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PREAMBULA 
 

Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami je namenjen gospodarjenju z 

mineralnimi surovinami v Sloveniji, ob upoštevanju posebnosti in razširjenosti posameznih 

mineralnih surovin v posameznih območjih in potreb trga po njihovem gospodarskem 

izkoriščanju. 

 

Osnovni cilj državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami je:  

 

gospodarjenje, ki vodi k zagotavljanju mineralnih surovin ter ohranjanju dostopnosti 

naravnih virov prihodnji generaciji po načelih trajnostnega razvoja. 

 

 

Temeljno načelo trajnostnega razvoja pri gospodarjenju z mineralnimi surovinami je 

uravnoteženost med gospodarskimi, okoljevarstvenimi in družbenimi vidiki.  

 

Gospodarski vidik zajema racionalno gospodarjenje (raziskave, izkoriščanje, oskrba in 

sanacije) z namenom zagotavljanja družbi potrebne mineralne surovine, ob povečevanju 

dodane vrednosti.  

 

Poglavitni okoljevarstveni nalogi sta zmanjšanje negativnih vplivov izkoriščanja na okolje ter 

varovanje dostopa do mineralnih surovin. Nalogi sta podrobno obravnavani v Okoljskem 

poročili, ki je sestavni del državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami. 

 

Družbeno sprejemljivost izkoriščanja, ki je temeljni družbeni vidik gospodarjenja, je možno 

doseči s partnerstvom, z ustreznim zakonskim okvirom, izobraževanjem in komunikacijo.  
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1.  UVOD 
 

Zakonska podlaga Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami je Zakon o 

rudarstvu – ZRud (Uradni list RS, št. 98/04 in 68/08). V ZRud so v členih od 5 do 10 

opredeljeni zgradba programa, cilji, usmeritve in pogoji za raziskovanje in izkoriščanje 

mineralnih surovin z opisom in ovrednotenjem stanja zalog ter izkoriščenosti posameznih vrst 

mineralnih surovin. Državni program gospodarjenja je sestavljen iz splošnega načrta in 

načrtov gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami.  

  

V Državnem programu gospodarjenja z mineralnimi surovinami so opredeljeni usmeritve, 

cilji in dejavnosti države v naslednjem 10-letnem obdobju, od raziskav in izkoriščanja 

mineralnih surovin do sanacije zaradi izkoriščanja degradiranih površin na ozemlju Republike 

Slovenije.  

 

Državni program temelji na:  

 zakonskih osnovah pravnega reda Slovenije, 

 stanju in trendih sektorja izkoriščanja mineralnih surovin v Sloveniji in svetu 

(predvsem v Evropski uniji),  

 raziskanosti mineralnih surovin (zalog in virov),  

 obvladovanju tehnologije raziskav in izkoriščanja. 

 

 

 

1.1 Opredelitev pojmov 
 

Razlaga pojmov je večinoma povzeta po Zakonu o rudarstvu – ZRud (Uradni list RS, št. 

98/04 in 68/08). Posamezni pojmi so dodatno obrazloženi.  

 

Mineralne surovine so neobnovljivi naravni viri v lasti države, ki so posredno ali neposredno 

gospodarsko izkoristljivi. Rudno bogastvo so vse mineralne surovine kot viri ali zaloge v 

raziskovanju oziroma izkoriščanju. Mineralne surovine so lahko energetske, kovinske in 

nekovinske. 

 

Raziskovanje vključuje dela za neposredno ali posredno iskanje mineralnih surovin, vključno 

z vsemi potrebnimi dejavnostmi, ki so s tem iskanjem povezane, kakor tudi odpiranje in 

preiskovanje naravnih nahajališč mineralnih surovin ter opuščenih jalovišč ali talilniških 

odpadkov z namenom, da se ugotovi in oceni gospodarna izkoristljivost mineralnih surovin. 

 

Izkoriščanje vključuje vsa potrebna dela, da se mineralne surovine pridobi, obogati in 

uskladišči.  

 

Pridobivanje vključuje vsa potrebna dela, da se pride do mineralne surovine v nahajališču 

(odpiranje), da se pripravi za izkopavanje (pripravo), da se jo izkoplje (odkopavanje) in 

pripelje na obogatitev.  

 

Črpanje vključuje vsa potrebna dela, da se pride do nahajališča mineralne surovine (vrtanje), 

da se nahajališče pripravi za črpanje, da se črpanje izvede ter mineralno surovino vključi v 

predelavo.  
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Obogatitev vključuje vsa potrebna dela, da se pridobljeno mineralno surovino predela v 

uporabno obliko in kakovost. To se doseže z drobljenjem, sejanjem in ločevanjem po 

fizikalnih, fizikalno-kemičnih in kemičnih postopkih, ter s postopki obdelave.  

 

Skladiščenje vključuje vsa potrebna dela za hranjenje mineralnih surovin v trdnem, razsutem, 

tekočem ali plinastem stanju na način, da le-te čim manj izgube na obliki in kakovosti.  

 

Opustitev raziskovanja in izkoriščanja vključuje vsa rudarska dela, ki jih je potrebno 

izvesti na rudniškem prostoru z namenom dokončne sanacije površin, degradiranih z 

rudarskimi deli, kakor to določa rudarski projekt. 

 

Raziskovalni prostor je z naravnimi ali umetnimi črtami omejen del zemeljske površine, ki v 

globino ni omejen in je z rudarsko pravico dodeljen za raziskovanje, uporablja pa se ga na 

podlagi izdanega dovoljenja za raziskovanje določenih mineralnih surovin. 

 

Pridobivalni prostor je z naravnimi ali umetnimi črtami omejen del zemeljske površine, ki 

sega do določene globine in je z rudarsko pravico dodeljen za izkoriščanje, uporablja pa se ga 

na podlagi izdanega dovoljenja za izkoriščanje določenih mineralnih surovin. 

 

Gospodarjenje z mineralno surovino obsega vse postopke in dela, potrebne za njihovo 

optimalno izkoriščanje, kar obsega podelitev rudarske pravice, izkoriščanje mineralne 

surovine in opustitev izkoriščanja. Gospodarjenje z mineralnimi surovinami je v pristojnosti 

države, ki ureja, načrtuje in nadzira raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin z 

namenom, zagotoviti njihovo optimalno izkoriščanje v skladu z načeli varstva okolja in 

naravnih vrednot. Gospodarjenje z mineralnimi surovinami obsega celoten rudarski cikel od 

raziskav, odpiranja, izkoriščanja do zapiranja in sanacije. Ob tem vključuje tudi del 

življenjskega cikla materiala/proizvoda, predvsem del recikliranja in odlaganja, manj pa 

predelavo/izdelavo končnega izdelka ter uporabo le-tega. Osnovni dejavnosti gospodarjenja z 

mineralnimi surovinami sta raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin. Med te prištevajo 

v zadnjih desetletjih v industrijsko razvitih državah tudi sanacije površin, degradiranih z 

rudarskimi deli ter izgradnjo podzemnih prostorov z rudarskimi metodami izkopa in 

vgrajevanja osnovne podgradnje. 

 

Klasifikacija in kategorizacija mineralnih surovin je postopek, s katerim razvrstimo 

mineralne surovine po njihovih lastnostih, uporabnosti in izdatnosti ter jih ločimo na zaloge in 

vire.   

 

Zaloge mineralnih surovin so mineralne surovine v nahajališčih, ki jih je moč ekonomično 

izkoristiti. Zaloge so klasificirane kot bilančne (ekonomsko izkoristljive) ter kategorizirane 

glede na stopnjo raziskanosti na vrste A, B in C1. 

  

Viri mineralnih surovin so mineralne surovine v nahajališču, ki ni dovolj raziskano ali dovolj 

izdatno, da bi ga bilo možno z znanimi odkopnimi metodami ekonomično izkoristiti. Viri so 

glede na stopnjo raziskanosti lahko kategorije C2, D1 in D2. V primeru premajhne izdatnosti 

so viri klasificirani kot izvenbilančni (večinoma »trenutno« ekonomsko neizkoristljivi) v 

kategorije A, B in C1.  

 

Primerna razmejitev med zalogami in viri je prikazana v diagramu v sliki 1. Ta razmejitev je 

dosegla že precejšno stopnjo soglasja po svetu, od Avstralije, Severne Amerike do Evrope. V 

sliki 2 je narejena primerjava s sistemom kategorizacije in klasifikacije v Sloveniji leta 2002. 
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V sliki 1 sta dodani meja rentabilnosti (bilančnosti) ter zaupanja (meja zanesljivosti +/- 50 %, 

kar ustreza zanesljivosti za zaloge vrste C1). »Dovolj raziskano« naj bi pomenilo +/- 50 % 

zanesljivosti vseh parametrov količine in kakovosti, »dovolj izdatno« pa mejo rentabilnosti 

oziroma bilančnosti.  

 

 

Rezultati
reziskav

Viri
mineralnih surovin

Zaloge
mineralnih surovin

domnevni

perspektivni

raziskani

verjetne

dokazane

naraščanje
geološkega
vedenja in
zaupanja
v rezultate

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

institucionalnih faktorjev
“spreminjajoči se faktorji”

zanesljivost
50%

meja rentabilnosti

Slika 1. Mednarodna klasifikacija mineralnih surovin, na kateri temelji predlog terminološke 

uskladitve za Slovenijo. 

 
 

CMMI koda UN ESC predlog pravilnik 

Proved reserves 111 Proved reserves dokazane zaloge bilan. z. A, B, C1 

Probable reserves 121, 122 Probable reserve verjetne zaloge          - 

     

Measured 

resources 

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

Indicated resources 221, 222 Prefeasibility resources perspektivni viri   zaloge C2 

     

Measured 

resources 

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

Indicated resources 322 Indicated resources perspektivni viri zaloge C2   

Inferred resources 333 Inferred resources domnevni viri zaloge D1 

     

 334 Reconnaissance resources domnevni viri  zaloge D2  

Slika 2. Primerjava izrazov in tabel klasifikacije mineralnih surovin s predlogom uskladitve 

za Slovenijo.  

 

Ob upoštevanju različnih tabel klasifikacij mineralnih surovin, predvsem klasifikacij 

Združenih narodov ter stanjem v Sloveniji, predlagamo prihodnjo klasifikacijo (slika 2) 

mineralnih surovin za Slovenijo, ki je mednarodno usklajena.  

 



6 

Rudnik (rudarski obrat) je z zemljiščem omejeno področje na površini ali pod njo, kjer se 

raziskuje ali izkorišča mineralne surovine (rudnik s površinskim izkoriščanjem mineralne 

surovine je površinski kop). 

 

Rudarska dela so dela, ki se izvajajo za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, 

dela, ki so v zvezi z izkopi in osnovnimi podgradnjami pri gradnji vseh vrst podzemnih 

objektov, kakor tudi ostala dela iz 4. člena Zakona o rudarstvu.  

 

Rudarska metoda dela je metoda dela, pri kateri se uporablja tehnologija dela, določena s 

tehničnimi predpisi in predpisi iz varstva in zdravja pri delu v rudarstvu.  

 

 

1.2 Zakonski okvir 
 

Zakoni in drugi pravni akti države, ki urejajo različna področja, povezana z raziskovanjem, 

izkoriščanjem in gospodarjenjem z mineralnimi surovinami, so: 

 za rudarstvo: Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 

68/08), Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/2007 – uradno prečiščeno besedilo 2, 

Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, št. 57/04); Uredba 

o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00), 

Uredba o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00, 

41/02, 52/03, 67/04), Uredbe Uredba o podelitvi rudarske pravice imetnikom 

dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 

103/00, 81/02)  (Uradni list RS, št. 103/00, 85/01, 99/01, 52/02, 81/02, 39/03, 119/03, 

66/04, 84/04) in ostale uredbe;  

 za okolje: Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. /32/93 /, 41/04, 17/2006, 

20/2006, 28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 

Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-

ZFO-1A, 70/2008), Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/2004-UPB2, 

61/2006-ZDru-1, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/2007 Odl.US: 

U-I-76/07-9, 32/2008 Odl.US: U-I-386/06-3296/04), Zakon o vodah (Uradni list RS, 

št. 39/2006-uradno prečiščeno besedilo, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-

10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008), 

za prostor: Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/2003-ZZK-

1, 33/2007-ZPNačrt58/03), Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni 

list RS, št. 76/04) 

 in drugi … 

 

Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04, 68/08) ureja raziskovanje, izkoriščanje in 

gospodarjenje z mineralnimi surovinami kot naravnim virom, ne glede na to, ali so v zemlji 

ali na njeni površini, v tekočih ali stoječih vodah ali pa v obalnem morju. Vsebinsko določa 

Zakon o rudarstvu tudi: 

 ukrepe in pogoje za izvajanje rudarskih del, varovanje okolja in varstva pri delu v času 

izvajanja rudarskih del pri raziskovanju oziroma izkoriščanju mineralnih surovin in 

drugih rudarskih delih, ki niso v zvezi z raziskovanjem ali izkoriščanjem mineralnih 

surovin, ureditev prizadetih površin po končanem izvajanju rudarskih del ter njihovo 

usposobitev za ponovno uporabo; 

 način podeljevanja rudarske pravice, pristojnosti in način izdajanja posameznih 

dovoljenj, organizacijo in način izvajanja inšpekcijske službe na področju rudarstva.  
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Primarno izhodišče za Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami je Zakon o 

rudarstvu (ZRud), ki opredeljuje programiranje in načrtovanje na področju gospodarjenja z 

mineralnimi surovinami v svojem drugem poglavju s členi od 5 do vključno 10 (II. 

Programiranje in načrtovanje na področju gospodarjenja z mineralnimi surovinami). Pri tem 

je za prostorski plan najpomembnejši 10. člen (povezanost s prostorskim planiranjem), ki se 

glasi: ”Splošni načrt gospodarjenja z mineralnimi surovinami je strokovna podlaga za 

izdelavo prostorskih sestavin planskih aktov države in lokalne skupnosti. Načrt gospodarjenja 

s posameznimi mineralnimi surovinami je strokovna podlaga za izdelavo prostorskega 

izvedbenega načrta. Prostorski izvedbeni načrt je podlaga za izdajo dovoljenja za poseg v 

prostor z namenom raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin na podlagi določb 

zakona, ki ureja naselja in druge posege v prostor.” 

 

Ostali pomembnejši členi ZRud, povezani s programiranjem in načrtovanjem na področju 

gospodarjenja z mineralnimi surovinami, so: 

 Izdaja koncesijskega akta je odvisna od državnega programa gospodarjenja z 

mineralnimi surovinami. V 15. členu (akt za podelitev rudarske pravice) ZRud pravi: 

“Podlaga za podelitev rudarske pravice je koncesijski akt. Koncesijski akt je predpis 

Vlade, ki se izda v skladu z državnim programom iz 5. člena tega zakona. Na tem 

mestu je jasno opredeljena povezava z državnim programom. Sledenje tega je jasno 

tudi iz 17. člena.  

 V 17. členu (vloga o zainteresiranosti za podelitev rudarske pravice): “Če gospodarska 

družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je v Republiki Sloveniji registriran za 

opravljanje dejavnosti raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin z vlogo, 

naslovljeno na Vlado, izrazi zainteresiranost za raziskovanje oziroma izkoriščanje 

mineralne surovine, opredeljene v državnem programu iz 5. člena tega zakona, mora 

Vlada v roku 120 dni od dneva, ko je vlogo prejela, pričeti postopek za izdajo 

koncesijskega akta iz 15. člena tega zakona, razen v primerih: …………..  - če 

predlagano raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne surovine ni v skladu z 

državnim programom iz 5. člena tega zakona, .........”. V tem členu zakon predvideva, 

da so v državnem programu precej natančno opredeljeni cilji, pogoji raziskovanja in 

izkoriščanja kakor tudi obsežna podatkovna baza o potencialnih lokacijah nahajališč 

mineralnih surovin. Slednje bo zajeto v načrtih gospodarjenja s posameznimi 

mineralnimi surovinami. 

 V mnogih členih ZRud je navedeno poročanje o izvedenih aktivnostih ali stanju kot: o 

rezultatih raziskav (28. člen), o elaboratu (29. člen) ter o stanju zalog (30. člen). Le-ti 

in ostali podatki služijo kot osnova za preverjanje državnega programa, tako tudi za 

njegovo dopolnitev. Pri tem je potrebno detajlneje definirati, kaj se lahko javno objavi 

(31. člen).  

 Financiranje državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami je 

predvideno iz rudarskega sklada (38. člen ZRud).  
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2. IZHODIŠČA DRŽAVNEGA PROGRAMA     

    

2.1 Vrste mineralnih surovin 
 

Pri izdelavi Državnega programa gospodarjenja so bili uporabljeni podatki, ki jih periodično 

(vsako leto) zbira Republiška komisija za ugotavljanje rezerv rudnin in talnih voda, pri 

ministrstvu, pristojnem za rudarstvo. Uporabljena je bila razdelitev mineralnih surovin, ki se 

je pri tem pokazala kot najprimernejša, in sicer na: 

 energetske mineralne surovine, 

 kovinske mineralne surovine,  

 nekovinske mineralne surovine 

o mineralne surovine za predelovalno industrijo in drugo uporabo (industrijski   

minerali in industrijske kamnine),  

o mineralne surovine za industrijo gradbenih materialov,  

o mineralne surovine za gradbeništvo. 

 mineralne surovine – ostale. 
 

Na slovenskem ozemlju poznamo precej več vrst mineralnih surovin, kot so jih izkoriščali v 

preteklosti ali v letu 2007. V tem letu so po podatkih Republiške komisije za ugotavljanje 

rezerv rudnin in talnih voda izkoriščali naslednje vrste mineralnih surovin: 

 
ENERGETSKE MINERALNE SUROVINE 

 rjavi premog,  

 lignit,  

 nafta in plin, 

 geotermični energetski vir.  

 

KOVINSKE MINERALNE SUROVINE  

  ----- 

NEKOVINSKE MINERALNE SUROVINE 

 jezerska kreda,  

 bentonit,  

 roženec,  

 kremenov pesek,  

 kalcit,  

 tuf - pucolan,  

 keramična glina,  

 opekarska glina,  fliš in lapor za opekarstvo, 

 naravni kamen, 

 apnenec za industrijske namene,  

 dolomit za industrijske namene,  

 surovine (apnenec, lapor) za cementno industrijo,  

 prod in pesek,  

 tehnični kamen 

o    apnenec,  

o    dolomit,  

o    magmatske in metamorfne kamnine 

 metadiabaz,  

 keratofir, 

 andezit in andezitni tuf,  

 serpentinit. 

 

MINERALNE SUROVINE – OSTALE 

 naravna morska sol. 
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Razdelitev in poimenovanja mineralnih surovin glede na perspektivo:  

 

Z oziroma na naravne danosti
1
 /geološke pogoje/ v Sloveniji mineralne surovine glede na 

zaloge in vire ter število nahajališč delimo na: 

 v naravi redke mineralne surovine,  

 v naravi obilne mineralne surovine. 

 

Z oziroma na stanje na trgu (v Sloveniji) oziroma glede na porabo slovenskega trga /stopnjo 

samooskrbe slovenskega trga/ delimo mineralne surovine na: 

 na trgu manjkajoče mineralne surovine, 

 na trgu dovolj zastopane mineralne surovine / na trgu zadostne mineralne surovine. 

 

Prve so deficitarne mineralne surovine, druge pa zadostne in suficitarne. Prve imajo 

nezadostno oskrbo z domačo surovino, druge pa zadostno.  

 

Delitev mineralnih surovin po pomembnosti in položaju za državo ali regijo je 

spremenjena. Nova predlagana delitev je posledica iskanja najprimernejših slovenskih 

izrazov. Sedanja in predlagana delitev mineralnih surovin sta:   

  

SEDANJA DELITEV  PREDLOG SPREMEMB 

strateške S  strateške S 

 gospodarske G  industrijske I 

 avtohtone A  edinstvene E 

 ostale  O  gradbene G 

 

Detajlnejša opredelitev izrazov je skoraj nespremenjena. Na podlagi predloga (Strokovne 

podlage Sektorja za rudarstvo za prostorski plan – december 2002) podajamo rahlo 

spremenjene opise. 

 

Mineralne surovine so po pomembnosti in položaju za državo ali regijo razdeljene na:  

 S strateške mineralne surovine,   

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

      na določenem mestu (neposredna geološka pogojenost nahajališča), 

 E mineralne surovine, pomembne za državo ali regijo (edinstvene), 

 G ostale, predvsem gradbene, gospodarsko pomembne mineralne surovine, ki jih je 

možno pridobiti na različnih lokacijah na določenem območju.  

 

Strateške mineralne surovine so pomembne za normalno delovanje države oziroma njene 

infrastrukture, mednje uvrščamo predvsem energetske mineralne surovine.  

  

Industrijske, gospodarsko pomembne mineralne surovine so tiste, ki prispevajo h 

gospodarskemu razvoju na lokalnem ali regionalnem nivoju in so vezane na geološke pogoje 

na ožjem območju.  

 

Edinstvene mineralne surovine, pomembne za državo ali regijo, so predvsem edinstveni, 

(avtohtoni) naravni materiali, na katerih sloni nacionalna identiteta ali kulturna in naravna 

dediščina kakor tudi krajina.  

                                                 
1
 zastopanost (predlog dr. Skaberneta) 
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Ostale gospodarsko pomembne, zlasti gradbene, mineralne surovine so predvsem mineralne 

surovine za gradbeništvo. Le-te lahko gospodarski subjekti konkurenčno pridobijo na več 

lokacijah / nahajališčih na posameznem območju ali regiji. Možna je selekcija lokacij.  Kljub 

temu sektor zagotavlja samooskrbo, ker izkoriščanje teh mineralnih surovin večinoma sledi 

potrebam posameznih območij (regij). 

 

Vse mineralne surovine imajo gospodarsko funkcijo. 

 

 

2.2 Analiza stanja in trendov 
 

Tudi pri nas, tako kot drugod po svetu, je rudarstvo odvisno od naravnih danosti in družbenih 

razmer ter položaja rudarstva v družbi.  

 

 

2.2.1 Stanje v Sloveniji 
 

Slovenijo grade predvsem sedimentne kamnine, v manjši meri magmatske in metamorfne. 

Zgrajena je iz treh geotektonskih enot: Alp, Dinaridov in Panonskega bazena. Južne Alpe 

sestavljajo pretežno paleozojske in mezozojske karbonatne in klastične kamnine, Vzhodne pa 

metamorfne in magmatske kamnine. Dinaridi sestoje pretežno iz karbonatnih kamnin 

mlajšega paleozoika in mezozoika ter kamnin flišnega razvoja starejšega terciarja. Panonski 

bazen grade terciarni in kvartarni klastični sedimenti. 

 

V Sloveniji najdemo v danih geoloških razmerah energetske, kovinske in nekovinske 

mineralne surovine. Energetske mineralne surovine obsegajo premog, uran, nafto in plin ter 

geotermične energetske vire. Premogonosna območja so: Velenjska kadunja, Zasavski 

terciarni bazen, Krško-Brežiško polje in severovzhodna Slovenija. Potencialne zaloge 

uranove rude so na območju Žirovskega vrha in širši okolici Škofje Loke. Potencialnih 

območij z nafto in plinom je več: Murska depresija, Slovensko Primorje, Alpidi in Dinaridi 

ter izolirani terciarni bazeni. Okoli 16 % ozemlja Slovenije je geotermično perspektivno. 

Potencialna območja so: Panonski bazen, Rogaško-Celjsko-Šoštanjska kadunja, Krško-

Brežiška kadunja, Planinsko-Laško-Zagorska kadunja in Ljubljanska kotlina. Na 

metalogenetski karti Slovenije je prikazano okoli 200 nahajališč kovinskih mineralnih 

surovin, od tega nekaj 10 rudišč, ostala so pojavi. Potencialno ekonomsko pomembna lahko 

postanejo predvsem nahajališča živega srebra, svinca in cinka, bakra, antimona, železa in 

boksita. Nekovinske mineralne surovine višje tržne vrednosti (industrijski minerali in 

kamnine), ki bi jih lahko izvažali, so skromno zastopane. Prevladujejo nekovinske mineralne 

surovine nižje vrednosti (mineralne surovine za industrijo gradbenega materiala ter za 

gradbeništvo), ki jih izkoriščamo večinoma za lastne potrebe ali jih bogatimo ter predelujemo 

v polizdelke in izdelke. V Sloveniji pridobivamo naslednje nekovinske mineralne surovine: 

roženec, kremenov pesek, kalcit, jezersko kredo, bentonit, tuf, keramično glino, opekarsko 

glino, surovine za apnarsko in cementno industrijo (apnenec, lapor), naravni kamen, tehnični 

kamen (apnenec, dolomit, keratofir, metadiabaz) ter prod in pesek kot surovino za 

gradbeništvo. Domače nekovinske mineralne surovine uporabljamo v gradbeništvu, keramični 

industriji, kemični industriji, metalurgiji in kovinski industriji, za sanacije okolja in voda, v 

steklarski industriji, kmetijstvu, živilski industriji itd. Na slovenskem ozemlju ima rudarstvo 

izredno dolgo tradicijo pa tudi mesto v svetovnem merilu. V preteklosti je bilo to količinsko 

pomembno izkoriščanje živega srebra v Idriji, danes pa tehnološko dovršeno podzemno 
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izkoriščanje lignita v Velenju. V zadnjem obdobju zapiramo podzemne rudnike energetskih in 

kovinskih mineralnih surovin, ostajajo le rudniki (površinski kopi) nekovinskih mineralnih 

surovin in posamezni podzemni rudniki premoga. Pridobivanje premoga danes poteka samo 

še v Premogovniku Velenje in v Rudniku Trbovlje-Hrastnik. Rudnik urana Žirovski vrh, ki je 

edini novo odprti podzemni rudnik v Sloveniji po drugi svetovni vojni, je v fazi zapiranja že 

od leta 1991. Pridobivanje živosrebrne rude v Idriji so končali v letu 1991. V Mežici pa so v 

letu 1994 pridobili zadnje tone svinčeve in cinkove rude.  

 

Kratka analiza od sredine osemdesetih letih do danes pokaže poglavitne spremembe, ki so se 

zgodile v omenjenem času. V prvi vrsti moramo omeniti: 

 osamosvojitev Slovenije (preoblikovanje gospodarskega in političnega sistema), 

 proces vključevanja Slovenije v EU, 

 globalizacija. 

 

Osamosvojitev Slovenije v začetku devetdesetih let je imela poleg ostalega več posledic na 

sektor rudarstva in s tem tudi na njegov del v dolgoročnem prostorskem planu. Kot celotno 

gospodarstvo je tudi rudarski sektor precej občutil zmanjšanje trga oziroma začasno izgubo 

trgov republik bivše Jugoslavije.      

 

Sprememba političnega sistema iz socialističnega v demokratični, se je v gospodarstvu 

pokazala kot sprememba iz dogovorne v tržno ekonomijo. Način gospodarjenja se je korenito 

spremenil. V slovenskem gospodarstvu se je kazal predvsem v spremembi načina upravljanja 

ter v lastninjenju in privatizaciji podjetij. 

 

Proces vključevanja Slovenije v EU je obsegal tudi prevzem pravnega reda EU (acquis 

communautaire). 

 

Globalizacija, ki se kaže zlasti koncem devetdesetih let, postavlja enotne standarde in kazalce 

vseh gospodarstev v svetu, pri čemer imajo vedno manjšo težo nacionalne ekonomije, povečal 

pa se je vpliv velikih mednarodnih družb.  

 

Posledice zgoraj naštetih procesov na sektor rudarstva so prevladujoče. Tržna ekonomija je 

mnogo kje pokazala nerentabilno rudarjenje oziroma izkoriščanje mineralnih surovin.  

 

 

2.2.2 Trendi v EU in svetu ter mednarodne obveznosti  
 

V Evropski uniji so se v devetdesetih letih prejšnjega stoletja različni forumi na regionalni, 

državni ali meddržavni ravni ukvarjali s širšim družbenim kontekstom rudarske industrije, 

predvsem z ozirom na varstvo okolja, zdravje in varnost ljudi ter odnose z lokalno skupnostjo. 

Za vodilni evropski industrijski združenji rudarskih podjetij Eurometaux in Euromines so 

prioritetna vprašanja: (a) okolje, zdravje in varnost, (b) konkurenčnost, (c) trgovina, (d) 

komunikacija. V letu 2000 je Evropska komisija pripravila sporočilo, v katerem podpira 

načela trajnostnega razvoja v evropski neenergetski rudarski industriji. V tem dokumentu 

Evropska komisija glede na značilnosti izkoriščanja izpostavlja prednostna vprašanja razvoja: 

izboljšanje trajnosti industrije z višjo stopnjo varovanja okolja, kar vključuje tudi varstvo pred 

nesrečami ter racionalno upravljanje z rudniškimi odpadki, vključno z recikliranjem. Te 

prioritete naj se uresničujejo skozi zakonski okvir obstoječih evropskih direktiv in drugimi 

instrumenti, okoljskimi pogodbami in drugimi, predvsem prostovoljnimi iniciativami. 

Ekonomski vidiki slone na konkurenčnosti industrije in na administrativnih postopkih (kako 
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raziskovati, odpreti rudišče in ga sanirati), družbeni vidiki pa na zdravju in varnosti ter 

izobraževanju. V podporo prioritetam so potrebne znanstvene in tehnološke raziskave in 

razvoj. Evropska unija se zaveda, da se bodo z njeno širitvijo na vzhod sanacijski problemi 

posledic izkoriščanja povečali, kajti v vzhodnoevropskih državah je varovanje okolja pri 

rudarjenju na precej nižjem nivoju.    

 

V okviru direktorata, pristojnega za rudarstvo, Evropske komisije so obravnavali naslednje 

strateške dokumente:  

 Tematska strategija o trajnostni rabi naravnih virov, 

 Komunikacija o trajnostni proizvodnji 

 Komunikacija: Pobuda za surovine – zagotavljanje preskrbe z nujno potrebnimi 

surovinami za rast in delovna mesta v Evropi 

ter obvezujoče dokumente: 

 Direktiva o ravnanju z rudarskimi odpadki (v letu 2006), 

 Vodna direktiva (v letu 2000),  

 Direktiva o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (v letu 2008). 

 

Poleg tega se vrednoti konkurenčnost sektorja ter vrednoti komunikacija o promociji 

trajnostnega razvoja v evropskem rudarskem sektorju.    

 

Pri tem je nujno upoštevati direktive EU, ki zadevajo rudarski sektor Slovenije: 

 1992/43/EC – NATURA 2000 (naravni habitati in flora/favna) 

 1985/337 – učinki določenih javnih in zasebnih projektov na okolje Council Directive of 

27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the 

environment (85/337/EEC) 

 1996/61/EC – IPPC preprečevanje in kontrola Directive 2008/1/EC of the European 

Parliament and of the Council of 15 January 2008 concerning integrated pollution 

prevention and control. This Directive (“the IPPC Directive”), which replaces Directive 

96/61/EC ,  

 1996/82/EC – Seveso II Seveso II Directive [96/82/EC] 

 1999/30/EC – mejne vrednosti SO2, NO2 … COUNCIL DIRECTIVE 1999/30/EC of 22 

April 1999 relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of 

nitrogen, particulate matter and lead in ambient air 

 1999/62/EC – obremenitev težkih vozil …Directive 1999/62/EC of the European 

Parliament and of the Council of 17 June 1999 on the charging of heavy goods vehicles 

for the use of certain infrastructures 

 2004/35/EC – okoljska odgovornost pri preprečevanju in sanaciji okoljskih škod Directive 

2004/35/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on 

environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental 

damage 

 evropski katalog odpadkov (EWC) 

 1999/31/EC – odpadki in zapolnjevanje Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 

on the landfill of waste 

 1992/91/EGS z dne 3. novembra 1992 o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in 

zdravja pri delu za delavce v dejavnostih pridobivanja rudnin z vrtanjem (enajsta posebna 

direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) 

 1992/104/EGS z dne 3. decembra 1992 o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in 

zdravja delavcev v dejavnostih površinskega in podzemnega pridobivanja rudnin 

(dvanajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=2008&nu_doc=1
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=1996&nu_doc=61
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=1999&nu_doc=62
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=2004&nu_doc=35
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Poleg tega je potrebno upoštevati Uredbo EU št. 3632/93/ECSC skozi sklepe Evropskega 

parlamenta, ki se nanašajo na energetski del mineralnih surovin: Zakon o nadzoru državnih 

pomoči, Resolucija o nacionalnem energetskem programu in drugo. 

 

Pri gospodarjenju je potrebno upoštevati mednarodne okoljske konvencije, mednarodne 

pogodbe s področja varstva okolja in narave, ki jih je Republika Slovenija nasledila, sklenila 

po svoji osamosvojitvi, oziroma k njim (še) ni pristopila. 

 

S podpisom Kjotskega protokola k okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi 

podnebja, se je Republika Slovenija obvezala zmanjšati emisije toplogrednih plinov v 

obdobju od leta 2008 do 2012, za 8 % z ozirom na izhodiščno leto 1986. 

 

 

Tabela 1. Mednarodne pogodbe s področja varstva okolja in narave, ki posredno vplivajo tudi 

na rudarstvo. 

 
Naslov Prevod Osnovni 

podatki 

Status v 

RS 

Vpliv na rudarstvo 

Convention on Wetlands of International 

Importance Especially as Waterfowl Habitat 

Konvencija o mokriščih, ki so 

mednarodnega pomena, zlasti kot 

prebivališča močvirskih ptic 

Ramsar, 1971 nasledstvo soline, gramoznice 

Convention for the Protection of the World 

Cultural and Natural Heritage 

Konvencija o varstvu svetovne kulturne in 

narave dediščine 

Paris, 1972 nasledstvo rudniki 

Montreal Protocol on Substances that 

Deplete Ozone Layer 

Montrealski protokol o substancah, ki 

škodljivo delujejo na ozonski plašč 

Montreal, 1987 nasledstvo rudarstvo in predelava 

Basel Convention on the Control of 

Transboundary Movements of Hazardous 

Wastes and Their Disposal 

Baselska konvencija o nadzoru 

uvoza/izvoza nevarnih odpadkov in 

njihovega odstranjevanja 

Basel, 1989 ratifikacija rudarstvo in predelava 

Convention on Biological Diversity Konvencija o biološki raznovrstnosti Rio de Janeiro 

1992 

ratifikacija rudniki 

Kyoto Protocol to the United Nations 

Framework Convention on Climate Change 

Kiotski protokol k okvirni konvenciji 

Združenih narodov o spremembi podnebja 

Kyoto, 1997 podpis TE - CO2 in 

 premogovniki - CH4 

 

 

2.3  Razvojne možnosti 
 

Razvojne možnosti sektorja rudarstvo opredeljuje vrsta različnih dejavnikov, ki so med seboj 

tesno povezani. Te dejavnike lahko razvrstimo v dve skupini: naravne danosti in družbeno-

ekonomsko okolje. 

 

Naravne danosti so opredeljene z geološko zgradbo, ki pogojuje koncentracije naravnih 

koristnih substanc – nahajališč mineralnih surovin, na eni strani ter vplivi človekove 

dejavnosti – rudarjenja na drugi strani. V večini primerov pomeni slednje onesnaževanje. 

Geološka zgradba skupaj s klimatskimi razmerami pogojuje biosfero, ki je še posebej 

občutljiva na vnos večjih koncentracij in večjih količin anorganskih in organskih snovi. V 

različnih fazah izkoriščanja mineralnih surovin obstoji nevarnost nekontroliranega 

antropogenega onesnaženja naravnega okolja.     

 

Razvojne možnosti rudarstva najbolj opredeljujejo naravne danosti. Zaradi tega je potrebno 

izpostaviti, da je vsako izkoriščanje naravnih virov odvisno od pojavnosti mineralnih surovin 

v prostoru, ter poudariti, da so mineralne surovine večinoma neobnovljivi naravni viri.   

 

Poznavanje geološke sestave Slovenije je dokaj dobro z ozirom na sedanjo stopnjo 

tehnologije in rentabilnosti izkoriščanja mineralnih surovin. Rentabilnost raziskav in 

izkoriščanja energetskih in kovinskih mineralnih surovin je visoko rizična. Obratna je 
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situacija z nekovinskimi mineralnimi surovinami, predvsem mineralnimi surovinami za 

gradbeništvo.  

 

Družbeno-ekonomsko okolje – Na slovenskem ozemlju ima rudarstvo dolgo tradicijo in tudi 

mesto v svetovnem merilu. Že od nekdaj je bila to pomembna gospodarska panoga, v 

preteklih stoletjih je doživljala bolj ali manj intenzivna nihanja, ter ostala pomemben 

družbeno-ekonomski dejavnik do danes.   

 

V zadnjem obdobju zapiramo podzemne rudnike energetskih in kovinskih mineralnih surovin, 

ostajajo le rudniki (površinski kopi) nekovinskih mineralnih surovin in posamezni podzemni 

rudniki premoga. 

 

Večje obremenitve okolja so večinoma omejene na nekaj rudarskih, metalurških in 

energetskih središč, medtem ko je pridobivanje nekovinskih mineralnih surovin, zlasti 

gradbenih materialov (kamnolomi, gramoznice, glinokopi) številčnejše in bolj razširjeno, 

vendar z manjšo proizvodnjo na lokacijo in z uporabo nenevarnih snovi, ter regionalno ne 

predstavlja večjih obremenitev okolja. Sicer pa v splošnem pridobivanje mineralnih surovin 

uživa nizko stopnjo družbene sprejemljivosti, ker so ljudje občutljivi na posege v prostor.    

 

Slovenska industrija nekovinskih mineralnih surovin se prilagaja povečanemu interesu družbe 

za varovanje okolja v dveh smereh: (a) s spremembami tehnologij, ki so bolj usklajene s 

pogledi glede varovanja okolja (spremembe načina odkopavanja, sanacija zaradi odkopavanja 

degradiranih površin, primernejše tehnologije bogatenja in predelave, skrb za čiščenje 

tehnoloških voda itd.) ter (b) s proizvodnjo surovin oziroma polizdelkov (po bogatenju) ali 

izdelkov (po predelavi), ki se uporabljajo za različne ekološke namene oziroma sanacije. 

Slovenija bo za svoje potrebe in razvoj še nadalje potrebovala ekonomsko izkoristljive 

mineralne surovine iz domačih nahajališč, ostale bo uvažala. 

 

Razvojne možnosti sektorja rudarstva opredeljuje tudi v letu 1999 sprejet in kasneje 

dopolnjevan Zakon o rudarstvu, ki je naravnan tako, da zagotavlja urejeno pridobivanje 

mineralnih surovin, gospodarjenje in upravljanje z njimi ter izraža zasebni, lokalni in državni 

interes. 

   

Standardi in zahteve glede varovanja okolja se bodo v prihodnjem obdobju še poostrili, 

vendar se ne predvideva, da bi to lahko močneje vplivalo na delovanje sektorja. Negativni 

vpliv rudarjenja na okolje naj bi bil vedno manjši. Povečala se bo skrb za vse naravne vire, 

prav tako tudi za mineralne surovine. Tehnično znanje za dosego zmanjšanja vseh vrst 

negativnih vplivov ne bo vprašljivo. Povečanje konkurenčnosti rudarjenja/izkoriščanja 

mineralnih surovin bo poleg družbene sprejemljivosti ključnega pomena. Na izkoriščanje 

mineralnih surovin bo vplivala globalizacija, predvsem pri mineralnih surovinah, s katerimi se 

trguje na svetovnih trgih (večina energetskih, kovinskih in nekovinskih surovin višje 

vrednosti). Surovine za gradbeništvo bodo ostale vezane na lokalne in regionalne trge zaradi 

transportnega radija prodaje/porabe.  

 

Sektor rudarstva bo v prihodnjem obdobju še v večji meri zajela globalizacija, tako da bo 

tehnološko primerljivejši s konkurenco, poleg tega pa bo moral dosegati svetovne standarde s 

področja varstva okolja in zdravja ljudi. S pomočjo nove ekonomije bo sektor moral dosegati 

tako gospodarske kot družbene cilje. Ekonomski cilji so povečanje in vzdrževanje prihodka 

ob zmanjševanju stroškov. Družbeni cilji so vključevanje vseh zainteresiranih javnosti, 
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informiranje, delitev koristi izkoriščanja mineralnih surovin z rudarji/delavci ter z lokalnim 

prebivalstvom. 

 

V Sloveniji bo v prihodnjem obdobju sektor rudarstva obravnavan tako kot v drugih državah 

Evropske unije. Poudarek bo na podrobnem planiranju, izkoriščanju mineralnih surovin v 

skladu z nadpovprečnimi standardi varovanja okolja in zdravja ljudi ter vključevanju 

zainteresiranih javnosti. Poleg tega bo vse večji poudarek na sanaciji rudnikov ter različnih 

dejavnostih na prostorih nekdanjih rudnikov. V prihodnosti država sama najverjetneje ne bo 

dosti vlagala v rudarstvo, bo pa vlagala v energetiko, vodne vire, pridobivanje znanja, varstvo 

okolja in zdravje ljudi. Vsa ta vlaganja bodo v prihodnje precej pripomogla sektorju rudarstva 

pri delovanju in tudi k njegovemu razvoju. Zaradi delovanja sistema/države pričakujemo, da 

se bo zmanjšalo nelegalno pridobivanje mineralnih surovin za gradbeništvo. S širšo družbeno 

akcijo (država, lokalna skupnost, rudarstvo, industrija) se sanirajo in se bodo sanirali prostori, 

ki so bili v preteklosti zaradi izkoriščanja mineralnih surovin precej degradirani, a kasneje 

niso bili v celoti sanirani.    

 

V prihodnosti se bo povečala raba obnovljivih virov (kjer je to mogoče), nadalje odstotek 

recikliranja mineralnih surovin
2
 in zamenjava surovin v procesu (za manj škodljive za okolje 

in ljudi). V energetiki se bodo poudarjeno uporabljali t.i. čisti energetski viri, alternativni viri. 

Z ozirom na obsežno infrastrukturno gradnjo bo poraba mineralnih surovin za gradbeništvo v 

Sloveniji zrasla. 

 

Družbena sprejemljivost, ki je vezana na vse zainteresirane javnosti, bo v prihodnje 

pomembnejši faktor delovanja sektorja. Doseženi nivo znanja na področju rudarstva in 

sorodnih znanosti bo v prihodnosti precej pripomogel k racionalni rabi mineralnih surovin, 

njihovemu varstvu in doseganju konkurenčne sposobnosti. Razpoložljivo znanje lahko 

pripomore k učinkovitejšemu delovanju drugih sektorjev (gradbeništvo, varstvo 

okolja/narave, predelovalna industrija ...). 

 

 

2.4 Povezave z drugimi sektorji 
 

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja in na začetku novega sta bila izdelana dva, za 

rudarstvo pomembna dokumenta: Nacionalni program varstva okolja in Strategija 

povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije. Oba dokumenta so dopolnjevali, 

prvi se obnavlja, drugi pa je bil preimenovan v Strategijo razvoja Slovenije.   

 

Prostorski dokumenti so bili v letu 2004 večinoma že izdelani, in sicer Politika urejanja 

prostora Republike Slovenije, Strategija prostorskega razvoja Slovenije ter pripadajoči 

pravilniki. Politika urejanja prostora mineralnih surovin ne omenja, opredeljene pa so v 

Strategiji. Na prostorske dokumente skuša sektor rudarstva vplivati s svojimi predlogi. Pri 

svojem delu je potrebno upoštevati trenutno veljavno prostorsko zakonodajo.  

 

Usklajevanja z ostalimi prostorsko orientiranimi ter na rudarstvo vezanimi usmeritvami 

države se bodo izvajala preko Sektorja za rudarstvo. Pomembne so predvsem povezave s 

sektorji prostorskega planiranja, industrije, energetike, varstva narave. Potrebno je doseči in 

vzdrževati tudi največjo možno mero usklajenosti z usmeritvami lokalnih skupnosti, 

                                                 
2
 Po Direktivi o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (2008/98/ES) je potrebno do leta 2020 reciklirati 

70% nastalih gradbenih odpadkov.  
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gospodarstva in širše javnosti, vezanih na izkoriščanje mineralnih surovin. Le-to je potrebno 

doseči s strpnim in argumentiranim dialogom.  

 

2.5 Odprta vprašanja   
 

Iz potencialnosti slovenskega ozemlja glede mineralnih surovin, pa tudi gibanj na področju 

izkoriščanja, je razvidno, da bodo v prihodnosti prioritetne nekovinske mineralne surovine, 

primerne za uporabo v gradbeništvu, ki jih bodo izkoriščali v površinskih kopih. Mineralne 

surovine za gradbeništvo bodo v prihodnosti še vedno ostale pomemben dejavnik 

nacionalnega gospodarstva in razvoja. 

 

Položaj rudarstva v gospodarstvu, in s tem posledično v družbi, se je konec osemdesetih let 

prejšnjega stoletja močno spremenil. Osamosvojitev in sprememba družbenega sistema leta 

1991 sta potrdili nepovratne spremembe. Temeljito se je spremenil pogled na rudarstvo in s 

tem sama rudarska politika. Poleg tega je slovensko rudarstvo doživelo tudi negativen odnos 

družbe do te dejavnosti. Razlogi so podobni kot drugje po svetu, tako da so tudi izzivi sektorja 

podobni. Posamezni poudarki so bolj odvisni od lokalnega okolja. Kljub temu da so odprta 

vprašanja pri nas enaka kot v svetu, je potrebno upoštevati geološke danosti, gospodarsko in 

splošno razvitost države in rudarsko tradicijo. Slovenija prevzema pravni red Evropske unije 

tudi na področju rudarstva, pri usklajevanju ni večjih težav. Učinkovita implementacija 

zakonodaje pa je odprto vprašanje.   

 

V Sloveniji se pojavljajo naslednja bistvena nerešena vprašanja izkoriščanja mineralnih 

surovin: 

 nelegalno izkoriščanje mineralnih surovin, 

 neučinkovita zakonodaja in organiziranost državne uprave na področju rudarstva, 

 nezadostna komunikacija znotraj sektorja rudarstvo ter sektorja z lokalno skupnostjo 

in nevladnimi organizacijami,   

 nedostopnost in visoka cena zemljišč za raziskovanje in izkoriščanje. 

 

Vsako nerešeno vprašanje po svoje negativno vpliva na uravnoteženo zagotavljanje 

mineralnih surovin, in sicer kot nelojalna konkurenca, neutemeljeno visoke zahteve za 

varovanje okolja oziroma za odškodnine zaradi degradacije bivalnega okolja ali narave in 

nestrokovnosti pri izkoriščanju.  

 

Cilj državnega programa gospodarjenja je tudi reševanje omenjenih nerešenih vprašanj 

izkoriščanja mineralnih surovin. Instrumenti in mehanizmi za reševanje so različni. Za 

nelegalno izkoriščanje so to povečana kontrola oziroma monitoring ozemlja, še ažurnejše  

delovanje sodišč, pravosodnih organov, višje kazni; za državno upravo poenostavitev 

postopkov, skrajšanje časa do pridobitve dovoljenj, vendar ne na račun zanemarjanja 

posameznih dejavnikov (kot na primer varstvo okolja, zdravje ljudi in drugo). Preglednost 

delovanja industrije in drugih ter dostopnost do informacij lahko pospeši komunikacijo med 

različnimi javnostmi, državo in industrijo. Slednje bo povečalo družbeno sprejemljivost in s 

tem tudi dostop od zemljišč 

 

 

2.6 Operativna izhodišča 
 

Gospodarjenje z mineralnimi surovinami  (mineral resource management) obsega celoten 

“rudarski” cikel; od raziskav, odpiranja, izkoriščanja do zapiranja in sanacije. Ob tem 
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vključuje tudi del življenjskega cikla materiala/proizvoda, predvsem del recikliranja in 

odlaganja, manj pa predelavo/izdelavo končnega izdelka ter uporabe le-tega. Osnovni 

dejavnosti gospodarjenja z mineralnimi surovinami sta raziskovanje in izkoriščanje 

mineralnih surovin. Med te prištevajo v zadnjih desetletjih v industrijsko razvitih državah tudi 

sanacije površin, degradiranih z rudarskimi deli, ter izgradnjo podzemnih prostorov z 

rudarskimi metodami izkopa in vgrajevanja osnovne podgradnje. 

 

 

Iz členov Zakona o rudarstvu so povzeta naslednja operativna izhodišča:  

 vrednotenje stanja zalog bomo naredili na osnovi podatkov Republiške komisije za 

ugotavljanje rezerv rudnin in talnih voda (1998-2004), od leta 2004 dalje pa na 

podlage podatkovne baze, ki jo vodi Geološki zavod Slovenije.  

 poročilo z oceno stanja na področju gospodarjenja z mineralnimi surovinami bo letno 

(poročilo, kjer so opisane vse aktivnosti in podatki, ki zadevajo gospodarjenje z 

mineralnimi surovinami – detajlna vsebina tega poročila bo povzeta po podrobnih 

poročilih), 

 poročilo o spremljanju izvajanja državnega programa/splošnega načrta o izvedenih 

ukrepih ter oceno stanja doseganja ciljev pa na 3-5 let. Slednje bo veljalo tudi za 

načrte gospodarjenja s posamezno mineralno surovino. Pri čemer bodo enotna poročila 

sestavljena iz več delov. 

 

Spremljava stanja okolja bo izvajana skladno z Okoljskim poročilom Državnega programa 

gospodarjenja z mineralnimi surovinami – splošni načrt.      

 

Poleg splošnega načrta so pomembni tudi načrti gospodarjenja s posamezno mineralno 

surovino za izdelavo prostorskih sestavin na regionalnem in lokalnem nivoju (prostorski plani 

merila 1:25.000).    
 

V ZRud je podan zakonsko določen nabor elementov, ki jih mora vsebovati državni program 

gospodarjenja z mineralnimi surovinami. Na tej podlagi lahko zaključimo naslednje: 

 Gospodarjenje z mineralnimi surovinami obsega celoten “rudarski” cikel; od raziskav, 

odpiranja, izkoriščanja do zapiranja in sanacije. Ob tem vključuje tudi del 

življenjskega cikla materiala/proizvoda, predvsem del recikliranja in odlaganja, manj 

pa predelavo/izdelavo končnega izdelka ter uporabe le-tega. 

 Gospodarjenje z mineralnimi surovinami bo v programu in splošnem načrtu vsebovalo 

dolgoročne cilje in usmeritve – politiko na področju izkoriščanja mineralnih surovin 

ter pogoje za izpolnitev ciljev načrta gospodarjenja. 

 Državni program gospodarjenja bo zajemal vse v Sloveniji poznane mineralne 

surovine, s poudarkom na surovinah, naštetih v 3. členu ZRud. 

 Gospodarjenje zajema načrtovanje in nadzor aktivnosti, ki jih opredeljuje rudarski 

zakon. 
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3. CILJI DRŽAVNEGA PROGRAMA 
 

3.1 Splošni cilji 
 

Izhajajoč iz temeljne usmeritve, da »gospodarjenje vodi k zagotavljanju mineralnih surovin 

ter ohranjanju dostopnosti naravnih virov prihodnji generaciji po načelih trajnostnega 

razvoja«, pri čemer je temeljno načelo trajnostnega razvoja pri gospodarjenju z mineralnimi 

surovinami uravnoteženost med gospodarskimi, okoljevarstvenimi in družbenimi vidiki, so 

izpeljane splošne in programske usmeritve državnega programa gospodarjenja z mineralnimi 

surovinami.  

 

Splošne usmeritve so:  

 preudarna raba naravnih virov (mineralnih surovin),  

 konkurenčna sposobnost sektorja,  

 komunikacija in partnerstvo s ciljnimi, zainteresiranimi skupinami in posamezniki,  

 usklajenost z usmeritvami drugih sektorjev na nivoju države.  

 

Racionalna/preudarna raba zajema okoljski vidik (varovanje okolja in dostopa do mineralnih 

surovin, reciklažo, sanacijo), ekonomski vidik (pristop na osnovi življenjskega cikla) ter 

družbeni vidik (družbena sprejemljivost). Ukrepi države za stabilno gospodarjenje v znanem, 

s konkurenco primerljivim okoljem bodo povečali konkurenčno sposobnost. Partnerstvo v 

sodelovanju med proizvajalci, državo (državnimi institucijami), nevladnimi organizacijami ter 

lokalnim prebivalstvom se bo vzpostavilo s primerno komunikacijo. Za učinkovito izvajanje 

je potrebna usklajenost z gospodarskimi in okoljskimi politikami znotraj države Slovenije ter 

usklajenost z evropskimi in ostalimi mednarodnimi usmeritvami in direktivami. S temi 

usmeritvami bomo dosegli varnost za ljudi in okolje, povečali učinkovitost, znižali stroške, 

spodbudili raziskave in razvoj. 

 

 

3.2 Programske usmeritve 
 

Programske usmeritve državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami so: 

1. uravnotežena oskrba mineralnih surovin iz domačih virov,  

2. zagotavljanje strateških surovin, predvsem energetskih, 

3. usklajenost delovanja z drugimi sektorji, 

4. zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in lokalno skupnost, 

5. kar najboljše poznavanje in varovanje potenciala ter izkoristljivosti mineralnih 

surovin, 

6. uporaba domačih mineralnih surovin za potrebe naravne in kulturne dediščine ter 

druge posebne namene, vključno z ohranjanjem rudarstva, ki je sestavni del krajine. 

 

K 1. točki 

Izkoriščanje mineralnih surovin je na več načinov razvojni dejavnik okolja, v katerem poteka. 

Razvojne dejavnosti so lahko tudi terciarne ali kvartarne, povezane s podporo izkoriščanju ali 

z njegovo dopolnitvijo. Za optimalno zadovoljevanje lastnih potreb je potrebno slediti dobre 

prakse evropsko primerljivih legalnih okvirov izkoriščanja mineralnih surovin. Ustrezen okvir 

ima predvsem naslednje opore: (a) dostop do prostora za raziskovanje in izkoriščanje, (b) 

stabilnost investicije in zaščita nosilcev rudarske pravice, (c) mednarodno primerljiva davčna 

obremenitev, (d) dogovor z lokalno skupnostjo.  
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Za zagotavljanje uravnotežene optimalne oskrbe je potrebno letno usklajevanje med nosilci 

rudarske pravice in državo. Usklajevanje poteka na podlagi letnega, zakonsko opredeljenega 

poročanja nosilcev rudarske pravice. 

 

Za uravnoteženo oskrbo z mineralnimi surovinami za gradbeništvo, ki jih lahko gospodarski 

subjekti konkurenčno pridobijo na več lokacijah na posameznem območju ali regiji, je možno 

s pomočjo različnih instrumentov organizirati med gospodarskimi, okoljskimi in družbenimi 

vidiki uravnoteženo mrežo lokacij izkoriščanja.  

  

K 2. točki 

Na podlagi odločitev o pomembnosti posameznega naravnega vira, ki je širše družbeno 

opredeljen kot strateški, je potrebno zagotavljati ustrezne količine za potrebe porabnikov 

predvsem z narodno-gospodarskega stališča. V primeru mineralnih surovin so to zlasti 

energetske mineralne surovine. 

 

K 3. točki 

Usklajevanje z drugimi sektorji je nujno, predvsem tistimi z močnejšim vplivom na prostor 

(okolje, naravo) po horizontali pa tudi po vertikali. Po slednji se program gospodarjenja z 

mineralnimi surovinami, in s tem predlog sektorja, povezuje z usmeritvami prostorskega 

razvoja Slovenije. 

 

K 4. točki 

Spodbujati je potrebno varovanje vseh sestavin okolja v celotnem rudarskem ciklu, predvsem 

pa v času izkoriščanja čez meje zakonskih obveznosti, in dogovore z lokalno skupnostjo. 

Osnovno varovanje je izpolnjevanje že sprejetih zakonskih obveznosti (presoja vplivov na 

okolje). Poleg tega je potrebno vpeljati ustrezen sistem zaščite in varovanja naravnih virov 

(mineralnih surovin) za njihovo morebitno izkoriščanje v prihodnosti (v okviru potencialnih 

prostorov). 

 

K 5. točki 

V tej usmeritvi sta poudarjena: (a) ohranjanje in razširjanje znanja, povezanega z 

izkoriščanjem mineralnih surovin (rudarstvo, geotehnologija, geologija, ekonomija, 

tehnološke, organizacijske in okoljske vede) in (b) ustrezna državna informacijska podpora. 

Izkoristljivost mineralnih surovin se poveča s kakovostjo produktov in procesov. Kakovostni 

izdelek je tržno konkurenčen, družbeno sprejemljiv in okolju prijazen, prav tako pa tudi 

kakovostni proces celotnega rudarskega cikla.   

 

K 6. točki 

Domača (avtohtona) mineralna surovina naj se uporablja za: (a) tradicionalne izdelke domače 

obrti, (b) tradicionalne industrijske izdelke (opekarstvo), (c) izdelke ali gradnjo, s katero se 

varuje avtohtonost krajine (strešniki, škarpe, kamnite obloge, robniki in podobno), (d) 

priporočljiva je uporaba najmanj 30 % domačih materialov za oblaganje zgradb (naravni 

kamen), za gradnje, ki nimajo avtohtonega videza, ter (e) ohranjanje avtohtone kulture 

bivanja. 
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4. NAČIN IN POGOJI IZVAJANJA 
 

Temeljni pogoji za uresničitev navedenih ciljev so:  

 učinkovito in pregledno udejanjanje zakonodajnega okvira 

o dograditev in polna uveljavitev Zakona o rudarstvu,  

o pregled in učinkovit nadzor nad legalnim izkoriščanjem mineralnih surovin, 

o zaprtje nelegalnih površinskih kopov, 

o sanacije večjih (večine) nelegalnih površinskih kopov.  

 usklajenost z drugimi prostorsko orientiranimi usmeritvami države, lokalne skupnosti, 

gospodarstva in javnosti, 

 spodbujanje raziskav in razvoja ter uporaba ustreznih znanj s področij:  

o tehnologije izkoriščanja,  

o poznavanja potenciala mineralnih surovin, 

o vplivov izkoriščanja na okolje in ljudi. 

 državna informacijska podpora. 

 

Z izpolnitvijo teh pogojev bo v naslednjem 10-letnem obdobju udejanjen Državni program 

gospodarjenja z mineralnimi surovinami, ki v načrtih gospodarjenja s posameznimi 

mineralnimi surovinami vsebuje podrobneje obdelane usmeritve in cilje.  

 

Izpolnitev temeljnih pogojev za uresničitev navedenega cilja, kot je dograditev in polna 

implementacija Zakona o rudarstvu (ZRud), je opredeljena v samem zakonu v XIII. poglavju 

»Prehodne in končne določbe«, kjer so roki za uveljavitev posameznih členov (in s tem 

podzakonskih aktov) od 6 mesecev do 5 let, s strani ministra, pristojnega za rudarstvo, kakor 

tudi predpisi vlade. Potreben je letni pregled izvajanja ZRud, ki bi ga podal Sektor za 

rudarstvo v svojem letnem poročilu.  

 

Pregled in učinkovit nadzor nad legalnim izkoriščanjem mineralnih surovin se je preko 

Rudarske inšpekcije izvajal že v preteklosti, zato je potrebno s to dobro prakso nadaljevati. 

 

Potrebno je tudi nadaljevati in zaključiti programe ekološke sanacije rudarskih objektov, 

namenjenih za pridobivanje ogljikovodikov. 

  

Zaprtje nelegalnih površinskih kopov je ena najpomembnejših nalog, ki mora potekati 

usklajeno med ministrstvom, zadolženim za rudarstvo in ministrstvi, zadolženimi za 

okolje/naravo, urbanizem ter prostorsko planiranje, oziroma med njihovimi inšpekcijskimi 

službami. Postaviti je potrebno jasno pravno osnovo, po kateri bo taka dejavnost kazensko 

preganjana in sanirana. Nadalje je potrebno izdelati kataster vseh nelegalnih površinskih 

kopov ter tudi monitoring. Kataster odkopov (tudi nelegalnih) mineralnih surovin je že v 

izdelavi ter ga je potrebno dokončati. Monitoring obratujočih rudnikov se izvaja po 

zakonodaji. Monitoring rudarskih objektov po obratovanju mora biti utemeljen v zakonodaji 

ali na dokazljivi potrebi po varstvu okolja ali zdravja ljudi. Monitoring neleganih površinskih 

kopov se bo izvajal občasno, po potrebi.     

 

Nelegalni površinski kopi morajo biti ali (a) legalizirani ali (b) sanirani. Na tej podlagi se  

izvajajo sanacije nelegalnih površinskih kopov po kriterijih (podani v nadaljevanju) prostorov 

sanacije in rekultivacije. Sanacija naj traja do pet let.    
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4.1 Načela izvajanja programa 
 

Programske usmeritve temelje na načelih trajnostnega razvoja, ki jih je potrebno uveljavljati 

in izvajati pri gospodarjenju z mineralnimi surovinami. Načela delimo na splošna in 

specifična: 

 Splošna načela 

o zadovoljevanje potreb družbe, 

o integracija razvoja industrije/družbe in varovanja okolja, 

o med-generacijska enakost, 

o znotraj generacijska enakost. 

 

 Specifična načela 

o okoljska načela 

 ravnanje znotraj nosilne sposobnosti ekosistema, 

 minimalno potrebno izčrpavanje neobnovljivih virov, 

 načelo »onesnaževalec plača«,  

 načelo previdnosti,  

 ekološka učinkovitost.   

o družbeno-politična načela 

 udeležba javnosti, 

 komunikacija in vzgoja, 

 proces odločanja na podlagi soglasja, 

 večja institucionalna učinkovitost in sposobnost zagotoviti najbolj smotrno 

izkoriščanje od začetka do konca (raziskave, odpiranje, pridobivanje, 

zapiranje, sanacija), optimalna velikost proizvodnje, da lahko ustrezno 

zavaruje okolje in ljudi, 

 nacionalna suverenost nad mineralnimi surovinami.  

o gospodarska načela 

 upoštevanje polne proizvodne cene (vključno s stroški sanacije in ostalimi 

okoljskimi stroški)   

 konkurenčnost (pomeni tudi preprečevanje monopola na podlagi rudarskih 

pravic; vsaka pokrajina/regija ali večji kraj mora imeti vsaj dve možnosti 

oskrbe različnih nosilcev rudarske pravice s konkurenčno mineralno 

surovino za gradbeništvo). 

 

 
4.2 Organiziranost in pristojnosti Sektorja za rudarstvo in Geološkega 

zavoda Slovenije 
 

Sektor za rudarstvo opravlja strokovne in upravne naloge s področja rudarstva, ki jih določa 

zakon in se nanašajo na gospodarjenje z vsemi vrstami mineralnih surovin, ne glede na to, ali 

so te energetske, kovinske ali nekovinske, na podeljevanje rudarskih pravic za raziskovanje in 

izkoriščanje vseh vrst mineralnih surovin, ter na razvoj metod in tehnik raziskovanja in 

izkoriščanja teh surovin.  

 

Skrbi za razvoj sistemske rudarske zakonodaje, pripravlja in obnavlja Državni program 

gospodarjenja z mineralnimi surovinami ter skrbi za njegovo koordinacijo z drugimi 

nacionalnimi programi (prostor, okolje, gospodarski razvoj). Sektor skrbi tudi za pripravo 
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strokovnih podlag za državne prostorske dokumente in izdaja soglasja k prostorskim aktom 

lokalnih skupnosti.  

 

Preko politike podeljevanja rudarskih pravic Sektor izvaja gospodarjenje z mineralnimi 

surovinami in s tem posredno zagotavlja oskrbo domačega trga z domačimi mineralnimi 

surovinami. Sektor za rudarstvo vodi kataster raziskovalnih in pridobivalnih prostorov ter 

bazo imetnikov rudarskih pravic, izvaja letno odmero plačil za rudarsko pravico in upravlja s 

sredstvi, pridobljenimi iz tega naslova. Sektor spremlja in analizira poslovanje 

premogovnikov v proizvodnem delu in pri zapiralnih aktivnostih.  

 

Geološki zavod Slovenije izvaja program za potrebe Sektorja za rudarstvo, ki obsega 

izdelavo, zbiranje, vrednotenje in posredovanje podatkov in dokumentacije ter pripravo 

strokovnih podlag in razvojnih nalog. Program je financiran v obliki prevzetih 

ustanoviteljskih obveznosti iz državnega proračuna. Program zajema tri sklope nalog, in sicer: 

- izdelava strokovnih podlag  

delo na področju strokovnih podlag za razvojno naravnanost sektorja za potrebe 

rudarske in druge zakonodaje: (a) rudarski zakon in podzakonski akti, programi in 

drugo, (b) upravni postopki za rudarsko pravico, urejanje prostora, (c) druge podlage 

za prostorsko načrtovanje, varstvo okolja ter spremljanje in usklajevanje z aktivnostmi 

Evropske unije, 

- informacijska infrastruktura 

izgradnjo informacijske infrastrukture (dodelava, uvajanje, dopolnjevanje in 

vzdrževanje informacijskega sistema mineralnih surovin vključno z spletno aplikacijo, 

promocija mineralnih surovin vključno s pripravo in tiskanjem letnega biltena 

Mineralne surovine (v slovenščini in angleščini) ter vzdrževanje arhiva mineralnih 

surovin 

- raziskave nacionalnega / pokrajinskega pomena. 

raziskave nacionalnega / regionalnega pomena, ki bi morale biti poleg nadaljevanja 

pregleda stanja in ocene perspektivnosti usmerjene v raziskave globlje ležečih 

nahajališč v Sloveniji, analize snovnih tokov, ocene vplivov oskrbe z mineralnimi 

surovinami na okolje in družbo, študije ponovne rabe materialov in prostorov, v 

raziskave recikliranja odpadkov, v prostorsko in razvojno načrtovanje ter v 

mednarodno vpetost. 

 

 

4.3 Prostorski vidik  
 

Prostorski vidik državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami je opredeljen v 

10. členu Zakona o rudarstvu, ki govori o povezavi s prostorskim planiranjem. Potrebni so 

dovolj veliki prostori za dejansko ali morebitno gospodarjenje z mineralnimi surovinami. Te 

je možno zagotoviti tako, da se:  

 ohrani obstoječe raziskovalne in pridobivalne prostore (z rudarsko pravico),  

 jih razširi do meje možnega ali ohrani predvidene prostore širitve (kar je tudi že v 

obstoječih dolgoročnih planih) ter po določenih merilih opredeli nove prostore, do 

katerih bi bil dostop olajšan (nove lokacije), kar skupaj tvori potencialne prostore,  

 zagotovi integracijo prostorov sanacije (rekultivacije) v okolje.  

 

Prostori, v katerih bi dejansko izkoriščali mineralne surovine, naj bi bili omejeni na optimalno 

velikost. Vsi ostali prostori pa bi bili le rezervacije prostora za morebitno izkoriščanje z 

različno stopnjo varovanja, od največje (raziskovalni prostor) do najmanjše stopnje 
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(potencialni prostor). Večje ali manjše stopnje rezervacije bi imele vpliv na reševanje 

morebitnih konfliktov z drugimi dejavnostmi, ki bi jih zanimal isti prostor. Veliki prostori 

rezervacij so prvenstveno namenjeni varovanju naravnih virov mineralnih surovin za 

morebitno rabo/izkoriščanje prihodnjih rodov. 

 

Vsi postopki določanja posameznega prostora morajo potekati po načelu soglasja. Regionalna 

(pokrajinska) raven planiranja je za rudarstvo primernejša kot lokalna (občinska), ker imajo 

mineralne surovine vedno vsaj regionalni, če že ne državni ali globalni pomen, zelo redko pa 

lokalnega.  

 

 

4.3.1 Pridobivalni prostor  
 

Pridobivalni prostor je z naravnimi ali umetnimi črtami omejen del zemeljske površine, ki 

sega do določene globine in je z rudarsko pravico dodeljen za izkoriščanje, uporablja pa se ga 

na podlagi izdanega dovoljenja za izkoriščanje določenih mineralnih surovin.  

 

 

4.3.2 Raziskovalni prostor 
 

Raziskovalni prostor je z naravnimi ali umetnimi črtami omejen del zemeljske površine, ki v 

globino ni omejen in je z rudarsko pravico dodeljen za raziskovanje, uporablja pa se ga na 

podlagi izdanega dovoljenja za raziskovanje določenih mineralnih surovin. 

 

 

4.3.3 Potencialni prostor  
 

Potencialni prostor mineralnih surovin je prostor, kjer se nahajajo viri mineralnih surovin, 

torej mineralni potencial, ki še ni dovolj raziskan ali pa kjer je (začasno) opuščeno 

izkoriščanje. Ta prostor naj bi imel skrbnika, ki je lahko gospodarski subjekt, lokalna 

skupnost ali država. Potencialni prostor še ni prostor, namenjen pridobivanju, ampak prostor, 

kjer bi bila druga raba prostora usklajena z interesi rudarske industrije ali države. S 

potencialnimi prostori naj bi ohranili dostopnost do virov mineralnih surovin ob upoštevanju 

določenih meril. 

 

Vse opuščene ali izločene raziskovalne in pridobivalne prostore, ki so izbrisani iz evidence 

katastra raziskovalnih in pridobivalnih prostorov pri pristojnem republiškem upravnem 

organu, naj se zaradi zapiranja rudnikov ali zmanjševanja obsega proizvodnje preoblikuje v 

potencialne prostore kot obvezno republiško izhodišče v primerih, ko zaloge in viri še niso 

izčrpani. Kot potencialni prostori so opredeljeni raziskovalni prostori z veljavnimi dovoljenji 

za raziskovanje, a brez rudarske pravice za izkoriščanje in/ali raziskovanje.  

 

Na območjih, kjer po veljavnem prostorskem planu ni predvidenih prostorov za izkoriščanje 

mineralnih surovin, se lahko le-ti začrtajo, če so izpolnjeni gospodarski, okoljski in družbeni 

kriteriji za potencialni prostor. Merila za vzpostavitev potencialnega prostora so: 

 gospodarska 

o obseg nahajališča, količina in kakovost mineralne surovine, 

o možnost gospodarnega izkoriščanja mineralne surovine, 

o povpraševanje po mineralni surovini,  
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o redkost mineralne surovine,  

o dostopnost do nahajališča (infrastruktura), 

 okoljska 

o dopustni vplivi na okolje v celotnem ciklu rudarjenja, 

 družbena 

o zakonska ureditev, 

o strateška vrednost mineralne surovine za državo in 

o družbena sprejemljivost in drugi sociološki vidiki. 

 

Predvideni prostor širitve je prostor, kjer je z odločbo ali dovoljenjem pristojnega upravnega 

organa (toda brez rudarske pravice) predvideno nadaljevanje raziskovanja ali izkoriščanja 

mineralnih surovin. Prostor meji na obstoječi pridobivalni ali raziskovalni prostor. Le-ti 

prostori so bili že obravnavani v prejšnjem dolgoročnem prostorskem planu 1986–2000. 

Predvideni prostor širitve ni zakonsko določen, zato upravni organ o tem prostoru ne more 

izdati odločbe, pač pa predstavlja relevantno podlago za izdelavo prostorskih sestavin 

planskih aktov države in lokalnih skupnosti. Tak status bi morali obdržati tudi v prihodnjem 

dolgoročnem prostorskem planu. Ta prostor je bil določen v izhodiščih dolgoročnega plana 

SR Slovenije 1986–2000. Predvideni prostor širitve je lahko predlagan na pobudo 

zainteresiranih, če izpolnjuje pogoje za nove lokacije.   

 

4.3.4 Prostor sanacije 
 

Naloga sektorja rudarstvo je tudi sanacija površin, degradiranih zaradi izkoriščanja mineralnih 

surovin. Take prostore je potrebno sanirati zaradi varovanja narave in ljudi. Pri večini 

tovrstnih sanacij je možno pridobiti določene količine mineralnih surovin, predvsem tistih za 

gradbeništvo. Ti prostori so lahko prioritetne lokacije izkoriščanja mineralnih surovin na 

lokalnem nivoju. V zvezi s tem sodimo, da bi lahko poenostavili postopek pridobitve 

prostorskih dovoljenj za čas izvajanja sanacije degradiranega prostora.   

 

Prostor sanacije se ne sanira dokončno, dokler obstaja možnost gospodarnega izkoriščanja 

mineralne surovine ter da se (bilančne) zaloge do konca odkopljejo. Sanacija degradiranih 

površin zaradi izkoriščanja mineralne surovine mora biti izdelana v soglasju s prostorskimi, 

okolje in naravovarstvenimi smernicami ter ob upoštevanju vseh ostalih zahtev.  

 

Merila za določitev degradiranega prostora za prostor sanacije so: (1) površina degradiranega 

prostora, višina odkopne stene, (2) varnost in zdravje ljudi in živali, zaraščanje, (3) vidnost v 

okolju, (4) lokalni in gospodarski interes, (5) območja varstva naravnih vrednot ali 

zadržanega razvoja. Merila se uporabljajo skladno z vrednotami in cilji zainteresirane 

javnosti, predvsem lokalnega prebivalstva. Del prostora sanacije je tudi prostor rekultivacije, 

na katerem sta izkoriščanje in tehnična sanacija že končana in je zemljišče namenjeno 

zasaditvi z avtohtono floro, ali pa za spremembo v drugo vrsto biotopa. Rekultivacija obsega: 

(a) zatravitev, (b) posaditev drevesnih vrst in grmovnic ali (c) spremembo v drugo krajinsko 

obliko naravnega parka, rekreativnega območja, jezera (ribnika) in podobno. Merila za 

določitev prostora rekultivacije so enaka kot za prostor sanacije. Vsi postopki določanja 

posameznega prostora morajo potekati po načelu soglasja. Regionalna (pokrajinska) raven 

planiranja je za rudarstvo primernejša kot lokalna (občinska), ker imajo mineralne surovine 

vedno vsaj regionalni, če že ne državni pomen, zelo redko pa ozko lokalnega.  

 

V predlogu Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami so razvrščene 

mineralne surovine glede na: vrsto mineralne surovine, pojavnost (naravne danosti), 
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gospodarske/tržne trende, družbeno okolje, zakonske osnove (zakonodaja, pristojnosti), 

prostorske plane na državni in lokalni ravni, sedanje stanje pravic/dolžnosti rudarskih 

gospodarskih subjektov. V načrtih gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami so 

evidence posameznih prostorov, ki se sprotno dopolnjujejo. Ti načrti bodo v grafičnem delu 

vsebovali karte merila 1:25.000.  

 

 

4.4 Ravnanje z okoljem 
 

Odgovorno ravnanje z okoljem je pomembna usmeritev državnega programa gospodarjenja z 

mineralnimi surovinami. Sestavni del državnega programa gospodarjenja z mineralnimi 

surovinami je njegovo Okoljsko poročilo, kjer so zapisani okoljski cilji, merila in metoda 

ugotavljanja in vrednotenja vplivov, kakor tudi spremljava stanja.  

 

Rudarski sklad bo v realnih okvirih spodbujal okoljevarstvene iniciative, ki bodo presegale 

zakonsko določene obveznosti. Po ZRud (38. člen) je del sredstev sklada namenjen tudi 

uvajanju novih tehnologij.  

 

Povečana skrb za varstvo okolja se kaže v industriji in prav tako v rudarstvu v različnih 

iniciativah. Nekatere so obvezne (zakonske), druge dogovorjene (s partnerji, kupci, lokalno 

skupnostjo) in tretje prostovoljne (dogovor v podjetju samem). Pri izkoriščanju mineralnih 

surovin je pet orodij za obvladovanje oziroma minimaliziranje vplivov na okolje:  

 presoja vplivov na okolje,  

 sistemi upravljanja z okoljem,  

 okoljsko knjigovodstvo,  

 okoljska poročila ter  

 presoja življenjskega cikla. 

 

Presoja vplivov na okolje – PVO (Environmental Impact Assessment – EIA) identificira 

posledice določenih dejavnosti v prostoru. PVO je predvsem orodje za odločanje (npr. o 

odpiranju rudnika, načinu izkoriščanja …). Zakon o varstvu okolja določa, da se pri 

izkoriščanju mineralnih surovin, kot posegu v prostor, za katerega je predpisano dovoljenje, 

presojajo vplivi na okolje. Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja 

vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96) pri izkoriščanju mineralnih surovin, določa vrste 

posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna. Podlaga za presojo je 

poročilo o vplivih na okolje, ki se izdela skladno z Navodilom o metodologiji za izdelavo 

poročila o vplivih na okolje (Uradni list RS, št. 70/96). 

 

Sistemi ravnanja z okoljem so interni sistemi rudarskih podjetij in so definirani kot 

organizacijska struktura, odgovornosti, prakse, procedure in viri za določanje ter izvajanje 

začrtanih okoljskih usmeritev. Sistem mora vsebovati:  

 izjavo o usmeritvah,  

 niz načrtov za izvajanje usmeritev, vklopljenih v vsakdanje delovanje rudnika,  

 opis meritev glede na usmeritve in načrte,  

 izobraževanje in vzgojo,  

 določitev načinov obveščanja širše javnosti in drugih zainteresiranih.  

 

Okoljsko knjigovodstvo/računovodstvo ravnanja z okoljem zbira podatke in je nadaljevanje 

PVO-ja. Knjigovodstvo se deli na okoljsko in ekološko, pri čemer se prvo izvaja na podlagi 
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meritev okoljskih stroškov, drugo pa meri vplive na okolje. Zakon o varstvu okolja določa, da 

mora oseba, ki opravlja gospodarsko ali negospodarsko dejavnost, pri svojem delu voditi 

ekološko knjigovodstvo, ki vsebuje snovne in energijske bilance, z vrsto in lastnostmi 

obremenjevanja okolja. Izvajanje tega določila v praksi še ni zaživelo. 

 

Okoljska poročila – Poročila o stanju okolja so odvisna od ciljne publike, stopnje 

zavezanosti podjetja varovanju okolja, dogovorov in zakonskih osnov. Zakon o varstvu okolja 

določa, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v sodelovanju z drugimi ministrstvi letno 

pripravi poročilo o stanju okolja v Republiki Sloveniji. 

 

Presoja življenjskega cikla vsebuje več stopenj:  

 določitev območja vpliva,  

 količinska opredelitev energije in vhodnih surovin,  

 presoja vplivov, ki jih povzročajo vhodne surovine in energija,  

 izbira možnosti in strategij za zmanjšanje vplivov na posamezni stopnji. Ta metoda je 

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

dosegljivo.  

 

Ta orodja se uporabljajo v vseh fazah izkoriščanja mineralnih surovin:  

 od okoljskega upravljanja raziskav mineralnih surovin,  

 odločanja o razvoju rudnika,  

 okoljskega upravljanja faze proizvodnje,  

 do upravljanja zapiranja rudnika in njegove sanacije (dekomisije). 

 

Osnove delovanja podjetij na področju okolja so na naslednjih segmentih: 

 uporaba materialov in prostora (vrste in količine uporabljenih materialov), 

 poraba energije (vrsta in količina porabljene energije), 

 neproduktni učinki (vrsta in količina odpada pred recikliranjem, odlaganjem), 

 onesnaževani izpusti (vrsta in količina polutantov zraka, vode, zemlje). 

 

 

4.5     Kakovost delovanja in produktov 
 

Za dobro gospodarjenje z mineralnimi surovinami je potrebno spodbujati kakovost produktov 

in kakovost procesov (raziskovanja, izkoriščanja, zapiranja).  

 

Kakovosten izdelek je sam po sebi je tržno konkurenčen, družbeno sprejemljiv ter okolju 

prijazen. Kakovosten izdelek je na enak način tudi narejen.   

 

Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, bo na različne načine prispevalo svoj delež pri uvajanju 

neobveznih mednarodnih standardov (ISO in drugi) kakovosti in transparentnosti delovanja 

podjetij.  

 

Kakovost gospodarjenja z mineralnimi surovinami (tako izdelka kot procesa) določajo 

zakonske obveznosti, spodbujanje doseganja višjih standardov pa je začeto s strani:  

 trga,  

 instrumentov splošne gospodarske politike in  

 preko pobud ministrstva, pristojnega za rudarstvo.   
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4.6 Raziskave in razvoj  
 

V Sloveniji so obstojala v preteklosti obdobja zelo različne intenzivnosti vlaganj v raziskave 

vseh vrst trdnih mineralnih surovin. Stanje zadnjih 30 let kaže, da so bila sredstva za različne 

raziskave (geološke, rudarske, tehnološke) črpana v posameznih obdobjih iz različnih virov in 

v dokaj zadostnih količinah. Zlasti velja to za obdobje med leti 1975–1990, ko so potekale 

zelo intenzivne in obsežne raziskave energetskih mineralnih surovin (premog, uran, nafta in 

plin), nekoliko manj pa raziskave kovinskih in nekovinskih trdnih mineralnih surovin. 

Potrebna finančna sredstva so se črpala predvsem iz nekdanje Raziskovalne skupnosti 

Slovenije (RSS), različnih skladov nekdanjih samoupravnih interesnih skupnosti (SIS) in iz 

lastnih deležev gospodarskih podjetij ali skupnosti (predvsem nekdanjih občin). Iz tega 

obdobja je danes na razpolago največ kvalitetnih podatkov o raziskavah, kar velja zlasti za vse 

energetske mineralne surovine. Po letu 1990 so se s spremembo energetske politike v 

Sloveniji znatno spremenila vsa razmerja financiranja raziskav. Na področju energetskih in 

kovinskih mineralnih surovin so se drastično zmanjšala vsa sredstva za geološke in druge 

raziskave. Zato se je po tem obdobju zelo zmanjšal tudi fizični obseg raziskav, s katerimi smo 

dobili le dodatne podatke o geoloških razmerah nahajališč, zalogah, kvaliteti in uporabnosti 

posameznih vrst trdnih mineralnih surovin. Te zmanjšane raziskave so bile financirane v 

manjših obsegih, predvsem iz sredstev gospodarstva, nekdanjih občin ter Ministrstva za 

visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS – MVŠZT (prejšnje Ministrstvo za šolstvo, znanost 

in šport RS – MŠZŠ, oziroma še prejšnje Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS – MZT). 

Ker sta področji energetskih in kovinskih mineralnih surovin specifični, ju država ureja s 

posebnimi zakonskimi obvezami (akti). Zato se bomo v nadaljevanju omejili predvsem na 

problematiko nekovinskih mineralnih surovin, ki jih pridobivamo z raznimi površinskimi kopi 

(kamnolomi, gramoznice, glinokopi, peskokopi). 

 

Po osamosvojitvi Slovenije je s spremembo temeljne ustavne zakonodaje in iz nje izhajajoče 

področne zakonodaje, predvsem lastniške, prišlo tudi do večjega zastoja na področju 

geoloških in drugih raziskav skoraj vseh vrst trdnih nekovinskih mineralnih surovin. Razlogi 

za to so bili zlasti v nerešenih lastniških odnosih v gospodarstvu, v zmanjšanju potrebnih 

finančnih sredstev s strani države oziroma pristojnih ministrstev (MVŠZT). V zadnjih letih pa 

je to pogojeno predvsem še s kriteriji MVŠZT finančnih sovlaganj v temeljne in razvojno 

aplikativne raziskave. 

 

Poleg minimalnih vlaganj v geološke in druge raziskave nekovinskih mineralnih surovin so se 

zaostrili tudi pogoji pri pridobivanju ustreznih dovoljenj za razširitev obstoječih, predvsem pa 

novih raziskovalnih in pridobivalnih prostorov. To se kaže zlasti na področju najobilnejših 

nekovinskih mineralnih surovin za različne potrebe gradbeništva (prod in pesek, tehnični 

kamen, opekarska glina). Zaostreni pogoji pridobivanja dovoljenj so vezani predvsem na 

veljavni Zakon o varstvu okolja (ZVO) in Zakon o ohranjanju narave (ZON), na lokalni ravni 

pa na zahteve ohranitve posameznih kmetijskih, vodozbirnih, krajinskih in drugih območij. V 

mnogih okoljih nastajajo nasprotovanja izkoriščanju nekovinskih mineralnih surovin 

preprosto zaradi slabih izkušenj iz preteklosti, ko so ostali mnogi površinski kopi nesanirani 

in zaradi tega moteči v ožjih in širših okoljih. 

 

Glede na poznane trende in programe razvoja gospodarstva, predvsem na področju 

infrastrukturne izgradnje objektov (ceste, železnice), predvidevamo, da bodo potrebe po 

posameznih nekovinskih mineralnih surovinah, zlasti za potrebe gradbeništva, ostajale 

dolgoročno aktualne tudi po letu 2000 oziroma 2007. Na nivoju države bodo raziskave 

usmerjene v ugotavljanje ocene stanja in vrednotenje potencialov mineralnih surovin, ki 
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zadovoljujejo potrebe trga in družbe (avtohtone mineralne surovine) ali so za državo 

strateškega pomena. Dopolnjevanje teh raziskav v naslednjih letih bo detajlneje določilo 

načrte gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami. Poudarek bo na mineralnih 

surovinah, ki jih v Sloveniji že izkoriščamo. Raziskave tehnologij izkoriščanja in delno 

predelave na konkretnih projektih bodo omogočale konkurenčno prednost, povečala pa se bo 

izkoristljivost mineralnih surovin. Del raziskav bo usmerjen v: (a) zmanjševanje vplivov 

izkoriščanja mineralnih surovin na okolje in ljudi, (b) spodbujanje uvajanja okoljskih 

standardov z ustreznimi nadzori in poročanje o rezultatih, (c) spodbujanje študij o vplivu 

izkoriščanja na lokalno skupnost, nevladne organizacije in ostale zainteresirane javnosti. 

 

Spodbujanje raziskav in razvoja ter uporaba ustreznih znanj s področij tehnologije 

izkoriščanja, poznavanja potenciala mineralnih surovin ter vplivov izkoriščanja na okolje in 

ljudi, bo povečalo racionalno (iz)rabo mineralnih surovin (izpopolnjevanje tehnologij in 

uvajanje novih, večji izkoristek mineralne surovine, večji poudarek uvajanju reciklaže in  

ponovne uporabe mineralnih surovin), zmanjšalo pritiske na okolje (na izrabo prostora 

izkoriščanja, zmanjšanje okoljske škode zaradi izkoriščanja mineralnih surovin, racionalne 

rabe prostora po izkoriščanju degradiranih površin) ter ljudi (s povečanjem skrbi za zdravje 

zaposlenih in okoliškega prebivalstva).     

 

Poznavanje potenciala mineralnih surovin je temeljna osnova za številne pravne akte države 

kot tudi osnova planiranja in s tem gospodarjenja z mineralnimi surovinami. Skupaj z 

ostalimi, na izkoriščanje mineralnih surovin vezanih podatkov, tvori informacijsko podporo 

na državni ravni. Informacijska podpora države je potrebna tako lokalni skupnosti, širši 

javnosti kot tudi potencialnim investitorjem.   

 

 

4.7  Organizacija mreže lokacij pridobivanja mineralnih surovin za   

gradbeništvo 
 

Lokacija nahajališča mineralne surovine je vezana na geološke danosti posameznega 

območja, ki so opredeljene z geološko sestavo in zgradbo.  

 

Lokacije ekonomsko izkoristljivih energetskih in kovinskih mineralnih surovin so vedno 

vezane na geološke danosti ter jih ne moremo premeščati na družbeno bolj zaželene lokacije. 

V to kategorijo sodi tudi večina nekovinskih mineralnih surovin, razen surovin za 

gradbeništvo. Surovine za gradbeništvo so tehnični kamen (apnenec, dolomit, eruptivne 

kamnine), prod, pesek, mivka in ilovica. Med njimi v Sloveniji močno prevladujejo 

nahajališča apnenca, dolomita ter proda in peska.  

 

Mesta lokacij izkoriščanja apnenca, dolomita ter proda in peska lahko delno tudi prilagodimo 

okoljskim in družbenim zahtevam. Lokacije oziroma koncentracije lokacij teh surovin 

morajo:  

 biti znotraj transportnega radija prodaje (večinoma med 20 in 30 km), 

 imeti dovolj zalog (vsaj za 15 let) in  

 imeti zadostno letno proizvodnjo (najmanj 30.000 m
3
 raščene mineralne surovine).  

 

Izkoriščanje apnenca se naj vrši v rezervatih (kar je danes že primer na območju Laže pod 

Nanosom ter na območju Črnega Kala). Izkoriščanje dolomita pa naj bo bolj razpršeno, na 

posameznih dovolj velikih odkopih. Slednje je potrebno zaradi lažjega izkoriščanja dolomita 
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(samo z bagrom) in s tem povezane velike možnosti pojavljanja ilegalnega izkoriščanja. 

Izkoriščanje proda in peska lahko poteka ali na posameznih lokacijah ali v rezervatih.      

 

Prostorska porazdelitev mineralnih surovin za gradbeništvo je možna v več planskih 

območjih: 

 območja usmerjenega razvoja: intenzivna gospodarska raba naravnih virov ob 

upoštevanju okoljskih in družbenih vidikov, 

 območja zadržanega razvoja: zmanjšana intenzivnost izkoriščanja naravnih virov po 

načelu vzdržnosti, 

 območja varstva vrednot NATURA 2000: primarno ohranjanje ekoloških 

fiziografskih in kulturnih značilnosti krajine, posebna območja, 

 razvrednotena območja, območja velike konfliktnosti: območja, kjer razvoj 

zahteva posebno pozornost (prednost pri usmeritvah/politiki).   

    

Območja usmerjenega razvoja naj bi vsebovala čimveč raziskovalnih oziroma pridobivalnih 

prostorov, kot tudi predvidenih prostorov širitve na osnovi dovoljenj pristojnih upravnih 

organov, potencialnih prostorov ter prostorov sanacije okolja. 

 

Predlagano vrednotenje je od 1 do 5, pri čemer je 1 minimum in 5 maksimum spodbujanja 

sektorske aktivnosti.   

 

Matrika: Povezava med planskimi območji in prostorskimi kategorijami sektorja rudarstvo.  

 
raziskovalni 

prostor 

pridobivalni 

prostor 

potencialni 

raziskovalni 

prostor 

potencialni 

pridobivalni 

prostor 

prostor sanacije 

okolja, prostor 

rekultivacije 

območja 

usmerjenega 

razvoja 

5 5 5 5 3 

območja 

zadržanega 

razvoja 

3 3 3 4 4 

območja varstva 

vrednot 
1 1 2 3 5 

razvrednotena 

območja, 

območja velike  

konfliktnosti 

2 2 4 4 5 

 

 

4.8 Obveznosti nosilcev rudarske pravice 
 

Država kot lastnica je nosilcem rudarske pravice predala v gospodarjenje posamezne 

mineralne surovine na določenih prostorih. Za uskladitev gospodarjenja morajo nosilci  

izkoriščanja mineralnih surovin, po 80. členu veljavnega Zrud, izdelati svoj program 

izkoriščanja.  

 

Takšna obveznost je veljala tudi v prejšnjem Zrud (UL SRS, štev. 17/75), kjer je bila v 39. 

členu, točka 3 opredeljena obveznost podjetij pri raziskovanju ali izkoriščanju mineralnih 
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surovin tako, da je med obvezne sestavine tehnične dokumentacije sodil tudi dolgoročni 

program razvoja in letni program izkoriščanja mineralnih surovin (rudnin).  

 

Do konca leta 2009 morajo podjetja izdelati ta program, ki mora biti enostaven in pregleden. 

Nosilci rudarske pravice ga oddajo hkrati ob letnem poročanju po obrazcih Sektorja za 

rudarstvo. 

  

Vsebine tega programa so: 

 podatki o pridobivalnem prostoru, 

 pogoji izvajanja del, 

 idejni načrt izkoriščanja v prihodnjih letih (do leta 2015) 

   količine, kakovost, način izkoriščanja, 

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

 predlogi sprememb Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami 

(tiste ki zadevajo nosilca rudarske pravice). 

 

 

4.9 Načrt gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami 
 

Ker je državni program po ZRud dvodelen (splošni načrt in načrt gospodarjenja s 

posameznimi mineralnimi surovinami), predstavljamo predlog vsebin načrtov gospodarjenja s 

posameznimi mineralnimi surovinami oziroma skupinami mineralnih surovin. V vsebinah teh 

načrtov bodo zajeta naslednja določila:  

 Načrti zajemajo sklope mineralnih surovin, ne posameznih mineralnih surovin. 

Predlog sklopov mineralnih surovin je naslednji: (a) energetske mineralne surovine 

razen premoga, (b) premog, (c) kovinske mineralne surovine, (d) nekovinske 

mineralne surovine, razen tistih povezanih z gradbeno dejavnostjo, (e) mineralne 

surovine za gradbeno industrijo, (f) mineralne surovine za gradbeništvo. 

 V teh načrtih bo kartografski del v merilu 1 : 25.000. Na kartah bodo zarisani vsi 

prostori: (a) pridobivalni, (b) raziskovalni, (c) potencialni prostor, (d) prostor sanacije. 

Z ozirom na obseg dela bo to kontinuirano delo, kjer bo enkrat letno pregled in 

potrditev načrtov s strani ustrezne komisije, ki jo imenuje pristojno ministrstvo. 

 

Pravilnik o podrobnejši vsebini in sestavinah načrta gospodarjenja s posameznimi 

mineralnimi surovinami,bo izdelan na podlagi 7. člena Zakona o rudarstvu in se bo upošteval 

pri izdelavi posameznih načrtov. Pravilnik se deli na vsebino, sestavine (besedilo in 

kartografski del) in način priprave.    

 

V fazi izdelave načrtov je kartografski del še delno okrnjen, vendar pa bo vseboval jasne, 

operativne smernice delovanja. 

 Kartografski del bo v kasnejši fazi obsegal poligone vseh prostorov v digitalni obliki. 

 Predlog izhodišč za načrte gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami  

upošteva posebnosti po posameznih območjih in posameznih mineralnih surovinah. 

 V načrtih posameznih mineralnih surovin bo definirana pomembnost posamezne 

surovine za državo. 

 Za vsako mineralno surovino bo določeno, kaj mora država narediti za nemoteno 

oskrbo in tudi, kako bo zaščitila nosilce rudarske pravice.  

 V posameznih načrtih bo jasno opredeljena usmeritev, ali bo nelegalno izkoriščanje 

legalizirano ali sanirano.   
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Predlog strukture načrta za gospodarjenje s posameznimi mineralnimi surovinami je 

sestavljen iz naslednjih delov:  

• Splošni del 

o opis vrste mineralne surovine in njene uporabnosti, 

o rudarsko-tehnološke značilnosti izkoriščanja mineralne surovine,  

o opis funkcij mineralne surovine v celotnem rudarskem ciklu (gospodarska, 

okoljska, družbena). 

• Opis stanja z analizo preteklega gospodarjenja 

o razširjenost, 

o raziskanost, 

o izkoriščenost, 

o sanacija. 

• Trendi gospodarjenja  

o Slovenija (država, gospodarstvo, ostali), 

o Evropska unija in ostali svet. 

• Določitev ciljev, usmeritev in ukrepov gospodarjenja 

o splošni cilji, usmeritve ter ukrepi za posamezno mineralno surovino, 

o regijski cilji, usmeritve ter ukrepi za posamezno mineralno surovino. 

• Monitoring in ostale aktivnosti 

o obveznosti države, 

o obveznosti nosilca rudarske pravice, 

o terminski plan aktivnosti. 

• Sklep. 

 

Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami vsebuje tudi grafični del. Predlog 

za grafični del programa je naslednji: 

 pregledna karta merila 1 : 500.000 (za splošni načrt gospodarjenja),  

 karte meril 1 : 25.000 in 1 : 5.000 (za načrt gospodarjenja s posameznimi mineralnimi 

surovinami), 

 karte merila 1 : 1000 (te karte so pri nosilcih rudarske pravice ter kopije pri pristojni 

državni upravni instituciji). 

 

Karte se hranijo v digitalni obliki ter obvezno tudi na papirju. Potrebno je uporabljati 

koordinate državnega koordinatnega sistema in ne samo lokalne koordinate. 

 

 

4.10 Akcijski plan državnega programa 
 

Akcijski plan je operativni del državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami 

in detajlno opredeljuje njegove posamezne dejavnosti.  Akcijski plan bo sprejel minister 

pristojen za rudarstvo v šestih mesecih po sprejemu Splošnega načrta gospodarjenja z 

mineralnimi surovinami.  

Osnovni elementi akcijskega plana so: 

 tekoče delovanje (organizacija, nadzor, povezave), 

 projektni dogodki (informacijska  infrastruktura), 

 prioritete (koncesije, nelegalno izkoriščanje ...),  

 zadolžitve (Sektor za rudarstvo ...), 

 viri (rudarski sklad),  

 časovna opredelitev (2–3, 5, 10 let). 
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Delovanje po državnem programu gospodarjenja je razdeljeno na tekoče delovanje in 

projektne dogodke (projekte).  

 

Tekoče delovanje  

Tekoče delovanje državnih institucij na področju rudarstva je povezano z organizacijo 

Sektorja za rudarstvo znotraj ministrstva, pristojnega za rudarstvo. V tem delu so opredeljene 

vse aktivnosti, povezane s Sektorjem. Opisane so tudi dejavnosti nadzora Sektorja ter 

povezave z ostalimi sektorji na državnem, lokalnem, podjetniškem, mednarodnem nivoju.    

 

Projektni dogodki  
Projekti, ki bodo izvedeni v okviru državnega programa gospodarjenja z mineralnimi 

surovinami, bodo opredeljeni po prioriteti v naslednjem kratkoročnem obdobju.  

 

Predlog projektov je: 

 strokovne podlage za dograditev regulatornega okvira, 

 informacijska infrastruktura, 

 raziskave in razvoj ter odprta vprašanja. 

 

V okviru akcijskega načrta so izbrane prioritete, kajti resursov bo premalo za hkratno 

delovanje na več področjih. Pri tem bodo potrebne jasne zadolžitve, viri financiranja in 

časovni okvir z mejniki. Poročilo o izvajanju Akcijskega plana bo izdelano na vsake tri leta 

oziroma ob koncu veljavnosti Splošnega načrta gospodarjenja z mineralnimi surovinami.  
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5. SKLEP 
 

Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami, temelječ na zakonu o rudarstvu, 

sledi osnovni cilj, ki je  

 

gospodarjenje, ki vodi k zagotavljanju mineralnih surovin ter ohranjanju dostopnosti 

naravnih virov prihodnji generaciji po načelih trajnostnega razvoja. 

 

Osnovni cilj bo dosežen z uresničevanjem splošnih in programskih usmeritev po načelih 

trajnostnega razvoja, ob izpolnjevanju pogojev za njihovo uresničitev, z upoštevanjem 

dejanskega stanja in razvojnih možnosti. Državni program gospodarjenja z mineralnimi 

surovinami je podrobneje opredeljen v splošnem načrtu gospodarjenja in v načrtih 

gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami.   

 

Okoljsko poročilo je sestavni del državnega programa gospodarjenja z mineralnimi 

surovinami.  
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6. PRILOGA 
 Mineralne surovine v letu 2007 s Karto nahajališč z rudarsko pravico (2006) 

 



 

1 

PRILOGA 1 

MINERALNE SUROVINE V SLOVENIJI 

 

V LETU 2007 

 
 

1  Uvod 

 

Na slovenskem ozemlju poznamo precej več vrst mineralnih surovin, kot so jih 

izkoriščali v letu 2007 ali v preteklosti. Pregled mineralnih surovin je omejen večinoma 

na podatke »Bilance zalog in virov mineralnih surovin« Republiške komisije za 

ugotavljanje rezerv rudnin in talnih voda v letih 1983–2003«. Za leta 2004, 2005, 2006 

in 2007 pa so uporabljeni podatki iz »Baze Enotnih obrazcev mineralnih surovin« 

Geološkega zavoda Slovenije. Baza je narejena na podlagi Enotnih obrazcev, ki jih 

pošiljajo nosilci rudarskih pravic za svoja nahajališča enkrat letno na ministrstvo, 

pristojno za rudarstvo.  

 

Podatki o mineralnih surovinah so razdeljeni na: 

 energetske surovine 

o črni in rjavi premog, lignit, nafta in plin, uranova ruda, geotermični 

energetski viri 

 kovinske mineralne surovine  

 nekovinske mineralne surovine 

o kreda, bentonit, roženec, kremen in kremenov pesek, kalcit, tuf, industrijski 

dolomit, keramična glina, opekarska glina, naravni kamen /okrasni kamen, 

arhitektonski kamen, arhitektonski gradbeni kamen, monoliti/ lapor in 

apnenec za cement, apnenec za apno, prod in pesek, tehnični kamen 

(apnenec, dolomit, metadiabaz, keratofir). 

 

Po sprejetju Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99) v letu 1999 in s tem urejanja 

raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin na podlagi podeljevanja koncesij je 

prišlo do sprememb v vodenju evidence. Med pridobivalne in raziskovalne prostore so 

sedaj uvrščeni le prostori s podeljeno rudarsko pravico. Ostali s še zanimivimi zalogami 

in viri pa sodijo med potenciale. Ob tem se je predvsem bistveno zmanjšalo število 

raziskovalnih prostorov, povečalo pa število potencialnih. Še vedno pa ostaja problem 

številnih nelegalnih površinskih kopov (predvsem tehničnega kamna ter proda in 

peska), ki obratujejo brez ustreznih dovoljenj in niso zajeta v nobeno evidenco. 

 

Podatke Komisije o zalogah in virih mineralnih surovin različnih kategorij in razredov 

smo v nadaljevanju razdelili smo na dva dela, in sicer na zaloge in na vire. Zaloge je v 

sedanjem trenutku možno izkoriščati, vire pa iz različnih razlogov ni možno (premajhna 

raziskanost, nerentabilnost, tehnično-tehnološka neizvedljivost). Med zaloge so zato v 

nadaljnjem tekstu uvrščene le bilančne zaloge vrste A, B in C1; med vire pa 

izvenbilančne zaloge vrste A, B in C1 ter zaloge in viri C2. Zaloge in vire smo merili 

samo v pridobivalnih in raziskovalnih prostorih. O zabeleženih virih D1 in D2 menimo, 

da so bili ocenjeni izven zakonsko opredeljenih pridobivalnih in raziskovalnih 

prostorov, ter jih med viri nismo upoštevali. Ugotovljene količine mineralnih surovin 

izven obstoječih pridobivalnih in raziskovalnih prostorov smo poimenovali potencialne 

zaloge in potencialne vire. 
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2  Pregled mineralnih surovin Slovenije 

 

Geološka zgradba pogojuje nastanek nahajališč. V Republiki Sloveniji imamo v danih 

geoloških razmerah energetske surovine, kovinske in nekovinske mineralne surovine.  

 

 

2.1  Energetske surovine 

 

Med energetske surovine sodijo naslednje skupine: 

 premog (črni, rjavi premog, lignit), 

 nafta in plin (nafta in bitumenske kamnine, surova nafta, kondenzat, naftni plin; vse 

vrste plinov, ki so v zemlji), 

 radioaktivne mineralne surovine (uranova ruda), 

 geotermični energetski viri.  

 

Energetske surovine so strateške, pomembne za oskrbo z energijo vse države. Področje 

energetike pokriva v letu 1999 sprejet energetski zakon, v katerem je poleg načel 

energetske politike zapisana zahteva po nacionalnem energetskem programu ter 

dolgoročnih in letnih energetskih bilancah. Iz njih sledi, koliko in katere energetske 

mineralne surovine bodo v tekočem letu izkoriščali na ozemlju Slovenije. 

 

 

Premog 

 

Premog je gorljiva sedimentna organska kamnina, sestavljena predvsem iz ogljika in 

delno vodika in kisika. Nastala je predvsem iz rastlinske snovi, ki je bila kasneje 

konsolidirana med spremljajočimi sedimenti ter formirana v premoško plast, znotraj 

katere se je premoška snov nato skozi geološki čas spreminjala s kombinacijo 

biokemičnih procesov, pritiska in toplote. Z ozirom na zrelost ga delimo na črni 

premog, rjavi premog in lignit. Zrelost premoga merimo z vsebnostjo ogljika, 

stabilnostjo kemične strukture (vsebnost vode, količina lahkohlapnih snovi) in 

energetsko vrednostjo organske snovi. Premog lahko razvrščamo tudi po vsebnosti 

pepela oziroma vsebnosti anorganskih primesi. 

 

Premog se uporablja za pridobivanje energije, koksa in petrokemičnih produktov. Pri 

nas ga izkoriščamo samo za energijo. Iz njega pridobimo približno tretjino električne 

energije v Sloveniji. Četrtino električne energije pridobimo iz lignita Premogovnika 

Velenje, manj kot desetino pa iz rjavega premoga Zasavja (Trbovlje-Hrastnik). Nekaj 

električne energije pridobimo iz uvoženega premoga (TE-TOL). V svetu se premog še 

vedno uporablja kot energetska  surovina in bo ostal tudi v prihodnosti, pri čemer je 

poudarek na čistih tehnologijah z visokim izkoristkom (kogeneracije) in tehnologijah 

skladiščenja CO2. S približno 15 % odkopanega premoga se trguje, vse ostalo pa se 

porabi znotraj posameznih držav proizvajalk (ali imajo države koncesije v drugih 

državah). 

 

Na začetku tretjega tisočletja sta v Sloveniji aktivna samo še dva rudnika premoga, in 

sicer: Rudnik Trbovlje-Hrastnik (rjavi premog) ter Premogovnik Velenje (lignit). V 

devetdesetih letih smo pričeli v Sloveniji z zapiranjem podzemnih premogovnikov. 

Zaprli smo premogovnik Laško, zapirajo se premogovniki Zagorje, Senovo in 
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Kanižarica. V evidenci sta tudi že pred časom opuščena rudnika rjavega premoga 

Zabukovica in Liboje. Ob koncu osemdesetih let so zaradi nerentabilnega poslovanja in 

zmanjševanja porabe rjavih premogov pričeli zapirati Rudnik rjavega premoga Laško. 

Zaradi že navedenih razlogov je bil sredi devetdesetih let sprejet Zakon o zagotavljanju 

sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Uradni 

list RS, št. 1/95) z namenom, da se racionalizira proizvodnja rjavega premoga, sanira 

okolje in zagotovi prezaposlitev delavcev v rudnikih rjavega premoga Zagorje, Senovo 

in Kanižarica ter izvede njihovo postopno zapiranje v obdobju 1995–2000, ki pa se je 

nekoliko podaljšalo in je trenutno v zaključni fazi. 

 

Z Zakonom o ukrepih za sanacijo finančnega položaja podjetij s področja 

elektrogospodarstva in rudnikov rjavega premoga v zapiranju (Uradni list RS, št. 59/96) 

se je podjetjem s področja elektrogospodarstva omogočila sanacija njihovega 

finančnega položaja in postopno doseganje ciljev, opredeljenih v resoluciji o strategiji 

rabe in oskrbe Slovenije z energijo. Za edini aktivni rudnik rjavega premoga – Rudnik 

Trbovlje-Hrastnik je bil v letu 2000 sprejet in kasneje dopolnjen Zakon o postopnem 

zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list 

RS, št. 26/2005 – uradno prečiščeno besedilo 2). To je podlaga za postopno zapiranje 

rudnika do vključno leta 2015, ob sočasnem pridobivanju premoga za energetske 

potrebe najkasneje do 31. december 2009, in za izvajanje okoljevarstvenega nadzora po 

dokončanem zaprtju rudnika.  

 

Premogovnik Velenje je podjetje za pridobivanje lignita, ki je v posredni večinski lasti 

države. Njegovo nadaljnje obratovanje je odvisno od oddaje energetskega premoga v 

Termoelektrarno Šoštanj, katere obratovanje bo v bodoče odvisno od delovanja trga z 

električno energijo, cene emisijskih kuponov in uspešnosti dokončanja investicije v novi 

blok 6 TEŠ. Delovanje rudnikov je vezano na energetsko bilanco in s tem tudi na 

energetsko zakonodajo/politiko.  

 

Cena premoga pri nas je višja od svetovnih cen, ker se pridobiva podzemno, kar je 

precej dražje kot pridobivanje na površini. Zaradi tega je pridobivanje tudi težko 

ekonomsko rentabilno. V osemdesetih letih (po drugem naftnem šoku) so potekale 

intenzivne raziskave v aktivnih rudnikih premoga in na potencialnih prostorih. Po letu 

1990 ni bilo raziskovalnih del, ki bi povečala znane zaloge. Raziskave znotraj aktivnih 

rudnikov so v posameznih primerih le prekategorizirale zaloge nižjih kategorij v višje. 

 

Edini premogovnik v bilanci zalog in virov črnega premoga v Sloveniji je opuščeni 

rudnik črnega premoga v Sečovljah, kjer so potencialni viri vrste C2 ocenjeni na 3,5 

milijonov ton. 

 

Zaloge rjavega premoga so navedene v sliki 1. V njej so kot bilančne zaloge navedene 

le zaloge edinega še aktivnega Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Analize kakovosti premoga 

Rudnika Trbovlje-Hrastnik kažejo, da se vlaga (v %) giblje od 20,84 do 20,98 

(povprečno 20,93), pepel (v %) 24,40 do 27,36 (25,97), skupno žveplo (v %) od 2,47 do 

2,63 (2,52) ter kurilnost od 12,71 do 13,56 MJ/kg (13,12 MJ/kg). V tem rudniku so leta 

2005 odkopali v jami Ojstro skupno 594.456 ton premoga, za leto 2009 pa je planiran 

odkop 450.000 ton premoga v jami Trbovlje. V premogovnikih v zapiranju ni bilančnih 

zalog, ampak samo izvenbilančne, in sicer skupno okoli 30 milijonov ton A+B+C1 

kategorije na območju rudnikov v zapiranju Zagorje, Senovo in Kanižarica. 
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 (v legendi velja: P – pridobivalni prostor, R – raziskovalni prostor,  

               pp – potencialni prostor; enako velja za slike 2, 3, 4) 
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Slika 1  Bilančne zaloge rjavega premoga  
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Slika 2  Petletni odkopi rjavega premoga med leti 1983 in 2007 
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Med nekdanjimi raziskovalnimi oziroma sedanjimi potencialnimi prostori z zalogami 

rjavega premoga sta področji Krmelja in Lendave-Petišovcev s skupaj prek 22,5 

milijona ton potencialnih zalog. Bilančnost teh zalog je po današnjih merilih vprašljiva. 

Med že od prej potencialnimi prostori z zalogami rjavega premoga beležimo področji 

severovzhodne Slovenije ter okolico Senovega do Podsrede. Na območju 

severovzhodne Slovenije (zahodni del Goričkega) je ocenjeno 820 milijonov ton 

potencialnih virov vrste D1 ter 770 milijonov ton potencialnih virov vrste D2. Na 

območju Senovega in Podsrede je 8,2 milijona ton potencialnih virov vrste D1 in D2. 

Gre za domnevno izredno velike zaloge, ker so ocenjene le na osnovi analogije z 

geološkimi razmerami v sosednjih območjih, kjer so bile geološke raziskave z vrtinami 

že delno opravljene. 

 

Premogovnik Velenje je eden redkih rudnikov na svetu, kjer podzemno pridobivajo 

lignit. Prostor delijo na Velenjsko in Šoštanjsko polje. Premog vsebuje povprečno 35,1 

% vlage, 18,1 % pepela, 0,89 % gorljivega in 1,38 % skupnega žvepla ter kurilnost 

10,04 MJ/kg. Podatki o proizvodnji in stanju zalog so navedeni v nadaljevanju (sliki 3 

in 4).  

 

Izkoriščanje lignita v Premogovniku Velenje je vezano na termoelektrarno Šoštanj. Zato 

je sam premogovnik močno vezan na energetski sektor in tako bo tudi v prihodnje. 

Proizvodnja bo odvisna od letne energetske bilance, podobno kot tudi v Zasavju. 

Premogovnik deluje skladno z dolgoročnim programom, katerega del je tudi 

vključevanje slovenskega premogovništva v koncept enotnega trga Evropske unije. 

 

Nekdanja raziskovalna oziroma sedanja potencialna prostora lignita sta nahajališči 

Globoko in Ilirska Bistrica. Že od prej potencialni prostor pa je območje Krško-

Brežiškega polja.  
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Slika 3  Bilančne zaloge lignita 
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Slika 4  Petletni odkopi lignita med leti 1983 in 2007 

 

 

Druga pomembna dejstva o premogu  

 

O opuščenih rudnikih je malo objavljenih uradnih podatkov. Precej več jih najdemo v 

starejših poročilih knjižnic strokovnih inštitucij, kot so Geološki zavod Slovenije 

(GeoZS), Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (IRGO), Odsek za rudarstvo 

Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, nadalje v arhivu Republiške 
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komisije za ugotavljanje rezerv rudnin in talnih voda ter drugod (arhivi nekaterih 

podjetij). Omeniti velja tudi Arhiv Republike Slovenije, ki hrani dokumentacijo 

opuščenih rudnikov.  

 

Posamezni vplivi na okolje, kot na primer emisije CO2, so zaenkrat še neobvladljivi. 

Na 1 kWh električne energije iz premoga se proizvede okoli 1 kg CO2. V Šaleški dolini 

se torej proizvede okoli 4 milijone ton CO2 letno. Dovoljene količine emisij so zapisane 

v Kjotskem protokolu, katerega podpisnica je tudi Slovenija. Žvepla je v slovenskih 

premogih med 1,5 in 3,0 %, komercialni premogi na svetovnih trgih vsebujejo pod 1 % 

žvepla. Emisije prašnih delcev je možno zmanjšati s filtri. Degradacije okolja kot 

posledica podzemnega pridobivanja premoga so nestabilna zemljišča (ugrezanje 

površine, umetna jezera), kjer so stroški sanacije in rekultivacije precejšnji. 

 

Prednosti premoga kot energetske surovine so: (a) velike zaloge, (b) nizka konstantna 

cena na energetsko enoto (nižja glede na nafto, plin), (c) premog je varen, zanesljiv z 

obvladljivimi posledicami.  

 

Osnovna naloga državnega programa gospodarjenja je usklajeno delovanje z 

energetskim sektorjem, informacijska podpora (Letni energetski pregled-LEP) z bazo 

podatkov in karto. Nadalje je potrebno povečati raziskanost/potencialnost zalog. 

Potrebne so tudi aplikativne raziskave tehnologij proizvodnje ter vplivov na okolje in 

družbo. Potrebne so tudi operativne raziskave, da bi preverili hipoteze o potencialnosti 

posameznih območij (Krško-Brežiško polje, severovzhodna Slovenija).  

 

 

Nafta in zemeljski plin 

 

Raziskave in izkoriščanje nafte se je v severovzhodni Sloveniji pričelo v času druge 

svetovne vojne. Tu je še vedno tudi največja možnost najdb novih naftnih, predvsem pa 

plinskih polj. Rezultati raziskav v sosednjih državah (Hrvaška, Madžarska) prav tako 

kažejo na določeno potencialnost. Največja perspektivnost se kaže v okolici Petišovcev, 

v globinah večjih od 3000 m (sedaj so vrtine na tem območju globoke do 2500 m, paket 

potencialnih naftno/plinonosnih plasti terciarja sega do globine 4500 in 5000 m), ter na 

območju Ljutomer-Ormož-Dravsko Središče. 

 

Raziskave so intenzivno potekale v drugi polovici 80-tih let, v 90-tih letih prejšnjega 

stoletja pa tudi niso povsem zamrle. Raziskave nafte in zemeljskega plina (plin in naftni 

plin) so precej tvegane. Država naj bi pripomogla z infrastrukturno podporo, ne pa z 

neposrednimi vlaganji. Ena od možnih podpor je tudi strokovna; država oziroma Sektor 

za rudarstvo, Direktorata za energijo, Ministrstva za gospodarstvo, naj bi imela na voljo 

vsaj enega naftnega strokovnjaka (geologa). 

 

V Sloveniji ne moremo računati na to, da bi lahko dosegli samozadostnost z nafto in 

zemeljskim plinom. Lastna proizvodnja je občutno premajhna. Nafto in plin bomo 

uvažali. 

 

V letu 2005 so na podlagi podatkov podjetja Geoenergo iz Lendave znašale bilančne 

zaloge okoli 0,8 milijona ton nafte, okoli 50.000*10
3
 m

3
 naftnega plina ter okoli 

342.000*10
3
 m

3
 plina, ob tem da je bila v letu 2005 proizvodnja nafte 302 ton, naftnega 
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plina 37*10
3
 m

3
 in plina 4.217*10

3
 m

3
. Proizvodnja se je do leta 2005 postopoma 

zmanjševala. 

V letu 2007 je na podlagi podatkov podjetja Geoenergo iz Lendave znašala proizvodnja 

nafte 344 ton, naftnega plina 167*10
3
 m

3
 in plina 3.078*10

3
 m

3
.  

 

Raziskovanje ter izkoriščanje nafte in zemeljskega plina je vezano na energetski sektor, 

podobno kot je premog. Poleg tega obstaja tesna povezava tudi z geotermičnim 

energetskim virom. Zaradi tega je skupen usklajen nastop oziroma politika izrednega 

pomena. V prihodnje naj bi se raziskave in izkoriščanje nadaljevale v severovzhodnem 

delu Slovenije, tako da bi obdržali večji raziskovalni prostor in tudi obstoječi 

pridobivalni prostor. 

 

 

Radioaktivne mineralne surovine 

 

Med energetske mineralne surovine prištevamo tudi uran. V Sloveniji so izkoriščali 

uran na območju Žirovskega vrha do sredine leta 1990. Rudnik so zaprli zaradi 

protijedrskega razpoloženja po Černobilu ter močnega padca cen na svetovnem trgu.  

 

Rudnik urana Žirovski vrh, Javno podjetje za zapiranje rudnika urana, Todraž pri 

Gorenji vasi, je v fazi zapiranja, ki ga ureja Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja 

uranove rude in preprečevanje posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh 

(Uradni list RS, št. 22/2006 – uradno prečiščeno besedilo). Zaloge uranove rude so 

zaradi zapiranja izvenbilančne, skupno okoli 3,9 milijonov ton rude s povprečno 0,0809 

% U3O8 oziroma okoli 3,2 milijona kg U3O8. 

 

V Sloveniji je več nahajališč uranove rude v okolici Škofje Loke (Valentin, Tomaž, 

Sopotnica) ter potencialna območja v Zasavju, na Pohorju in v Karavankah. Raziskave 

urana v večjem obsegu v naslednjem obdobju niso predvidene. Država ne bo vlagala v 

raziskave, temveč v infrastrukturno podporo v primeru gospodarskega interesa.  

 

Geotermični energetski viri 

 

Geotermični energetski vir je po Zakonu o rudarstvu (18. točka 2. člena) vir, katerega 

vzrok je Zemljina toplota in ga je možno izkoriščati tako, da se po odvzemu toplote 

vrača v nahajališče. Zemljino toploto se iz podzemlja odvzema s prenosniki toplote – 

fluidi, katerim se odvzame toplota in se jih vrača v geotermalni rezervoar. Monitoring 

izkoriščanja geotermičnega energetskega vira se izvaja preko nosilca toplote (voda). 

Koncesije za rabo termalne vode (po Zakonu o vodah in Zakonu o varstvu okolja) 

obravnava Agencija RS za okolje, Ministrstva za okolje in prostor. 

 

Geotermična energija je toplotna energija, ki je nakopičena v kamninah, tekočinah in 

plinih Zemljine notranjosti. V geološkem času je na kratek rok toplota obnovljiva. V 

Sloveniji se uporablja za ogrevanje prostorov (O), toplice (kopanje in plavanje vključno 

z balneologijo) (T), ogrevanje rastlinjakov (R), industrijsko procesno toploto (I), 

geotermalne toplotne črpalke (C), daljinsko ogrevanje (D) ter klimatizacijo (K). 

Geotermalno vodo kot energetski vir izkoriščajo na 27 lokacijah, in sicer: Moravci 

(OTRKD), Murska Sobota (OT), Terme Lendava (OT), Lendava Trgovski kompleks 

(OD), Ptuj (T), Mala Nedelja (T), Banovci (OT), Zreče (OT), Olimia – Atomske 
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Toplice (OT), Rogaška Slatina (T), Snovik (T), Dobrna (T), Topolšica (T), Medija 

(OT), Šmarješke Toplice (OT), Laško (T), Rimske Toplice (OT), Dolenjske Toplice (T), 

Terme Čatež (OT), Agraria Čatež (R), Bled (T), Vrhnika (I), Trbovlje (T), Cerkno (OT), 

Dobova (OT), Portorož (T), Maribor (OT). Skupna termična kapaciteta znaša (glede na 

stanje april 2005) 45 MWt za neposredno uporabo, izkoriščena energija pa je 616 

TJ/leto. Gospodarstvo ima interes vlagati v raziskave in kasnejšo rabo vira, predvsem v 

turistične namene. 

 

Poglavitna raba teh virov je v svetu usmerjena v proizvodnjo električne energije in 

direktno uporabo. V svetu je instaliranih okoli 8.930 MWe v geotermalnih elektrarnah, 

kar ustreza delujoči kapaciteti približno 8.030 MWe. Za primerjavo je v Sloveniji 

instaliranih 3.138 MWe iz vseh virov (stanje december 2004) (fosilna goriva, vodna 

energija, jedrska). Za neposredno uporabo je znašala geotermična kapaciteta v letu 2005 

v svetu 28.268 MWt in njena energetska izraba 273.372 TJ/leto. Zaradi okoljske in 

družbene sprejemljivosti se pričakuje povečanje izrabe tega vira v prihodnosti. 

 

Perspektivnost geotermičnega energetskega vira temelji:  

 na obnovljivosti naravnega vira in večnamenske rabe, 

 na tem, da ne obremenjuje okolja (majhna izraba površine, ni onesnaževanja okolja),  

 na družbeni sprejemljivosti uporabe v turistične in zdravstvene namene, 

 na stabilnosti, zanesljivosti in prožnosti pri pravilni rabi. 

 

Prednostna območja pri nas so severovzhodna, osrednja in vzhodna Slovenija. V 

prihodnosti bo potrebno več znanstvenega pristopa k raziskavam ter uvajanje 

kvalitetnega monitoringa izrabe termalne vode na vrtinah. Poleg tega moramo 

zagotoviti racionalnejšo rabo že instaliranih kapacitet, predvsem kot (a) vračanje 

izrabljene termalne vode v geotermalni vodonosnik – uvajanje dubletnih sistemov v SV 

Sloveniji, (b) boljšo izrabo celotnega temperaturnega intervala termalne vode, tako da 

se v vodonosnik vrne voda s čim nižjo temperaturo – kaskadni sistem izrabe, (c) večjo 

izrabo toplote tal preko talnih toplotnih črpalk (»plitva geotermija«). 

 

 

2.2  Kovinske mineralne surovine 

 

Za oba rudnika kovinskih mineralnih surovin, Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju iz 

Idrije in Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju iz Mežice, sta bila sprejeta sklepa o 

prenehanju obratovanja ter dokončnem zapiranju. Za oba sta bila sprejeta posebna 

zakona o zapiranju, ki sicer urejata zapiranje rudnikov: Zakon o preprečevanju posledic 

rudarjenja v rudniku živega srebra Idrija (Uradni list SRS, št. 26/2005) ter Zakon o 

zagotavljanju dela sredstev, potrebnih za postopno zapiranje Rudnika svinca in cinka v 

Mežici (Uradni list SRS, št. 5/88). 

 

Na slikah 5 in 6 so navedene bilančne in izvenbilančne zaloge A+B+C1 Hg rude (z 

0,271 %  Hg) v Idriji ter Pb-Zn rude (z 2,27 %  Pb, 2,59 %  Zn) v Mežici. 
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Slika 5  Bilančne zaloge Pb-Zn in Hg rude 
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Slika 6  Izvenbilančne zaloge Pb-Zn in Hg rude 

 

 

Največ podatkov o kovinskih mineralnih surovinah je zbranih v podatkovni bazi 

kovinskih mineralnih surovin Slovenije, ki jo hrani GeoZS. Na tej osnovi bo izdelan 

natančen načrt za kovinske mineralne surovine. Območja bodo zajemala tudi 

potencialne prostore. Raziskave kovinskih mineralnih surovin bodo v naslednjem 

obdobju odvisne od privatnega gospodarskega kapitala, vendar je malo verjetno, da bi 

se lotili raziskav večjega obsega. 
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2.3  Nekovinske mineralne surovine 

 

Slovenija po naravnih danostih ni bogata z nekovinskimi mineralnimi surovinami višje 

tržne vrednosti, ki bi jih lahko izvažala. Na njenem ozemlju močno prevladujejo 

nekovinske mineralne surovine nižje vrednosti, ki jih izkoriščamo večinoma za lastne 

potrebe ali jih bogatimo in predelujemo v polizdelke ali izdelke. 

 

Naša industrija potrebne nekovinske mineralne surovine ali uvaža ali kupuje od 

domačih proizvajalcev, odvisno od kakovosti (značilnosti) surovin in tehnoloških 

postopkov. Nekaterih mineralnih surovin v Sloveniji ni, ali so zastopane v nezadostnih 

količinah, ali jih ne moremo rentabilno odkopavati ter obogatiti, zato jih moramo 

uvažati. Izvoza nekovinskih mineralnih surovin je malo, večinoma izvažamo surovine v 

obliki polizdelkov (po bogatenju) ali izdelkov (po predelavi). Domače nekovinske 

mineralne surovine se uporabljajo v gradbeništvu, keramični industriji, kemični 

industriji, metalurgiji in kovinski industriji, za sanacije okolja in voda, v steklarski 

industriji, kmetijstvu, živilski industriji itd.  

 

V Sloveniji pridobivamo naslednje nekovinske mineralne surovine: kalcit, jezersko 

kredo, bentonit, tuf (pucolan), roženec, kremenov pesek, industrijski dolomit, 

keramično glino, opekarsko glino, surovine za apnarsko in cementno industrijo 

(apnenec, lapor), naravni kamen, tehnični kamen (apnenec, dolomit, metadiabaz, 

keratofir, andezit, andezitni tuf, serpentinit, tonalit) ter prod in pesek. Podjetja, ki 

gospodarijo z mineralnimi surovinami, so organizirana v Združenju za gradbeništvo in 

Združenju za nekovine pri Gospodarski zbornici Slovenije, sredi devetdesetih let 

prejšnjega stoletja tudi nekaj časa v okviru strateške panožne skupine za Gradbeništvo 

in industrijo gradbenega materiala ter proizvodnjo in predelavo nekovin, kamna in 

peska pri tedanjem Ministrstvu za gospodarstvo. Tehnični vodje površinskih kopov so 

združeni v Društvo tehničnih vodij – Površinsko pridobivanje, ustanovljeno v letu 1995.  

 

V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja se je precej zmanjšala proizvodnja 

nekovinskih mineralnih surovin, pri čemer pa se je večina rudnikov ohranila. Zaprli so 

Rudnik kaolina v Črni ter opustili izkoriščanje v nekaj površinskih kopih (npr. glinokop 

Dolga vas pri Lendavi, jezerska kreda v Radovni). 

 

Druga polovica devetdesetih let je prinesla oživitev gospodarskih aktivnosti, pri čemer 

je precej pripomogel Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 

(Uradni list RS, št. 13/96, 41/98) in Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje 

avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/2004). 

 

Glede na dosedanje trende povečanega izkoriščanja in programe razvoja gospodarstva, 

predvsem na področju infrastrukturne izgradnje objektov (ceste, železnice, stanovanjska 

gradnja), predvidevamo, da bodo potrebe po posameznih nekovinskih mineralnih 

surovinah, v prvi vrsti za gradbeništvo, ostajale dolgoročno aktualne tudi po letu 2007. 

V zvezi s tem želimo opozoriti na nekatera dejstva, ki se kažejo ob analizah stanja 

bilančnih zalog posameznih kategorij za posamezne vrste nekovinskih mineralnih 

surovin v obstoječih pridobivalnih in raziskovalnih prostorih. 
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Karbonatna surovina – kalcit  

 

Karbonatno surovino – kalcit pridobiva podjetje Calcit iz Stahovice pri Kamniku. 

Bilančne zaloge kategorij A+B+C1 so z geološkimi raziskavami v nahajališču Stahovica 

ugotovljene in overjene v količini, ki zadošča še za okoli 20 let, ob sedanji povprečni 

letni proizvodnji okoli 274.000 ton. V nahajališču oziroma pridobivalnem prostoru so 

tudi pomembni viri kalcita, ki ob enaki letni povprečni proizvodnji zadoščajo še za 

nadaljnjih 45 let ob pogoju, da bo vse te vire možno tudi izkoristiti. Posebne geološke 

raziskave večjega obsega niso potrebne, zahtevala se bodo ažurirana stanja sprememb v 

mejah kamnoloma zaradi letnih odvzemov kamnine in poznavanja detajlnejših podatkov 

za omejitev zalog v prostoru. Nahajališče je dolgoročno perspektivno tudi z vidika trga 

in gospodarskega pridobivanja.  

 

 

Jezerska kreda 

 

V pridobivalnem prostoru površinskega kopa Brezovo, ki ga izkorišča TKK, 

Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica, so bilančne zaloge kategorij A+B+C1 z 

geološkimi raziskavami ugotovljene za zelo dolgo obdobje. Letna povprečna 

proizvodnja do leta 2003 je znašala le okoli 800 ton, od leta 2004 ni bilo pridobivanja. 

Stopnja raziskanosti posameznih kategorij bilančnih zalog zagotavlja sedanjo količino 

proizvodnje za več sto let. V prihodnosti bodo potrebne le posamezne prekategorizacije 

in overovitve zalog v pridobivalnem prostoru, skladno s spremembami mej v 

površinskem kopu. Gospodarska družba predvideva, da se bo pridobivanje jezerske 

krede v površinskem kopu Brezovo dolgoročno verjetno opustilo, na kar kaže tudi 

izostanek pridobivanja v zadnjih letih. 

 

 

Bentonit 

 

Bentonit pridobiva podjetje Montana iz Žalca v nahajališču Zaloška Gorica pri Žalcu 

(petrovški pridobivalni prostor). Overjene bilančne zaloge kategorij A+B+C1 v 

obstoječem pridobivalnem prostoru zadoščajo, ob povprečni letni proizvodnji 130 ton v  

zadnjih letih, za več sto let. V nahajališču bodo potrebne operativne geološke raziskave 

za prekategorizacijo posameznih vrst zalog in podrobnejše poznavanje meja nahajališča. 

Potrebne pa bodo tudi nadaljnje overovitve zalog v posameznih obdobjih. Poudarek bo 

tudi na tehnoloških preiskavah za razne namene uporabnosti. 

 

 

Tuf 

 

Tuf izkorišča prav tako le podjetje Montana iz Žalca v nahajališču Zaloška Gorica pri 

Žalcu (petrovški pridobivalni prostor). Z geološkimi raziskavami ugotovljene in 

overjene bilančne zaloge kategorij A+B+C1 zadoščajo, pri povprečni letni proizvodnji 

zadnjih petih let 90.000 ton, za okoli 28 let. Zelo veliki so ocenjeni viri tufa kategorije 

C2, ki jih bo potrebno postopno podrobneje raziskati (kategorizirati in klasificirati) ter 

overjati v odobrenem pridobivalnem prostoru, skladno s spremembami stanja meja 

kamnoloma. 
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Roženec 

 

Roženec pridobiva le podjetje P-D KREMEN d.o.o. v pridobivalnem prostoru 

nahajališča Jersovec II. Ugotovljene in overjene bilančne zaloge kategorij A+B+C1 v 

tem prostoru zadoščajo, pri povprečni letni proizvodnji v zadnjih letih 17.000 ton, za 

dobo okoli 23 let. V prihodnosti bodo še potrebne posamezne detajlne geološke 

raziskave in overovitve kategoriziranih ter klasificiranih zalog skladno s spremembami 

stanj v površinskem kopu. Možnosti povečanja bilančnih zalog roženca so v nekdanjih 

raziskovalnih (sedanjih potencialnih) prostorih nahajališča Jersovec III in Ogorelke, kjer 

pa zaenkrat še ne bo sprememb v stanju prostorov. Nahajališči pa sta dolgoročno 

vsekakor potencialno zanimivi. 

 

 

Kremenov pesek in prod 

 

Kremenov pesek in prod pridobivajo štiri proizvodna podjetja, in sicer: 

 KEMA Puconci, Kremen in specialni gradbeni materiali, d.o.o., 

 TERMIT rudarsko podjetje kremenovih peskov in oplemenitenje nekovin, d.d., 

 KREMEN d.d., Industrija in rudniki nekovin, Novo mesto, 

 IGM ZAGORJE Industrija gradbenega materiala, d.o.o.. 

 

Skupne bilančne zaloge kremenovega peska in proda, po podatkih navedenih 

proizvodnih podjetij, zadoščajo v njihovih pridobivalnih prostorih, pri skupni povprečni 

letni proizvodnji okoli 296.000 ton, za okoli 58 let. Stanje bilančnih zalog je v 

posameznih pridobivalnih prostorih pri navedenih proizvajalcih različno. Zelo 

pomembni so tudi viri kremenovega proda in peska kategorije C2, ki jih bo potrebno 

podrobneje raziskati, prekategorizirati in preklasificirati. Poleg dopolnilnih detajlnih 

geoloških raziskav posameznih nahajališč oziroma pridobivalnih prostorov, bodo 

potrebne tudi zahtevane overovitve zalog, skladno s spremembami odkopanih in 

dodatno raziskanih posameznih vrst in razredov zalog te mineralne surovine. 

 

 

Surovine za cementno in apnarsko industrijo (industrijski lapor in industrijski 

apnenec) 

 

Lapor za cementno industrijo se nahaja v pridobivalnih prostorih LAFARGE CEMENT, 

d.d., Trbovlje in SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.. Bilančne zaloge 

kategorij A+B+C1 zadoščajo, ob povprečni letni proizvodnji zadnjih petih let v količini 

1,5 milijona ton, še za skoraj 28 let. Zelo veliki so še viri kategorij C2 in D1 v 

pridobivalnih prostorih, prav tako pa tudi potencialne bilančne zaloge in viri v 

potencialnih (nekdanjih raziskovalnih) prostorih podjetja Salonit Anhovo. Dolgoročno 

so zaloge te vrste mineralne surovine zagotovljene, potrebne pa bodo še posamezne 

natančnejše raziskave in overovitve zalog po spremembah stanj v mejah posameznih 

kamnolomov, znotraj obstoječih pridobivalnih prostorov obeh podjetij. 

 

Apnenec za cementno in apnarsko industrijo se nahaja v zgoraj omenjenih prostorih ter 

v pridobivalnih prostorih IGM ZAGORJE d.d., SALONIT ANHOVO, Kamnolomi, 

d.o.o., CALCIT d.o.o., IAK, INDUSTRIJA APNA KRESNICE, d.o.o. in APNENEC 

d.o.o.. Skupne bilančne zaloge kategorij A+B+C1 zadoščajo, ob sedanji povprečni 
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skupni letni proizvodnji okoli 2,1 milijona ton, še za okoli 40 let. Seveda pa so 

proizvodnja in zaloge različne za posamezna nahajališča. 

 

 

Industrijski dolomit 

 

Industrijski dolomit pridobivata podjetji GRATEX d.o.o. iz Laškega in VEGRAD d.d. 

iz Velenja. Skupne bilančne zaloge A+B+C1 v pridobivalnih prostorih zadostujejo, ob 

sedanji povprečni skupni letni proizvodnji 300.000 ton, še za okoli 29 let. V 

posameznih pridobivalnih prostorih so proizvodnja in zaloge različne in za različno 

dolga obdobja. 

 

 

Keramična glina 

 

Keramično glino pridobivajo v svojih pridobivalnih prostorih štiri gospodarske družbe, 

in sicer: 

 STC, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.- v likvidaciji, 

 MARTEX Proizvodnja keramičnih ploščic d.o.o., 

 IGM ZAGORJE Industrija gradbenega materiala, d.o.o.,  

 GORENJE NOTRANJA OPREMA, d.d.. 

 

Z geološkimi raziskavami ugotovljene in overjene bilančne zaloge keramične gline v 

petih pridobivalnih prostorih zadoščajo, ob povprečni skupni letni proizvodnji 78.000 

ton v zadnjih letih, za preko 66 let. Stopnja raziskanosti posameznih pridobivalnih 

prostorov je zelo različna.  

 

Za prekategorizacijo in preklasifikacijo zalog bodo potrebne dodatne geološke 

raziskave, prav tako pa tudi za podrobnejše poznavanje rudarsko-geoloških razmer 

posameznih nahajališč, zlasti tistih delov, kjer so trenutno še nižje kategorije zalog. 

Potrebne bodo tudi nadaljnje overovitve teh zalog skladno s spremembami v 

posameznih nahajališčih. Zelo pomembne so še ugotovljene potencialne bilančne zaloge 

in ocenjeni viri keramične gline v nekdanjih raziskovalnih (sedanjih potencialnih) 

prostorih podjetja STC, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.- v likvidaciji (5 

prostorov). Ugotovljene bilančne zaloge keramične gline v obstoječih pridobivalnih in 

nekdanjih raziskovalnih prostorih ne predstavljajo celotnega potenciala te mineralne 

surovine v Sloveniji. Dokončne omejitve vseh pridobivalnih prostorov po ureditvenih 

načrtih še niso poznane. Prav tako niso omejeni potencialni prostori, kjer so že bile 

opravljene geološke raziskave (npr. na Ilirsko-Bistriškem območju). 

 

 

Opekarska glina 

 

Opekarsko glino (tudi lapor in fliš za glino v primeru Okroglice II) pridobiva v svojih 

pridobivalnih prostorih šest gospodarskih družb, in sicer: 

 GORIŠKE OPEKARNE d.d., Renče, 

 TONDACH SLOVENIJA, proizvodnja opečne kritine, d.o.o., 

 WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ D.D.,  

 OPEKARNA PRAGERSKO proizvodnja opeke in strešnikov d.d.,  
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 OPTE PTUJ proizvodno, trgovsko in svetovalno podjetje d.o.o., 

 ONM - ENERGIJA, ravnanje z obnovljivimi viri, d.o.o..  
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Slika 7  Bilančne zaloge keramične in opekarske gline, od leta 2004 naprej tudi 

ognjevarne gline (Globoko) 

 

Skupne bilančne zaloge opekarske gline kategorij A+B+C1 zadoščajo v vseh sedmih 

pridobivalnih prostorih pri sedanji skupni povprečni letni proizvodnji 707.000 ton za 

preko 31 let. V obstoječih pridobivalnih prostorih pa so še pomembni viri te gline, ki bi 

zadoščali ob enaki letni proizvodnji še za okoli 10 let. Za njihovo prekategorizacijo in 

preklasifikacijo bodo potrebne dodatne detajlne geološke raziskave pa tudi dejanske 

omejitve bodočih pridobivalnih prostorov. Od velikosti le-teh bodo odvisne bodoče 

količine bilančnih zalog posameznih kategorij in njihova klasifikacija. Stopnja 

raziskanosti in količina bilančnih zalog je v posameznih pridobivalnih prostorih zelo 

različna in ponekod zadošča le še za nekaj let. Zato so potrebne v teh posameznih 

nahajališčih čimprejšnje dodatne geološke raziskave z izračunom zalog opekarske gline 

(npr. nahajališče Janežovci pri Ptuju). Prav tako bo potrebno spremeniti nekdanje 

raziskovalne prostore ali njihove dele v pridobivalne prostore, in sicer predvsem v 

neposrednih nadaljevanjih območja pridobivanja. Zato bodo potrebne tudi spremembe 

in dopolnitve posameznih prostorskih planov občin, saj so v nekdanjih raziskovalnih 

(sedaj potencialnih) prostorih posameznih opekarn zelo pomembne že ugotovljene in 

overjene zaloge gline. 
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Slika 8  Petletni odkopi keramične in opekarske gline med leti 1983 in 2005, od leta 

2004 naprej tudi ognjevarne gline (Globoko) 

 

 

Naravni kamen (apnenec, pisani apnenec, lehnjak, tonalit, flišni peščenjak, skrilavi 

gnajs, čizlakit) 

 

Naravni kamen, v preteklosti imenovan tudi okrasni ali arhitektonsko-gradbeni kamen, 

je opredeljen v skupno 31 nahajališčih. Večja proizvodna evidentirana podjetja so: 

 MARMOR, Podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna Sežana, d.d. 

(apnenec), 

 MARMOR HOTAVLJE, družba za obdelavo kamna, d.d., Hotavlje (pisani apnenec 

in lehnjak), 

 MINERAL Podjetje za pridobivanje, predelavo in montažo naravnega kamna d.d. 

(tonalit, pisani apnenec in čizlakit), 

 INGEN - Gradbeni inženiring, d.o.o. (flišni peščenjak). 

V obstoječih pridobivalnih prostorih zadoščajo ugotovljene bilančne zaloge kategorij 

A+B+C1 vseh vrst naravnega kamna, ob povprečni skupni letni proizvodnji 141.000 ton 

v zadnjih petih letih, za dobo okoli 107 let. Ugotovljene in overjene zaloge posameznih 

vrst naravnega kamna v nahajališčih so po količini zelo različne in tudi z različno dobo 

izkoriščanja. Proizvodna posebnost te vrste mineralne surovine je v tem, da ni 

pomembna količina, ampak kvaliteta pridobljenih blokov. Zato je treba v praksi podatke 

o proizvodnih količinah, pridobljenih v kamnolomih naravnega kamna, razumeti in 

uporabljati kot proizvode blokov, ne pa kot celotne odkopane mase določene kamnine. 

Iz tega razloga se zaloge naravnega kamna izkoristijo v krajših obdobjih, kot jih 

prikazujejo izračuni povprečnih letnih proizvodenj iz bilančnih zalog. 
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Tehnični kamen – magmatske in metamorfne kamnine 

 

V Sloveniji se zaradi manjše razširjenosti magmatske in metamorfne kamnine kot 

tehnični kamen izkoriščajo v manjši meri. Proizvodnja teh kamnin je skoraj 

zanemarljiva glede na proizvodnjo vseh vrst mineralnih surovin za gradbeništvo. 

Proizvodnja ima le ozek lokalni pomen. Po podatkih je bilo skupno v letu 2007 

pridobljenih okoli 235.000 ton tehničnega kamna magmatskih in metamorfnih kamnin.  

 

Tehnični kamen – metadiabaz pridobiva le Cestno podjetje Murska Sobota v 

nahajališču Sotina. Letna proizvodnja v letu 2007 je znašala okoli 93.000 ton. Geološke 

raziskave so bile opravljene v letih 1998/99. Ugotovljene so bile bilančne zaloge in viri 

(vrste C2). Ovrednotiti je treba celotni potencial teh zalog znotraj pridobivalnega 

prostora. 

 

Tehnični kamen – keratofir pridobiva le Cestno podjetje Kranj, Družba za vzdrževanje 

in gradnje cest, v pridobivalnem prostoru nahajališča Kamna Gorica in Martinček, kjer 

pridobivajo tudi tehnični kamen – dolomit. Bilančne zaloge keratofirja kategorij 

A+B+C1 v letu 2007, ob sedanji povprečni letni proizvodnji okoli 7.000 ton, zadoščajo 

še za dolgo vrsto let. V tem nahajališču so bile opravljene dodatne geološke raziskave s 

prekategorizacijo in preklasifikacijo virov kategorije C2 v višje kategorije, ki so bile tudi 

ustrezno overjene. 

 

Tehnični kamen – andezit in andezitni tuf pridobivata podjetji TRIK kamenine d.o.o. 

in POSREDNIŠTVO IVAN MIJOŠEK S.P.v nahajališču Zagaj. Bilančne zaloge 

kategorij A+B+C1 so znašale leta 2007 približno 1.000.000 ton in ob sedanji letni 

proizvodnji okoli 6.000 ton zadoščajo še za preko 160 let. Po izjavi izvajalca del je 

nahajališče v fazi sanacije.  

 

Tehnični kamen – serpentinit pridobiva le podjetnica Matilda Mesarič v nahajališču 

Frajhajm pri Polskavi. Bilančne zaloge kategorij A+B+C1 so bile leta 2003 okoli 

350.000 ton, od leta 2003 naprej ni bilo proizvodnje. 

 

Za tehnični kamen – tonalit, ki ga v manjšem obsegu občasno izkorišča podjetnik Janez 

Skrbinjek iz Slovenske Bistrice, ni podatkov, ker je bil kamnolom leta 2001–2006 v 

mirovanju, z izjemo leta 2004. Leta 2007 je proizvodnja znašala okoli 280 ton. 

 

 

Tehnični kamen – apnenec 

 

V Sloveniji je bil v letu 2007 tehnični kamen – apnenec opredeljen v skupno 29 

nahajališčih. Pri tem so upoštevana samo nahajališča s podeljeno rudarsko pravico oz. z 

odločbo o izbiri koncesionarja. Razen teh upoštevanih nahajališč posamezna še niso 

zajeta v evidenco, ker jih upravljajo nekatere krajevne skupnosti, komunalna ali 

gozdno-gospodarska podjetja in podjetniki. Ta nahajališča nimajo ustrezno overjenih 

zalog in virov ter niso zajeta v nobeni evidenci oziroma niso pod nadzorom pristojnih 

inšpekcij, so ilegalna. V 29 registriranih pridobivalnih prostorih znašajo skupne 

bilančne zaloge kategorij A+B+C1 okoli 177 milijonov ton, kar pri povprečni skupni 

letni proizvodnji okoli 7,1 milijonov ton zadošča za okoli 25 let. Pri tem so bilančne 

zaloge v posameznih pridobivalnih prostorih zelo različne in zadoščajo za 10 do preko 
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100 let proizvodnje. Odvisne so od velikosti posameznih pridobivalnih prostorov, 

stopnje raziskanosti in količine povprečne letne proizvodnje. V obstoječih pridobivalnih 

prostorih so zelo pomembni tudi viri apnenca, ki ob enaki upoštevani povprečni 

proizvodnji zadoščajo še za preko 20 let. 

 

Splošna ocena stanja bilančnih zalog in virov tehničnega kamna – apnenca v obstoječih 

pridobivalnih in raziskovalnih prostorih kaže, da je stopnja geološke raziskanosti dobra.  
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Slika 9  Bilančne zaloge tehničnega kamna (apnenca in dolomita), proda in peska ter 

industrijskega apnenca in dolomita 

 

 

Tehnični kamen – dolomit 

 

Bilančne zaloge in viri tehničnega kamna – dolomita so v primerjavi z apnencem 

manjše, čeprav je število vseh legalnih nahajališč v Sloveniji večje. V skupno 100 

nahajališčih z obstoječimi pridobivalnimi prostori s podeljeno rudarsko pravico so z 

geološkimi raziskavami ugotovljene in overjene bilančne zaloge kategorij A+B+C1, ki 

pri povprečni skupni letni proizvodnji 6,9 milijonov ton v letu 2007 zadoščajo za okoli 

20 let. V teh prostorih so pomembni tudi viri dolomita, ki zadoščajo še za nadaljnjih 9 

let. Stopnja raziskanosti in overjene bilančne zaloge ter viri so v posameznih 

nahajališčih različne. Pri sedanjih povprečnih letnih proizvodnjah zadoščajo bilančne 

zaloge za 4 do preko 100 let, enako velja tudi za vire. 

 

V primerjavi s tehničnim kamnom – apnencem se ta vrsta mineralne surovine pogosteje 

izkorišča, še zlasti če upoštevamo, da obstoja poleg legalnih kamnolomov še večje 

število občasno aktivnih pollegalnih in nelegalnih kamnolomov (ne peskokopov) 

tehničnega kamna – dolomita.  
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V posameznih pridobivalnih prostorih so potrebne dodatne geološke raziskave za 

prekategorizacijo in preklasifikacijo zalog tehničnega kamna – dolomita, določitev 

posameznih spektrov uporabnosti in tudi ustrezna overovitev. V nekaterih nahajališčih 

obstojajo le ocene zalog na podlagi povprečnih debelin dolomitnih plasti. 
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Slika 10  Petletni odkopi tehničnega kamna (apnenca in dolomita), proda in peska ter 

industrijskega apnenca in dolomita med leti 1983 in 2007 

 

Posebej moramo poudariti, da je prav na primeru tehničnega kamna – dolomita 

potrebno urediti pregledno in veljavno evidenco stanja pridobivalnih prostorov na 

območju Republike Slovenije. Sedanja evidenca je še vedno neažurna in pomanjkljiva. 

Potrebni bodo posebni napori, da se ugotovi dejansko stanje vseh aktivnih in občasno 

aktivnih kamnolomov dolomita na območju posameznih občin, regij in celotne države, 

ne glede na status lastništva. Šele na ta način bodo poznane dejanske razmere pri 

izkoriščanju te vrste mineralne surovine, med drugim tudi legalnost ali nelegalnost 

posegov v naravni prostor. Izboljšali se bodo podatki o nosilcih upravljanja, stanju 

evidentiranih zalog in podatki o količini letnih proizvodenj kamnine ter agregatov, kar 

je zelo pomembno za izdelavo vseh vrst bilanc in pri zbiranju raznih statističnih 

podatkov. 

 

Prod in pesek 

 

Po evidenci stanja zalog proda in peska kot surovine za gradbeništvo za leto 2007 

povzemamo, da so bili zbrani podatki o zalogah in proizvodnji za skupaj 37 legalnih 

nahajališč. Za pollegalna in nelegalna nahajališča proda in peska ne razpolagamo s 

podatki o zalogah te mineralne surovine niti o kakovosti oziroma uporabnosti. Za 

primere takšnih nahajališč veljajo v celoti ugotovitve in pripombe kot pri tehničnem 

kamnu – dolomitu. 
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V pridobivalnih prostorih s podeljeno rudarsko pravico zadoščajo po podatkih za leto 

2007 bilančne zaloge kategorij A+B+C1, pri povprečni skupni letni proizvodnji 8,5 

milijona ton agregatov, za približno naslednjih 6 let. Zanimivi so še viri v teh prostorih, 

ki ob enaki letni povprečni proizvodnji zadoščajo še za naslednjih 6 let ob pogoju, da bo 

vse te vire možno tudi izkoristiti. Virov kategorije D1 in D2 namenoma ne upoštevamo 

pri teh ocenah, ker se nahajajo praviloma izven obstoječih pridobivalnih prostorov. 

Podatkov o raziskanosti ni, ponekod obstojajo le ocene zalog na osnovi povprečnih 

debelin peščeno-prodnatih plasti.  

 

Prod in pesek kot surovina za gradbeništvo sta dolgoročno v obstoječih pridobivalnih 

prostorih problematična, ker sta deficitarna ne glede na velike potencialne vire. Problem 

torej ni v potencialnih virih, temveč v prostorih, ki so vedno bolj omejeni za 

izkoriščanje.  
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TABELA. Pregled števila rudarskih pravic in proizvodnje po posameznih 

mineralnih surovinah letu 2007  
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3
 v m

3
 

4
 v nekaterih nahajališčih je več mineralnih surovin, zato so šteta ustrezno večkrat, dejansko pa gre za 238 

prostorov 

 

MINERALNA 

SUROVINA 

ŠTEVILO 

PRIDOBIVALNIH 

PROSTOROV 

(KONCESIJA) 

PROIZVODNJA t 

(2007) 

ŠTEVILO 

RAZISKOVALNIH 

PROSTOROV 

(KONCESIJA) 

bentonit 1 130  

kalcit 1 273.745  

kaolin 0 0  

kreda 1 0  

kremenov pesek 7 295.667  

pucolan – tuf 1 90.319  

industrijski dolomit 3 299.177  

roženec 1 16.745  

keramična glina 4 78.221  

opekarska glina 8 706.866  

ognjevarna glina 1 0  

naravni kamen – 

apnenec 
13 47.983 3 

naravni kamen – 

tonalit 
3 65.715  

naravni kamen – ostali 15 27.124 1 

apnenec za apno in 

cement 
6 2.082.593  

lapor za cement 5 1.489.625  

tehnični kamen – 

apnenec 
29 7.134.305  

tehnični kamen – 

dolomit 
100 6.909.947  

tehnični kamen – 

silikati 
8 235.002  

prod in pesek 37 8.549.960 1 

rjavi premog 1 483.417  

lignit 1 4.037.766  

nafta 1 344  

plin 1 3.2453  

geotermični energetski 

viri 
/ / 3 

nafta, plin, geotermični 

energetski viri 
/ /  

morska sol 2 3.029  

skupaj 2504 32.830.925 9 
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