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Vrednotenje geoloških  

naravnih pojavov



….po Slovarju slovenskega knjižnega jezika;

vrednôta -e ž (ó) čemur priznava kdo

veliko načelno vrednost in mu zato 

daje prednost.

Vrednota

Naravna 

vrednota???



Namen in cilj vrednotenja  

Namen vrednotenja je prepoznavanje lastnosti geološkega  

naravnega pojava na podlagi meril in kriterijev. 

Cilj vrednotenja je prepoznava in izbira tistih geoloških naravnih 

pojavov ki so lahko predmet sistemskega varstva v okviru 

geoloških naravnih vrednot. 

2008 je s sklepom direktorja o ustanovljena  Skupina za geologijo:

 sistematično izvajati naloge na področju varstva geoloških NV, 

 zagotovi enotnost dela na ZRSVN,

 izdela tipologija in metodologija vrednotenja geoloških naravnih 

pojavov (opredelitev kriterijev za posamezno merilo)



Merila in kriteriji  za vrednotenje geoloških 

naravnih pojavov

TIP Primer

1 Tektonski nariv, prelom, guba, tektonsko okno, mofeta, plinski izvir

2 Mineraloški nahajališče mineralov, kristalov, geod, konkrecij, rude ali

rudišče

3 Paleontološki nahajališče fosilov, tip fosilizacije, fosilna združba, premog,

šota

4 Petrološki nahajališče kamnin (magmatske, sedimentne, metamorfne) in

nahajališče sedimentov

5 Stratigrafski kronostratigrafska enota, kontakt, diskordanca,…

6 Hidrogeološki izvir, mineralni ali termalni

Poleg geološke zvrsti ločimo še zvrst fosil in mineral.



Merila za  pridobitev statusa geološke naravne vrednote predvideva Uredba o 

zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02). 

Iz te uredbe izhaja, da je del narave geološka naravna vrednota, če ustreza 

merilu

1. izjemnost 

2. tipičnost

3. redkost

4. ohranjenost

5. kompleksna povezanost 

6. znanstveno – raziskovalna pomembnost

7. pričevalna pomembnost

Vrednotijo ali ocenjujejo se med seboj primerljivi naravni pojavi.

Merila in kriteriji  za vrednotenje geoloških 

naravnih pojavov



Geološki naravni pojav se prepozna za 

geološko naravno vrednoto; 

če njegove lastnosti ali pomen zadostijo 

strokovno dogovorjenim merilom. 

Status naravne vrednote določi minister;

Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot.

(16115…10725 jam in  5390 ostalih NV) 

- 256 „čistih“ geoloških naravnih vrednot 

- 324 NV, ki imajo poleg geološke tudi druge zvrsti 

Za posamezno geološko naravno vrednoto naj 

se določijo največ trije posamezni tipi. 

Merila in kriteriji  za vrednotenje geoloških 

naravnih pojavov



1. izjemnost

• izjemne merske lastnosti  (izjemne dimenzije gub, velikost kristalov, 

debelina plasti s fosili,obsežnost geološkega profila glede na 

geološka obdobja,…)

• izjemne oblikovne lastnosti, izjemna ali enkratna oblika, ki se 

razlikuje od običajne, izjemne morfološke oblike (lehnjakovi pragovi, 

klifi…)  

• izjemno razvidna naravna oblika (del narave vsebuje izjemno veliko 

število enakih ali raznolikih naravnih oblik, številčnost  enakih ali 

različnih mineralov ali fosilov ,…)  

• izjemno slikovit del narave; (dobro izražene vizualno izstopajoče  

oblike ali lastnosti pojava, večkratno ponavljanje plasti, gub, )

• druge lastnosti, zaradi katerih izstopa (izjemen način orudenja, 

izjemen način delovanja termalnega izvira, starost kamnin,.. ).

za geološki pojav ocenjujemo, kadar ima ta pojav 





2. tipičnost

• nazorno prepoznavne lastnosti, tipični (značilni) deli narave so kot taki 

pogosto opisani v literaturi. (tipične lastnosti naravnega pojava definirane 

v geološki terminologiji, ali njegovi bistveni deli, npr. mineralna ali fosilna 

združba, reprezentativna pojavna oblika, hotaveljski apnenec, vidnost 

vseh elementov , npr. tektonska cona) 

za geološki pojav ocenjujemo, kadar ima ta pojav 





3. redkost za geološki pojav ocenjujemo, kadar ta pojav vsebuje

ali predstavlja redke pojavne oblike

• absolutna redkost- do 5 enakih ali primerljivih geoloških pojavov v Sloveniji

ali širše. (npr. profil Periadristske tektonske cone, nahajališče dravita, 

odtisi stopinj, nahajališče jamskih cevkarjev, klifi..)

• relativna redkost- pojavi zunaj območja sicer pogostih geoloških pojavov

v Sloveniji, kjer so deli z enakimi ali primerljivimi lastnostmi pogosti.

(npr, osameli kras SV Slovenije, tektonska okna, nahajališča psevdofosilov, …





4. ohranjenost  za geološki pojav ocenjujemo, kadar ta pojav 

• vpliv človeka majhen ali je vpliv časovno tako oddaljen, da niso oziroma 

niso bistveno spremenjene lastnosti naravnih pojavov oziroma naravnih 

oblik. (termalni izvir v Tolminskih koritih, Bedrova grapa, gube v Ključu pri 

Modreju)

• ohranjeni bistveni prepoznavni elementi. (npr., opuščeni kamnolomi, kopi, 

rudniki, ali nahajališča turitel, sadre/ aragonita v kraških jamah,…  

• ohranjena bistvena vsebina geološkega pojava,  (ohranjene teksture, 

strukture (Trnovo), ohranjeni fosili /minerali na nahajališču,





5. kompleksna povezanost

Je merilo, pri katerem ugotavljamo medsebojno povezanost nastajanja 

naravnih oblik v soodvisnosti od naravnih pojavov, v povezavi z 

drugimi pojavi ali pojavnimi oblikami. Vrednost takega območja je višja 

kot posamezen objekt, saj mu kompleksnost naravnega pojava  

dviguje vrednost. 

• funkcionalni del višjega sistema, kot posledica medsebojno povezanega 

nastajanja, (npr., s tektoniko povezani procesi oblikovanja površja, del 

povezane celote (Škocjanske jame, Divje jezero,), lehnjakovi pragovi ,…

• neodvisni del geografsko zaključene  enote, (posamezna nahajališča 

fosilov/mineralov večajo vrednot večjih zaokroženih enot (Nanos, 

Dolžanova soteska,… )





6. znanstveno – raziskovalna pomembnost

Merilo je lahko le dopolnitev drugih meril, razen za »Locus typicus« (klasično 

nahajališče), ko je lahko samostojen kriterij. Izključno na podlagi znanstvene 

literature

• klasično tipsko nahajališče,(Cezlak, locus typicus , Rudnik Hg Idrija, 

idrialit, tipi orudenja, krovna zgradba (Mlakar, Čar, Placer,…), …

• pomemben za znanstveno raziskovalno delo v prihodnje oziroma za 

tisto, ki se že izvaja oziroma se je izvajalo v preteklosti,(nahajališče 

marifugije (Mihevc 2000), 

• na podlagi katerega je nastala znanstvena teorija oziroma znanstveno 

poimenovanje. (volčanski apnenec, Stur 1858) 



Rudišče Idrija; Singenetska, oz. sedimentna cinabaritna ruda 



7. pričevalna pomembnost

To merilo se praviloma uporablja v kombinaciji z drugimi merili,  kot samostojno 

merilo ne predstavlja zadostne pomembnosti za opredelitev geološkega pojava za 

naravno vrednoto.   

• izkazuje povezanost z zgodovinskimi, znanstvenimi, tehnološkimi 

dogajanji ali povezanost z ljudskimi izročili, (Antonijev rov , zgodovinski 

vhod od leta 1500, bobovec v okolici Bohinja, zgodovinsko izpričana 

raba mineralnih surovin in razvoj naselij, šotišča, rimski kamnolomi, 

peračiški tuf,…

• ima simbolni pomen za slovenski narod ( Severna Triglavska stena, 

čizlakit, edina magmatska kamnina poimenovana po slovenskem kraju, 





Zvrsti fosil in mineral

MINERAL je kot element ali spojina del narave, ki sestavlja kamnino in je redek, 

izjemen, tipičen, ohranjen, znanstveno - raziskovalno ali pričevalno pomemben. S 

pravilnikom določeni 4 minerali.



FOSIL je kot okamnel ostanek živali ali rastline ali njihove sledi del narave

in je stvaren dokaz življenja iz geološke preteklosti ter je redek, izjemen,

tipičen, ohranjen, znanstveno raziskovalno ali pričevalno poseben. S

pravilnikom določenih 9 fosilov.

Zvrsti fosil in mineral





Skupina za geologijo ZRSVN


