prijateljev mineralov in fosilov: Vplivi nekdanjega rudarjenja v 
Podljubelju na vsebnosti težkih kovin v tleh (Teršič, Šajn & Gosar) 
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Oddelek Podzemne vode - Hidrogeologija 

 
Vodja mag. Nina Mali, univ.dipl.inž.geol. 
 
Raziskovalci 
1. dr. Mihael Brenčič, univ.dipl.inž.geol. 
2. dr. Mitja Janža, univ.dipl.inž.geol. 
3. dr. Branka Trček, univ.dipl.inž.geol. 
4. dr. Janko Urbanc, univ.dipl.inž.geol. 
 
Mladi raziskovalci 
1. Jure Krivic, univ.dipl.inž.geol. 
2. Jože Ratej, univ.dipl.inž.geol. 
 
Strokovni sodelavci 
1. mag. Andrej Lapanje, univ.dipl.inž.geol. 
2. mag. Joerg Prestor, univ.dipl.inž.geol. 
3. Miran Bizjak, univ.dipl.inž.geol. 
4. Rada Rikanovič, univ.dipl.geograf. 
 
Tehniški sodelavci 
1. Dragica Benčina 
2. Zmago Bole 
3. Jože Herič 
4. Marko Hoetzl 
5. Lidija Levičnik 
6. Tomislav Matoz 
7. Miroslav Medič 
8. Nada Pontelli 
9. Branimir Praprotnik 
10. Miha Slander 
11. Milan Strojan 
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Oddelek Podzemne vode - hidrogeologija s svojo dejavnostjo pokriva širok spekter temeljnih 
in aplikativnih raziskav s področja hidrogeologije, katerih cilj je zagotoviti čim boljšo izrabo 
in zaščito virov podzemne vode.  
 
Opravljamo raziskave s področja pitnih, mineralnih in termalnih vod. Temeljne raziskave so 
usmerjene v razvoj, izboljšave tehnologij in metodologij, ki jih uporabljamo za odkrivanje, 
poznavanje, načrtovanje, izkoriščanje ter upravljanje in zaščito podzemnih vod. 
 
Dejavnosti skupine za hidrogeologijo so bile v letu 2005 usmerjene v raziskave v okviru 
programa in projektov MVZT, v razvojno aplikativne raziskave v podporo implementacije 
vodne direktive in drugih strokovnih nalog za potrebe MOP-ARSO ter v izvedbo aplikativnih 
nalog za neposredne naročnike.  
 
 

Raziskovalni program in projekti MVZT – ARRS 
 
V okviru raziskav v programu Podzemne vode in geokemija (P1-0020-215) smo nadaljevali z 
vsemi dejavnostmi, ki smo jih zastavili v preteklih letih. Delo v okviru segmenta podzemne 
vode je bilo razdeljeno na naslednje sklope: raziskave mineralnih vod, cestnih sedimentov, 
vpliv urbanega okolja na podzemno vodo, dinamika podzemne vode v visokogorskih 
vodonosnih strukturah. V okviru teh sklopov smo nadaljevali s pridobivanjem podatkov na 
terenu ter z obdelavami že opravljenih meritev. V okviru terenskih opravil na območju 
urbanega lizimetra Pivovarne Union so se izvajale zvezne meritve osnovnih fizikalno-
kemijskih parametrov (temperatura, elektroprevodnost, nivo oziroma pretok podzemne vode), 
mesečno pa vzorčenje kemizma podzemne vodo in izotopske sestave. Hkrati z opazovanji v 
lizimetru se izvajajo tudi meritve v opazovalnih vrtinah na območju vodonosnika pod 
Rožnikom. V visokogorju so v letu 2005 potekala redna vzorčevanja izvirov z visokogorskimi 
zaledji. Na vzorcih izvirov določamo osnovne hidrokemijske parametre (pH, 
elektroprevodnost, HCO3

-, vsebnosti kalcija, magnezija, natrija, kalija, nitratov, sulfatov, 
kloridov) in pa izotopsko sestavo kisika v izvirskih vodah. Na območju Sorškega polja prav 
tako izvajamo redna vzorčevanja podzemnih vod, namen teh aktivnosti je ugotoviti 
hidrokemijske ter izotopske značilnosti podzemnih območij. V letu 2005 je bila posebna 
pozornost posvečena onesnaženju z nitrati. V ta namen je bilo izvedeno sondiranje večjega 
števila vrtin z ionsko selektivno nitratno sondo, ki omogoča določitev vsebnosti nitratov v 
celotnem profilu vrtine. S temi raziskavami želimo natančneje preučiti naravne 
hidrodinamske pogoje vodonosnika, ki definirajo razširjanje polutantov v vodonosniku.  
 
Na oddelku za hidrogeologijo pod našim vodenjem izvajamo štiri aplikativne raziskovalne 
projekte, ki jih sofinancirajo gospodarstvo in drugi dejavniki RR v Republiki Sloveniji. 
Sodelujemo še v štirih aplikativno-raziskovalnih projektih, ki jih izvajajo druga raziskovalne 
skupina na GeoZS in druge raziskovalne inštitucije. 
 
 Aplikativno raziskovalni projekti: 
L1-6670-0215 - Urbana hidrogeologija  
L1-6710-0215 - Alpski svet kot potencialni vodni vir za regionalno vodooskrbo  
L1-7097-0215 - Migracija nitrata v sistemu rastlina-tla-podzemna voda  
L1-7107-0215 - Študija tveganja prenosa onesnaženja do virov pitne vode v urbanem okolju 
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 Sodelovanje na projektih: 
L1-6669-0215 - Geokemične, radiometrične in mineraloške značilnosti slovenskega krasa   
J1-6717 - Poti ogljika, nutrientov in polutantov skozi prehranjevalne verige (nosilec NIB) 
L1-7035 - Datiranje vod s H-3 in Pb-210: dinamika in ranljivost podzemne vode v globokih 
vodonosnikih (nosilec IJS) 
L2-6458 - Razvoj orodij za upravljanje in analizo obremenitev in vplivov na vode in v 
porečjih Save in Soče(nosilec IJS) 
 
S projekti proučujemo predvsem antropogene vplive na podzemno vodo, tako s stališča 
študija procesov dinamike podzemne vode in polutantov v nezasičeni kot zasičeni coni 
različnih tipov vodonosnikov. Z različnimi novimi metodami analiziramo tveganja prenosa 
onesnaženja do virov pitne vode, lastnosti in obnašanje različnih polutantov. Pozornost 
posvečamo optimizaciji stroškovno zahtevnega monitoringa, ki je pomemben za pravočasno 
preprečevanje morebitnih onesnaženj ter za dolgoročno spremljanje stanja in trendov 
kakovosti podzemne vode. Glede na pomembnost definiranja strateških rezerv vodnih virov 
primernih za vodooskrbo, smo nadaljevali z raziskavami za definiranje bilančnih zalog in 
dinamike podzemnih vod v Slovenskem Alpskem svetu. 
 
V okviru Ciljno raziskovalnega programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006« smo 
sodelovali pri projektu V4-0767-02 Vpliv klimatskih sprememb na rastlinsko pridelavo v 
Sloveniji – primer Vipavske doline. Proučili smo vpliv klimatskih sprememb na vodni režim 
zadrževalnika Vogršček. Za 10 letno obdobje, od leta 1995 do 2004, smo izpopolnili bazo 
podatkov, ki je omogočila statistično obdelavo ter analizo ranljivost parametrov 
obravnavanega sistema na podnebne spremembe in ustreznosti obratovalnega monitoringa 
namakalnega sistema za spremljanje klimatskih sprememb.  
 
V letu 2005 smo izvajali dva bilateralna projekta: 

 SLO-HR 05/06 (št. 23) ”Študij vpliva epikraške cone na dinamiko pretoka kraških 
izvirov”, ki ga izvajata Geološki zavod Slovenije in Građevinski fakultet sveučilišta 
u Rijeci ter 

 SLO-SČG 05/06 (št. 18) ”Trajnostno gospodarjenje s kraškimi vodonosniki v 
porečju Save”, ki ga izvajajo Geološki zavod Slovenije, Inštitut za raziskovanje 
krasa in Rudarsko-geološki fakultet iz Beograda. 

 
Oba projekta smo povezali med seboj in ju vključili k obstoječim hidrogeološkim raziskavam. 
Pozornost je namenjena problematiki monitoringa kakovosti in količine kraške podzemne 
vode ter uskladitvi strokovnih podlag za varovanje kraških vodnih virov.  
 

Raziskave za MOP – ARSO 
 
V okviru programa smo izvedli naslednje projekte: 

 Program raziskav obmejnih vodonosnikov področja Karavank.  
 Priprava koncesijskih dokumentov za izkoriščanje podzemnih vod. 
 Priprava strokovnih podlog za uredbe vodovarstvenih območjih virov pitne vode. 
 Priprava dokumentacije za reševanje vlog in priprava osnutkov vodnih dovoljenj. 
 Nacionalna baza hidrogeoloških podatkov za opredelitev ”teles podzemne vode” R 

Slovenije. 
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Za obmejne vodonosnike na področju Karavank smo uredili evidence podatkov in večletnih 
hidrogeoloških meritev v GIS okolju. V okviru priprav koncesijskih dokumentov za 
izkoriščanje podzemnih vod smo izvedli preverjanja predloženih hidrogeoloških osnov in 
ostalih dokumentov do predložitve osnutka uredbe za posameznega pobudnika na vlado RS. 
Pripravljamo tudi strokovne podlage za uredbe vodovarstvenih območjih virov pitne vode in 
dokumentacijo za reševanje vlog in priprava osnutkov vodnih dovoljenj. 
 

Delo na trgu 
 
Oddelek za hidrogeologijo sodeluje tudi na raziskovalno-aplikativnih projektih, ki jih 
financira gospodarstvo in drugi dejavniki razvoja v Republiki Sloveniji. Pomemben segment 
dela predstavljajo raziskave za potrebe izkoriščanja geotermalne energije. Raziskave te vrste 
so v porastu, uspešno izvedeni projekti pa so osnova za širitev novih storitev na trgu, 
razširitev področja dejavnosti, povečanje dobička in nov investicijski zagon. Uspešno 
izvedeni projekti omogočajo tudi odpiranje novih delovnih mest (npr. razvoj topliškega 
turizma). V letu 2005 smo uspešni izvedli dve kompleksni raziskovalni nalogi za zajem 
termalne vode na območju Term Ptuj in na Mislinjski Dobravi pri Slovenj Gradcu. Nalogi sta 
obsegali pripravo hidrogeoloških osnov za izvedbo raziskovalnih vrtin, spremljavo vrtanja in 
testiranje vrtin. Na obeh lokacijah sta bili izvrtani vrtini s pozitivnimi rezultati, tako glede 
količin kot tudi temperature vode (8 l/s - 50°C; 3 l/s - 40°C). V letu 2005 smo obdelali tudi 
rezultate poskusne geotermalne vrtine pri Metliki (MET-1/04), s katero smo dokazali 
izdatnost 25 l/s vode s temperaturo 20°C. S predhodnimi raziskavami smo ocenjevali možnost 
zajema termalne vode tudi na lokacijah Bizeljsko, Medvode in Lahinja. Na vseh teh lokacijah 
so pripravljene hidrogeološke osnove za izvedbo raziskovalnih vrtin.  
  
Tako kot prejšnja leta smo intenzivno sodelovali pri načrtovanju, projektiranju in gradnji 
mreže avtocest in se v okviru teh aktivnosti ukvarjali predvsem z zaščito podzemne vode pred 
negativnimi vplivi cest. Rezultat tega dela so številni elaborati, razvili pa smo tudi nekatere 
nove metodologije za vrednotenje teh obremenitev. Rezultat tega dela je tudi nastanek nove 
Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, ki je stopila v veljavo v 
letu 2005, katere soavtor je eden od članov programske skupine. V letih 2005 smo izvajali 
hidrogeološke raziskave na odsekih Lešnica Kronovo, Pluska Hrastje, Lenart Spodnja 
Senarska, Spodnja Senarska Cogetinci, Cogetinci Vučja vas, Beltinci Lendava, Lendava 
Pince, Pluska-Ponikve, Lešnica Kronovo, Dolenjska AC, priključek Bič, Dobova. 
 
Izvajali smo tudi hidrogeološka dela za preko dvajset odlagališč odpadkov. Z 
večparameterskimi odločitvenimi metodami v GIS-u smo izvedli izbor lokacije za Primorsko 
regijsko odlagališče komunalnih odpadkov. V okviru iskanja odlagališča nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov izvajamo več projektov za Agencijo RAO. Za potrebe ARAO smo 
izdelali 11 ekspertnih ocen za potencialne lokacije in PA/SA za generično lokacijo. 
 
V Sloveniji se nam kljub relativno velikim zalogam kvalitetne podzemne vode marsikje 
pojavljajo problemi z vodooskrbo. Ravno tako pa se pojavlja potreba po kvalitetni vodi za 
potrebe industrije in kmetijstva. S hidrogeološkimi raziskavami ter z izvedbo in testiranjem 
vodnjakov, tako v prodnih vodonosnikih kot v razpoklinskih in kraško-razpoklinskih 
vodonosnikih, smo aktivirali za izkoriščanje nove vodne vire ali ocenili izdatnost vodnih 
virov na lokacijah: Lucija, Kostel, Gorenjska predilnica, Luka Koper, Blatnik, Sevnica, 
Topolščica, Zreče… Sodelovali smo pri projektu Potencialni novi viri pitne vode za mestno 
občino Ljubljana in vodili projekt Študij možnosti za zajem dodatnih količin pitne vode vira 
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kraške vode v Brestovici pri Komnu. V okviru aktivnosti zaščite virov podzemne vode in 
implementacije uredb vodovarstvenih območjih virov pitne vode smo izvedli več analiz 
tveganja za onesnaženje podzemne vode. 
 

Mednarodni projekti 
 
KNET Water - Network Node 6: Utilization of Groundwater for Agriculture and Industry / 
Module 6.2: Water for Beverage Industry / Work Package Title 6.2.1: Best Management 
Practices – Pivovarna Union d.d. (BMPs-PU). 
 
Prijave: 

 INTERREG IIIB CADSES.- Sustainable Groundwater Management in Eastern 
Adriatic Coastal Area (SAGE-MAN-COAST) - Partnerji iz Slovenije, Hrvaške, 
Srbije, Črne Gore in Italije.  

 INTERREG IIIA – TRANSTERMAL- (Slovenija-Avstrija) 
 
Sodelovanje z domačimi in tujimi inštitucijami 
 
Pri svojem delu sodelujemo z naslednjimi domačimi in tujimi institucijami: 

 Institut Jožef Stefan, Ljubljana 
 Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Inštitut za varstvo okolja 
 Kemijski inštitut, Ljubljana 
 Biotehnična fakulteta, Ljubljana 
 Geoteam, Gleisdorf, Avstrija  
 Danish Hydravlic Institute, Danska 
 Joanneum Research - Inštitut za hidrogeologijo in geotermijo iz Gradca, Avstrija 
 Studiecentrum voor Kernenergie, Mol, Belgija 
 Mednarodna skupina za sledilno hidrologijo ATH 

 

Ostalo 
 
Sodelovanje učenem procesu  
Član oddelka za hidrogeologijo sodeluje v pedagoškem procesu na Univerzi v Ljubljani, NTF, 
Oddelek za geologijo. Doc.dr. Miha Brenčič je predavatelj predmeta Hidrogeologija. V 
izvedbo naših raziskav smo v letu 2005 vključili večje število študentov, ki so s tem pridobili 
pomembne praktične izkušnje. Štirje so v okviru raziskav pripravljali tudi svoje diplomske 
naloge (zaključek leta 2006). 
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Oddelek geološki informacijski center 

 
Vodja Jasna Šinigoj, univ.dipl.inž.geol. 
 
Raziskovalci 
1. dr. Marko Komac, univ.dipl.inž.geol. 
 
Strokovni sodelavci 
1. Katarina Hribernik, univ.dipl.geograf. 
2. Kumelj Špela, univ.dipl.geograf. 
 
Tehniški sodelavci 
1. Tomaž Kopitar 
2. Majda Mahne 
3. Jana Otrin 
 
 
Osnovna naloga Geološkega informacijskega centra je vzpostavitev sodobnega 
informacijskega sistema, kjer bodo geološki podatki in podatki drugih sorodnih strok, ki so 
pomembni za državo in širšo javnost, dosegljivi v digitalni obliki.  
 
Podatki, zbrani v različnih časovnih obdobjih in s strani številnih strokovnjakov se med seboj 
razlikujejo po metodologiji njihovega pridobivanja in po njihovi kakovosti. Tako je eden od 
ciljev tudi standardizacija osnovnih podatkov pred njihovo vključitvijo v geološki 
informacijski sistem z istočasno ohranitvijo čim več informacij. Tak sistem omogoča urejen 
in sistematičen način zbiranja, vzdrževanja, posredovanja in hranjenja geoloških in sorodnih 
podatkov ter nudi podporo vsem raziskovalcem GeoZS. 
 

Raziskovalni program in projekti MVZT – ARRS 
 
Temeljna naloga Geološkega informacijskega centra je izvajanje infrastrukturnega programa 
Geološkega zavoda Slovenije. V okviru tega programa so potekale sledeče naloge:  

 Vzpostavitev in vzdrževanje notranjega omrežja računalnikov ter njihovega 
varovanja pred vdori, 
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 Vzdrževanje povezave z internetom in dostop do elektronske pošte.  
 Vzpostavitev in vzdrževanje sistema za arhiviranje (izdelava varnostnih in arhivskih 

kopij.  
 Vzdrževanje internetnih strani GeoZS. 

 
Da bi zagotovili nemoteno raziskovalno delo smo v letošnjem letu nadgradili sistem z večjim 
številom strežnikov. Z vzdrževanjem in nakupom programske opreme (ArcInfo, AutoCAD, 
AutoDeskMap 3D) ter nakupom optičnega čitalca in barvnega tiskalnika (oba velikega 
formata širine 1017), smo izboljšali podporo raziskovalcem znotraj GeoZS.  
 
V okviru vzdrževanja internetnih strani smo povečali funkcionalnost intraneta. Vsem 
raziskovalcem je tako na intranetu na voljo interaktivni atlas geoloških podatkov, ki je del 
Geološkega informacijskega sistema. Interaktivni atlas je spletna aplikacija, ki omogoča 
pregled obstoječih geoloških podatkov, ki jih hranimo, vzdržujemo, pridobivamo in 
dopolnjujemo na Geološkem zavodu Slovenije. 
 
V letu 2005 smo za zaposlene na Geološkem zavodu izvedli enodnevno delavnico z naslovom 
”Standardiziran zajem geološke karte v GIS okolje”. 
 
Grafično smo obdelali geološke standarde za izdelavo osnovne geološke karte merila 
1:50.000 ter njihov prenos na intranetne strani Geološkega zavoda Slovenije. 
 
Oddelek nudi podporo trem raziskovalnim programom in devetim projektom katere izvaja 
Geološki zavod Slovenije v okviru nacionalnega programa raziskav. 
 
Izvajali smo projekt Matematični modeli za napovedovanje plazovitih območij (Z1-6678) in 
sodelovali pri projektu Geohazard - razvoj metodologije za oceno geološko pogojene 
nevarnosti (L1-5233).  
 
Sodelovali smo tudi na programu “Regionalna geologija (P1-0011)“ in projektu “Geohazard - 
razvoj metodologije za oceno geološko pogojene nevarnosti (L1-5233)“. 
 
Ob sofinanciranju MVZT-ja je GeoZS izdal znanstveno monografijo z naslovom “Napoved 
verjetnosti pojavljanja plazov z analizo satelitskih in drugih prostorskih podatkov“ avtorja dr. 
Marka Komaca. 
 
Sodelovali smo v projektu Novelacija in nadgradnja informacijskega sistema o zemeljskih 
plazovih in vključitev v bazo GIS_UJME (V2-0857) ter v projektu Atlas značilnih 
georadarskih odbojev od potencialno nevarnih podpovršinskih objektov vključno z 
neeksplodiranimi bojnimi sredstvi v odvisnosti od geološke zgradbe tal (M1-D011). 
 

Raziskave za MOP –ARSO 
 
Oddelek izvaja projekt Geološki informacijski sistem, ki obsega sledeče sklope:  

 polnjenje baze geoloških profilov, 
 polnjenje baze vrtin, 
 optimizacija interaktivnega atlasa geoloških podatkov Slovenije, 
 izdelava internet strani s pregledom javnih digitalnih geoloških podatkov ter »on-

line« naročanje, 
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 zasnova sistema digitalnega zajema terenskih geoloških podatkov 
 
Sodelovali smo tudi pri projektu ”Nacionalna baza hidrogeoloških podatkov za opredelitev 
teles podzemne vode”.  
 

Raziskave za MG – DE/Sektor za rudarstvo 
 
Sodelovali smo pri dveh nalogah in sicer pri vzpostavitvi informacijskega sistema mineralnih 
surovin in pri zajemu območij pridobivalnih in raziskovalnih prostorov nahajališč mineralnih 
surovin v GIS okolje.  
 

Delo na trgu 
 
V letu 2005 smo sodelovali pri izdelavi študije izbora in ocene primernosti potencialnih 
lokacij za regijsko odlagališče komunalnih odpadkov na območju konzorcija GOJUP. 
Sodelujemo v ”WISE-GIS Expert Group” v okviru izvajanja Skupne strategije Evropske 
skupnosti o implementaciji vodne direktive (European Commission) in v delovni skupini 
”Poročanje” v zvezi s Strategijo o izvajanju vodne direktive (RS MOP) 
 
V okviru sodelave z Avstrijo/GBA smo obiskali Geološki zavod Avstrije na Dunaju, kjer smo 
si ogledali delo GIS skupine in oddelek za digitalno kartografijo. 
 

Mednarodno sodelovanje 
 
Na mednarodnem področju smo bili vključeni v naslednje projekte: 

 pripravljalna faza projekta Transtermal (INTERREG III A). 
 pripravljalna faza projekta ClimChAlp (INTERREG III B). 

 
Bilateralni projekti 
BI-JP/04-06/01 – Raziskave uporabe GIS pri geološko pogojenih nevarnostih (AIST, 
Japonska), bilateralni projekt med Japonskim in Slovenskim geološkim zavodom v letih 
2004-2006 
 

Ostalo 
 
Vidnejši dosežki 
Za znanstveno - raziskovalne dosežke na področju geologije je dr. Marko Komac prejel 
Lipoldovo plaketo, ki jo podeljuje Geološki zavod slovenije vsaki 2 leti. 
 
Sodelovanje učnem procesu 
Dr. Marko Komac je asistent na področju geologije na Naravoslovni fakulteti Univerze v 
Ljubljani. Na oddelku Geološki informacijski center so izvajali obvezno štirinajstdnevno 
prakso trije študentje (UL NTF oddelek za geologijo). 
 
Kot zunanji sodelavci smo v prvi polovici leta 2005 izvedli naslednja predavanja na Oddelku 
za geologijo: 
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 predavanje Osnove GIS-a v okviru predmeta Inženirska geologija, 3. letnik, 
(dr.Komac)  

 predavanje Prostorske analize podatkov v GIS-u v okviru predmeta Inženirska 
geologija, 3. letnik (dr.Komac) 

 
Poljudna predavanja 
V letu 2005 smo imeli sledeča predavanja: 

 Predstavitev Geološkega informacijskega sistema (GeoInfSis) (Šinigoj, Komac, 
Kumelj) 

 Geološka karta v GIS okolju (Šinigoj, dr.Komac, Kumelj) 
 Funkcionalnost Interaktivnega atlasa geoloških podatkov Slovenije (Kumelj) 
 ”Metodologija izdelave karte ogroženosti zaradi pojavljanja plazov in karta 

ogroženosti terena zaradi pojavljanja plazov na območju Slovenije v merilu 
1 : 250.000” na seminarju ”Kako se braniti pred plazovi” (dr.Komac) 

 Predstavitev GeoInfSis - Digitalne baze podatkov (Hribernik, Šinigoj) 
 predavanje slušateljem Poveljniško štabne šole Slovenske vojske o GIS-u in o 

plazovih (dr. Komac) 
 
Sodelavci oddelka so objavili tudi več prispevkov v poljudni literaturi (Delova priloga 
Znanost), ter dajali intervjuje v tiskanih in v elektronskih medijih (Radio Slovenija). 
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Knjižnica in INDOK center 

 
Vodja Andreja Šarabon-Bone, univ.dipl.biol. 
 
Sodelavka 
1. Irena Trebušak, univ.dipl.inž.geol. 
 
Knjižnica Geološkega zavoda Slovenije je uvrščena med specialne knjižnice. Njen temeljni 
namen je zadovoljevanje potreb uporabnikov matične organizacije oziroma stroke ter tudi 
javnosti po knjižničnem gradivu in drugih informacijskih virih. To uresničuje z izvajanjem 
knjižnične, dokumentacijske in informacijske dejavnosti. 
 
V letu 2005 smo v Knjižnici in INDOK centru Geološkega zavoda Slovenije nadaljevali z 
vnosom monografij, serijskih publikacij in neknjižnega gradiva v sistem Cobiss, katerega 
polnopravni člani smo že od konca leta 1992. Prav tako smo nadaljevali z rednim 
dopolnjevanjem bibliografskih podatkov raziskovalcev GeoZS v sistemu Cobiss. 
 
Dopolnjevali smo lastno bibliografsko podatkovno zbirko ”Arhiv GeoZS” katero gradijo 
poročila, elaborati in raziskovalne naloge raziskovalcev. Trenutno razpolagamo z 31.410 
enotami. Letni prirast v letu 2005 je bil 300 enot.  
 
Trenutno je v knjižnici 37.850 enot knjižnega gradiva. V to številko so vštete tudi knjige 
(16.242 enot). Letni prirast je okrog 304 enote. Velik del le-teh je razdeljen med uporabnike, 
medtem ko so serijske publikacije dostopne v prostem pristopu v sami knjižnici. Fond pokriva 
vsa področja ved, vezanih na geologijo in druge sorodne vede. Knjižnica in njen fond sta 
odprta tako za domače kot zunanje uporabnike. 
 
Sodelujemo s številnimi slovenskimi in tujimi knjižnicami, kar se kaže v dolgoletni izmenjavi 
njihovih publikacij za znanstveno revijo Geologija. V letošnjem letu smo ob finančni pomoči 
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije izdali dvojno številko zgoraj 
omenjene revije (št. 48/1 in 48/2), katera nepretrgoma izhaja od leta 1953 dalje. Revijo 
zamenjujemo s 305 tujimi in domačimi sorodnimi inštitucijami. 
 
Pomembno področje našega dela je tudi zbiranje in posredovanje informacij. Svoje 
uporabnike obveščamo o novostih in jih tudi izobražujemo v uporabi elektronskih medijev, 
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online katalogih in raznovrstnih informacijah oziroma podatkih, ki so dostopni preko 
interneta.  
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Skupne službe 

 
Vodja - direktor doc. dr. Bojan Ogorelec 
Namestnik direktorja mag. Milan Bidovec 
 
Sodelavci 
1. Marjanca Vuković, tajnica direktorja 
2. Martin Golob 
3. Jani Hauptman 
4. Alenka Kuhar 
5. Valerija Majer 
6. Marjeta Oman 
7. Danica Simić 
8. Majda Šimunovič 
 
 
V enoti podpore poslovanja oz. v enoti skupne službe se izvajajo upravno pravne, finančno 
računovodske, kadrovske, administrativne, informacijsko dokumentacijske, vzdrževalne in 
druge naloge skupnega pomena, potrebne za izvajanje dejavnosti Geološkega zavoda 
Slovenije. 
 
Tako kot v preteklih letih so skupne službe tudi v letu 2005 opravljale dela iz naslova servisa 
in podpore raziskovalni in tržni dejavnosti Geološkega zavoda Slovenije. 
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BIBLIOGRAFIJA RAZISKOVALCEV NA GeoZS V LETU 2005 
 
V letu 2005 smo bili na Geološkem zavodu Slovenije zelo dejavni pri objavljanju rezultatov 
znanstveno raziskovalnega dela, o čemer priča kar 463 objavljenih in neobjavljenih del. 
Pregled bibliografije zaposlenih na Geološkem zavodu Slovenije za leto 2005. 
 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI  
1.01 Izvirni znanstveni članek 26 
1.02 Pregledni znanstveni članek 2 
1.03 Kratki znanstveni prispevek 1 
1.04 Strokovni članek 11 
1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno 
predavanje) 5 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno 
predavanje) 2 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 32 
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 8 
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 53 
1.17 Samostojni strokovni sestavek v monografiji 1 
1.22 Intervju 1 
1.25 Drugi članki ali sestavki 3 
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA  
2.01 Znanstvena monografija 3 
IZVEDENA DELA (DOGODKI)  
3.11 Radijski ali TV dogodek 1 
3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa 3 
3.25 Druga izvedena dela 2 
SEKUNDARNO AVTORSTVO  
Urednik 9 
NEOBJAVLJENA STROKOVNA DELA 300 
SKUPAJ 463 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
 
1. BAVEC, Miloš, BUDKOVIČ, Tomaž, KOMAC, Marko. Geohazard - geološko pogojena nevarnost zaradi 

procesov pobočnega premikanja. Primer občine Bovec = Estimation of geohazard induced by mass 
movement processes. The Bovec municipality case study. Geologija, 2005, vol. 48, 2, str. 303-310. 
[COBISS.SI-ID 1198933] 

2. DEMŠAR, Matevž, DOZET, Stevo. Selške nizkometamorfno – vulkansko – sedimentne plasti, osrednja 
Slovenija. Annales. Series historia naturalis, 2005, Letn. 15, 2, str. 299 – 310. [CODISS.SI-ID 1026771] 

3. DOLINAR, Bojana, MIŠIČ, Miha. Interaction between mineral composition, water content and mechanical 
properties of saturated cohesive soils. RMZ-mater. geoenviron., 2005, vol. 52, no. 2, str. 419-428. 
[COBISS.SI-ID 1188181] 

4. DOZET, Stevo, CULIBERG, Metka. Lithostratigraphic and pollen analysis of Quaternary deposits in the 
Grosuplje Polje Area, 2005, letn. 4, št. 2, str. 201-207, zvd., tab., fotogr. [COBISS.SI-ID 24534317] 

5. DOZET, Stevo, MIŠIČ, Miha. Ilova Gora and Čušperk bauxite deposits. Ann, Ser. hist. nat., 2005, vol. 15, 
št. 2, str. 283-290. [COBISS.SI-ID 1201237] 
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6. GOSAR, Andrej, KOMAC, Marko, POLJAK, Marijan. Strukturni model predterciarne podlage Krške 
kotline = Structural model of the pre-Tertiary basement in the Krško basin. Geologija, 2005, knj. 48, 1, str. 
23-32. [COBISS.SI-ID 1160533] 

7. JANŽA, Mitja. Določitev rabe tal s klasifikacijo satelitske podobe za namene hidrološkega modeliranja na 
območju zaledja izvira Rižane = Land use determination using satellite image classification for the purposes 
of hydrological modelling in the Rižana spring catchment. Geologija, 2005, knj. 48, 1, str. 153-159. 
[COBISS.SI-ID 1163093] 

8. KAIM, Andrzej, JURKOVŠEK, Bogdan, KOLAR-JURKOVŠEK, Tea. New associations of Carnian 
gastropods from Mežica region in the Karavanke Mountains of Slovenia. Facies, 2005, iss. Online First. 
http://dx.doi.org/10.1007/s10347-005-0040-2. [COBISS.SI-ID 1200725] 

9. KANDUČ, Tjaša, MARKIČ, Miloš, PEZDIČ, Jože. Stable isotope geochemistry of different lithotypes of 
the Velenje lignite (Slovenia) = Geokemija stabilnih izotopov različnih litotipov velenjskega lignita. 
Geologija, 2005, knj. 48, 1, str. 83-95. [COBISS.SI-ID 1161557] 

10. KOLAR-JURKOVŠEK, Tea, GAZDZICKI, Andrzej, JURKOVŠEK, Bogdan. Conodonts and foraminifera 
from the "Raibl Beds" (Carnian) of the Karavanke Mountains, Slovenia: stratigraphical and palaeobiological 
implications. Geol. Q., 2005, vol. 49, no. 4, str. 429-438. [COBISS.SI-ID 1187925] 

11. KOMAC, Marko. Statistics of the Geological Map of Slovenia at scale 1: 250.000 = Statistika Geološke 
karte Slovenije 1 250.000. Geologija, 2005, knj. 48, 1, str. 117-126. [COBISS.SI-ID 1162325] 

12. KOMAC, Marko. Intenzivne padavine kot sprožilni dejavnik pri pojavljanju plazov v Sloveniji = 
Rainstorms as a landslide-triggering factor in Slovenia. Geologija, 2005, vol. 48, 2, str. 263-279. 
[COBISS.SI-ID 1197909] 

13. KOMAC, Marko. Verjetnostni model napovedi nevarnih območij glede na premike pobočnih mas - primer 
občine Bovec = Probabilistic model of slope mass movement susceptibility - a case study of Bovec 
municipality, Slovenia.Geologija, 2005, vol. 48, 2, str. 311-340. [COBISS.SI-ID 1199189] 

14. MALI, Nina, JANŽA, Mitja. Ocena ranljivosti vodonosnika s SINTACS modelom v GIS okolju = A GIS 
based SINTACS model for assesing aquifer vulnerability.Geologija, 2005, knj. 48, 1, str. 127-140. 
[COBISS.SI-ID 1162581] 

15. MALI, Nina, JANŽA, Mitja. Ocena možnosti zajema podzemne vode z uporabo MIKE SHE programskega 
orodja za hidrogeološko modeliranje - primer Selniška Dobrava = Evaluation of water resource exploitation 
options using the MIKE SHE integrated hydrogeological modelling package - case study Selniška Dobrava. 
Geologija, 2005, vol. 48, 2, str. 281-294. [COBISS.SI-ID 1198165] 

16. PLACER, Ladislav. Strukturne posebnosti severne Istre = Structural curiosity of the northern Istria. 
Geologija, 2005, vol. 48, 2, str. 245-251. [COBISS.SI-ID 1197397] 

17. POLJAK, Marijan, LAPANJE, Andrej, GUŠIĆ, Ivan, BOLE, Bernarda, OGORELEC,Bojan. Vrtina MET-
1/04 pri Metliki na meji med Zunanjimi in Notranjimi Dinaridi = Borehole MET-1/04 near metlika, between 
the External and Internal Dinarides (SE Slovenia). Geologija, 2005, knj. 48, 1, str. 53-72. [COBISS.SI--ID 
1161045] 

18. POLTNIG, Walter, STROBL, Elmar, BRENČIČ, Mihael. Hydrogeologische Risikobewertung des 
Petzengebietes (Karawanken, Kärnten / Slowenien). Geologie und Paläontologie, 2005, nr. 6, str. 17-28. 
[COBISS.SI-ID 1118805] 

19. RIŽNAR, Igor, KOLER, Božo, BAVEC, Miloš. Identifikacija potencialno aktivnih struktur vzdolž reke 
Save na podlagi topografskih podatkov inpodatkov nivelmanskega vlaka = Identification of potentially 
active structures along the Sava River using topographic, and laveling line data.Geologija, 2005, knj. 48, 1, 
str. 107-116. [COBISS.SI-ID 1162069] 

20. ROKAVEC, Duška. Sodno izvedenska mnenja s področja mineralnih surovin. Geologija, 2005, knj. 48, 1, 
str. 171-176. [COBISS.SI-ID 1163605] 

21. SHIELDS, Deborah J., ŠOLAR, Slavko V., ANCIAUX, Paul, VILLAS BÔAS, Roberto C. Regional, 
national and continental minerals indicators projects:commonalities and differences in process and product. 
Geologija, 2005, knj. 48, 1, str. 161-170. [COBISS.SI-ID 1163349] 

22. ŠAJN, Robert. Using attic dust and soil for the separation of anthropogenic and geogenic elemental 
distributions in an old metallurgic area (Celje, Slovenia). Geochem., explor. environ. anal., 2005, vol. 5, no. 
1, str. 59-67. [COBISS.SI-ID 1110357] 

23. TERŠIČ, Tamara, ŠAJN, Robert, GOSAR, Mateja. Vpliv rudnika in topilnice živega srebra Sv. Ana - 
Podljubelj na porazdelitev kemičnih prvin v tleh = Impact of mercury mine and smelter St. Ana - Podljubelj 
on spatial distribution of chemical elements in soil. Geologija, 2005, knj. 48, 1, str.73-81. [COBISS.SI-ID 
1161301] 

24. TRČEK, Branka. The use of natural tracers in the study of the unsaturated zone of a karst aquifer = Uporaba 
naravnih sledil pri študiju nezasičene cone kraškega vodonosnika. Geologija, 2005, knj. 48, 1, str. 141-152. 
[COBISS.SI-ID 1162837] 
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25. ŽIBRET, Gorazd, GOSAR, Mateja. Calculation of the mercury accumulation in the Idrijca River alluvial 
plain sediments, Available on-line 7 November 2005, article in press, Corrected proof. 
http://www.sciencedirect.com/science?. [COBISS.SI-ID 1200981] 

26. ŽIBRET, Gorazd, GOSAR, Mateja. Koliko živega srebra je akumulirano v poplavnih sedimentih reke 
Idrijce? = What is the amount of mercury accumulated in the Idrijca River overbank sediments? Geologija, 
2005, knj. 48, 1, str. 97-105. [COBISS.SI-ID 1161813] 

 
1.02 Pregledni znanstveni članek 
 
1. GOSAR, Mateja, ŠAJN, Robert. Arsenic in the environment: enrichments in the Slovenian soils = Arzen v 

okolju: vsebnosti v tleh na nekaterih območjih Slovenije. Geologija, 2005, vol. 48, 2, str. 253-262. 
[COBISS.SI-ID 1197653] 

2. RIKANOVIČ, Rada, SMOLE, Domen. Optimizacija organizacije in dostopanja do osnovnih prostorskih 
podatkov = Optimization of organization and access to basic spatial data. Geologija, 2005, vol. 48, 2, str. 
355-361. [COBISS.SI-ID1199701] 

 
1.03 Kratki znanstveni prispevek 
 
1. TRČEK, Branka. Študij vpliva podnebnih sprememb na vodni režim zadrževalnika Vogršček = A study of 

climate change impacts on hydrologic regime of the Vogršček accumulation (SW Slovenia). Geologija, 
2005, vol. 48,2, str. 295-302. [COBISS.SI-ID 1199957] 

 
1.04 Strokovni članek 
 
1. BIDOVEC, Milan, ROKAVEC, Duška, ŠOLAR, Slavko V., STRGAR, Ivan, ŠAJN, Robert, GOSAR, 

Mateja, BUDKOVIČ, Tomaž, ŠINIGOJ, Jasna, HRIBERNIK, Katarina,TOMAN, Martin. Delo Geološkega 
zavoda Slovenije v letu 2004 za MOPE - Sektor za rudarstvo. Mineralne surovine v letu..., 2005, l. 2004, str. 
110-116. [COBISS.SI-ID 1192277] 

2. GOSAR, Mateja, ŠAJN, Robert, TERŠIČ, Tamara. Živo srebro v tleh na območju nekdanjega rudarjenja v 
Podljubelju. Tržičan (Tržič), 3. maj 2005, letn. 9, št. 4, str. 8-9. [COBISS.SI-ID 1137237] 

3. KOMAC, Marko, RIBIČIČ, Mihael. Plazovom se lahko ognemo : možna plazovita območja v Sloveniji. 
Delo (Ljubl.), Četrtek, 22. decembra 2005, l. 47, št. 296, str. 23. [COBISS.SI-ID 1187413] 

4. MARKIČ, Miloš. Premog, sedimentna kamnina in naravna organska surovina. 1. del. Proteus, 2005, letn. 
67, št. 6, str. 258-264. [COBISS.SI-ID 1136981] 

5. MARKIČ, Miloš. Premog, sedimentna kamnina in naravna organska surovina. 2. del. Proteus, 2005, letn. 
67, št. 7, str. 314-319. [COBISS.SI-ID 1140821] 

6. POLJAK, Marijan, BAVEC, Miloš. Delfini ob dolenjski avtocesti : geološka spremljava gradbenih del na 
avtocestah v Sloveniji. Delo (Ljubl.), 11. avgust 2005, leto 47, št. 185, str. 13. [COBISS.SI-ID 1149781] 

7. RAJVER, Dušan. Geotermalna energija med svetovnimi viri energije, 2005, letn. 56, št. 11, str. 46-52. 
[COBISS.SI-ID 1198421] 

8. ROKAVEC, Duška. Dejavnosti na področju mineralnih surovin v sklopu GeoZS. Mineralne surovine v 
letu..., 2005, l. 2004, str. 117-118. [COBISS.SI-ID 1192533] 

9. SKABERNE, Dragomir. Poročilo o delu Slovenskega geološkega društva. Mineralne surovine v letu..., 
2005, l. 2004, str. 130-136. [COBISS.SI-ID 1192789] 

10. ŠOLAR, Slavko V., SENEGAČNIK, Andreja. Stanje na področju mineralnih surovin v Sloveniji. Mineralne 
surovine v letu..., 2005, l. 2004, str. 8-10. [COBISS.SI-ID 1167701] 

11. ŠOLAR, Slavko V., ŠTIH, Jožef, SENEGAČNIK, Andreja. Pregled podatkov proizvodnje in zalog ter virov 
nekovinskih mineralnih surovin. Mineralne surovine v letu..., 2005, l. 2004, str. 11-70. [COBISS.SI-ID 
1167957] 

 
1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) 
 
1. GOSAR, Mateja, ŠAJN, Robert. Arsenic and other heavy metals enrichments in Slovenian soils. V: 

International Symposium Arsenic Contamination and Environmental Treatments, Seoul, 2005. International 
Symposium Arsenic Contamination and Environmental Treatments. [Seoul: Org. odb., 2005], str. 3-6. 
[COBISS.SI-ID 1182293] 

2. HRIBERNIK, Katarina. Modelling of attributive hydrogeological data in GIS environment. V: 5th 
International Scientific Conference Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental 
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Protection (SGEM 2005) : 13-17 June 2005, Bulgaria. [Albena: Org. odb., 2005], str. 657-664. [COBISS.SI-
ID 1142869] 

3. OGORELEC, Bojan, BOLE, Bernarda, MIŠIČ, Miha, LEONIDAKIS, J., FAGANELI, Jadran, ČERMELJ, 
Branko. Recent sediment of Lake Bled (NW Slovenia) : presented at 10th International Symposium on "The 
interactions between sediments and water", 28 August - 2 September 2005, Bled, Slovenia. RMZ--mater. 
geoenviron., 2005, no. 1, vol. 52, str. 1-4. [COBISS.SI-ID 1158229] 

4. ŠOLAR, Slavko V. Indicator of sustainability for the mineral extraction industry: case study Slovenia. V: 
Indicator of sustainability for mineral extraction industry : workshop : course notes : çalistay : notlar : 13-14 
October/Ekim 2005 : Antalya/Türkiye. Antalya: [Org. odb.], 2005, str. 12-15. [COBISS.SI-ID 1170005] 

5. TRČEK, Branka, JUREN, Andrej. Hydrogeological investigations at an urban area of Union Brewery, 
Ljubljana, Slovenia. V: ERIKSSON, Eva (ur.), GENC--FUHRMAN, Hülya (ur.), VOLLERTSEN, Jes (ur.), 
LEDIN, Anna (ur.), HVITVED--JACOBSEN, Thorkild (ur.), MIKKELSEN, Peter Steen (ur.). 10th 
International Conference on Urban Drainage, 21-26 August 2005, Copenhagen, Denmark. Copenhagen: 
[Org. odb.], 2005, 8 str. [COBISS.SI-ID 1154645] 

 
1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) 
 
1. BRENČIČ, Mihael, VREČA, Polona. Geokemične lastnosti embaliranih voda na slovenskem trgu. V: 

KOMAC, Milica (ur.). Strokovno posvetovanje Kakovost pitne vode '05, Ljubljana, 16.-18. november 2005. 
Kakovost pitne vode '05 : zbornik predavanj : 16.-18. november 2005, Ljubljana. Ljubljana: ZTI - Zavod za 
tehnično izobraževanje, 2005, str. 79-88. [COBISS.SI-ID 1179989] 

2. TRČEK, Branka. Varovanje vodnih virov. V: PLUT, Dušan (ur.). Slovenija - vodna učna pot Evrope. 
Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2005, str. 85-91. [COBISS.SI-ID 1132885] 

 
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 
 
1. BAVEC, Miloš, POLJAK, Marijan. Pleistocenski(?) vršaj pri Škocjanu v Krški kotlini. V: HORVAT, 

Aleksander (ur.). 17. posvetovanje slovenskih geologov, (Geološki zbornik, 18). Ljubljana: Univerza v 
Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2005, str. 4-6. [COBISS.SI-ID 1122133] 
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