
MINERALI IN FOSILI, ki so NARAVNA VREDNOTA (Zakon o ohranjanju narave) 
 

 Vrsta mineral/fosil                                         Tip 

1 meteorit skupek mineralov iz vesolja, najden na Zemlji, ne glede 
na velikost 

2 wulfenit kristal, večji od 15 milimetrov; skupek kristalov, večji od 
25 centimetrov  

3 melit kristal, večji od 2 centimetrov; skupek kristalov, večji od 
7 centimetrov  

4 dravit kristal z razvitimi terminalnimi ploskvami na eni strani, 
večji od 6 centimetrov v smeri osi c, ali debelejši od 25 
milimetrov 

1 fosil vretenčarja  okostje; del okostja; zob; sled živali 

2 fosil nevretenčarja brez 
zunanjega trdnega ogrodja  

odtis telesa  

3 fosil glavonožca: amonita, 
navtiloida, belemnita  

hišica, če je ohranjene več kot polovica; kameno jedro, 
če je ohranjenega več kot polovica 

4 fosil členonožca: trilobita, 
pipalkarja, raka, stonoge, 
žuželke 

oklep, če je ohranjenega več kot polovica; odtis oklepa, 
če je ohranjenega več kot polovica; sled živali  

5 fosil iglokožca: morske 
zvezde, kačjerepa, morske 
lilije 

okamnelo telo morske zvezde ali kačjerepa; odtis telesa 
morske zvezde ali kačjerepa, če je ohranjenega več kot 
polovica; ostanek ali odtis čaše ali več kot desetih 
členkov peclja morske lilije  

6 fosil paleozojskega iglokožca: 
morskega ježka, blastoida  

lupina, če je ohranjene več kot polovica; odtis telesa, če 
je ohranjenega več kot polovica  

7 fosil paleozojskega 
ramenonožca iz rodu 
Karavankina  

lupina,če je ohranjene več kot polovica; odtis telesa, če 
je ohranjenega več kot polovica  

8 fosil paleozojske korale iz 
reda Rugosa in Tabulata  

koralit, skupek koralitov  

9 fosil paleozojske višje 
rastline: praproti, preslice, 
lisičjakovca 

Ostanek rastline; odtis rastline « 

 

 



RAVNANJA V PRIMERU NAJDB MINERALOV IN FOSILOV V NARAVI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fizično poseganje v kamnino je dovoljeno le za raziskovalne, izobraževalne ali razstavne namene z dovoljenjem ministrstva. 

  Obrazec »Obvestilo o najdbi minerala/ fosila, ki je naravna vrednota« je na spletni strani Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN),  
http://www.zrsvn.si/dokumenti/62/2/2015/ObvestiloMin-Fos_4069.pdf 

RAVNANJA V PRIMERU NAJDB MINERALOV IN FOSILOV  MED POSEGI  

   

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

    

NV status 
nahajališča 

Vrsta 
mineralov/fosilov 

Obvestiti Zavod  
RS za varstvo 
narave   

Odvzem  Hramba 
 

Promet 
/ izvoz 
najdbe 
 

brez  statusa vsi M/F 
 

ni potrebno dovoljen  zagotoviti 
primerno 
hrambo 

dovoljen  

M/F, ki so 
naravna vrednota 

obvestiti ZRSVN dovoljen zagotoviti 
primerno 
hrambo 

ni dovoljen   

naravna 
vrednota  

Vsi M/F ni potrebno dovoljen  brez fizičnega 
poseganja v kamnino 
(izkopavanje, 
lomljenje, 
miniranje,…) 

zagotoviti 
primerno 
hrambo 

dovoljen   

M/F, ki so 
naravna vrednota  

obvestiti ZRSVN dovoljen brez fizičnega 
poseganja v kamnino 

zagotoviti 
primerno 
hrambo  

ni dovoljen    

zavarovano 
območje   

vsi M/F na 
nahajališču 

zavarovana 
nahajališča so v 
NV Atlasu 

prepovedan odvzem, 
razen če akt o 
zavarovanju določa 
drugače  

 
/ 

ni dovoljen   

   

 

 

 

Najdba M/F  med 

posegi ali 

dejavnostmi 

 

 

 

      

 

 

 

1. zaustaviti dela 

 

2. zaščititi najdbo 

 

3. obvestiti ZRSVN 

 

ZRSVN izda varstvene usmeritve 

za nadaljnja ravnanja v 7-ih 

dneh  

 
varstvene usmeritve niso 
potrebne, ali niso podane v 7-ih 
dneh  

 
dela se lahko 

nadaljujejo 

brez obveznosti 

upoštevati 

varstvene 

usmeritve 

http://www.zrsvn.si/dokumenti/62/2/2015/ObvestiloMin-Fos_4069.pdf

