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

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

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

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

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

ki urejajo varstvo narave ali varstvo kulturne dediščine. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
• Specifična načela 

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

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

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

 nacionalna suverenost nad mineralnimi surovinami.  
o gospodarska načela 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Tabela 1 Proizvodnja nekovinskih mineralnih surovin v zadnjih letih v Sloveniji 
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Program je usmerjen v oskrbo z mineralnimi surovinami iz nahajališč na slovenskem ozemlju. 
Potrebe narekuje struktura gospodarstva, stanje infrastrukture ter njihov razvoj. Slovenska 
družba, vključno z gospodarstvom se oskrbuje z mineralnimi surovinami po tržnih načelih iz 
slovenskih in tujih nahajališč. 
 
V zgornji preglednici (tabela 1) je vidna proizvodnja nekovinskih mineralnih surovin v 
zadnjih letih. V preglednici niso zajete količine mineralnih surovin iz rek ter viški pri 
gradnjah. Prav tako niso zajete količine, pridobljene po recikliranju gradbenih odpadkov.   
 
Poleg tega je bilo v letu 2006 izkopanega še 4,5 milijona ton premoga in pridobljene 290 ton 
nafte in 4,2 milijonov m3 zemeljskega plina ter 1.600 ton morske soli. 
 
 
2.1.6. PREDVIDENE EMISIJE, ODPADKI IN RAVNANJE Z NJIMI 
 
V sklopu izvedbe programa nastajajo emisije in odpadki. Vplivi na okolje so zakonsko urejeni 
po ustrezni okoljski zakonodaji. Emisije, razen odpadkov, so obravnavane v posameznih 
ločenih segmentih v poglavju IV. (Segmenti okolja). Zaenkrat še ni sistematične spremljave 
vpliva na okolje te dejavnosti na državni ravni. Ena od posledic okoljskega poročila bo ravno 
okoljski monitoring na državni ravni.  
 
Pomladi 2006 je bila sprejeta Direktiva 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 
marca 2006 o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti ter o 
spremembi Direktive 2004/35/ES. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, ki so 
potrebni za uskladitev s to direktivo, do 1. maja 2008. Količina teh odpadkov v času izdelave 
okoljskega poročila ni bila znana, vsekakor pa je potrebno z odpadki ravnati v skladu z 
zakonodajo na področju odpadkov. Direktiva zajema ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri 
raziskovanju, pridobivanju, bogatenju in skladiščenju mineralnih surovin in obratovanju 
kamnolomov, v nadaljevanju „rudarski odpadki“. Iz področja uporabe te direktive so 
izključeni: 

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

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

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

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

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

 Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 
3/03, 41/04, 50/04, 62/04), med gradnjo uvesti sistem ločenega zbiranja gradbenih in 
drugih odpadkov glede na možnosti ponovne uporabe posameznih frakcij.  

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

 
 
2.2. PODATKI O ALTERNATIVNI VARIANTI 
 
Državni program vsebuje splošne in programske cilje in ni zasnovan variantno oziroma nima 
predvidenih več scenarijev. Zaradi tega ni možno govoriti o alternativnih variantah. V 
prihodnosti lahko govorimo le o stanju, ko se program izvaja ali ko se program ne izvaja 
(ničelna varianta). Vmesna možnost, delno izvajanje program, bi bila špekulacija in je zaradi 
tega ne upoštevamo. 
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V primeru neizvajanja programa bodo ostala in se poglobila nerešena vprašanja zapisana v 
programu: »V Sloveniji se pojavljajo naslednja bistvena nerešena vprašanja izkoriščanja 
mineralnih surovin: 

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

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

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

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

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

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

• za kmetijstvo: Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB1, Ur.l. RS, št. 55/03). 
 
 
Med njimi je posebej potrebno izpostaviti Zakon o rudarstvu, ki daje neposredno zakonsko 
osnovo Državnemu programu gospodarjenja z mineralnimi surovinami. Zakon o rudarstvu 
(Uradni list RS, št. 98/04) ureja raziskovanje, izkoriščanje in gospodarjenje z mineralnimi 
surovinami kot naravnim virom, ne glede na to, ali so v zemlji ali na njeni površini, v tekočih 
ali stoječih vodah ali pa v obalnem morju. Vsebinsko določa Zakon o rudarstvu tudi: 

 ukrepe in pogoje za izvajanje rudarskih del, varovanje okolja in varstva pri delu v času 
izvajanja rudarskih del pri raziskovanju oziroma izkoriščanju mineralnih surovin in 
drugih rudarskih delih, ki niso v zvezi z raziskovanjem ali izkoriščanjem mineralnih 
surovin, ureditev prizadetih površin po končanem izvajanju rudarskih del ter njihovo 
usposobitev za ponovno uporabo; 

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

 
Primarno izhodišče za Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami je Zakon o 
rudarstvu (ZRud), ki opredeljuje programiranje in načrtovanje na področju gospodarjenja z 
mineralnimi surovinami v svojem drugem poglavju s členi od 5 do vključno 10 (II. 
Programiranje in načrtovanje na področju gospodarjenja z mineralnimi surovinami). Pri tem 
je za prostorski plan najpomembnejši 10. člen (povezanost s prostorskim planiranjem), ki se 
glasi: ”Splošni načrt gospodarjenja z mineralnimi surovinami je strokovna podlaga za 
izdelavo prostorskih sestavin planskih aktov države in lokalne skupnosti. Načrt gospodarjenja 
s posameznimi mineralnimi surovinami je strokovna podlaga za izdelavo prostorskega 
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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). 

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

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

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

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

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

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

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

Uradni list RS 76/2004 z dne 15. 7. 2004 
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V nadaljevanju podajamo primere upoštevanja podzakonskih aktov: 
 
1. Tabela iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja / Uradni list RS 53/2006 z 
dne 23. 5. 2006 
PRILOGA 2 
POGLAVJE XIII. 
OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN 
 
+---------------+------------+------+------------+---------------+-----------+ 
|POSEG V NARAVO |  FIZIČNO   |OPOMBA|   OBMOČJE  |   DALJINSKI   |  OBMOČJE  | 
|               |PREKRIVANJE |      |NEPOSREDNEGA|     VPLIV     |DALJINSKEGA| 
|               |            |      |VPLIVA (v m)|               | VPLIVA (v | 
|               |            |      |            |               |    m)     | 
|               |            |      |            |               |           | 
+---------------+------------+------+------------+---------------+-----------+ 
|Določitev      |VSE SKUPINE |  0   |     20     | vodne ptice,  |    500    | 
|oziroma        |            |      |            |    ribe in    |           | 
|razširitev     |            |      |            |   piškurji,   |           | 
|pridobivalnih  |            |      |            |     kačji     |           | 
|in             |            |      |            |   pastirji,   |           | 
|raziskovalnih  |            |      |            |   mehkužci,   |           | 
|prostorov      |            |      |            | tekoče vode,  |           | 
|nahajališč     |            |      |            |  obrečni in   |           | 
|mineralnih     |            |      |            |   barjanski   |           | 
|surovin        |            |      |            |   gozdovi,    |           | 
|(prod, pesek,  |            |      |            |   mokrotna    |           | 
|glina, trda    |            |      |            | travišča pod  |           | 
|kamnina,       |            |      |            | gozdno mejo,  |           | 
|gramoz, kamen) |            |      |            |    barja,     |           | 
|               |            |      |            |   plazilci    |           | 
|               |            |      |            | (sklednica),  |           | 
|               |            |      |            |sesalci (bober |           | 
|               |            |      |            |   in vidra)   |           | 
|               |            |      |            |               |           | 
+---------------+------------+------+------------+---------------+-----------+ 
|Določitev      |vodne ptice,|  0   |     20     |       0       |     0     | 
|oziroma        |  ribe in   |      |            |               |           | 
|razširitev     | piškurji,  |      |            |               |           | 
|pridobivalnih  |   kačji    |      |            |               |           | 
|in             | pastirji,  |      |            |               |           | 
|raziskovalnih  |  sesalci   |      |            |               |           | 
|prostorov      | (bober in  |      |            |               |           | 
|nahajališč     |  vidra),   |      |            |               |           | 
|mineralnih     |  mehkužci  |      |            |               |           | 
|surovin (prod, |            |      |            |               |           | 
|gramoz,        |            |      |            |               |           | 
|drobljenec) v  |            |      |            |               |           | 
|strugi         |            |      |            |               |           | 
|vodotoka       |            |      |            |               |           | 
|               |            |      |            |               |           | 
+---------------+------------+------+------------+---------------+-----------+ 

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

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

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

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

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

instrumenti, dobre prakse, kazalci).   
 
 
3.1.2. EVROPSKA ZAKONODAJA 
 
Pravna podlaga tega poročila je Direktiva 2001/42/EC o presoji vplivov planov in programov 
na okolje.  
 
Pomembna je v letu 2006 sprejeta Direktiva 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 15. marca 2006 o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti ter o 
spremembi Direktive 2004/35/ES. Poleg te direktive je nujno upoštevati direktive EU, ki 
zadevajo rudarski sektor Slovenije: 
• 92/43/EC – NATURA 2000 (naravni habitati in flora/favna):  

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

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

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

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

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

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

nadzorovanju onesnaževanja 
• 96/82/EC – Seveso II 

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

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

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

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

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

• 2004/35/EC – okoljska odgovornost pri preprečevanju in sanaciji okoljskih škod  
o Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o 

okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode 



 19

 
• evropski katalog odpadkov (EWC)  

o Odločba Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o 
oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 
75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama 
nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih 
odpadkih 

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

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

Naslov Prevod Osnovni 
podatki 

Status v 
RS 

Vpliv na rudarstvo 

Convention on Wetlands of International 
Importance Especially as Waterfowl Habitat 

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

Ramsar, 1971 nasledstvo soline, gramoznice 

Convention for the Protection of the World 
Cultural and Natural Heritage 

Konvencija o varstvu svetovne kulturne in 
narave dediščine 

Paris, 1972 nasledstvo rudniki 

Montreal Protocol on Substances that 
Deplete Ozone Layer 

Montrealski protokol o substancah, ki 
škodljivo delujejo na ozonski plašč 

Montreal, 1987 nasledstvo rudarstvo in predelava 

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

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

Basel, 1989 ratifikacija rudarstvo in predelava 

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

ratifikacija rudniki 

Kyoto Protocol to the United Nations 
Framework Convention on Climate Change 

Kiotski protokol k okvirni konvenciji 
Združenih narodov o spremembi podnebja 

Kyoto, 1997 podpis TE - CO2 in 
 premogovniki - CH4 

Convention on the conservation of European 
wildlife and natural habitats 

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

Bern, 1979 ratifikacija vsi pridobivalni 
prostori 

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

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

prebivalstvo, in zdravje ljudi ter njihova medsebojna razmerja, dostop do naravnih 
virov. 

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

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

110/04) 
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Ker je v Sloveniji veliko število takih območij (območja varovanja narave, varovanja vodnih 
virov, gozdovi s posebnim namenom, območja kulturne dediščine ...), prikaz vseh teh območij 
ni smiseln, kolikor je preglednost omogočala, jih je nekaj prikazanih na kartah v prilogi oz. v 
Dodatku za presojo sprejemljivosti.  
 
Varovana območja (Zavarovana območja in območja Natura 2000) 
Posebej so obdelana le varovana območja zaradi možnih velikih vplivov nanje in velikega 
obsega teh območij (pribl. 35% slovenskega ozemlja, načrtovano je povečanje deleža 
zavarovanih območij različnih kategorij za 5% površine Slovenije do leta 2008 oziroma za 
10% površine Slovenije do leta 2014), predvsem pa zato, da se izpostavi, da bo za izvedbo 
določenih aktivnosti potreben dodaten postopek – presoja sprejemljivosti vplivov planov in 
posegov v naravo na varovana območja Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe 
planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS št. 130/04, 53/06). Med varovana 
območja uvrščamo zavarovana območja po Zakonu o ohranjanju narave (krajinski, regijski 
parki,...) ter območja Natura 2000, kot so opredeljena v Uredbi o posebnih varstvenih 
območjih (območjih Natura 2000). V začetni fazi priprave okoljskega poročila namreč še ni 
bilo znano, ali bo treba opraviti tudi presojo sprejemljivosti.  
 
Varovanim območjem je bilo treba nameniti posebno pozornost zaradi odločbe Ministrstva 
RS za okolje in prostor in določb Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov 
in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS št. 130/04, 53/06), ki pravi, da je za plan 
ali poseg v naravo, katerega izvedba bi sama po sebi ali v povezavi z drugimi plani ali posegi 
v naravo (kumulativni vplivi) lahko pomembno vplivala na varovana območja (zavarovana 
območja in Natura območja), treba izvesti presojo sprejemljivosti, s katero se ugotovijo 
pričakovani vplivi in presodi sprejemljivost njihove izvedbe na varstvene cilje varovanih 
območij in njihovo celovitost ter povezanost, vključno s povezanostjo evropskega ekološkega 
omrežja Natura 2000. 
 
Splošni načrt Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami postavlja strateški 
okvir za zelo različne posege oz. projekte, od katerih niso vsi še natančno opredeljeni in 
umeščeni v prostor. Pregled možnih vplivov na varovana območja je bil opravljen v postopku 
priprave Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Programa na varovana območja.  
 
Za ostale vrste varstvenih, zavarovanih, degradiranih območij (gozdovi s posebnim namenom, 
območja kulturne dediščine,...) posebne vrste presoje niso potrebne, ampak se vplive nanje 
presoja v okviru presoje vplivov na okolje in drugih uveljavljenih postopkov pri pridobivanju 
potrebnih dovoljenj.  
 
Pravni režimi na varovanih območjih 
Pravni režimi v zavarovanih območjih so določeni z akti o njihovi ustanovitvi (npr. Zakon o 
Triglavskem narodnem parku, Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline,...). Za območja 
Natura 2000 velja Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Pri 
pripravi planov in posegov v zavarovanih območjih in v območjih Natura 2000 je treba 
upoštevati Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na 
varovana območja (Ur. l. RS št. 130/04, 53/06) in pridobiti odločbo Ministrstva RS za okolje 
in prostor, ali je potrebno za poseg izvesti presojo sprejemljivosti.  
 
Pravne režime na območjih varovanja narave urejajo naslednji predpisi, sprejeti na državnem 
nivoju: 
• Zakon o ohranjanju narave /ZON-1-UPB/ (Ur.l. RS, št. 39/06) 
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• Zakon o Triglavskem narodnem parku /ZTNP/ (Ur.l. SRS, št. 17/1981 (18/1981 - popr.), 
42/1986, RS, št. 8/1990, 35/2001) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Uredba o programu ukrepov sanacije onesnaženja dela vodonosnika Ljubljanskega polja s 
trikloroetenom na vodovarstvenem območju vodarne Hrastje (Ur.l. RS, št. 64/2004) 
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• Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur.l. 
RS, št. 120/2004, 7/2006) 

• Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (Ur.l. 
RS, št. 72/2006) 

• Pravilnik o določitvi delov morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast 
morskih školjk in morskih polžev (Ur.l. RS, št. 106/2004) 

• Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur.l. RS, št. 64/2004, 
5/2006). 

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

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

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

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

 
in predvsem po specifičnih, okoljskih načelih: 

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

 
Zmanjšanje negativnih vplivov izkoriščanja na okolje, naravo in kulturno dediščino v času 
celotnega rudarskega cikla so opredeljeni v zakonodaji. Vplive lahko razdelimo na tri večje 
sklope: prostor, naravo in družbo. Vplivi na prostor so večji kot na naravo ali družbo. Vplivi 
so naslednji (po 6. členu Uredbe o okoljskem poročilu … UL RS št. 73/2005): na biotsko 
raznovrstnost, živalstvo, rastlinstvo, tla, vodo, zrak, podnebne dejavnike, materialne dobrine, 
kulturno dediščino skupaj z arhitekturno in arheološko dediščino, krajino, prebivalstvo, in 
zdravje ljudi ter njihova medsebojna razmerja.   
 
V nadaljevanju prikazujemo posamezne segmente, združene v sklope, kot pri poglavju 3.2 
Podatki o stanju okolja, in sicer: 

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

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

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

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

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

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

Število prekomernega hrupa (incidenti) 
Število meritev hrupa 

 
na 1000 meritev ni več kot 30 incidentov. 
 
Stanje še ni ovrednoteno, ker ne poznamo nultega stanja oziroma današnjih vrednosti 
kazalcev. Le-teh pa ne poznamo, ker kazalci sami v procesu sprejemanja okoljskega poročila 
še niso potrjeni kot ustrezni vir informacij za oceno vplivov Splošnega načrta Državnega 
programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami.  
 
 
 
 
Merila za prvi okoljski cilj »ZMANJŠANJE NEGATIVNIH VPLIVOV 
IZKORIŠČANJA NA OKOLJE (prostor, naravo in družbo)« so zapisana v rudarskem 
zakonu v 95. členu (obremenitev okolja), ki pravi: »Nosilec rudarske pravice mora zagotoviti 
izvajanje rudarskih del v skladu z dovoljenjem za poseg v prostor tako, da ta dela ne presegajo 
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dopustne obremenitve okolja. Nosilec rudarske pravice mora med izvajanjem rudarskih del, 
najkasneje pa po končanih rudarskih delih, površino, ki je z rudarskimi deli prizadeta, sanirati 
v skladu z dovoljenjem za opustitev izkoriščanja iz 49. člena tega zakona.« 
 
Za posamezne sklope in segmente sklopov okolja v nadaljevanju podajamo merila in metode 
ugotavljanja in vrednotenje vplivov.  
 
Sklop : OKOLJE 
Segment: ZRAK 
Del segmenta: Prah 
 
Količino prahu v zraku urejujeta naslednja pravilnika: 

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

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

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

 
Kazalec (K2): 

Število prekomernih izpustov prahu 
Število meritev izpustov 

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

• Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05) 
• Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 121/04) 
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• Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 106/02 in 
50/05) 

• Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o 
pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 45/02 in 41/04). 

  
Cilj: Zmanjšanje prekoračenja hrupa in števila rudarskih aktivnosti v radiu 500 m od 
zgradb, ki niso v sklopu rudarskih aktivnosti (stanovanjske zgradbe, kulturna dediščina 
in drugo). 
 
Kazalec (K1):  

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

 
Kazalec (K3):  

Število prekomernega hrupa (incidenti) 
Število meritev hrupa 

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

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

 
Kazalec (K4):  

Število prekomernih vibracij (incidenti) 
Število meritev vibracij 

 
 
Kazalec (K5):  

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

 
Vrednotenje za zrak:  Glede na različnost stanja v posameznih rudnikih in površinskih kopih 
je stanje leta 2007 ali razred D ali B. Na lokacijah razreda B je sestava prahu in njegova 
količina zanemarljiva, prav tako jakost in obseg hrupa in vibracij. Meja je nedvomno 
zakonsko opredeljen prag ter družbena sprejemljivost neposrednega okolja. Na lokacijah, ki 
sodijo v razred D, je možno doseči razred C (vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov). 
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Stanje zraka označujemo z rumeno barvo, ker vpliv obstoji in ni pozitiven ter večinoma iznad 
zakonsko opredeljenega praga.  
 
 
 
Segment: VODA 
Del segmenta: površinska voda  
Del segmenta: podzemna voda  
 
V Rudarskem zakonu je v 98. členu opredeljena uporaba vode: »Vode, ki se odprejo z 
rudarskimi deli, lahko nosilec rudarske pravice uporablja v svojem tehnološkem postopku po 
zakonu, ki ureja vode, vse do njihovega izliva v stalno površinsko vodo. Nosilec rudarske 
pravice ravna z odpadnimi vodami v skladu s predpisi na področju varstva okolja.« 
 
Planiranje in delovanje sektorja izven I. in II. vodovarstvenega območja pitne vode je 
obvezno, aktivnosti  je možno izvajati pod posebnimi pogoji v območju III. vodovarstvenega 
območja, predvsem pa izven teh območij.  
 
Cilj je dobro stanje voda do 2015, kar pomeni izboljšanje in ohranjanje voda na 
prostorih z rudarsko pravico v okviru predpisanih mejnih vrednosti fizikalno 
kemijskega in biološkega stanja vode. 
 
Kazalec (K6):  

Število meritev, ki presegajo mejne vrednosti 
Število meritev 

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

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

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

 
Kazalec (K9):  

Število sanacij za kmetijstvo 
Število vseh sanacij 

 
 
 
Vrednotenje – Lokacije so večinoma brez vpliva (razred A -  zelena barva), če so izvajali dela 
po projektu, možen je tudi razred B (nebistven vpliv).    
 
 
Segment: KRAJINA 
 
Rudarski zakon v 60. členu opredeljuje sanacijo okolja in odpravo posledic: »Po pridobitvi 
dovoljenja za opustitev izkoriščanja mineralnih surovin iz 48. člena tega zakona mora nosilec 
rudarske pravice izvesti dokončno sanacijo okolja (ureditev okolja oziroma videza krajine) in 
odpraviti posledice, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del. 
    Tudi izvajalec ostalih rudarskih del, ki jih opredeljuje ta zakon, je dolžan izvršiti dokončno 
sanacijo okolja in odpraviti posledice, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del. 
    Na območjih, kjer posledic ni mogoče v celoti sanirati oziroma odpraviti, je izvajalec 
dolžan izvesti ukrepe zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in 
živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in 
okolju. 
    O izvedenih delih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena mora izvajalec 
obvestiti ministrstvo, pristojno za rudarstvo, ali upravno enoto, ki je izdala dovoljenje za 
opustitev izkoriščanja in rudarsko inšpekcijo. 
    Ministrstvo, pristojno za rudarstvo ali upravna enota, ki je izdala dovoljenje za opustitev 
izkoriščanja, izvede na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka tehnični pregled, s katerim 
ugotovi, ali je sanacija okolja izvršena v skladu z rudarskim projektom in ali izvedeni ukrepi 
iz tretjega odstavka tega člena zadoščajo. Rudarski projekt je ustrezen in edini dokument za 
sanacijo okolja, kolikor gre za dela iz 4. člena tega zakona. 
    Pri tehničnem pregledu iz prejšnjega odstavka sodeluje tudi predstavnik ministrstva, 
pristojnega za okolje in prostor.« 
Intenzivnejše udejanjanje tega člena rudarskega zakona je temeljna naloga v zvezi z 
ohranjanjem krajine.   
 
Cilja, vezana na ohranjanje krajinskih značilnosti območja, so: 
a) lokacije za pridobivanje z dovolj veliko proizvodnjo in zadostnimi zalogami in viri, da 
ne bo preveč razpršene proizvodnje ali lokacij s prevelikim pritiskom na okolje; 
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b) pravilna in pravočasna sanacija prostorov pridobivanja. 
 
 
Kazalec (K10): 

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

 
Kazalec (K11) : 

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

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

Količina zalog in virov posamezne mineralne surovine v letu 
Letna proizvodnja posamezne mineralne surovine 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 raziskovalni 
prostor 

pridobivalni 
prostor 

potencialni 
raziskovalni 
prostor 

potencialni 
pridobivalni 
prostor 

prostor sanacije 
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 

Nazivi območij so lahko tudi drugačni (ker se spreminja prostorska terminologija),  ker je 
njihov pomen ostal, ne glede na poimenovanje, je matrika (še) vedno relevantna.  
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Cilj je ohranjanje vedenja o območjih mineralnih surovin, tako o potencialu kakor tudi 
o raziskovalnih in pridobivalnih prostorih.  
 
Zbiranje podatkov, njihova analiza ter interpretacija in ustrezna informacija je naloga 
strokovne ekipe, ki podpira izvajanje državnega programa gospodarjenja z mineralnimi 
surovinami. Strokovna dela podpirajo cilje tematske strategije o trajnostni rabi naravnih virov 
– mineralnih surovin: letno spremljanje doseganja ciljev / trendov z analizo snovnih pretokov 
materialov in odpadkov, spremljanje učinkovitosti okoljskih ukrepov preko kazalcev ter 
razvoj in izvajanje ostalih instrumentov (R&R, prenos tehnologij, ekonomski instrumenti, 
dobre prakse).    
 
Kazalec (K19): Letno poročilo MINERALNE SUROVINE z vsebinami okoljskega 
poročila.  
 
V letnem poročilu so podani podatki o stanju na področju mineralnih surovin preteklega leta. 
S tem poročilo informira zainteresirano javnost, kar pripomore pri planiranju, odločanju in 
transparentnosti.   
 
Vrednotenje – Stanje na področju dostopa do informacij se izboljšuje ter ima v marsikaterem 
primeru tudi pozitiven vpliv, menimo da stanje sodi v razreda B in A. 
 
 
Vrednotenje stanja lahko povzamemo tabelarično: 
Element okolja     razred     barva 
ZRAK     B – D (C)   ORANŽNA, RUMENA 
VODA     A – E (B)   RUMENA  
TLA     A – C (B)   ZELENA, RUMENA 
KRAJINA    C -  D (C)   ORANŽNA 
ODPADKI    B    RUMENA 
PODNEBNI DEJAVNIKI  B    RUMENA  
MATERIALNE DOBRINE  B – D (C)   ORANŽNA, RUMENA 
NARAVA    B – D  (C)   ORANŽNA, RUMENA 
DRUŽBA    A – E (C)   RUMENA 
ZDRAVJE LJUDI   B – D (C)   RUMENA 
DOSTOP DO INFORMACIJ A – C (B)   ZELENA 
POUDARJENO JE PREVADUJOČE 
 
 
 
4.3. OBSTOJEČE STANJE, VPLIVI PROGRAMA IN OMILITVENI UKREPI 
 
Obstoječe stanje na področju Sektorja za rudarstvo je podano v biltenu Mineralne surovine 
za leto 2005 v prispevkih STANJE NA PODROČJU MINERALNIH SUROVIN V 
SLOVENIJI (Slavko V. Šolar, Andreja Senegačnik) ter ANALIZA NAHAJALIŠČ 
MINERALNIH SUROVIN S KONCESIJO (Andreja Senegačnik). 
 
STANJE NA PODROČJU MINERALNIH SUROVIN V SLOVENIJI - Poznavanje nahajališč in 
stanja na področju mineralnih surovin se v zadnjem letu ni bistveno spremenilo. Vedenje o 
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mineralnih surovinah se je dopolnilo, razvoj pa je zadržal enako dinamiko sprememb. Zato 
lahko v glavnem povzamemo podatke iz preteklih let. 
 
V Sloveniji najdemo v danih geoloških razmerah energetske, kovinske in nekovinske 
mineralne surovine. Energetske mineralne surovine obsegajo premog (črni in rjavi premog ter 
lignit), radioaktivne mineralne surovine (uran), nafto in plin ter geotermične energetske vire. 
Premogonosna območja so: Velenjska kadunja, Zasavski terciarni bazen, Krško-Brežiško 
polje in severovzhodna Slovenija. Potencialne zaloge uranove rude so na območju Žirovskega 
vrha in širši okolici Škofje Loke. Potencialnih območij z nafto in plinom je več: Murska 
depresija, Slovensko Primorje, Alpidi in Dinaridi ter izolirani terciarni bazeni. Okoli 16 % 
ozemlja Slovenije je geotermično perspektivno. Potencialna območja so: Panonski bazen, 
Rogaško-Celjsko-Šoštanjska kadunja, Krško-Brežiška kadunja, Planinsko-Laško-Zagorska 
kadunja in Ljubljanska kotlina. Na metalogenetski karti Slovenije je prikazanih okoli 200 
nahajališč kovinskih mineralnih surovin, od tega nekaj 10 rudišč, ostala so pojavi. 
 
Potencialno ekonomsko pomembna lahko postanejo predvsem nahajališča živega srebra, 
svinca in cinka, bakra, antimona, železa in boksita. Nekovinske mineralne surovine višje tržne 
vrednosti (industrijski minerali in kamnine), ki bi jih lahko izvažali, so skromno zastopane. 
Prevladujejo nekovinske mineralne surovine nižje vrednosti (mineralne surovine za industrijo 
gradbenega materiala ter za gradbeništvo), ki jih izkoriščamo večinoma za lastne potrebe ali 
jih bogatimo in predelujemo v polizdelke ter izdelke. Domače nekovinske mineralne surovine 
uporabljamo v gradbeništvu, keramični industriji, kemični industriji, metalurgiji in kovinski 
industriji, za sanacije okolja in voda, v steklarski industriji, kmetijstvu, živilski industriji itd. 
Na slovenskem ozemlju ima rudarstvo izredno dolgo tradicijo in tudi mesto v svetovnem 
merilu. V preteklosti je bilo to količinsko pomembno izkoriščanje živega srebra v Idriji, danes 
pa tehnološko dovršeno podzemno izkoriščanje lignita v Velenju. V zadnjem obdobju 
zapiramo podzemne rudnike energetskih in kovinskih mineralnih surovin, ostajajo le rudniki 
(površinski kopi) nekovinskih mineralnih surovin in posamezni podzemni rudniki premoga. 
Pridobivanje premoga danes poteka samo še v Premogovniku Velenje (lignit) in v Rudniku 
Trbovlje-Hrastnik (rjavi premog). Rudnik urana Žirovski vrh, ki je edini novo odprti 
podzemni rudnik v Sloveniji po drugi svetovni vojni, je v fazi zapiranja že od leta 1991. 
Pridobivanje živosrebrne rude v Idriji so končali v letu 1991. V Mežici pa so v letu 1994 
pridobili zadnje tone svinčeve in cinkove rude. Sicer sta Idrija in Mežica v zapiranju že od 
leta 1987 oziroma 1988. Iz kratkega, zgoraj opisanega stanja v Sloveniji, potencialnosti 
mineralnih surovin ter celotnega gospodarskega položaja, je razvidna izrazita dinamika 
sprememb: zapiranje večstoletnih kovinskih rudnikov, manjših podzemnih premogovnikov ter 
rudnika urana, strateška ohranitev dveh premogovnikov in izrazit poudarek na mineralnih 
surovinah za gradbeništvo in gradbeno industrijo. 
 
Glede na dosedanje trende povečanega izkoriščanja in programe razvoja gospodarstva, 
predvsem na področju infrastrukturne izgradnje objektov (ceste, železnice, stanovanjska 
gradnja), predvidevamo, da bodo potrebe po posameznih nekovinskih mineralnih surovinah, v 
prvi vrsti za gradbeništvo, ostale dolgoročno aktualne tudi po letu 2006. Mineralne surovine 
za gradbeništvo, ki jih bodo izkoriščali v površinskih kopih, bodo tako v prihodnosti še vedno 
ostale pomemben dejavnik nacionalnega gospodarstva in razvoja. 
 
ANALIZA NAHAJALIŠČ MINERALNIH SUROVIN S KONCESIJO - Raziskovanje in 
izkoriščanje mineralnih surovin se po Zakonu o rudarstvu (ZRud) izvaja na podlagi rudarske 
pravice oziroma na podlagi rudarske koncesije. S sprejetjem ZRud (Uradni list RS, št. 56/99) 
v letu 1999 je pridobivanje in raziskovanje mineralnih surovin prešlo na urejanje preko 
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sistema koncesnin. Prva je bila uredba o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za 
raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin po 105. členu ZRud, objavljena v 
Uradnem listu RS, št. 103/00 novembra 2000, z dopolnitvami in popravki v Uradnem listu 
RS, št. 81/02. Na tej podlagi je bilo podpisanih 189 koncesijskih pogodb za 200 nahajališč (10 
raziskovalnih prostorov in 190 pridobivalnih prostorov). Sledile so uredbe o rudarskih 
pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin po 17. členu 
ZRud v Uradnih listih RS, št.:  
− 85/01 za 3 raziskovalne in 11 pridobivalnih prostorov ter 8 širitev že obstoječih 
pridobivalnih prostorov, 
− 99/01 za 1 pridobivalni prostor, 
− 52/02 za 1 raziskovalni in 4 pridobivalne prostore ter 6 širitev, 
− 39/03 za 17 pridobivalnih prostorov in 5 širitev, 
− 66/04 za 9 pridobivalnih prostorov in 8 širitev, 
− 59/05 za 4 pridobivalne prostore in 5 širitev. 
 
Za večino od teh so bile izdane odločbe o izbiri koncesionarja in kasneje sklenjene 
koncesijske pogodbe. Število nahajališč z odločbo o izbiri koncesionarja ali s koncesijsko 
pogodbo (podeljeno rudarsko pravico) za pridobivalne prostore, v letu 2005, je bilo sledeče: 
− premog: 2 
− nafta in plin: 1 
− bentonit: 1 
− pucolan-tuf: 2 
− kremenov pesek: 7 
− roženec: 1 
− kalcit: 1 
− kreda: 1 
− dolomit za industrijske namene: 3 
− keramična glina: 5 
− ognjevarna glina: 1 
− opekarska glina: 7 
− naravni kamen – apnenec: 11 
− naravni kamen – tonalit: 2 
− naravni kamen – ostali: 14 
− lapor za industrijske namene: 5 
− apnenec za industrijske namene: 6 
− tehnični kamen – apnenec: 29 
− tehnični kamen – dolomit: 97 
− tehnični kamen – silikati: 5 
− prod in pesek: 35 
− morska sol: 2 
 
V večini nahajališč poteka pridobivanje, nekatera pa so v stanju mirovanja, v pripravi na 
izkoriščanje ali na opustitev izkoriščanja. Od zgoraj naštetih jih ima 26 tudi odobrene širitve 
prostorov. Nahajališča, v katerih pridobivajo dve ali več surovin, so šteta ustrezno večkrat. 
 
 
Raziskovalnih prostorov je precej manj: 
− nafta in plin: 1 
− geotermični energetski vir: 5 
− opekarska glina in fliš: 3 
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− naravni kamen: 4 
− tehnični kamen: 1 
− prod in pesek: 1 
 
Glede za koliko let so bile podpisane koncesijske pogodbe za pridobivalne prostore po 105. 
členu ZRud, ugotavljamo, da jih je bilo največ, to je 119 ali 66 % za 20 let, 9 ali 5 % za 15 let, 
19 ali 10 % za 10 let, 4 ali 2 % za 7 do 9 let, 5 ali 3 % za 6 let, 21 ali 12 % za 5 let in 4 ali 2 % 
za manj kot 5 let. Vseh 8 koncesijskih pogodb za raziskovalne prostore je bilo sklenjenih za 5 
let. Od pogodb in odločb za pridobivalne prostore po 17. členu ZRud jih je bilo 14 ali 22 % za 
20 let, 13 ali 21 % za 15 let, 29 ali 46 % za 10 let, 1 ali 2 % za 6 let in 6 ali 9 % za 5 let. Vse 4 
pogodbe oziroma odločbe za raziskovalne prostore so bile sklenjene za 3 leta. Štirim 
prostorom so koncesijske pogodbe do decembra 2005 že potekle, še nadaljnjim 28 pa bodo v 
letu 2006. Sklenjenih je bilo tudi 15 pogodb o prenosu rudarske pravice, še nekaj jih je v teku. 
K 9 koncesijskim pogodbam so bili sklenjeni aneksi.  
 
S pregledu stanja sodi tudi karta v prilogi.  
 
Spremljava vplivov na okolje vseh gospodarskih aktivnosti, tudi sektorja rudarstvo, se je 
intenzivneje pričela v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. V zadnjih petnajstih letih se je 
razvila okoljska zavest, ki jo je spremljala z nekaj letnim zamikom tudi zakonodaja.  
 
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, preko Agencije RS za okolje spremlja pritiske na 
okolje, ki so posledica gospodarskih dejavnosti. Podatke Agencije smo uporabili tudi pri 
izdelavi tega poročila.      
 
Rudarjenje kot gospodarsko aktivnost je usmerjalo in spremljalo ministrstvo, pristojno za 
rudarstvo, največkrat je bilo to ministrstvo, pristojno za gospodarske dejavnosti. Spremljavo 
na terenu je izvajala Rudarska inšpekcija.   
 
Do sedaj ni bilo integriranega pogleda na gospodarsko dejavnost in njen vpliv na okolje, 
Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami pa naj bi le-to omogočil z 
uravnoteženim razvojem, ki optimizira tako koristi kot škode na gospodarskem, okoljskem in 
družbenem segmentu.   
 
Vplivi programa - Program gospodarjenja z mineralnimi surovinami je strateški dokument, 
ki daje smernice za operativno delovanje oziroma ukrepe. Program je predpisan z Zakonom o 
rudarstvu. 
 
Predvidevamo, da bo program vplival na celotni rudarski cikel od raziskav do sanacije, 
vključno z administrativnimi postopki (kot je na primer podeljevanje rudarske pravice).  
 
Program sledi svoji temeljni preambuli, ki se glasi »gospodarjenje vodi k zagotavljanju 
mineralnih surovin ter ohranjanju dostopnosti naravnih virov prihodnji generaciji po načelih 
trajnostnega razvoja«. Slednje pomeni integracijo gospodarstva, okolja in družbe v večji meri 
kot v preteklosti, kar bo vodilo v zmanjšanje konfliktnosti med temi segmenti, nadalje v polno 
ceno oskrbe, brez prelaganja (predvsem okoljskih in družbenih) bremen na prihodnje rodove.   
 
Najmočnejši vpliv ima program na okvir delovanja na posamezni lokaciji, kjer poleg 
zakonskih prepisov opredeljuje tako dobre kot (ne)sprejemljive prakse.    
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Poleg strateškega vpliva oziroma okvirjanja gospodarjenja z mineralnimi surovinami je 
program tudi povezovalen tako znotraj sektorja kot med sektorsko (varstvo okolja, prostorsko 
planiranje, varstvo narave, zdravje ljudi in drugo). Strateškost in povezovalnost krepita 
njegovo preglednost. Preglednost nakazuje tako dobre prakse kot pomanjkljivosti sektorja, 
poleg tega se povečuje informiranost, predvsem že večkrat izpostavljen monitoring vplivov na 
okolje na državni ravni. Večja informiranost je osnova javnih diskusij, oblikovanja razvojnih 
usmeritev kakor tudi v kasnejši fazi odločanja.  
 
Iz tega sledi, da ima vpliv programa povratno zanko oziroma obsega celoten cikel 
gospodarjenja, od informiranja o stanju, monitoringu na državnem nivoju do oblikovanja 
usmeritev, odločanja in uzakonjanja do udejanjanja odločitev, monitoringa novega stanja do 
ponovne javne diskusije ter uveljavljanja (ali ne) novih ustreznejših rešitev.    
   
 
Omilitveni ukrepi - Že program sam tudi zmanjšuje napetosti zaradi različnih interesov in 
ciljev, povezanih z mineralnimi surovinami, omilitveni ukrepi izhajajo iz usmeritev programa 
in so zapisani v predhodnem poglavju. S spremljavo stanja preko zakonsko opredeljenih meril 
in standardov glede pritiskov na okolje in družbo ter s spremljavo izvajanja programa bodo 
določeni še dodatni omilitveni ukrepi. Pomemben omilitveni ukrep je prostovoljno delovanje 
iznad predpisane zakonodaje (na primer: sprejetje in izvajanje ISO 14000 standardov). Med 
slednje gotovo sodi tudi zapis / privrženost rudarskega podjetja, da je stalno zmanjševanje 
negativnih vplivov na okolje del njihove politike / delovanja.  
 
Za izvajanje in spremljanje izvajanja omilitvenih ukrepov je zadolženo Ministrstvo za 
gospodarstvo oziroma ministrstvo, pristojno za rudarstvo, skupaj z organi in institucijami, ki 
izvajajo inšpekcijske in strokovne naloge s področja gospodarjenja z mineralnimi surovinami. 
Omilitveni ukrepi so predvideni v celotnem rudarskem ciklu, od raziskav (izdaja dovoljenj, 
koncesij, …) do sanacije oziroma do post-sanacijskih aktivnosti na bivših zaradi pridobivanja 
degradiranih površinah.    
 
Ni dvoma, da bodo v nadaljevanju predlagani omilitveni ukrepi, vsak na svojem področju, 
pripomogli pri približevanju osnovnim okoljskim ciljem, zapisanim v Državnem programu 
gospodarjenja z mineralnimi surovinami.  
 
Učinkovitost omilitvenih ukrepov bomo merili s predlaganimi kazalci. Kazalci, ki bodo 
prikazali trende približevanja ali oddaljevanje od okoljskih ciljev, bodo s tem tudi nakazovali 
učinkovitost omilitvenih ukrepov. 
 
Vsi omilitveni ukrepi so integrirani v večji sistem, ki vsebuje zakonske obveznosti kakor tudi 
predloge dobrih praks ostalih področij, ki se dotikajo ali prekrivajo z rudarskim sektorjem. Ti, 
že večkrat omenjeni sektorji, so predvsem okolje, narava, prostorsko planiranje, varstvo 
zdravja, promet, gradbeništvo in industrija in drugo.  
 
Po posameznih segmentih so omilitveni ukrepi naslednji: 
 
ZRAK: 

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

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

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

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

tehnoloških voda; 
 sprotna sanacija območij (tudi vodnih). 

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

• poenostavljeni postopki pridobivanja dovoljenja za posege v prostor, ki bodo izboljšali 
kakovost krajine (v našem primeru je to sanacija zaradi rudarstva degradiranih 
površin);  
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• spodbujanje sanacij degradiranih površin je možno tudi s finančnimi instrumenti 
(subvencije, zmanjšanje davkov / koncesij in drugo);  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Poleg tega so dodana še priporočila: 

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

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

• V okviru območja kopa vzpodbujati reciklažo gradbenih odpadkov, saj se tako 
zmanjšuje potreba po primarni surovini.  
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DRUŽBA – KULTURNA DEDIŠČINA 
Med ukrepe prištevamo: 

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

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

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

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

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

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

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

 
4. Ohranjati in dvigovati strokovni nivo delovanja posameznih inšpektorjev za izpolnjevanje 

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

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

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

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

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

gospodarski, družbeni in okoljski vidiki. 
 

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

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

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

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

ravnanje znotraj 
nosilne sposobnosti 

ekosistem
a 

m
inim

alno potrebno 
izčrpavanje 

neobnovljivih virov 

načelo 
»onesnaževalec 

plača« 

načelo previdnosti 
 

ekološka učinkovitost 
 

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

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

Zmanjšanje prekoračenja hrupa in števila rudarskih aktivnosti v radiu 500 m od zgradb, ki niso v sklopu rudarskih 
aktivnosti (stanovanjske zgradbe, kulturna dediščina in drugo). X   X X   K1, K3 

Zmanjšanje prekoračenja vibracij zaradi miniranja in števila rudarskih aktivnosti v radiu 500 m od zgradb, ki niso v 
sklopu rudarskih aktivnosti (stanovanjske zgradbe, kulturna dediščina in drugo). X   X X   K1, K4 K5 

Dobro stanje voda do 2015, kar pomen izboljšanje in ohranjanje voda na prostorih z rudarsko pravico območjih v 
okviru predpisanih mejnih vrednosti fizikalno kemijskega in biološkega stanja vode. X   X X   K6 

Varovanje in ohranjanje tal na primarnem mestu med in po odkopavanju. X X X X X K7 
Zmanjšanje števila lokacij z rudarsko pravico znotraj območij kmetijskih zemljišč. X X X X X K9 Varovanje in 

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

Lokacije za pridobivanje z dovolj veliko proizvodnjo in zadostnimi zalogami in viri, da ne bo 
preveč razpršene proizvodnje ali lokacij z prevelikim pritiskom na okolje.   X   X X K10 Cilji, vezani na 

ohranjanje krajinskih 
značilnosti območja 
so: Pravilna in pravočasna sanacija prostorov pridobivanja X   X X X K11 

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

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

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

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

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

Zmanjšanje števila incidentov z lokalnim prebivalstvom oziroma povečanje vključenosti lokalnega prebivalstva v času 
izvajanja rudarskih aktivnosti.      X X   K17 

Prvi okoljski cilj »Z
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 (okolje, naravo in družbo)« 

Zagotavljanje zdravja ljudi (predvsem zaposlenim)       X   K18 

Drugi okoljski cilj »DOSTOP DO MINERALNIH SUROVIN« je možno doseči s planiranjem, raziskavami, javno 
informacijo in demokratičnim procesom. X X X X X K19 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 54

vključno z PVO in monitoringom; pri velikih površinskih kopih pa zmanjšamo okoljske 
pritiske v času proizvodnje.      
 
NARAVA 
Med ukrepe štejemo predvsem: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Poleg tega so dodana še priporočila: 

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

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

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

  
DRUŽBA – KULTURNA DEDIŠČINA 
Med ukrepe prištevamo: 

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

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

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

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

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

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

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

 
9. Ohranjati in dvigovati strokovni nivo delovanja posameznih inšpektorjev za izpolnjevanje 

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

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

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

Kazalec (K2): 
Število prekomernih izpustov prahu 

Število meritev izpustov 
Kazalec (K3):  

Število prekomernega hrupa (incidenti) 
Število meritev hrupa 

Kazalec (K4):  
Število prekomernih vibracij (incidenti) 

Število meritev vibracij 
Kazalec (K5):  

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

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

Število meritev 
Kazalec (K7):  

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

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

Število vseh prostorov z rudarsko pravico 
Kazalec (K9):  

Število sanacij za kmetijstvo 
Število vseh sanacij 

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

Število vseh prostorov z rudarsko pravico 
 
Kazalec (K11) : 

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

zalogami v intervalu med 10 in 50 let povprečne proizvodnje (zadnjih pet let). 
 
Kazalec (K12): Poročilo o izvajanju direktive o rudarskih odpadkih. 
 
Kazalec (K 13) bo povzet po kazalcih za emisije CO2 in se ne meri posebej. 
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Kazalec (K 14)  
Količina zalog in virov posamezne mineralne surovine v letu 

Letna proizvodnja posamezne mineralne surovine 
Kazalec (K15):  

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

Kazalec (K 16):  
Število pridobivalnih prostorov z objekti kulturne dediščine 

Število pridobivalnih prostorov 
Kazalec (K17):  

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

 
Kazalec (K18) število nesreč pri delu (v dopolnitev oziroma obrazložitev kazalca je na voljo 
Letno poročilo Rudarske inšpekcije) 
 
Kazalec (K19): Letno poročilo MINERALNE SUROVINE z vsebinami okoljskega poročila.  
 
 
Sklepna ocena 
 
Z Okoljskim poročilom bo (1) Državni program s svojimi usmeritvami prispeval k izboljšanju 
stanja okolja v času rudarskega cikla (predvsem pa raziskav in pridobivanja mineralnih 
surovin), (2) vpeljana celovita spremljava udejanjanja programa, tako da bodo združeni 
gospodarski, družbeni in okoljski vidiki, (3) povečana povezanost gospodarske dejavnosti z 
družbenim okoljem in politikami vlade RS. Poleg tega se bo presoja vplivov izvajala tudi na 
nižjem nivoju (načrt gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami, predvsem pa na 
nivoju posamezne lokacije v okviru pridobivanja dokumentacije in soglasij za raziskave in 
izkoriščanje).   
 
 
 
 
 
Okoljsko poročilo je izdelal Geološki zavod Slovenije (Slavko V. Šolar), revizijo je opravil 
Oikos, do.o. Domžale  oziroma Mojca Hrabar, ki je opravila tudi revizijo Dodatka za naravo. 
Slednjega je izdelal Aquaruis, d.o.o. (Natalija Kamenšek). 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 25. oktober 2007 


