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Izvleček
Vpis dediščine ţivega srebra v Idriji na Unescov Seznam svetovne dediščine ter njegov
vpliv na turizem
Zaključna seminarska naloga obravnava občino Idrija, zgodovino mesta Idrija in Rudnika
ţivega srebra Idrija, organizacijo UNESCO ter vpliv vpisa Idrije na Unescov Seznam
svetovne dediščine na turizem. Glavni namen je, s pomočjo obstoječe literature in statističnih
podatkov, proučiti, ali je vpis dediščine ţivega srebra v Idriji na Seznam svetovne dediščine
organizacije UNESCO vplival na turistični obisk in turistično ponudbo. Zgodovina Idrije
temelji na zgodovini petstoletnega pridobivanja ţivega srebra v mestu. Rudniški stroji in
naprave so bili po zaprtju rudnika načrtno ohranjeni za namen prikaza turistom. V letih po
zaprtju rudnika je bila opravljena prenova in restavracija večine tehniške dediščine rudnika, ki
je bila leta 2012 uvrščena na Unescov Seznam svetovne dediščine. Raziskava je pokazala, da
vpis na Unescov Seznam ni bistveno vplival na turistični obisk in ponudbo. Obisk vseh
znamenitosti je prvo leto po vpisu upadel. Število nastanitvenih zmogljivosti se ni bistveno
povečalo, kar ima za posledico le rahel dvig števila nočitev, ki gredo predvsem na račun
poslovnih gostov podjetij. Večjega razvoja ni bila deleţna niti ostala turistična infrastruktura
in ponudba z izjemo postavitve informativnih smerokazov ob vstopu v mesto Idrija. Prostora
za napredek je na vseh področjih turistične ponudbe še veliko.
Ključne besede: Občina Idrija, Rudnik ţivega srebra Idrija, UNESCO, tehniška dediščina,
turistična ponudba

Abstract
The inscription of the heritage of mercury in Idrija on the UNESCO World Heritage
List and its influence on tourism
This seminar paper deals with the Municipality of Idrija, the history of the town of Idrija and
its mercury mine, the UNESCO Organisation and the influence the inscription of Idrija on the
UNESCO World Heritage List has had on tourism. The main purpose of the paper is to
establish – with the help of literature and statistical data – whether the inscription of the
Heritage of Mercury in Idrija on the World Heritage List of the UNESCO Organisation
influenced the number of tourists and the tourist services. In the first year following the
inscription, the number of visitors decreased. The number of accommodations did not
increased significantly, which resulted in an only slightly higher number of overnight stays –
mostly due to visits of local companies’ business partners. The rest of the tourist infrastructure
and services have also not developed significantly, the exception being information boards
which are situated where the main road enters the town. There is plenty of room for
improvement in all of the areas related to the tourist services.
Keywords: The Municipality of Idrija, Idrija Mercury Mine, UNESCO, technical heritage,
tourist services.
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1. UVOD
Mesto Idrija leţi v zahodni Sloveniji na stičišču alpskega in dinarskega sveta in je sedeţ
istoimenske občine. Razvoj mesta je tesno povezan z odkritjem ţivega srebra leta 1490 in
Rudnikom ţivega srebra Idrija, ki je bil kar 500 let drugi največji rudnik ţivega srebra na
svetu ter najstarejši in največji rudnik v Sloveniji. Po zaprtju rudnika se je začela razvijati
industrija, ostala pa je tehniška dediščina, ki je pomenila še dodatno moţnost razvoja turizma.
Ţe rudnik je v času zapiranja skrbel za ohranjanje tehniške dediščine, pozneje pa se je to še
okrepilo, ko je večino elementov dediščine v upravljanje prevzel Mestni muzej Idrija. Idrija je
zaradi svoje raznolike ter ohranjene tehniške in kulturne dediščine v zadnjih letih prejela ţe
več nagrad in nazivov. Leta 2011 je tako postala Evropska destinacija odličnosti in Alpsko
mesto leta, naslednje leto pa je bila občina Idrija proglašena za najbolj prodorno slovensko
občino in je tako prejela nagrado Zlati kamen. Največji uspeh na področju ohranjanja
dediščine pa je bil vpis Dediščine ţivega srebra Almadéna in Idrije na Unescov Seznam
svetovne dediščine leta 2012. Idriji se tako ponujajo nove moţnosti za razvoj turizma, ki
verjetno nikoli ne bo mnoţičen, a bo najprej morala poskrbeti za izboljšanje osnovne
infrastrukture.
1.1. NAMEN IN CILJI
Namen zaključne seminarske naloge je proučiti, ali je vpis dediščine ţivega srebra v Idriji na
Seznam svetovne dediščine organizacije UNESCO vplival na turistični obisk in turistično
ponudbo.
CILJI:


Predstavitev območja in njegovih fizičnogeografskih in druţbenogeografskih
značilnosti.



Proučiti zgodovino ter razvoj mesta Idrija in Rudnika ţivega srebra Idrija.



Seznanitev z organizacijo UNESCO.



Predstaviti prehojeno pot Idrije do vpisa na seznam UNESCA.



Seznanitev z dediščino, ki je uvrščena na seznam UNESCA.



Proučiti turistični obisk pred vpisom idrijske dediščine na Seznam svetovne
dediščine in po njem.



Ugotoviti, ali je vpis na seznam UNESCA prispeval k razvoju turistične ponudbe v
mestu Idrija.

1.2. HIPOTEZE


Kulturna dediščina je relativno dobro ohranjena, zaradi načrtnega ohranjanja
objektov za namen turističnega prikaza.



Kljub vpisu na seznam UNESCA se turistični obisk ni opazno povečal.
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Vpis na UNESCOV seznam je pripomogel k izboljšanju turistične ponudbe in
infrastrukture.

1.3. METODE DELA
Izdelava zaključne seminarske naloge je temeljila na več metodah dela v različnih delovnih
fazah. Vse pridobljene podatke in informacije je bilo nato potrebno sintetizirati in izpeljati
sklepe.
Najprej je bila pregledana obstoječa literatura v zvezi z obravnavanim območjem in temo. S
pomočjo literature so bili pridobljeni osnovni fizičnogeografski in druţbenogeografski
podatki o obravnavanem območju. V literaturi so bili na voljo tudi podatki o zgodovini in
razvoju mesta Idrija in Rudnika ţivega srebra Idrija. Poleg knjiţnih virov so bili podatki v
povezavi z Unescom in njegovo dediščino pridobljeni s pomočjo spletnih strani omenjene
organizacije in samostojnih strani posameznih elementov dediščine, ki je uvrščena na
Unescove sezname.
Ker Statistični urad Republike Slovenije ne vodi statistike obiska posameznih elementov
dediščine v Idriji, so bili ti podatki pridobljeni s pomočjo lokalnih upravljavcev dediščine.
Podatki o obiskanosti Gradu Gewerkenegg, jaška Frančiške, rudarske hiše in kamšti so bili
pridobljeni v arhivu Mestnega muzeja Idrija, podatki o obisku Antonijevega rova pa so bili
pridobljeni na sedeţu turističnega rudnika, s katerim upravlja Center za idrijsko dediščino.
Število nočitev in narodnost obiskovalcev spremlja Turistično informacijski center Idrija.
Opravljena je bila tudi manjša količina terenskega dela, pri katerem se je preverjala turistična
infrastruktura, predvsem informativne in usmerjevalne table, ki vodijo do objektov dediščine
in podajajo osnovne informacije o nekem objektu.
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2. GEOGRAFSKI ORIS OBČINE IDRIJA
2.1. LEGA IN POLOŢAJ
Občina Idrija leţi v zahodnem delu Slovenije v goriški statistični regiji. S svojimi 293,7 km 2
se po velikosti uvršča na 8. mesto med vsemi slovenskimi občinami (Občina Idrija, 2014).
Občina se razteza v dinarski smeri (SZ – JV) vse od Julijskih Alp pa do Trnovskega gozda v
dolţini pribliţno 30 km. Na ozemlju občine se stikata dve slovenski makroregiji, in sicer
Alpski svet in Dinarski svet, proti jugozahodu pa se le 4 km od občinske meje prične še tretja
velika regija, Sredozemski svet. Tako lahko ozemlje občine Idrija označimo kot izrazito
prehodno. Alpskemu svetu pripada le slaba četrtina površja v mezoregiji Rovtarsko hribovje.
Dinarski svet zavzema dobre tri četrtine površja na območju mezoregij Idrijsko hribovje,
Trnovski gozd in Notranjsko podolje (Topole, Zorn, 2010).
Občino Idrija sestavljajo krajevne skupnosti Mesto Idrija, Spodnja Idrija, Krnice – Masore,
Kanomlja, Vojsko, Črni Vrh, Godovič, Dole, Zavratec in Ledine. Na severu meji na občino
Cerkno, na vzhodu na občini Ţiri in Logatec, na jugu na občino Ajdovščina ter na zahodu na
občini Nova Gorica in Tolmin. Po številu prebivalcev je največja krajevna skupnost Mesto
Idrija, ki zajema občinsko središče mesto Idrija (Občina Idrija, 2014). Podatki statističnega
urada za prvo polletje leta 2014 kaţejo, da je v občini ţivelo 11.943 prebivalcev (SURS–
prebivalstvo, 2014).
Prometna dostopnost občine je relativno slaba, saj je omogočen le cestni promet. Najbliţji
dostop do ţeleznice je v Logatcu, ki je oddaljen 25 km. Tam je tudi najbliţji avtocestni
priključek. Drugi najbliţji dostop do ţelezniškega omreţja pa je na Mostu na Soči, ki je
oddaljen 35 km (Bole, Gabrovec, Kozina, 2010).
Karta 1: Občina Idrija

Vir: Geopedia, 2014
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2.2. FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
2.2.1. GEOLOŠKE IN GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Območje občine Idrija je geološko zelo pestro in ima eno najbolj zapletenih geoloških
struktur, vendar je območje zaradi rudnika tudi med geološko najbolj raziskanimi območji v
Sloveniji. Zapletena narivna zgradba, usmerjena proti jugovzhodu, je posledica gubanja,
narivanja in luskanja v času alpidske orogeneze v starejšem terciarju. Kamnine so pogosto v
obrnjenem vrstnem redu glede na čas nastanka. Karbonske, permske in triasne kamnine so
narinjene na mlajše kredne apnence in paleogenski fliš. Od spodaj navzgor si sledijo: Hrušiški
pokrov, Koševniška luska, Čekovniška luska in Kanomeljska luska. Plasti na najvišje leţečem
Trnovskem pokrovu leţijo v normalnem zaporedju. Območje je bilo v zgodovini večkrat
prelomljeno. Najbolj znan med več prelomi v dinarski smeri je Idrijski prelom. Skozi idrijsko
občino poteka mimo Godoviča, po dolini Ljubevščice, mimo Idrije, čez Razpotje
(Kanomeljsko) v dolino Kanomlje in naprej v dolino Hotenje (Topole, Zorn, 2010).

Slika 1: Narivna zgradba Idrijskega

Vir: Peljhan, Gorjup Kavčič, Benčina, 2012
Burna geološka preteklost je razlog, da so na površju kamnine različnih trdnosti, prepustnosti
in starosti. Najstarejše kamnine so karbonski skrilavci in peščenjaki. Permske kamnine so
zastopane z grödenskimi peščenjaki in konglomerati. Spodnji trias zastopajo peščenjaki,
skrilavci, meljevci, dolomiti, oolitni in lapornati apnenci. Svetlosivi dolomit izhaja iz anizija,
iz ladinija pa konglomerati, skrilavci, peščenjaki, tufi in tufiti. Plitvomorske usedline izvirajo
iz zgornjega triasa. Za norijsko – retijsko obdobje je značilno nalaganje dolomita v okolici
Idrije, Čekovnika, na Trnovskem gozdu in na Črnovrški planoti. Na Trnovskem gozdu
najdemo tudi apnence in dolomite jurske starosti. Na Črnovrški planoti pa se pojavljajo tudi
spodnjekredni in zgornjekredni apnenci. Flišne plasti iz paleocena pa najdemo v dneh
najglobljih grap (Čar, 2010).
Na območju idrijske občine se nahajata tako kraški kot destrukcijski rečno-denudacijski relief.
Kontaktni kras pa se pojavi na kontaktu prepustnih in slabo prepustnih kamnin. Na teh
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območjih so nastala brezna, vrtače, zatrepne, slepe in suhe doline ter robna kraška polja.
Planote zavzemajo 26,7 % površja, kar 54,3 % pa ga pripada ozkim debrskim dolinam.
Povprečni naklon v občini znaša 20,7 °, kar je precej več kot znaša slovensko povprečje
13,1 °. Idrijsko hribovje (24,8 °) ima največji povprečni naklon, najmanjši naklon pa ima
Godoviško podolje (8,1 °). Največ ravnega sveta najdemo na okoliških planotah in podoljih
(Vojskarska, Črnovrška, Godoviško podolje). Drugje se ravni svet pojavlja kot rečne ravnice
ob sotočju vodotokov (Topole, Zorn, 2010).
2.2.2. HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

Preko občine poteka tudi hidrografska meja. V smeri sever jug potega razvodnica med
Jadranskim in Črnomorskim povodjem. Jadranskemu povodju pripada 85,5 % površja,
Črnomorskemu pa 14,5 %. Glavni in največji vodotok je Idrijca, ki izvira pod Mrzlo Rupo na
višini 924 m, in se izliva v reko Sočo na Mostu na Soči na višini 179 m. Vodotoki so za svoj
tok povečini izkoristili dinarske prelomnice (Topole, Zorn, 2010). Reka Idrijca ima deţnosneţni rečni reţim. Zanj je značilno, da sta jesenski in pomladanski višek precej izenačena,
poletni pretoki pa so bistveno niţji od zimskih (Ogrin, Plut, 2009). Pomembnejši levi pritoki
Idrijce so: Nikova, Kanomljica, Hotenjka, Jelenk in Trebušica. Pomembnejši desni pritoki pa
so: Belca, Jezernica, Zala in Ţirovnica. Vsi pritoki imajo hudourniški značaj (Topole, Zorn,
2010). Zbirno zaledje na jugu in jugozahodu občine je kraško. Vode se tako odmakajo
podzemno. Juţno od mesta Idrije se nahajata kraška izvira Divje jezero in Podroteja. Del voda
pa se odmaka tudi v smeri Vipavske doline in izvirov Ljubljanice pri Močilniku (Janeţ, Čar,
Habič, 1997).
2.2.3. PODNEBNE ZNAČILOSTI
Na območju zahodne in jugozahodne Slovenije se mešata atlantska in sredozemska zračna
cirkulacija. Območje je tudi pod vplivi toplih in vlaţnih morskih zračnih mas ter hladnih in
suhih celinskih zračnih mas. Poleg tega pa na podnebje v občini vplivajo tudi lokalne reliefne
značilnosti: relief, ekspozicija, usmerjenost dolin, relativne nadmorske višine in razčlenjenost
(Topole, Zorn, 2010). V občini zasledimo dva podnebna tipa. Večina ozemlja, po Ogrinovi
klasifikaciji, spada v območje zmerno celinskega podnebja zahodne Slovenije. Le za najvišje
leţečo Vojskarsko planoto je značilno gorsko podnebje (1996, str. 39).
Oviro za morske zračne mase predstavljajo visoke kraške planote Trnovskega gozda, Nanosa
in Hrušice. Kljub temu pa vplivi segajo po dolini Soče in Idrijce, a oslabijo pri Ţelinu, ki leţi
ob severni meji občine. Povprečne letne temperature so odvisne tudi od nadmorske višine.
Maksimalna relativna višina znaša kar 1200 metrov (Topole, Zorn, 2010). V Idriji (330 m)
znaša povprečna letna temperatura okoli 9 °C, na Vojskem (1070 m), dobrih 700 m višje, pa
6,2 °C (Černe, 1996). Najhladnejši mesec je januar, ko na Vojskem povprečna temperatura
znaša -1,7 °C, najtoplejši pa je mesec julij, ko je na isti merilni postaji povprečna temperatura
16,3 °C. V zimskem času je zaradi močno razčlenjenega reliefa pogost temperaturni obrat
(Topole, Zorn, 2010).
Povprečna letna količin padavin v občini Idrija se giblje med 1300 in 3000 mm in so
razporejene skozi vse leto. Največje dnevne količine padavin lahko doseţejo tudi 300 mm.
Največja količina padavin pade na območju Trnovskega gozda, proti severovzhodu se nato
količina padavin zmanjšuje. Najmanj padavin je v zimskih mesecih januarju in februarju ter
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poletnem mesecu avgustu. V hladnem delu leta na višjih planotah večina padavin pade v
obliki snega. Na Vojskem je povprečna debelina sneţne odeje 1 m in traja od 4 do 6 mesecev.
V Idriji je sneţna odeja debela okoli 0,5 m in traja največ 2 do 3 mesece (Topole, Zorn,
2010).
2.3. DRUŢBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
2.3.1 POSELITVENE ZNAČILNOSTI
Idrijsko ozemlje je bilo poseljeno ţe pred odkritjem ţivega srebra. Prve in najstarejše sledove
so našli v paleolitski postojanki Divje babe, ki se nahaja v dolini Idrijce, pod Šebreljami.
Najdba je pripeljala do domnevanja, da je bilo idrijsko ozemlje poseljeno ţe v antiki. Kljub
temu, da je v rimskem času mimo peljala pot iz Posočja v Posavje pa je bilo območje vse do
16. stoletja redko poseljeno, saj je bilo območje do takrat izven pomembnih prometnih tokov
(Černe, 1996). Izjema je bila Idrija, kjer je cvetelo tovorništvo za potrebe prevoza ţivega
srebra. Večji val priseljevanja se je pričel v 16. stoletju, ko se je priseljevala predvsem
delovna sila za potrebe rudnika (Kladnik, 2010).
Za idrijsko občino je danes značilna razpršena poselitev v obliki samotnih kmetij z zemljišči v
celkih. Gostota poselitve je po statističnih podatkih za leto 2014 znašala 40,7 preb/km2, kar je
precej manj od slovenskega povprečja 101,7 preb/km2 (SURS – prebivalstvo, 2014).
Prebivalci ţivijo v 38 naseljih (Občina Idrija, 2014). Do večje zgostitve je prišlo le v dolini
Idrijce, kjer sta nastali največji občinski naselji Idrija in Spodnja Idrija, edini naselji z več kot
1000 prebivalci. Večji naselji sta nastali še na Godoviškem podolju in Črnovrški planoti, kjer
imata Godovič (726) in Črni Vrh (669) kot edini preostali naselji v občini, poleg Idrije in
Spodnje Idrije, več kot 500 prebivalcev. Povprečno število prebivalcev ostalih naselij je 316
(Kladnik, 2010).
2.3.2. DEMOGRAFSKI PROCESI
Ozemlje Občine Idrija zavzema 1,48 % ozemlja in 0,58 % prebivalstva Slovenije. Zadnji
statistični podatki kaţejo, da je imela občina v prvem četrtletju leta 2014 skupno 11.943
prebivalcev, od tega je 5983 moških in 5960 ţensk. Skoraj polovica jih ţivi v mestu Idrija
(5952 prebivalcev). Več kot 1000 prebivalcev ima le še sosednja Spodnja Idrija. V naselju
Javornik je registriran le 1 prebivalec. Povprečna starost prebivalcev občine znaša 43,3 leta.
Deleţ prebivalcev starih med 15 in 64 let znaša 65,8 %. Deleţ starejših od 65 let, ki znaša
19,3 %, je večji od deleţa mlajših od 15 let, ki znaša 14,8 %. Indeks staranja prebivalstva
znaša 130,2 ter je tako višji od slovenskega, ki znaša 119,6 (SURS – prebivalstvo, 2014). Od
leta 1991, ko je znašal 69,1, in leta 2002, ko je znašal 102,0, se je indeks staranja močno
poslabšal (Kladnik, 2010). Naravni prirast je bil od leta 1995 dalje le trikrat pozitiven in sicer
leta 1998, 2001 in 2011, največji je bil v letih 2001 in 2011, ko je znašal 16. V občini še
vedno polovica ljudi od rojstva ţivi v domačem kraju. Pri selitvah se pokaţe, da so
najpogostejše selitve znotraj občine, pribliţno šestina pa se jih priseli v Občino Idrija iz občin
iste statistične regije (SURS – prebivalstvo, 2014).
Najpomembnejša in največja zaposlitvena središča v občini so Idrija, Spodnja Idrija ter
Godovič. Odvijajo pa se tudi dnevne delovne migracije v zaposlitvena središča sosednjih
občin Cerkno, Ţiri in Logatec ter tudi v Ljubljano (Kladnik, 2010). Leta 2013 je bilo delovno
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aktivnih prebivalcev v občini 5255. Brezposelnost je ena najniţjih v drţavi, saj je bilo po
podatkih statističnega urada leta 2013 le 359 ali 6,8 % brezposelnih oseb. Se je pa od leta
2012 stopnja brezposelnosti zvišala, saj je pred dvema letoma znašala 5,8 %. Leta 2008 pa je
bila še niţja in je znašala le 2,2 %. Večanje brezposelnosti gre pripisati predvsem svetovni
gospodarski krizi (SURS – prebivalstvo 2014).
Grafikon 1: Gibanje števila prebivalstva v letih 1869–2014 za Občino Idrija

Vir podatkov: Popis 2002, Popis prebivalstva 1971, SURS - prebivalstvo 2014, Šifrer, 1969
Število prebivalstva v občini je naraščalo vzporedno z razvojem in uspešnostjo rudnika. Tako
je prebivalstvo naraščalo vse do prve svetovne vojne, ko se je proizvodnja rudnika in potreba
po delavcih stalno večala. Vojno obdobje je imelo vpliv tudi na idrijski rudnik. Proizvodnja se
je zmanjšala in zniţala se je tudi potreba po rudniških delavcih, tako se je veliko prebivalcev
tudi odselilo. Ponovno je število prebivalcev naraščalo od leta 1953 dalje. V zadnjih dveh
desetletjih število prebivalcev stagnira oziroma je število rahlo upadalo predvsem v ruralnih
območjih, predvsem zaradi izseljevanja, umiranja starega prebivalstva in nizke rodnosti
(Fridl, Repolusk, 2010).
3. ZGODOVINA IN RAZVOJ MESTA TER RUDNIKA ŢIVEGA SREBRA IDRIJA
Zgodovina rudnika ţivega srebra in mesta Idrija sta tesno povezana. Pred odkritjem ţivega
srebra je bilo ozemlje današnje Idrije le redko poseljeno, prevladovali so majhni kmetje. Šele
z odkritjem ţivosrebrove rude in razvojem rudnika se je razvijalo tudi mesto, ki pa je bilo
nekaj časa še odvisno od sosednje, tudi starejše, Spodnje Idrije. Kljub temu, da je povezava
med mestom in rudnikom velika, bosta zaradi večje preglednosti zgodovina in razvoj mesta
ter rudnika predstavljena v ločenih poglavjih.
3.1. MESTO IDRIJA
Idrija je najstarejše slovensko rudarsko mesto. Tudi njen razvoj je tesno prepleten z razvojem
rudnika. Pred odkritjem ţivega srebra je bilo območje današnje Idrije kot celotne občine le
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redko poseljeno. Šele leta 1439 v Idrijo pride prva večja skupina nemških rudarjev, ki si
pričnejo postavljati trajne lesene koče in kajţe. Prva domovanja postavijo na levem bregu
potoka Nikove (Verbič, 1993). Poselitev v kotlini sta, v preteklosti bolj kot danes, omejevala
vodotoka Nikova in Idrijca. Potok Nikova, ki teče skozi center mesta, je pred regulacijo
večkrat spremenil svojo strugo (Bizjak, 1993). Idrija je večkrat menjala svoje ime. Ob prvi
naselitvi dobi ime Nemška Idrija, ki ga obdrţi do 17. stoletja. V 18. stoletju se preimenuje v
Zgornja Idrija, ker pa z imenom prebivalci niso zadovoljni, jo sredi 19. stoletja znova
preimenujejo v Idrijo. Kmalu po nastanku naselbine jo je leta 1511 prizadel znameniti idrijski
potres. Zanimivo je, da sam potres ni povzročil veliko škode, saj je bila večina hiš lesenih.
Večjo škodo je povzročila zaradi plazu zajezena reka Idrijca, ki je poplavila kraj in rudnik
(Verbič, 1993). Naselbina se je počasi ponovno razvijala. Med leti 1522 in 1533 je bil za
potrebe rudnika zgrajen grad Gewerkenegg. Še večji razvoj pa je Idrija doţivela potem, ko je
rudnik 1575 prešel pod upravo habsburškega dvora in se je pričela njegova modernizacija. V
16. stoletju Idrija tako kaţe industrijski značaj z rudniškimi jaški in ostalimi rudniškimi
napravami. Skozi 17. stoletje daje Idrija vtis podeţelsko-fuţinarskega naselja. V dobrih
dvajsetih letih se je število hiš povečalo za 42. Povečalo se je število zidanih stavb, a
predvsem na račun sakralnih objektov. Sredi stoletja Idrija postane trg. Tudi v 18. stoletju
prevladujejo rudniški objekti, predvsem poslopja kamšti, sortirnica rude in jaškov (Ahacijev
in Barbarin). Zgradijo tudi nove zidane stavbe. Najpomembnejšo vlogo ima Magazin, ki je
sluţil shranjevanju ţita. Z ostankom gradbenega materiala pa se sezida še gledališka stavba. Z
izgradnjo teh dveh stavb in s selitvijo nekaterih proizvodnih objektov na obrobje Stari trg dobi
mestno funkcijo. Idrija tako postane mesto, ne le zaradi mestnih pravic, ki jih dobi, temveč
tudi zaradi nove podobe. Število prebivalcev je do konca stoletja naraslo ţe na okoli 3600. V
19. stoletju dobi mesto klasicistično preobleko s prenovo fasad. Osrednji del mesta z Novim
in Starim trgom postane trgovsko, upravno in stanovanjsko središče. Kljub novim pozidavam
pa v mestu ostane veliko zelenih površin. Sistem ulic je nenačrtovan, a kljub vsemu dobiva
sklenjeno podobo. Proti koncu stoletja je zgrajena nova občinska stavba in osnovna šola.
Skupaj z večanjem števila prebivalcev, ki ob koncu stoletja naraste na 5538, raste tudi mesto.
Ravno dno kotline je pozidano, zato se s točkovno gradnjo mesto širi po okoliških vzpetinah.
Dvajseto stoletje ne prinese večjih sprememb k videzu mesta. Zaradi stanovanjske stiske se
zgradi več stanovanjskih blokov. Najpomembnejša stavba tega stoletja je realka, zgrajena leta
1901. Spremembe mestu prinese povojno obdobje, saj je bilo več objektov poškodovanih ali
porušenih. Sledila je obnova ţe pred vojno zgrajenih stanovanjskih blokov. V 70. in 80. letih
se mesto ţe spreminja v upravno središče z izgradnjo pošte, banke in poslovnih objektov.
Industrija, ki se je razvila v mestu, je dala nov zagon po zaprtju rudnika in tako mestu
omogočila razvoj. Mesto je danes zaposlitveno, kulturno, izobraţevalno in gospodarsko
središče občine. Z obnovljeno tehniško dediščino pa postaja tudi vedno bolj turistično
privlačno (Bizjak, 1993).
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Slika 2: Širjenje poselitve mesta Idrija v obdobju 1490–1800

Vir: Bizjak, 1993
Slika 3: Širjenje poselitve mesta Idrija v obdobju 1900–1992

Vir: Bizjak, 1993

9

3.2. RUDNIK ŢIVEGA SREBRA IDRIJA
Ţivo srebro naj bi po legendi leta 1490 odkril škafar. Izdelovalec lesenih posod naj bi pred
prodajo namakal enega od škafov, v katerega se mu je poleg vode natekla tudi svetlikajoča
snov, katere imena ni poznal. Zato se je odpravil v Škofjo Loko k zlatarju, kjer je izvedel, da
gre za ţivo srebro. Kljub temu, da ni hotel izdati kraja, kje je ţivo srebro našel, se je novica
hitro razširila in kmalu so prišli rudarji iz nemških, čeških, italijanskih in drugih deţel.
Studenec, ki je škafarju prinesel ţivo srebro, naj bi tekel na mestu današnje cerkve sv. Trojice
(Kladnik, Leskovec, 1995).
Ţivo srebro (Hg) je gosta srebrnosiva kovina, ki je edina tekoča kovina pri običajnih
atmosferskih pogojih. Njegova gostota pri normalnem tlaku in 20 °C je 13,53 g/cm3. V
največjih količinah se nahaja vezan v mineralu cinabaritu, nahaja pa se tudi v elementarni
obliki kot samorodno ţivo srebro. Kljub temu, da so ţivosrebrove spojine kot ţivo srebro v
elementarni obliki zelo strupene, se jih uporablja v različnih industrijskih postopkih, v
farmacevtski industriji in kemiji, za ţivosrebrne barometre in termometre ter druge
znanstvene inštrumente. Zaradi negativnih vplivov na zdravje in okolje se uporaba ţivega
srebra zmanjšuje (Leksikon kemije, 2001).
Po odkritju ţivega srebra leta 1490 je svojo srečo pri kopanju poizkušalo več zasebnih
podjetnikov, ki pa zaradi slabe opreme, malo delovne sile in nenačrtnega izkopavanja niso
dosegli ţelenih uspehov. Kljub neuspehom pa je ponovni zagon pomenil odkritje bogate ţile
cinabaritne rude 22. junija 1508. Šele leta 1536 so se konkurenčne druţbe uspele povezati v
skupno Ahacijevo druţbo, kar je pomenilo tudi večjo količino nakopanega ţivega srebra.
Pomembnejši napredek je rudnik doţivel leta 1550, ko je po poţaru v španskem rudniku
Almadén skrbel za pokrivanje svetovnih potreb po ţivem srebru. Med leti 1539 in 1573 so
pridelali 1650 ton ţivega srebra in 350 ton cinobra. Leta 1575 je prišlo do podrţavljenja
rudnika, ki je postal avstrijska drţavna last. Ker dotedanje metode dela niso omogočale izrabe
glavnih rudnih ţarišč, je bila prodaja drţavi edina rešitev. Tako je bil tudi omogočen nadaljnji
obstoj in razvoj. Drţava je takoj pristopila k modernizaciji obrata. Izkopali so nov dnevni
jašek, zgradili so vodne črpalke za dvigovanje vode iz jam ter dogradili in izpopolnili sistem
plavljenja lesa po Zali in Idrijci. Postopno pa so izboljšali tudi postopek ţganja rude in tako je
do okrog leta 1600 idrijski rudnik pridobil sloves enega najbolje tehnično opremljenih
rudnikov v Evropi. Takrat je svoj proizvod ţe pošiljal po celotni Evropi in tudi v Juţno
Ameriko (Kavčič, 1993).
Od začetka do konca 17. stoletja se je število delavcev pribliţno podvojilo na 350.
Proizvodnja ţivega srebra pa je v istem stoletju nihala med 50 in 250 tonami na leto. Eno
najteţjih obdobij je rudnik doţivel na prelomu 17. v 18. stoletje, ko je moral reševati drţavne
finance in je ţivo srebro postalo osnova za najetje drţavnih posojil. Zaradi teh razlogov je
rudnik v tem obdobju izrabljal vse svoje zmogljivosti in izkoriščal najboljša rudišča. Rudnik
je v 18. stoletju doţivljal svojo drugo večjo modernizacijo po tisti s konca 16. stoletja. Glavni
napredek so predstavljali izkop novega Terezijinega jaška, pozidava vodnega kanala Rake,
dograditev zidanih klavţ na Idrijci in Belci in postavitev novih grabelj za lovljenje
plavljenega lesa. Konec stoletja so odprli še Joţefov (1786) in Frančiškov jašek (1792).
Naraslo je tudi število zaposlenih na med 500 in 600 rudarjev, ki so v času prodajnih pogodb s
Španijo nakopali od 600 do 700 ton ţivega srebra letno. Veliko škode je rudnik doţivel v času
napoleonskih vojn, ko je francoska vojska zasegla večino ţivega srebra. V tem času so
roparsko izrabljali najbogatejše rude. Posledice so se pokazale po vrnitvi rudnika avstrijskim
oblastem leta 1813. Zaradi slabega stanja so bili prisiljeni odpustiti 150 delavcev in
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proizvodnjo zniţati na 120 ton ţivega srebra letno. Veliko teţav sta povzročila tudi jamska
poţara leta 1803 in 1846. V tridesetih letih se je nato stanje stabiliziralo. Zaradi majhne
vsebnosti ţivega srebra v rudi pa je bilo potrebno povečati količino izkopa. Izgradnja
Ferdinandovega in Frančiškovega jaška je bila ključna, da so lahko v letih 1821 do 1846
vzdrţevali povprečno proizvodnjo 156 ton ţivega srebra in 50 ton cinobra na leto. Med
letoma 1850 in 1918 je rudnik doţivljal organizacijske in tehnološke spremembe. Vlada je
leta 1865 nameravala rudnik prodati, vendar zaradi nasprotovanja na Kranjskem in v sami
Idriji do prodaje ni prišlo. Pravilnost odločitve se je pokazala v naslednjih desetletjih, ko je
rudnik z uspešnim delovanjem polnil drţavno blagajno (Kavčič, 1993).
V 19. stoletju je imelo na poslovanje rudnika velik vpliv tudi upadanje kakovosti rude. V
drugi polovici stoletja se je vsebnost ţivega srebra gibala med 1 % do 2 %, ţe leta 1880 pa je
zdrsnila pod 1 %. Leta pred prvo svetovno vojno so prinesla še slabše rezultate, saj je ruda
vsebovala le 0,6–0,7 % ţivega srebra. Zaradi slabe kakovosti rude se je moral rudnik
neprestano širiti in modernizirati. Uveljavljati se je začelo strojno vrtanje, boljši in močnejši
stroji, po letu 1900 pa se je pričela tudi elektrifikacija. Tako so ţe pred prvo svetovno vojno
dosegli 333 metrov globine. Hkrati z uspešnostjo rudnika se je večalo oziroma manjšalo tudi
število zaposlenih. Leta 1870 je bilo na primer zaposlenih 760 stalnih in 280 začasnih
delavcev, leta 1886 pa ţe 908 stalnih in 340 nestalnih delavcev. Podobno kot število delavcev
je nihala tudi količina nakopane rude in proizvedenega ţivega srebra. Največjo količino
proizvedenega ţivega srebra v vsej svoji zgodovini je rudnik postavil leta 1913, ko so
proizvedli 820 ton ţivega srebra in 60 ton cinobra (Kavčič, 1993).
Prva svetovna vojna je pustila posledice tudi na idrijskem rudniku. Po razpadu Avstro-Ogrske
monarhije je rudnik prešel pod italijansko oblast, kjer se je pričela stagnacija, saj vlaganj v
razvoj ni bilo. Zniţala se je tako proizvodnja kot število zaposlenih. Leta 1939 je drţava
rudnik prodala zasebnemu podjetju Monte Amiata iz Toskane, ki je le dobri dve leti
vzdrţevalo visoko proizvodnjo. V nadaljnjem obdobju pa je rudnik bolj ali manj nazadoval. V
korist mu niso bili niti večkratni vojni zračni napadi in tako je imel ob jugoslovanski zasedbi
leta 1945 rudnik le 227 zaposlenih. Po drugi svetovni vojni so potekala obnovitvena dela, ki
so pripeljala do tega, da se je proizvodnja dvignila na 326 ton ţivega srebra in rudnik se je
tako znova povzpel v svetovni vrh. Petdeseta leta so prinesla zadnjo, a hkrati celovito
modernizacijo, ki jo lahko primerjamo s tistimi ob koncu 16. stoletja, v 18. stoletju in koncu
19. stoletja. Tokrat je šlo predvsem za elektrifikacijo in mehanizacijo strojev in dela. Tako so
v šestdesetih letih proizvedli kar 423 ton ţivega srebra. V sedemdesetih letih je z zavedanjem
o škodljivosti ţivega srebra pričela padati tudi njegova vrednost, kar je pripeljalo do finančnih
teţav rudnika in počasnega zatona. Sklep o postopnem zapiranju rudnika je bil sprejet leta
1987 (Kavčič, 1993). Pridobivanje ţivega srebra se je končalo leta 1995, leto prej pa so
prenehali z rudarjenjem. Zapiralna dela so potekala od leta 1988, ko je bilo zaposlenih še 184
delavcev, do leta 2009, ko je rudnik v zapiranju nudil delo še 20 delavcem. V tem postopku je
bil del rovov zalitih z vodo, del pa zasutih z betonom (Leskovec, Peljhan, 2009).
Rudarji so v pol tisočletnem delovanju rudnika izkopali več kot 700 kilometrov rovov.
Največja globina rudnika je bila 382 metrov, to je kar 36 metrov pod morsko gladino. Skupno
je bilo izkopane več kot 3 milijone m3 rude in jalovine, iz katere so proizvedli 147.000 ton
ţivega srebra. Idrijski rudnik je bil tako s 13 % svetovne proizvodnje drugi največji na svetu,
tik za španskim Almadénom (Kavčič, 1993; Leskovec, Peljhan, 2009).
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4. ZAVAROVANA OBMOČJA V OBČINI IDRIJA
V občini Idrija se nahaja več naravnih in kulturnih znamenitosti. Večina slednjih je povezana
z elementi, ki jih je po koncu delovanja zapustil Rudnik ţivega srebra Idrija.
Pri varovanju narave gre za varovanje biotske raznovrstnosti, varstvo naravnih vrednot in
ohranjanje značilne krajinske pestrosti. Zavarovana območja delimo na širša zavarovana
območja in oţja zavarovana območja. Med širša zavarovana območja prištevamo: narodni,
regijski in krajinski park. Med oţja zavarovana območja pa spadajo: naravni spomenik,
naravni rezervat in strogi naravni rezervat. V občini Idrija zavarovana območja merijo
dobrih 47 km2 in pokrivajo skoraj 16 % površja. To površino sestavljajo 1 krajinski park, 1
naravni rezervat ter 17 naravnih spomenikov (Program varstva okolja občine Idrija, 2009).
V občini Idrija se nahajajo tudi posebna varstvena območja oziroma območja Natura 2000.
To so ekološko pomembna območja, ki so pomembna za ohranitev ali doseganje ugodnega
stanja ptic ter drugih ţivalskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov. Sestavljena so iz dveh
tipov območij: Posebna območja varstva (Direktiva o pticah) in Posebna območja ohranitve
(Direktiva o habitatih). V občini Idrija je 9 območij vključenih v omreţje Natura 2000, ki
zavzemajo slabih 51 % površja (Program varstva okolja občine Idrija, 2009).
»Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi
drug vredni pojav, sestavina oziroma del ţive ali neţive narave, naravno območje ali del
naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava« (Program varstva okolja občine
Idrija, 2009, str. 24). V občini se nahaja kar 413 naravnih vrednot, od tega je 261 naravnih
vrednot drţavnega pomena in 152 lokalnega pomena (Erhartič, Šmid Hribar, 2010).
V občini Idrija se nahaja tudi 13 ekološko pomembnih območij. To so območja habitatnega
tipa, ali del le-tega, oziroma večje ekosistemske enote, ki prispevajo k ohranjanju biotske
raznovrstnosti pomemben deleţ (Program varstva okolja občine Idrija, 2009).
Večina elementov kulturne dediščine v Idriji je posledica delovanja rudnika. Kulturno
dediščino predstavljajo viri in dokazi človeške kulture ter zgodovine, ki jih ohranjamo zaradi
njihove kulturne, znanstvene in splošne človeške vrednosti (Program varstva okolja občine
Idrija, 2009). Občina Idrija ima registriranih 292 območij in objektov kulturne dediščine. 51
je spomenikov lokalnega pomena in 14 spomenikov drţavnega pomena (Register nepremične
kulturne dediščine, 2014).
Leta 2010 je bil ustanovljen Geopark Idrija, ki zajema skoraj celotno ozemlje občine.
Namen geoparka je varovati geološko dediščino v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Poleg
tega je cilj geoparka tudi ohranjanje šeg, običajev in skrb za razvoj podeţelja. Geopark Idrija
je bil, 5. septembra 2013, sprejet v evropsko, hkrati pa tudi v svetovno mreţo geoparkov, ki
deluje pod okriljem Unesca (Kaj je Geopark, 2014).
Od leta 2012 je na Seznamu svetovne dediščine UNESCO, pod imenom »Dediščina živega
srebra. Almadén in Idrija«, vpisana tudi tehniška dediščina idrijskega rudnika. Dediščina je
bila na seznam vpisana na zasedanju v Sankt Peterburgu, v skupni nominaciji s španskim
rudnikom Almadén.
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Tabela 1: Pregled zavarovanih območij v občini Idrija
VRSTA
IME OBMOČJA
VAROVANJA
KRAJINSKI
PARK

 Zgornja Idrijca

NARAVNI
REZERVAT

 Bukov vrh

Gačnik
Jelenk
Ukovnik
Del porečja
Govškarce
 Ponor s
sotesko v
Klamah

 Izvir v bliţini
Šinkovčeve jame
in Jama nad
izvirom
 Studenčkova jama
in Jama pri
Studenčku
 Slap na Klavţarici
 Vovkova jama in
Jama v Podsteni
 Kramaršca

 Bedrova grapa
 Vrtači pod
Petelinovim
vrhom
 Jama nad
Kobilo
 Habečkovo
brezno
 Kačja smreka

NATURA 2000

 Idrijca s
pritoki
 Jelenk
 Kendove
robe

 Ukovnik
 Jama v Globinah
 Jama na Pucovem
Kuclu

 Jama pod
Lešetnico
 Trnovski gozd
– Nanos
 Trnovski gozd

EKOLOŠKO
POMEMBNA
OBMOČJA

 Idrijca s
pritoki
 Jelenk
 Kendove
robe
 Ukovnik
 Jama v
Globinah

 Idrija – spodnja
 Osrednje območje
ţivljenjskega
prostora velikih
zveri
 Jama na Pucovem
Kuclu
 Jama pod
Lešetnico

 Studenec pod
Vojskarsko
planoto
 Trebuša
 Zgornja Idrijca
 Trnovski gozd
in Nanos

NARAVNI
SPOMENIKI

GEOPARK
UNESCO






 Geopark Idrija
 Dediščina ţivega srebra. Almaden in Idrija

Vir: Program varstva okolja občine Idrija, 2009
5. UNESCO
UNESCO je bil ustanovljen po koncu obeh svetovnih vojn leta 1945. Prišlo je do zavedanja,
da zgolj gospodarsko okrevanje ne prinaša trajnega miru. Glavni namen organizacije je
prispevati k varnosti in miru s povezovanjem drţav na področjih znanosti, izobraţevanja in
kulture.
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5.1. KAJ JE UNESCO?
Organizacija Zdruţenih narodov za izobraţevanje, znanost in kulturo ali izvorno angleško
poimenovanje United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
je agencija znotraj Organizacije Zdruţenih narodov, ki je bila ustanovljena 16. novembra
1945 v Londonu. Na ustanovni konferenci je sodelovalo 37 predsednikov drţav. V prvem
členu ustave je zapisan tudi glavni cilj organizacije, ki govori, da bo prispevala k miru in
varnosti s sodelovanjem drţav na področjih znanosti, izobraţevanja in kulture. Glavni namen
organizacije je večje zavedanje spoštovanja pravic, zakona prava ter osnovnih svoboščin in
človekovih pravic. Cilj UNESCA je prispevati k izgradnji miru, medkulturnemu dialogu,
trajnostnemu razvoju in izkoreninjanju revščine (Introducing UNESCO …, 2014).
Ustava organizacije je začela veljati 4. novembra 1946, torej šele leto po njenem podpisu, ko
jo je ratificiralo dvajset drţav: Avstralija, Brazilija, Češkoslovaška, Danska, Dominikanska
Republika, Egipt, Francija, Grčija, Indija, Juţna Afrika, Kanada, Libanon, Mehika, Norveška,
Nova Zelandija, Savdska Arabija, Turčija, Velika Britanija in Zdruţene drţave Amerike. Prvo
zasedanje je organizacija organizirala leta 1946 v Parizu, kjer se je med 19. novembrom in 10.
decembrom zbralo trideset predstavnikov vlad. Svetovno politično dogajanje je vplivalo na
vključevanje novih članic v organizacijo. Šele leta 1951 sta se organizaciji pridruţili Zvezna
republika Nemčija in Japonska, Španija pa je bila sprejeta šele leta 1953. Velik vpliv so imele
tudi hladna vojna, razpad Sovjetske zveze in dekolonizacija. Leta 1992 je tako Rusija
nadomestila nekdanjo Sovjetsko zvezo, ki je bila organizaciji priključena ţe leta 1954.
Nemška demokratična Republika je bila članica od leta 1972 do 1990, ko jo je zamenjala
zdruţena Nemčija. Zaradi nestrinjanja s politiko organizacije so nekatere drţave začasno
izstopile. Zdruţene drţave Amerike niso bile članice med letoma 1985 in 2003, Velika
Britanija med letoma 1986 in 1997, Singapur v obdobju 1986–2007 in Republika Juţna
Afrika med letoma 1957 in 1994. Danes je v organizacijo vključenih 195 drţav, od leta 1992
tudi Slovenija, ter 9 pridruţenih članic (The Organisation's history, 2014).
Leta 1968 je prišlo na prvi medvladni konferenci do uskladitve ciljev med ohranjanjem okolja
in razvojem, danes trajnostni razvoj. Program, v katerem so zapisani cilji, so poimenovali
Človek in biosfera. Štiri leta po prvem medvladnem srečanju, leta 1972, je bila sprejeta
Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine. Odbor za svetovno dediščino je
bil nato ustanovljen leta 1976 in ţe leta 1978 so bile na Seznam svetovne dediščine vpisane
prve znamenitosti. Leta 1987 je UNESCO sprejel deklaracijo o rasi in rasnih predsodkih.
Konferenca o izobraţevanju za vse je bila izpeljana na Tajskem leta 1990. Zastavljen je bil
cilj, zagotoviti osnovno izobraţevanje za otroke, mladino in odrasle. Leta 1992 se ustanovi
Svetovni program zaščite nenadomestljivih knjiţničnih zakladov in arhivskih zbirk. Leta 1998
je bila s strani Zdruţenih narodov potrjena deklaracija o človeškem genomu in človekovih
pravicah, ki jo je UNESCO objavil ţe leta 1997. Generalna konferenca leta 2001 sprejme
splošno deklaracijo o Kulturni raznolikosti in leta 2009 Irino Bokovo, kot prvo ţensko, izvoli
na mesto generalne direktorice (Milestones, 2014).
5.1.1. PODROČJA DELOVANJA
 DRUŢBENE IN HUMANISTIČNE ZNANOSTI
Sektor Druţbene in humanistične znanosti se zavzema za izboljšanje vrednot, človekovega
dostojanstva in svobode. Do teh ciljev naj bi prišli s pomočjo izboljšanja znanja, standardov
in intelektualnega sodelovanja ter tudi s prispevkom k razvoju javnih politik, ki bi bolj
ustrezale današnjim spremembam v druţbi, saj je druţba vse bolj multikulturna in občutljiva.
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Sektor si z več programi prizadeva zgraditi druţbo trajnostnih pogojev za ţivljenje v
dostojanstvu in blaginji. Izvajajo programe na naslednjih področjih: socialne spremembe,
medkulturni dialog, demokracija in globalno drţavljanstvo, program za vzpostavitev miru,
šport in antidoping, zdravstvena ozaveščenost (Learnin to Live Together, 2014).
 IZOBRAŢEVANJE
Unesco se zavzema za vzpostavitev celovitega in kakovostnega izobraţevalnega sistema po
vsem svetu, saj naj bi na ta način najlaţje izkoreninili revščino, neenakopravnost in zagotovili
mir. Izobraţevanje mora biti dostopno vsem kjerkoli na svetu, ker prav to področje prispeva k
človeškemu in gospodarskemu napredku. Potrebno je poskrbeti za celovit sistem
izobraţevanja, od predšolske vzgoje do visokošolskega izobraţevanja. Sektor pokriva tudi
področje neformalnega izobraţevanja in pismenosti. Organizacija se posveča predvsem
pridobivanju novega znanja na področju trajnostnega razvoja, HIV in AIDS bolezni,
človekovih pravic in enakosti spolov. Organizacija je področje izobraţevanja razdelila na šest
enot: vseţivljenjsko učenje, pismenost za vse, učitelji, znanje za delo in ţivljenje, spremljanje
in koordiniranje napredka izobraţevanja ter izobrazba za dekleta in ţenske (Education for
the …, 2014).
 KULTURA
Unesco si prizadeva za spoštovanje medkulturnih razlik in posledično za ohranjanje skupne
dediščine človeštva. Unesco kulturo vključi v enačbo trajnostnega razvoja, saj le spoštovanje
dediščine in kulture lahko pripelje do trajnostnega razvoja. Sektor kulture zajema naslednja
področja delovanja: svetovna dediščina, nesnovna kulturna dediščina, ogroţenost dediščine,
kultura za trajnostni razvoj, raznolikost kulturnega izraţanja, umetnost in umetniki, muzeji.
Da bi se olajšalo upravljanje in ohranjanje kulturne in naravne dediščine, je organizacija
sprejela tudi več konvencij. To so edinstvene mednarodne pogodbe, ki zagotavljajo celovit
sistem varovanja in ohranjanja arheoloških najdišč, muzejskih zbirk, ustnih izročil in drugih
oblik dediščine (Protecting Our Heritage …, 2014).
Dosedanje konvencije o varovanju dediščine (Protecting Our Heritage …, 2014):
o Haška konvencija o varstvu kulturnih dobrin v primeru napada,
o Konvencija o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega prometa kulturnih
dobrin,
o Konvencija o avtorskih in sorodnih pravicah,
o Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine,
o Konvencija o varstvu podvodne kulturne dediščine,
o Splošna deklaracija o kulturni raznolikosti,
o Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine,
o konvencija o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov.
Del Konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine je tudi Seznam svetovne
dediščine, na katerega je vpisana tudi dediščina ţivega srebra. Konvencija je bila sprejeta leta
1972 in jo je do danes ratificiralo 191 drţav. Namen konvencije je ohranjati izjemne primerke
kulturne in naravne dediščine z vpisom na Seznam svetovne dediščine. Na seznamu je
trenutno 981 enot dediščine v 160 drţavah. Od tega je enot kulturne dediščine 759, 193
naravne in 26 mešane dediščine (Kramberger, 2014).
15

 KOMUNIKACIJE IN INFORMACIJE
Program sektorja komunikacije in informacije je zapisan ţe v ustavi organizacije Unesco in
zahteva prost pretok idej v sliki in besedi. Sektor je bil v sedanji obliki ustanovljen leta 1990
in je poleg sedeţa v Parizu zastopan še v 27 področnih pisarnah po vsem svetu. Sektor
predstavlja tudi sekretariat za dva medvladna programa: Mednarodni program za razvoj
komunikacij in program Informacije za vse. Trije glavni strateški cilji programov so:
spodbujanje prostega pretoka idej in odprt dostop do informacij, spodbujanje pluralizma in
kulturne raznolikosti v medijih in svetovnih informacijskih omreţjih, vsem omogočiti dostop
do komunikacijske in informacijske tehnologije. Poleg osnovnega programa sektor izvaja tudi
več drugih programov v sodelovanju z mednarodnimi in regionalnimi nevladnimi
organizacijami, razvojnimi agencijami in drugimi agencijami znotraj Zdruţenih narodov.
Tovrstni programi so izvenproračunski in se izvajajo predvsem v Afriki, Aziji, arabskih
drţavah, Latinski Ameriki, na Karibih in na območju Pacifika (Comunication and
Information, 2014).
 NARAVOSLOVNE ZNANOSTI
Naravoslovni sektor ima zaposlenih pribliţno 120 delavcev, ki izvajajo programe z glavne
pisarne v Parizu in ostalih uradov po vsem svetu. Unesco je ustanovitelj velikega števila
znanstvenih ustanov, zdruţenj in organov. Deluje tudi kot pobudnik in vodja programov, ki bi
s pomočjo trajnostnega razvoja človeku prinesli trajno varnost. Nekatere izmed teh
programov, kot so Človek in biosfera, Mednarodni hidrološki program in Mednarodna
oceanografska komisija, so pričeli izvajati ţe v prvih desetletjih po nastanku organizacije.
Unesco s tem sektorjem tudi spodbuja mednarodno sodelovanje na področju znanosti in
dialog med znanstveniki ter se zavzema za izmenjavo idej, praks in določanje standardov na
področju znanosti po vsem svetu. Mednarodni programi, ki jih sektor izvaja danes, so:
Mednarodni hidrološki program, program Človek in biosfera, Mednarodni program
geoznanosti in Mednarodni program osnove znanosti (Natural Sciences, 2014).
5.1.2. UPRAVNA TELESA
 GENERALNA KONFERENCA
Generalna konferenca je eno izmed upravnih teles Unesca. Sestavljena je iz predstavnikov
drţav članic organizacije in se sestaja vsaki dve leti. Ne glede na velikost in prispevek v
proračun ima pri glasovanju vsaka drţava en glas. Srečanj se udeleţujejo predstavniki drţav
članic in pridruţenih članic, opazovalci za drţave nečlanice, predstavniki medvladnih
organizacij in zastopniki nevladnih organizacij. Generalna konferenca vsaka štiri leta voli
člane izvršnega odbora in jih predlaga generalnemu direktorju. Prav tako je zadolţena, da
določi program in glavne smernice delovanja organizacije. Potrjuje tudi proračun Unesca.
Delovni jeziki generalne konference so angleški, arabski, francoski, kitajski, ruski in španski
(UNESCO's governing bodies, 2014).
 IZVRŠILNI ODBOR
Izvršilni odbor sestavlja 58 članov, ki jih izvoli generalna konferenca za obdobje štirih let.
Pomembno je, da člani prihajajo iz geografsko in kulturno različnih območij, tako da se s tem
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zagotovi univerzalnost organizacije. Zasedanja izvršilnega odbora se odvijajo dvakrat letno.
Delo izvršilnega odbora je določeno z ustavo in smernicami ter predpisi, ki jih določi
generalna konferenca. Glavna naloga odbora je, da zagotavlja celovito upravljanje Unesca in
preverja delo generalne konference. Generalna konferenca izvršilnemu odboru vsaki dve leti
določi nove naloge. Ostale naloge so povezane z nevladnimi organizacijami, Zdruţenimi
narodi in njegovimi specializiranimi agencijami, kjer izvršilni odbor deluje kot vmesni
povezovalni člen (UNESCO's governing bodies, 2014).
 SEKRETARIAT
Sekretariat se ukvarja z obveščanjem javnosti, notranjim nadzorom in administracijo.
Sestavljen je iz generalnega direktorja in osebja, ki ga imenuje direktor. Sekretariat zaposluje
okrog 2000 uradnikov iz okoli 170 drţav, ki delujejo v 65 področnih pisarnah uradov Unesco
po vsem svetu. S takim načinom delovanja se organizacija bojuje proti centralistični ureditvi
in povečuje učinkovitost delovanja. Sekretariat ima pet sektorjev delovanja: druţbene in
humanistične vede, izobraţevanje, kultura, komunikacije in informacije ter naravoslovne
znanosti. Generalnega direktorja se voli vsake štiri leta (do leta 2005 je bil mandat šestleten).
Do sedaj so to postali: Julian Huxley (1946–1948), Jaime Torres Bodet (1948–1952), John W.
Taylor (1952–1953), Luther Evans (1953–1958), Vittorino Veronese (1958–1961), René
Maheu (1962–1974), Amadou-Mahtar M´Bow (1974–1987), Federico Mayor (1987–1999),
Koïchiro Matsuura (1999–2009), Irina Bokova (2009-) (The executive …, 2014).
5.2. UNESCO IN DEDIŠČINA V SLOVENIJI
Slovenija je članica organizacije UNESCO od 27. maja 1992, ko se je organizaciji priključila
kot 167. članica (Slovenija in Unesco, 2007). Nacionalna komisija, ki skrbi za sodelovanje z
javnostjo in vlado, pa je bila ustanovljena ţe leta 1991 in ima status posvetovalnega telesa
Vlade Republike Slovenije. Komisija deluje v okviru Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo. V komisiji delujejo strokovnjaki iz različnih znanstvenih področij in institucij, saj
je pomembna naloga komisije, da poveţe strokovno, javno in zasebno področje. Slovenija ima
v Parizu tudi stalno predstavništvo pri Unescu, ki deluje v okviru slovenskega veleposlaništva
(Hafner, 2014).
Unescove konvencije in programi na področju dediščine vključujejo tudi zavarovana območja
in dediščino v Sloveniji.
 KONVENCIJA O VARSTVU SVETOVNE KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE
Konvencija je bila podpisana leta 1972 in je ena najbolj prepoznavnih, predvsem zaradi
Seznama svetovne dediščine. Na ta seznam je uvrščena naravna in kulturna dediščina, ki je
bila tako prvič zdruţena v celoto in se tako upošteva njuno medsebojno povezanost ter vplive.
Dediščina, ki je vpisana na seznam, pridobi pravico do uporabe posebnega znaka, ki poveča
prepoznavnost območja oziroma znamenitosti. Slovenija ima na seznamu trenutno tri vpisana
območja. Ţe leta 1986 so bile kot prve na seznam vpisane Škocjanske jame (Hafner, 2014).
Gre za izjemen naravni pojav, kjer je reka Reka na stiku fliša in apnenca ustvarila preplet jam,
udorov in izdolbla enega največjih podzemnih kanjonov na svetu. Zavarovano območje
presega velikost 200 ha (Škocjanske jame, 2007).
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Slika 4: Logotip svetovne dediščine Škocjanske jame

Vir: Hafner, 2014
Leta 2011 so bila na seznam uvrščena kolišča na Igu na Ljubljanskem barju v sklopu serijske
transnacionalne nominacije Prazgodovinska kolišča v okolici Alp. Slovenija je ena izmed
šestih drţav partneric pri tem projektu. Kot vodilna partnerica je Slovenijo povabila Švica.
Sodelovale so še Avstrija, Francija, Italija in Nemčija. Nominacija zajema 111 koliščarskih
naselij, ki so bila postavljena med 5000 in 500 pr.n.št. na površini 274 ha. Slovenija je
zastopana z dvema skupinama devetih kolišč pri Igu (Kolišča na Ljubljanskem barju …,
2014).
Slika 5: Logotip svetovne dediščine Prazgodovinska kolišča okoli Alp

Vir: Hafner, 2014
Leto po vpisu kolišč na Seznam svetovne dediščine, torej leta 2012, je sledil nov vpis. Na
seznam se je uvrstila skupna nominacija Slovenije in Španije z imenom: Dediščina ţivega
srebra. Almadén in Idrija (Hafner, 2014).
Slovenija si prizadeva, da bi na seznam vpisala dela arhitekta Joţeta Plečnika. Ta nominacija
poteka v sodelovanju s Češko. Prav tako pa se odvijajo prizadevanja za serijsko
transnacionalno nominacijo Dinarski kras, ki je pilotni projekt v okviru procesa za
uravnoteţen in verodostojen Seznam svetovne dediščine (Hafner, 2014).
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 RAMSARSKA KONVENCIJA
Cilj konvencije, ki je bila sprejeta leta 1971, je vzpostaviti globalno mreţo mokrišč, ki bo
omogočala ohranjanje ekološkega značaja, zastopanost različnih tipov mokrišč in trajnostni
razvoj na širšem območju varovanja. Konvencija ščiti pomembna mokrišča glede na
botanične, ekološke, hidrološke, limnološke in zoološke značilnosti (Hafner, 2014).
Konvencija vključuje 153 drţav, na seznam pa je vpisanih 1616 mokrišč. Slovenija je na
seznamu zastopana z naslednjimi mokrišči: Park Škocjanske jame (305 ha; 1999),
Sečoveljske soline (650 ha; 1993) in Cerkniško jezero z okolico, ki vključuje Kriţno jamo ter
Rakov Škocjan (7250 ha; 2006) (Ramsar, 2014).
 UNESCO KONVENCIJA O VARSTVU NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE
Konvencija se zavzema za ohranjanje običajev, šeg, jezika, tradicionalnih obrti in ostale
nesnovne dediščine. V Sloveniji Slovenski etnografski muzej predlaga dediščino za vpis v
Nacionalni register in za razglasitev za ţivo mojstrovino nacionalnega pomena, hkrati pa tudi
skrbi za izvajanje konvencije. Razglasitev za ţivo mojstrovino je pogoj, da je enota lahko
nominirana za vpis na seznam. Slovenija na Reprezentativnem seznamu nesnovne dediščine
Unesca še nima vpisanih enot. V Nacionalnem registru pa je trenutno 33 enot in 66 nosilcev
ţive dediščine. Cerkljanska laufarija ter Dreţniški in Ravenski pust sta bila leta 2013
razglašena za mojstrovino drţavnega pomena. Slovenija se s Škofjeloškim pasijonom
poteguje za uvrstitev na mednarodni reprezentativni seznam (Hafner, 2014).
 PROGRAM SPOMIN SVETA
Program je bil leta 1992 ustanovljen z namenom ohranjanja bibliografske, dokumentarne in
pisne dediščine. V sodelovanju s Poljsko in Rusijo je Slovenija na seznam Spomin sveta
uvrstila Supraseljski kodeks (Hafner, 2014). Ime je dobil po Supraseljskem samostanu pri
Bjalistoku na Poljskem. Gre za najstarejši, napisan konec 10. ali začetek 11. stoletja, ohranjen
pisni dokument v slovanskem jeziku in velja za najobširnejši preostanek
starocerkvenoslovanskega kanonskega slovstva (Jerele, 2010). Slovenija pa razmišlja tudi o
vpisu Briţinskih spomenikov, ki so najstarejši znani ohranjeni zapisi v slovenščini ter tudi
najstarejši latinični zapisi v slovanskem jeziku (Hafner, 2014).
 PROGRAM ČLOVEK IN BIOSFERA
Na območjih, ki so vključena v raziskovalni program, se varuje biotska raznovrstnost in
spodbuja trajnostna raba. Medvladni raziskovalni program Človek in biosfera se izvaja v
Svetovni mreţi biosfernih območij. Slovenija ima trenutno naslednja biosferna območja (BO):
BO Kras, BO Kozjansko – Obsotelje, BO Julijske Alpe. Podpisan je dogovor o skupnem
Biosfernem območju Drava – Mura, ki vključuje Avstrijo, Hrvaško, Madţarsko, Slovenijo in
Srbijo. V svetovno mreţo je uspešno vključen le hrvaški in madţarski del (Hafner, 2014).
 GEOPARKI
Smernice za ustanovitev mreţe geoparkov je pripravil Unesco, čeprav evropska in svetovna
mreţa geoparkov nista formalno povezani z organizacijo Unesco. Priporočila je organizacija
podala v okviru programa vede o Zemlji. Gre za smernice, kako raziskovati in ohraniti
geološke posebnosti v okviru trajnostnega razvoja. Slovenija ima registrirana dva geoparka.
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To sta čezmejni Geopark Karavanke/Karawanken in Geopark Idrija. Prvi je bil v mreţo
geoparkov leta 2012 vključen Geopark Karavanke/Karawanken, leto pozneje pa tudi Geopark
Idrija. V pripravi je tudi ustanovitev tretjega geoparka v Sloveniji. To bo čezmejni Geopark
Kras/Carso (Hafner, 2014).
5.3. VPIS DEDIŠČINE NA SEZNAM UNESCA IN VPLIV NA TURIZEM NA
PRIMERU MACAUA IN ŠKOCJANSKIH JAM
Vpis dediščine na Unescov Seznam svetovne dediščine upravitelju nalaga, da za dediščino
skrbi in jo, če je le mogoče, ponudi na ogled javnosti. Poleg dolţnosti, ki jih je potrebno
izpolnjevati organizaciji Unesco, pa ima vpisana dediščina tudi moţnost trţenja in
oglaševanja kot Unesco znamenitost ter tako večjo prepoznavnost, ki lahko pripelje do
večjega turističnega obiska in izboljšanja infrastrukture. Primera Macaa in Škocjanskih jam
pokaţeta, kakšen je vpliv vpisa na Seznam Unesca. Območje Macaa zato, ker je v sklopu
njegovega dosjeja na seznam vpisana vsa kulturna, arhitekturna in tudi tehniška dediščina.
Vse podatke sem povzel po članku Huang, Tsaur in Yang z naslovom Does world heritage
list really induce more tourists? Evidence from Macau objavljenem v reviji Tourism
Management (2012, str. 1450–1457), ki je dostopna tudi na znanstveno-informacijskem
servisu zaloţbe Elsevier – ScienceDirect. Škocjanske jame pa so primer dediščine, ki so na
seznam uvrščene ţe daljše časovno obdobje, in sicer od leta 1986, ter tako prikaţejo časovni
razvoj neke turistične točke. Podatke, z izjemo statistike obiska, ki se nanašajo na Škocjanske
jame, sem povzel po poročilu parka Škocjanske jame z naslovom Poročilo o delu in finančno
poročilo Parka Škocjanske jame, Slovenija za leto 2011, ki je bilo izdano leta 2012.
5.3.1. MACAO
Macao je regija na juţni Kitajski obali, ki zavzema 29,5 km2. Na jugu in vzhodu jo omejuje
Juţnokitajsko morje, na severu pa meji na provinco Guangdong. Ozemlje Macaa so v 16.
stoletju prvi poselili portugalski trgovci in ga leta 1887 kot kolonijo priključili portugalski
drţavi. Portugalska nadoblast je v regiji ostala vse do leta 1999, ko sta bila 20. decembra
nadzor in upravljanje ozemlja predan Kitajski. Regija je tako postala eno izmed dveh
posebnih administrativnih območij Kitajske, ki na tem ozemlju ureja le zunanje zadeve.
Policija, finančni sistem, pravni sistem in politika priseljevanja so še vedno v rokah Macaa in
so zapuščina portugalskih kolonialistov. Regijo zaznamuje predvsem igralniški turizem, ki
prispeva največji deleţ prihodkov. Z namenom, da bi območje pribliţali širši skupini turistov,
so se zavestno odločili, da bodo razvijali tudi konferenčni turizem. Vplivi zahodne
(Portugalska) in vzhodne (Kitajska) kulture, ki se mešajo na tem območju, so omogočili
nastanek pomembnih kulturnih, arhitekturnih in tehnoloških spomenikov. Macao je tako s
svojim zgodovinskim mestnim središčem kandidiral za vpis na Seznam svetovne dediščine.
Kandidatura je bila uspešna in 15. julija 2005 se je s svojim mestnim središčem pridruţil
ostalim na Seznamu svetovne dediščine Unesca.
V spodnjem grafikonu (Grafikon 2) je prikazan trend prihodov turistov od leta 1998 do leta
2009. Med omenjenima letoma se je število vseh obiskovalcev več kot potrojilo, s 6.950.000
leta 1998 na 21.750.000 v letu 2009. Največje število obiskovalcev je bilo zabeleţeno leta
2007, skoraj 27 milijonov, nato pa sledi upad, ki ga avtorji pripisujejo svetovni gospodarski
krizi. Do porasta števila obiskovalcev v letu 2004 in po njem je prišlo zaradi spodbujanja
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Kitajske k neorganiziranemu obiskovanju turističnih območij in ne na račun povečanja
prihoda tujih turistov. Tudi prihod tujih turistov (brez kitajskih) se je od leta 2004 naprej
povečeval, a razloga za to po mnenju avtorjev ne gre pripisati zgodovinskemu mestnemu
središču, ki je pod zaščito Unesca, pač pa novim igralniškim kapacitetam. Pomemben
dejavnik, ki vpliva na prihod turistov, so tudi nastanitvene zmogljivosti in ekonomska moč
turistov. Na povečanje števila turistov za kratko časovno obdobje v letih 2006 in 2007 je
vplivala tudi agresivna promocija v času po vpisu na Unescov Seznam svetovne dediščine, saj
so svojo regijo trţili tudi kot regijo na Unescovem zemljevidu.
Avtor zaključi, da je Unesco dobra podlaga za privabljanje turistov, ki pa ima le kratkotrajen
učinek in zagotovo nima vpliva na povečanje števila turistov na nekem območju. Bolj kot vpis
na Seznam svetovne dediščine je za večanje turističnega obiska pomembna dobra turistična
infrastruktura. Macao po vpisu na seznam ni povečeval nastanitvenih zmogljivosti zaradi
Unesca, temveč so novi objekti nastali v povezavi z igralniškim turizmom.
Grafikon 2: Prihodi turistov v Macau med leti 1998 in 2009

Vir: Huang, Tsaur, Yang, 2012
5.3.2. ŠKOCJANSKE JAME
Sistem Škocjanskih jam, ki jih je izoblikovala reka Reka, je nastal na stiku fliša in apnenca.
Reka je izdolbla okoli 3,5 km dolg, 10 do 60 metrov širok in do 140 m visok podzemni kanal,
ki se razširi v velike podzemne dvorane. Prvi turistični obiski okolice jam, ki se nahajajo v
bliţini Divače, so se pričeli ţe okoli leta 1750. Nadelava prvih turističnih poti v samih jamah
je datirana v obdobje med 1884 in 1906. Območje je bilo za obiskovalce zanimivo ţe pred
tem, saj je bila prva knjiga obiskovalcev odprta ţe leta 1819. Da bi območje kljub
turističnemu pritisku ohranili, je bila širša okolica jam leta 1996 proglašena za regijski park,
od leta 1999 so jame zaščitene z Ramsarsko konvencijo kot podzemna mokrišča in leta 2004
uvrščena v Kraško biosferno območje. Ţe pred tem pa so leta 1986 Škocjanske jame postale
del Svetovne dediščine pri Unescu.
V letu, ko je bilo območje uvrščeno med Svetovno dediščino, si je jame ogledalo nekaj manj
kot 63.000 obiskovalcev, kar je precej več kot leta 1999, ko jih je obiskalo le okoli 45.000
turistov. Iz spodnjega grafikona (Grafikon 3) je razvidno, da je po letu 1999 število
obiskovalcev ponovno naraščalo, z manjšo prekinitvijo leta 2006, vse do leta 2008, ko so
dosegli številko 100.000 letnih obiskovalcev. Upad obiska po tem letu gre pripisati svetovni
gospodarski krizi, ki je zmanjšala kupno moč prebivalstva. Padec pa je trajal le dve leti, saj je
razvidno, da se je ţe leta 2010 obisk ponovno pričel povečevati. Trend se je nadaljeval tudi v
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letu 2011, ko je bil ţe preseţen letni obisk iz leta 2008, torej več kot 100.000 obiskovalcev na
leto. Park Škocjanske jame je v letih delovanja bogatil turistično ponudbo. Tako so postopno
za oglede odpirali nove dele jamskega sistema in bogatili program ogledov. Veliko novosti je
bilo uvedenih z namenom laţjega dostopa do jam in varnosti na poteh. Od leta 1986 iz Velike
doline vozi poševno dvigalo, ki olajša prihod iz jamskega sistema, leta 2003 pa je bil
obnovljen Cerkvenikov most. Tuje turiste so v park privabili predvsem z usmerjenim
oglaševanjem na tujih trgih. Domače turiste pa vabijo k obisku v pred- in posezonskem času z
namenom zmanjšanja turističnega pritiska na okolje v glavni sezoni. Park Škocjanske jame
velik del sredstev od vstopnin namenja izboljšanju poti v jamah, dostopov do njih, osvetlitvi
in ohranjanju narave. Velik del sredstev pa pridobijo na evropskih razpisih. Razvidno je, da
vpis na Seznam svetovne dediščine še ni zagotovilo za večji turistični obisk, pač pa je
potrebno vlagati v razvoj območja. Potrebno je ponuditi infrastrukturo, ki jo turisti
potrebujejo in ţelijo, kot so to na primer nastanitveni in gostinski objekti. Pomemben, če ne
celo največji dejavnik pri privabljanju turistov pa je oglaševanje turistične destinacije. Po
vpisu jam na Seznam Unesca je število obiskovalcev naraščalo le še eno leto – do leta 1987.
Nato je sledil upad vse do leta 1991. Velik vpliv na obisk Škocjanskih jam ima gibanje
turističnega obiska v širšem prostoru, saj je deleţ domačih turistov le okoli tretjine.
Škocjanske jame stojijo na poti turističnih tokov iz severa proti jugu, katerih cilj je obala
Jadranskega morja. Najizraziteje se je to pokazalo konec osemdesetih in v devetdesetih letih,
ko je bil, zaradi politične nestabilnosti v Jugoslaviji, obisk v celotni regiji niţji. Izrazit je
padec obiska v letu 1991, ko je v Sloveniji potekala tudi desetdnevna osamosvojitvena vojna.
Od leta 1992 dalje pa je obisk, z nekaj nihanji, naraščal vse do danes. Še izrazitejša rast kot v
devetdesetih letih je nato sledila po letu 2000. Politična nestabilnost na Balkanu je namreč vse
do pričetka novega tisočletja ovirala ponoven turistični razvoj. Šele po umiritvi razmer so se
turistični tokovi proti Jadranski obali, ki so pomembni za obisk Škocjanskih jam, pričeli
obnavljati. Lahko rečemo, da vpis na Unescov Seznam svetovne dediščine ni bistveno vplival
na turistični obisk. Večji je bil vpliv politične nestabilnosti območja.
Grafikon 3: Gibanje števila obiskovalcev v Škocjanskih jamah med letoma 1984 in 2011

Vir: Cerkvenik, 2012
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6. POTEK VPISA IDRIJE NA SEZNAM UNESCA
Idrija se za vpis na Unescov Seznam svetovne dediščine pripravlja ţe od leta 1994. Podatke o
poteku nominacije sem pridobil iz zapisa Dušana Krambergerja (2014, str. 27–52) v Idrijskih
razgledih z naslovom Vpis dediščine živega srebra Almadéna in Idrije na Unesco Seznam
svetovne dediščine. Za začetek ohranjanja rudniške dediščine v Idriji lahko štejemo ţe prva
desetletja po drugi svetovni vojni. Takratna nova drţava je hotela znova modernizirati rudnik.
Inţenirji, ki so takrat vodili modernizacijo, so se zavedali, da je spomenike iz preteklosti
potrebno varovati, in tako so ohranili stare stroje in naprave. Ţe leta 1952 je nadzor nad
nekaterimi objekti prevzel Muzejski odbor. Ţe naslednje leto je bil ustanovljen Mestni muzej
Idrija, ki je prevzel upravljanje objektov ter v nadaljnjih letih skrbel za restavracijo enot in
tako povečeval zbirko. Leta 1986 je Skupščina občine Idrija sprejela odlok o razglasitvi
kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Idrija. S
tem dokumentom je bila zavarovana tehniška dediščina v občini. Predpogoj za vpis na
Poskusni seznam svetovne dediščine pri Unescu je zavarovanje dediščine na drţavni ravni.
Drţava in Idrija sta poskrbeli, da je bila ustrezna dokumentacija pod imenom Rudarsko mesto
Idrija predana Unescu in 9. 12. 1994 je bila dediščina tudi uradno vpisana na Poskusni seznam
svetovne dediščine, ki velja za čakalnico na vpis na Seznam svetovne dediščine. Vmesno
obdobje do formalnega začetka postopka nominacije je namenjeno vzpostavljanju ustreznega
sistema za upravljanje z dediščino, ohranjanju in posledično prikazovanju dediščine širši
javnosti ter javnost o njej obveščati. Tako je bil leta 1994 v ta namen odprt Antonijev rov za
turistični obisk. Leta 1995, ob končanju pridobivanja rude, pa je Mestni muzej Idrija odprl
stalno razstavo Pet stoletij rudnika ţivega srebra in mesta Idrije. Vlada Republike Slovenije je
leta 2001 za kulturne spomenike drţavnega pomena razglasila: Antonijev rov, Belčne klavţe,
Magazin, Frančiškov in Joţefov jašek, grad Gewerkenegg, kamšt, rudniško gledališče,
rudarsko hišo na Bazoviški 4 in območje topilnice.
Prve mednarodne smernice nominacije so se pojavile leta 2006 na kongresu o rudarski in
industrijski dediščini v Španiji. Španija (Almadén) kot vodilni partner je poleg Slovenije
(Idrija) k pripravi nominacije povabila še Mehiko (San Luis Potosí) in Peru (Huancavelica).
Nominacija je tako postala mednacionalna in medcelinska. Slovenija je na sestanku potrdila
svojo udeleţbo pri nominaciji, a je postavila dva pogoja. Prvi se je navezoval na pripravo
nominacijskega dosjeja. Idrija je zahtevala, da za te namene ne bo pripravljala novih, dodatnih
gradiv, saj je Idrija ţe 500 let beleţila vse pomembne podatke in dogodke. Dodaten argument
je bilo tudi delovanje Mestnega muzeja Idrija, ki ţe od leta 1953 sistematično skrbi za
ohranjanje dediščine. Drugi pogoj je bil, da vpis ne bo dodatno obremenjeval okolice s
stroţjimi dodatnimi zahtevami in omejitvami, saj prebivalci Idrije ne bi sprejeli poslabšanja
ţivljenjskega in bivalnega standarda. Ker sta bila pogoja sprejeta, je še istega leta ţupan Idrije
potrdil pripravljenost občine, da pristopi k nominaciji. Pozneje je prišlo do sklepa, da bo
nosilec projekta in priprav občina Idrija. V začetku leta 2007 je bila tudi imenovana delovna
skupina, sestavljena iz 6 članov, ki je delovala do konca prvega kroga nominacije leta 2010.
Za drugi krog se je imenovala nova delovna skupina. Prav tako je morala leta 2007 Idrija
spremeniti vpis na poskusni seznam in ga prilagoditi nominaciji. Ime vpisa na Poskusnem
seznamu se je iz »Rudarsko mesto Idrija« spremenil v »Idrija na poti ţivega srebra na
medcelinski Camino Real«. Do septembra istega leta so Španija, Slovenija in Mehika
pripravile vsaka svoj zvezek s podatki o dediščini, ki so jo ţelele uvrstiti na seznam. Peruju
tega dokumenta ni uspelo pripraviti in je pozneje tudi dokončno odstopil od nominacije.
Oddaja po zvezkih za vsak kraj posebej se ni izkazala za pravo. Center za svetovno dediščino
je pozneje dal priporočilo, naj bo nominacija vsebinsko enotna in ena sama. Prišlo je tudi do
razhajanj v naslovu nominacije. Španija in Mehika sta namreč vztrajali, da se nominacijo vodi
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v smeri kategorije dediščinskih poti, saj bi tako lahko vanjo vključili tudi kolonialni
urbanizem in arhitekturo San Luis Potosíja. Idrija pa je vztrajala pri vodenju nominacije v
smer tehniške dediščine, kar se je pozneje izkazalo za pravilno. Španija, Mehika in Slovenija
so konec septembra leta 2007 Centru za svetovno dediščino izročile osnutek dosjeja
nominacije. Ţe predhodno je bilo dogovorjeno, da Španija kot vodja nominacije preda en
zvezek s skupnimi podatki za vse kraje z naslovom Almadén, Idrija, Huancavelica in San Luis
Potosí na poti ţivega srebra na medcelinski Camino Real. Vsaka drţava pa je predala še po en
svoj zvezek, Idrija z naslovom Idrija na poti ţivega srebra na medcelinski Camino Real. Kot
ţe rečeno Peru svojega osnutka ni uspel izdelati.
Oddani osnutek pa ni zadovoljil Centra za svetovno dediščino. Glavna kritika se je nanašala
na to, da dosje ni bil pripravljen kot enotna oziroma skupna nominacija, temveč kot ločeni
dosjeji za vsak kraj posamezno. Mehiški predstavniki so v nominaciji preveč pozornosti
posvetili kolonialnemu urbanizmu in arhitekturi. Za namen poenotenja dosjejev je bil sklican
posebni sestanek, ki se je novembra 2007 odvijal v Madridu. Na srečanju je bilo dogovorjeno
tudi, da Slovenija postane nosilna drţava nominacije. Naziv je Slovenija prevzela od Španije,
saj je imela le-ta v tem obdobju v pripravi še eno kandidaturo. Slovenija v tem ciklu druge
kandidature ni imela in je nominacijo prevzela v svojo kvoto. Tako so drţave konec januarja
2008 Centru za svetovno dediščino oddale skupni dosje z naslovom Ţivo srebro in srebro na
medcelinski Camino Real, v kategoriji dediščinskih poti. Septembra istega leta si je vsa
območja ogledala evalvacijska komisija ICOMOS-a. Icomos je nevladna organizacija,
sestavljena iz strokovnjakov arhitekture, arheologije, antropologije, umetnostne zgodovine,
zgodovine, geografije, inţenirike in urbanistike, ki se zavzemajo za izboljšanje standardov pri
ohranjanju dediščine (Introducing Icomos, 2014). Na podlagi terenskega preverjanja stanja je
komisija marca 2009 izdala zaključno poročilo. Iz njega je bilo jasno razbrati, da nominaciji
ustrezata le mesti Almadén in Idrija, nasprotno pa mehiški del še vedno preveč temelji na
urbanizmu in arhitekturi. Komisija je zaradi pomanjkljivosti Odboru za svetovno dediščino
poslala priporočilo, da se vpis preloţi. Odbor za svetovno dediščino je leta 2009 zasedal v
Sevilli in o vpisu ţivosrebrove dediščine odločal 27. junija. Po dolgi razpravi je padla
odločitev, da se vpis preloţi za vsaj eno leto. V tem času je bil potreben natančen popis
tehniške in industrijske dediščine v San Luis Potosíju ter presoditi o rabi imena Camino Real,
saj ta ni primeren za Idrijo. Ime se namreč navezuje na španski kolonialni imperij 16. in 17.
stoletja.
Delovna skupina je takoj pričela z dopolnitvami in popravki v nominaciji, tako da so bili ţe
konec januarja 2010 oddani popravki in dodatne informacije po priporočilih Odbora. Izbrano
je bilo tudi novo ime nominacije Ţivo srebro in srebro. Almadén in Idrija s San Luis
Potosíjem. Odbor za svetovno dediščino je leta 2010 zasedal v Brazilskem glavnem mestu
Brasiliji. Zasedanje je potekalo med 27. julijem in 3. avgustom. Ponovno je prišlo do
zaključka, da je nominacija nepopolna, in da kriterije izpolnjujeta le Almadén in Idrija,
medtem ko Mehika s San Luis Potosíjem kriterijev za vpis ne izpolnjuje. Pojavili so se tudi
predlogi, da se na seznam vpiše le španski in slovenski del nominacije, mehiški pa se priključi
naknadno, ko dopolni svojo nominacijo, a do tega ni prišlo. Mehika s San Luis Potosíjem je
bila na istem zasedanju vpisana na Seznam svetovne dediščine v okviru nominacije Camino
Real de Tierra Adentro. Zavoljo tega uspeha Mehika ni imela več interesa sodelovati pri
nominaciji ţivega srebra in se je čez nekaj mesecev iz te nominacije tudi uradno umaknila.
Španija in Slovenija sta do januarja 2011 sestavili nov dosje nominacije, ki sta ga istega
meseca tudi predali Centru za svetovno dediščino v Parizu. Zaradi izstopa mehiškega
predstavnika se je spremenilo tudi ime nominacije, ki se po novem glasi Dediščina živega
srebra. Almadén in Idrija. Septembra je ponovno evalvacijo na terenu opravila Icimosova
skupina, ki je podala še nekaj nasvetov za boljše varovanje dediščine. Ţe decembra pa je
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Icomos zaprosil še za nekatere dodatne informacije. Od Idrije je zahteval predloţitev
posodobljenega in obseţnejšega fotografskega gradiva, od Almadéna pa informacije o novo
zgrajenem objektu znotraj varovanega območja, ki vanj ne sodi.
Na veleposlaništvu v Parizu je Slovenija 6. junija 2012, slab mesec pred potrditvijo vpisa,
organizirala predstavitev nominacije za predstavnike Odbora za svetovno dediščino. 36. redno
zasedanje je Odbor za svetovno dediščino leta 2012 opravil v Sankt Peterburgu v Rusiji. Ker
je bilo Icomosovo poročilo ugodno, so bila pričakovanja za vpis na seznam toliko večja. 30.
junija 2012 je Odbor brez razprave potrdil vpis Dediščine živega srebra. Almadén in Idrija na
UNESCO Seznam svetovne dediščine, torej v kategorijo tehniške dediščine. Meril za vpis je
bilo več, med njimi je Odbor izpostavil, da sta bila Almadén in Idrija največja rudnika, kjer je
potekalo pridobivanje ţivega srebra, da sta rudnika prispevala k razvoju tehnologije in se je ta
tudi ohranila, ter da je bil njun vpliv merljiv na svetovni ravni.
Idrija je listino o vpisu prejela na svečanosti decembra 2012. Delovna skupina, ki je skrbela za
pripravo nominacije, je bila 19. 6. 2013 nagrajena z najvišjim priznanjem Občine Idrija –
nagrado Joţefa Mraka za leto 2013. Tako se je proces vpisa simbolično zaključil. Vpis pa bo
sedaj potrebno upravičiti s pravilnim upravljanjem dediščine.
Slika 6: Logotip svetovne dediščine Dediščina ţivega srebra. Almaden in Idrija

Vir: Hafner, 2014
7. ZNAMENITOSTI IDRIJE NA SEZNAMU UNESCA
Mesto Idrija na vsakem koraku ohranja elemente kulturne in tehniške dediščine, ki jo je
gradila in izpopolnjevala zadnjega pol tisočletja. Dediščina, ki obsega dediščino rudnika in
rudarjenja v najširšem pomenu, je pomembna za vse človeštvo, zato je vpisana na Seznam
svetovne dediščine pri Unescu. Večina spomenikov se nahaja v jedru mesta Idrija, zunaj njega
so le topilnica, kamšt in vse štiri klavţe. Območje, ki je bilo 30. 6. 2012 vpisano na Unesco
Seznam svetovne dediščine, zajema: ceste v Idriji, ki so povezane z rudniškimi obrati, in
skladišča kot začetne točke trgovskih poti; izhodišča trgovskih poti, ki so jih uporabljali za
prevoz ţivega srebra v različnih obdobjih; staro mestno jedro Idrije s stavbami, ki pričajo o
rudarski zgodovini mesta, kot so: mestna hiša, realka, grad Gewerkenegg, rudniške hiše,
rudniško gledališče in skladišče, stari mestni trg itd.; klavţe na Idrijci, Belci in Kanomljici v
bliţnjih gozdovih; širša okolica rudnika in mesta. Območje se deli na osrednji in vplivni del.
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Osrednji del zajema staro mestno jedro Idrije in območje topilnice ter klavţ. Vplivno območje
pa zajema širše območje mesta do horizonta in vplivna območja klavţ (Heritage of Mercury
…, 2014).
Karta 2: Območje Unesco dediščine: mesto Idrija

Vir: Heritage of Mercury, 2014
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Karta 3: Območje Unesco dediščine: klavţe

Vir: Heritage of Mercury, 2014
 NAHAJALIŠČE ŢIVOSREBROVE RUDE
Idrijsko rudišče je svetovno znano, ne le zato, ker je po količini ţivega srebra drugo največje
na svetu za Almadénom, temveč zaradi okoliščin, v katerih je nastalo. Rudišče je bogato z
neobičajnimi rudami geokemične in mineraloške sestave. Razteza se v smeri severozahod –
jugovzhod in pokriva 1500 metrov dolgo in 300–600 metrov široko območje pod površjem
idrijske kotline. Ţivo srebro proizvedeno v Idriji je imelo 99,995 % čistost, kar je najvišji
odstotek med vsemi rudniki ţivega srebra na svetu. Samorodno ţivo srebro pa se je pojavljalo
kar na 30 % površja (Rojas, 2014). Dolgo časa ni bilo enotnega mnenja o starosti idrijskega
rudišča. Šele z najdbo singenetskih rud je bila potrjena triasna starost cinabaritnega rudišča.
Rudišče je hidrotermalnega nastanka. Prvič naj bi rudonosne raztopine privrele na dan po
triasnih razpokah in prelomih. V drugi fazi orudenja so ob prelomih iztekale velike količine
ţvepla in ţivega srebra, cinabarit pa se je odlagal v triasnih razpokah in prelomih.
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Izkoriščanje območja se je odvijalo celih 500 let do globine 381 metrov pod zemeljskim
površjem (Čar, 2010).
Slika 7: Geološki prerez idrijskega rudišča

Vir: Čar, 2010.
 RUDNIK ŢIVEGA SREBRA IDRIJA IN ANTONIJEV ROV
Začetki rudnika in rudarjenja segajo v leto 1490, ko naj bi škafar odkril samorodno ţivo
srebro. Rudarjenje se je še bolj razmahnilo, ko so leta 1508 odkrili bogato cinabaritno rudo v
globini 42 metrov. Leta 1575 je rudnik in vse njegovo premoţenje odkupil nadvojvoda Karl.
Pod avstrijsko oblast je spadal vse do konca prve svetovne vojne, ko sta tako mesto Idrija kot
rudnik pripadla Italiji. Večjo modernizacijo so lastniki izvedli šele po drugi svetovni vojni.
Skozi leta je nato povpraševanje po ţivem srebru pričelo upadati. Vse manjše so bile tudi
izkopane količine ţivega srebra, zato je bil leta 1977 sprejet sklep o postopnem zapiranju
rudnika. Rudišče od IX. obzorja navzdol je bilo zaradi lege v trdi kamnini zalito z vodo,
zgornji deli rudišča, ki so geološko nestabilni, pa so bili utrjeni in zaliti z betonom. Skupno je
bilo tako zasutih 30 kilometrov rovov in vanje vgrajenih 170.000 m3 betona. Skozi posebne
vrtine v dolţini 60.000 metrov pa je bilo vlitih 130.000 m3 injektirne mase. Zgornji del
rudišča je še vedno nestabilen, zato bo potrebno nadaljnje opazovanje (Urbanc, 2010). Eden
glavnih ostalih spomenikov rudnika je Antonijev rov. Antonijev rov je najstarejši del
idrijskega rudnika. Odprt je bil leta 1500 in tako velja za drugi najstarejši vhod v katerikoli
rudnik na svetu. Območje Antonijevega rova zavzema vhodno stavbo ali Šelštev, ki so jo
zgradili v 18. stoletju, Antonijev rov, Ahacijevo obzorje, Attemsov vpadnik, slepi jašek št. 20
in podzemno kapelo sv. Trojice. Rov, ki je dolg 300 metrov, je bil najprej podprt z lesom,
nato pa so ga leta 1766 obzidali in obokali z apnenčevimi bloki in pocuolansko malto. Na
koncu 18. stoletja je bila na koncu rova sezidana podzemna kapela sv. Trojice (Rojas, 2014).
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Vhod v rudnik je sluţil kot pozivnica ter mesto, kjer so rudarji dolivali olje v svoje svetilke,
jemali evidenčne številke in se seznanjali z delovnim razporedom. Do leta 1994 sta bila
Antonijev rov in vhod vanj prenovljena in preurejena za turistični obisk. V te namene je bilo
območje odprto 22. junija 1994 in od takrat dalje si rov letno ogleda okoli 30.000
obiskovalcev (Kavčič, 2002).
 RUDNIŠKI JAŠKI (Joţefov, Frančiškov in Inzaghi)
Jaški so bili zgrajeni za potrebe izvoza rude iz jame oziroma dostave potrebnega materiala v
podzemlje. Na Unescovem Seznamu svetovne dediščine so Joţefov jašek, Frančiškov jašek in
jašek Inzaghi. Prvi izmed jaškov je bil zgrajen jašek Inzaghi, poimenovan po upravitelju
Franzu Johannu von Inzaghiju, ki je upravljal rudnik med letoma 1764 in 1791. S kopanjem
jaška so pričeli leta 1764. Izvozno napravo so zgradili med letoma 1890 in 1892, ţe pred tem
je bila zgrajena tudi glavna stavba jaška s kotlovnico in strojnico. Strojnico in oporni stolp so
na sedanje mesto premestili leta 1950 v sklopu velike modernizacije, ko so električni pogon
nadomestili s parnim. Naprava je delovala vse do 70. let 20. stoletja (Geršič, 2013c). V
poslopju strojnice so danes razstavljene obnovljene naprave, prostor pa je sluţil tudi potrebam
Turistično informacijskega centra Idrija, ki pa se je ţe preselil na novo lokacijo (Rojas, 2014).
Naslednji je bil leta 1786 zgrajen Joţefov jašek in je bil tako eden izmed treh, ki so ga
uporabljali za izvoz rude ter transport rudniškega materiala in rudarjev. Imenovan je bil po
cesarju Joţefu II. Bil je glavni jašek v rudniku, saj je povezoval vseh 15 obzorij in se je
končal 33 metrov pod morsko gladino. Parni stroj, ki je bil namenjen črpanju vode iz rudnika,
je bil nameščen leta 1873 in je bil eden prvih tovrstnih parnih strojev v tedanji Avstro-Ogrski.
Območje jaška zavzema: jašek, stavbo izvoznega jaška, nakladalno postajo in kovačijo. V
stavbi izvoznega jaška se nahajajo prizivnica, lamparna, pogonski stroj in izvozni stolp. Jašek
je bil v sklopu zapiralnih del v celoti zasut in leta 2001 razglašen za spomenik drţavnega
pomena (Geršič, 2013b). Kot zadnji izmed jaškov je bil leta 1792 zgrajen Frančiškov jašek,
ki deluje še danes in je ime dobil po cesarju Francu II. Njegova globina znaša 272 metrov, a je
danes zalit do IX. obzorja. Zgrajen je bil v času, ko je rudnik podpisal pogodbe za dobavo
velike količine ţivega srebra Španiji. Danes spada med najpomembnejše jaške, saj je v njem
ohranjen stroj dunajske tovarne Siemens – Schuckert, ki je edini ohranjen stroj na enosmerni
tok s pretvorniškim postrojem. Danes si obiskovalci v stavbi jaška lahko ogledajo različne
rudniške stroje in naprave, ki so pred tem propadale na dvorišču gradu Gewerkenegg.
Ogledajo si lahko: jamski telefon, parni batni stroj, radialni vrtalni stroj in podobno (Rojas,
2014). Leta 2001 je bil jašek razglašen za spomenik drţavnega pomena (Goluţa, 2013b).
 TOPILNICA IN PEČI
Ţganje rude se je v delovanju rudnika vseskozi spreminjalo in izpopolnjevalo. Najprej so rudo
ţgali v kopah, nato v lončenih posodah, ţelezni peči in nato v ţeleznih retortah. Območje
topilnice se je ves čas spreminjalo. Današnja lokacija na desnem bregu Idrijce je temu
namenjena od leta 1870 dalje. Območje topilnice zajema končno postajo ţičnice, separacijo,
most s tračnim transporterjem, zbirni bunker s podajalnikom, rotacijsko peč, ogrodje
kondenzatorjev in dimno komoro z dimovodom. Topilnica je obratovala vse do leta 1995, ko
je rudnik prenehal s pridobivanjem ţivega srebra. Leta 2001 je bilo območje topilnice
razglašeno za spomenik drţavnega pomena. Danes je območje zavarovano z ţičnato ograjo in
potrebno prenove, saj so bila opravljena le manjša vzdrţevalna dela (Geršič, 2013d). Prva
boljša peč v rudniku je bila Čermak-Špirekova presipna peč, ki sta jo leta 1878 oblikovala
rudarski svetnik Josip Čermak in ţgalniški mojster Vincenc Špirek. Peč čeških inţenirjev je
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predstavljala izpopolnjeno različico jaškastih peči, ki so bile tudi draţje. Peči so bile primerne
predvsem za ţganje fino zdrobljene rude. Ker so bile to najnaprednejše peči tistega časa, so
jih prišli pogledati tudi strokovnjaki iz Almadéna in jih pozneje tam tudi uporabili. Edina
ohranjena tovrstna peč v Idriji je bila leta 1986 razglašena za spomenik lokalnega pomena.
Njena restavracija se še ni pričela (Geršič, 2013a). Naprednejše in zmogljivejše so rotacijske
peči, ki so jih v Idriji postavili leta 1961. Na dan so lahko preţgali do 250 ton rude različne
velikosti. Peč sestavlja 36,6 metra dolg boben s premerom 2,1 metra. Celotna peč je nagnjena
za 6 °, tako da ruda polzi skozi peč. Ves sistem peči so sestavljali še: kurilna in prašna
komora, kurilna naprava, bunker za rudo, naprave za odpraševanje plinov in doziranje rude,
kondenzator, transporter, merilne naprave in naprava za obdelovanje surove štupe (Rojas,
2014).
 KLAVŢE
Za izdelavo podpornikov v rovih je rudnik potreboval velike količine lesa. Poleg tega so les
rabili tudi za gradnjo stanovanjskih objektov. Ker so lesno zalogo bliţnjih gozdov hitro
izrabili, so morali po les v porečje Zgornje Idrijce. Pri transportu lesa so si pomagali z riţami,
gozdno ţeleznico, drčami in ţičnicami. Ker takrat še ni bilo razvejanega cestnega sistema, so
za transport lesa do Idrije uporabljali vodotoke. V ta namen so zgradili klavţe in grablje za
lovljenje lesa v Idriji. Prve klavţe so bile lesene in na Zali zgrajene ţe leta 1589, na Idrijci
1595 in 1750 na Belci. Visoke vode so lesene klavţe večkrat podrle, zato so jih v 18. stoletju
nadomestili z zidanimi, ki so bile zgrajene po načrtih Joţefa Mraka. Klavţe, ki so se
prilagajale strugam vodotokov, je upravljal klavţar (Kladnik, 2010). Najstarejše zidane in
največje so klavţe na Idrijci. Zgradili so jih leta 1772 in stojijo na nadmorski višini 732
metrov. Dolge so 41,4 m, široke 10,8 m, 249.000 m3 vode pa je bilo zajezene v jezu, dolgem
785 metrov. Zajezena voda je omogočala plavljenje okoli 13.000 m3 lesa naenkrat. Klavţe na
Idrijci so svojemu namenu sluţile do leta 1926. Obnovljene so bile leta 1990 in so na ogled
javnosti. Po klavţah na Idrijci so zgradili še dvoje klavţ na Belci. Prve so bile leta 1779
zgrajene Brusove klavţe. Stojijo na nadmorski višini 493 metrov in so dolge 34,8 m, široke
9,3 m in visoke 8,9 m. Tako kot klavţe na Idrijci so delovale do leta 1926 in so omogočale
zajetje 78.000 m3 vode. Ob izpraznitvi so omogočale plavljenje okoli 5000 m3 lesa. Druge
klavţe zgrajene na Belci so Putrihove klavţe, ki so sluţile kot dopolnitev Brusovim klavţam.
Funkciji so bile predane leta 1779 in stojijo na nadmorski višini 578 m. Njihova dolţina je 44
m, širina 8,5 m, višina pa 7,2 m, omogočale so zajetje 32.000 m3 vode. Tako kot Brusove in
klavţe na Idrijci so z obratovanjem prenehale leta 1926, ko je visoka voda odnesla del grabelj
v Idriji. Kot zadnje so bile zgrajene Kanomeljske ali Ovčjaške klavţe, ki so bile izdelane
leta 1813 in stojijo na nadmorski višini 541 m. So najbolj dovršene izmed vseh klavţ in v
dolţino merijo 34,5 m, v širino 8,1 m in v višino 11 m. Omogočale so akumulacijo 71.000 m3
vode in hkratno plavljenje 1500 m3 lesa. Namenu plavljenja lesa so sluţile do leta 1926.
Klavţe so bile obnovljene leta 2005 in sedaj sluţijo kot akumulacija za malo hidroelektrarno
Klavţarica (Rojas, 2014).
 VODNI KANAL RAKE, JEZ PRI KOBILI IN KAMŠT
Vodni kanal rake je bil sezidan za potrebe obratovanja kamšti. Rake so 3,5 km dolg kanal,
po katerem je od jezu pri Kobili speljana voda do Idrije. Leta 1604 je bil prvi jez zgrajen iz
lesa in utrjen s kamenjem in zemljo. Zidani jez so postavili leta 1766. Rake in jez še danes
zagotavljata dotok vode za obratovanje male hidroelektrarne na Lenštatu (Rojas, 2014).
Rudnik se je ves čas svojega delovanja spopadal z vdori jamske vode. V začetnem obdobju je
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problem reševal s pomočjo več ročnih črpalk. Leta 1970 so za potrebe črpanja vode zgradili
črpalko na vodni pogon – kamšt. Črpalka je vodo lahko črpala iz globine 283 m. Pogonsko
kolo, s premerom 13,6 m, se je zavrtelo 4,5-krat v minuti in tako izčrpalo do 300 litrov jamske
vode. Kamšt je bila ţe leta 1954 odprta za javnost, a zaradi nestabilnega terena so se kmalu
pojavile poškodbe. Tako je bila leta 1994 opravljena celovita obnova objekta, s katerim danes
upravlja Mestni muzej Idrija (Kavčič, 2002).
 RUDNIŠKO ŢITNO SKLADIŠČE ALI MAGAZIN IN RUDNIŠKO GLEDALIŠČE
Magazin je bil zgrajen leta 1764 za namen ţitnega skladišča. Do leta 1912 je rudnik ţivega
srebra plačo delavcem izplačeval v naturalijah. Tako je na oboku podhoda še vedno vidna
odprtina, skozi katero so razdeljevali ţito. Stavba je enonadstropna in je eden najstarejših
primerkov baročne arhitekture v Sloveniji. Stavba je danes obnovljena in je namenjena
kulturnim dejavnostim. V njem imajo svoje prostore likovna Galerija, Mestna knjiţnica in
čitalnica ter plesni klub. Na pročelje stavbe pa so ob 500-letnici mesta Idrije pričeli nameščati
spominske plošče priznanim osebnostim idrijske zgodovine, kot so: Balthasar Hacquet, Joţef
Mrak, Marko Vincenc Lipold itd. Leta 2001 so objekt razglasili za spomenik drţavnega
pomena (Kavčič, 2002). Rudniško gledališče je bilo zgrajeno leta 1769 z ostankom materiala
ob zidavi Magazina in velja za najstarejšo zidano gledališko stavbo na Slovenskem. Objekt je
sezidan v baročni ovalni obliki s klasicističnim preddverjem in je sprejel okrog 300
obiskovalcev. Gledališče je redno delovalo do leta 1842, ko so ga zaradi zamakanja opustili.
Stavbo so nato večkrat obnovili, leta 1905 pa so se odločili, da prostor namenijo za
shranjevanje lestev, cevi in brizgaln. Kljub kasnejšim ponovnim prenovam je objekt ohranil
prvotni zunanji videz in danes deluje kot filmsko gledališče. Še vedno pa leta 2001 razglašeni
spomenik drţavnega pomena čaka na celovit konzervatorsko-restavratorski program (Lapuh,
2013).
 GRAD GEWERKENEGG
Grad stoji na mestu, kjer je prvotno stala kapela sv. Ahaca. Zgrajen je bil med letoma 1522 in
1533 in je slovenska posebnost, saj v njem nikoli ni prebivala fevdalna gospoda, temveč je bil
grad namenjen potrebam rudnika, ki ga je tudi zgradil (oziroma tedanja Ahacijeva druţba
rudarskih podjetnikov). Ime Gewerkenegg je neznačilno za slovensko pokrajino in se
utemeljuje kot rudniški grad. Sama beseda gewerkenegg je sestavljena iz več delov. Druţba,
ki je grad zgradila, se je v nemščini imenovala Die Herren und Gewerken der neuen Gab zu
st. Achatzen. Nemška beseda Gewerk se nanaša na obrt, delo, rokodelstvo, ceh, tovarno,
delničarja pri rudarskem podjetju. Med delničarji Ahacijeve druţbe je bila najpomembnejša
druţina Egg. Ime gradu je tako nastalo iz besede Gewerk in Egg, torej Gewerkenegg. Grad je
v osnovi sluţil za shranjevanje ţivega srebra in cinobra, poleg tega pa so v gradu v času
italijanske nadvlade v njem stanovali tudi rudniški direktorji in ostala gospoda (Kavčič,
2002). Zgradba je bila skozi obdobja namenjena različnim dejavnostim od zapora, pisarn,
sodišča, strokovne šole, prostora za idrijsko godbo, ţitnega skladišča do izgradnje magazina,
rudarske milice do prostorov glasbene šole, galerij in Mestnega muzeja Idrija, ki v njem
domujejo danes. Obnova gradu, ki je primer renesančne arhitekture, se je pričela v
osemdesetih letih 20. stoletja. Prvi del sanacije je zavzemal načrt o namembnosti prostorov,
pozneje pa je bil objekt pod vodstvom Mestnega muzeja še statično saniran in obnovljen ter
leta 2001 razglašen za spomenik drţavnega pomena (Goluţa, 2013a).
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 RUDARSKA HIŠA
Idrijska rudarska hiša na Bazoviški 4 je bila zgrajena v drugi polovici 18. stoletja. Zidana je
samo v pritličju, ostala konstrukcija je lesena in ometana ter pobeljena z apnom. Prislonjena je
v breg in s pročeljem obrnjena v dolino. Hiša ima črno kuhinjo v obokanem podaljšku in
ustaljen tloris bivalnih prostorov, ki se ponovi v vseh etaţah. Hiša je dopolnjena s kamnitimi
stopnicami, lesenim gankom in nizkim prizidkom. Streha je strma in visoka ter pokrita z
lesenimi skodljami – šinklji iz jelovega lesa. Streha se je tako po deţju hitro posušila in v
zimskem času omogočala hiter zdrs snega. V hiši so poleg lastnika ţiveli tudi najemniki, tako
da je v 19. stoletju v njej ţivelo tudi do 16 ljudi. Okolica je bila zelena z gozdom in
zelenjavnim vrtom (Kavčič, 2002). Stavbo je leta 1985 odkupil Mestni muzej in do leta 1990
obnovil njeno zunanjost. V notranjosti so bila dela zaključena v letu 2002, ko je bila hiša tudi
odprta za javnost in ţe leto prej razglašena za spomenik drţavnega pomena (Lapuh, 2012).
 MESTNA HIŠA IN REALKA
Mestna hiša stoji na novejšem Mestnem trgu in je bila zgrajena 1898 po načrtih Clemensa M.
Kattnerja in Gustava Adolfa Königa. Stavba daje videz secesijskega sloga s konca 20. stoletja,
a so na njej opazni tudi renesančni, gotski in klasicistični slog. Danes v njej domuje občinska
uprava (Kavčič, 2002). Občinsko stavbo je dogradil ţupan Dragotin Lapajne, ki je zasluţen,
da je Idrija leta 1901 dobila prvo slovensko realko. Realčna stavba je bila zgrajena leta 1903
po načrtih ljubljanskega arhitekta Karla Holynskega. Stavba je bila zgrajena v klasičnem
novorenesančnem slogu in najsodobneje opremljena. To je bila v času avstrijske nadvlade tudi
zmaga slovenskega učnega jezika, ki je nadvladal nad nemškim. Nad glavnim vhodom stoji
doprsni kip matematika Jurija Vege, po katerem se šola imenuje še danes. Leta 2008 je bila
stavba v celoti obnovljena in še naprej sluţi izobraţevanju, saj se v njej nahaja Gimnazija
Jurija Vege Idrija (Lutman, 2010).
 CERKEV SVETE TROJICE
Cerkev sv. Trojice stoji na mestu, kjer naj bi škafar leta 1490 odkril ţivo srebro. Prva cerkev
je bila tam postavljena ţe leta 1500 in je bila lesena ter pozneje pozidana. V 16. stoletju so jo
začasno upravljali protestanti. Ko so v 17. stoletju zastala dela pri gradnji osrednje ţupnijske
cerkve svete Barbare, so prenovili cerkev svete Trojice. V nadaljnjih stoletjih je bila cerkev
večkrat prepuščena sama sebi in namenjena rušenju, nazadnje ob koncu 19. stoletja, ko jo je
pred rušenjem obvaroval ljubljanski škof Anton Alojzij Wolf, idrijski rojak. Cerkev je bila v
letih 1981–1984 obnovljena po načrtih arhitekta Franceta Kvartnika, ki ji je vrnil avtentične
lastnosti predvsem v notranjosti. Prezbiterij pa krasijo vitraţi Lojzeta Čemaţarja, ki je zdruţil
biblijsko in idrijsko tematiko, v kateri nastopajo ruda, rudarska špica in karbidovka (Kavčič,
2002).
8. VPLIV VPISA DEDIŠČINE NA SEZNAM SVETOVNE DEDIŠČINE UNESCA NA
TURIZEM
Ali je vpis na Unescov Seznam svetovne dediščine sam po sebi dovolj za povečanje
turističnega obiska na nekem območju? Ali vpis na Seznam prinese izboljšanje turistične
infrastrukture, primeren načrt upravljanja dediščine in boljšo prepoznavnost na trgu? To so
vprašanja, na katera bom s pomočjo pridobljenih podatkov poskušal odgovoriti v
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nadaljevanju. V primeru Macaa in Škocjanskih jam (Poglavje 5.3) se je pokazalo, da sam vpis
na Seznam še ne prinaša pozitivnih turističnih trendov in da je število obiskovalcev naraščalo
v daljšem časovnem obdobju, padci pa so bili posledica zaostrenih gospodarskih razmer na
svetovnem trgu ter zaostrene politične situacije. Analiziral bom tako skupen turistični obisk
kot obisk po posameznih turističnih znamenitostih. Preveril bom tudi nastanitvene
zmogljivosti in razvoj ostale turistične infrastrukture.
8.1. TURISTIČNI OBISK
Idrijo letno obišče pribliţno 30.000 turistov. Največjega števila obiskovalcev sta deleţna
Antonijev rov in Mestni muzej Idrija. Največ je enodnevnih gostov, večdnevni so predvsem
tujci, in sicer od maja do septembra. Njihovo število je največje v času Festivala idrijske
čipke, ki poteka konec junija (Rupnik, Pellis, Gorjup Kavčič, 2011). Opozoriti je potrebno, da
podatki pridobljeni s strani Turistično informacijskega centra Idrija in Mestnega muzeja
Idrija, v času pisanja zaključne seminarske naloge, za leto 2014 niso bili popolni. Mestni
muzej Idrija je razpolagal s podatki o obiskanosti, vseh znamenitosti pod njihovim
upravljanjem, do 24. novembra 2014 (Poglavje 8.1.2). Statistika o prihodih turistov (Poglavje
8.1.1), pridobljena s strani TIC-a, vsebuje podatke do konca meseca septembra leta 2014.
Podatki o številu obiskovalcev TIC-a (Poglavje 8.1.1) in o številu nočitev v obdobju 2003–
2014 (Poglavje 8.1.3) pa so zbrani do konca oktobra leta 2014.
8.1.1 SKUPNO ŠTEVILO OBISKOVALCEV PRED IN PO VPISU NA SEZNAM
UNESCA
Poleg števila turistov v občini me zanima tudi razmerje med domačimi in tujimi turisti.
Spodnji podatki (Grafikon 4) kaţejo, da je bilo le v letih 2010, 2011, 2012 in 2013 več
domačih kot tujih turistov, čeprav o prevladi tujih turistov v ostalih letih ne moremo govoriti,
saj je deleţ enih in drugih pribliţno izenačen. Iz spodnjega grafikona ugotavljam, da ne
moremo govoriti ne o zmanjšanju ne o večanju števila prihodov turistov. Ugotovim lahko le,
da se je do leta 2012 število prihodov nekoliko povečalo, nato pa zopet sledi rahel upad, ki je
predvsem posledica manjšega števila prihodov domačih turistov. Število tujih turistov
stagnira. Izjema je leto 2011, ko je prišlo do nekoliko večjega upada, a z letom 2012 se zopet
poveča število prihodov tujih turistov. Glede na to, da je bila Idrija v tem letu vpisana na
Seznam svetovne dediščine, je to lahko eden izmed glavnih razlogov za porast. Znano je, da
nekateri turisti namensko obiskujejo kraje in znamenitosti, ki so del svetovne dediščine. To je
v enem izmed intervjujev potrdila tudi direktorica Mestnega muzeja Idrija, ki je dejala, da je
Idrijo v letu 2013 obiskalo več individualnih turistov, ki so mesto obiskali izključno zaradi
Unescove dediščine (Močnik, 2013). Rast tujih turistov se je nadaljevala tudi v letu 2014, saj
so v grafikonu predstavljeni le podatki, zbrani do konca septembra, in ţe takrat je bil preseţen
prihod tujih turistov glede na leto 2013. Nasprotno pa število prihodov domačih turistov
beleţi upad. Kot je vidno v nadaljevanju, tudi število prenočitev turistov v zadnjem desetletju
ne kaţe na rast števila turistov.
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Grafikon 4: Prihod turistov v obdobju 2008‒2014: Občina Idrija

Vir Podatkov: SURS – turizem, 2014
Ker je opazen rahel porast prihodov tujih turistov, me je zanimala sestava tujih turistov glede
na drţavo prihoda. V pomoč so mi bili podatki obiska Turistično informacijskega centra
Idrija, ki te podatke beleţi (Tabela 2, Grafikon 5). Ponoven porast tujih obiskovalcev je
opaziti leta 2012, ko je bila dediščina ţivega srebra v Idriji vpisana na Seznam svetovne
dediščine. Največ tujih turistov prihaja iz Italije (8 %), Velike Britanije in Irske (6 %) ter
Francije (5 %). Sledijo turisti iz Nemčije in Avstrije (3 %) ter drţav Beneluksa (3 %). Turisti
iz Hrvaške in drţav Vzhodne Evrope predstavljajo 2 % deleţ, 1 % deleţ pa predstavljajo
turisti iz skandinavskih drţav in Švice. Madţarski in turisti iz območja nekdanje Jugoslavije,
razen Slovenije in Hrvaške, predstavljajo manj kot pol odstotni deleţ turistov, zato so tako v
tabeli (Tabela 2) kot v grafikonu (Grafikon 5) nakazani z 0 % deleţem. Kar 8 % obiska pa
predstavljajo turisti iz ostalih drţav, med katere so vključene Avstralija, Japonska, Kanada,
Nova Zelandija in Zdruţene drţave Amerike. Večina tujih turistov prihaja iz srednje in
zahodne Evrope ter sosednje Italije. Razlog za velik deleţ turistov iz Velike Britanije in Irske
gre verjetno iskati v dobrih letalskih povezavah med letališči v sosednji Italiji blizu slovenske
meje in letališči na Britanskem otočju. Za prikaz sestave tujih turistov glede na drţavo
prihoda bi lahko uporabil tudi podatke o turistih, ki prenočujejo v občini Idrija. Za podatke
obiska Turistično informacijskega centra Idrija sem se odločil, ker velik deleţ turistov v Idriji,
zaradi majhnega števila prenočitvenih kapacitet, ne prenočuje. Velik deleţ obiskovalcev, ki v
Idriji prenočijo, pa predstavljajo poslovni partnerji podjetij. Obiskanost TIC-a tako poda
realnejšo sliko obiskovalcev glede na drţavo prihoda. Kljub vsemu pa večjih razlik med
podatki o obisku TIC-a in prenočitvah turistov ni. Statistični urad Republike Slovenije navaja,
da je bilo leta 2013 kar 68 % prenočitev v Idriji ustvarjenih s strani domačih gostov. Večji je
tudi deleţ turistov iz Nemčije in Avstrije (6 %), Madţarske (1 %), vzhodne Evrope (3 %) in
drţav nekdanje Jugoslavije (2 %). Manjši pa je deleţ turistov iz Italije (5 %), Hrvaške (1 %),
Velike Britanije in Irske (1 %), Francije (2 %) in ostalih drţav (6 %). Podatki za turiste iz
ostalih drţav so tako po evidencah TIC-a kot Statističnega urada Republike Slovenije enaki.
Odstopanja med podatki niso velika. Razlika je največja pri francoskih obiskovalcih, ki jih je
po podatkih TIC-a 5 %, po podatkih SURS-a pa 2 % ter nemških in avstrijskih obiskovalcih,
ki jih je po podatkih TIC-a 3 %, po podatkih SURS-a pa 6 % (Prihodi in prenočitve …, 2015).
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Tabela 2: Obiskovalci TIC-a glede na drţavo prihoda za leto 2013
Slovenija

1744

62%

97

3%

210

8%

42

2%

4

0%

70

3%

163

6%

17

1%

141

5%

Vzhodna Evropa

49

2%

Skandinavija

16

1%

nekdanja Jugoslavija

13

0%

232

8%

2798

100%

Nemčija in Avstrija
Italija
Hrvaška
Madžarska
Beneluks
Velika Britanija in Irska
Švica
Francija

ostali
SKUPAJ

Vir: Obiskovalci TIC Idrija, 2014
Grafikon 5: Deleţ obiskovalcev TIC-a glede na drţavo prihoda za leto 2013

Vir podatkov: Obiskovalci TIC Idrija, 2014
Podatek, s katerim lahko delno opišemo gibanje števila obiskovalcev v Idriji, je tudi število
letnih obiskovalcev Turistično informacijskega centra Idrija. Turistično informacijski center v
Idriji nudi prvi stik turistov z novim okoljem in poda osnovne in tudi natančnejše informacije
o destinaciji. Delno lahko opiše gibanje turistov zato, ker se je njegova lokacija večkrat
spremenila in je bil informacijski center ţe zaradi same lokacije različno obiskan. Nazadnje se
je njegova lokacije zamenjala leta 2014, ko se je iz jaška Inzaghi preselil v stavbo v središču
mesta na Mestnem trgu. Stavba jaška Inzaghi je postavljena ob avtobusni postaji in pošti ter je
tako kar precej zakrita in odmaknjena od glavne ulice in neopazna za turiste. To se odraţa tudi
na obisku iz preteklih let, ki je bil razen leta 2008 pod 3000 obiskovalcev letno (Grafikon 6).
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V letu 2014 je bila nato pisarna preseljena na Mestni trg in kljub temu, da so v statistiko za
leto 2014 zajeti zgolj podatki do meseca oktobra se je število obiskovalcev pisarne glede na
leto 2013 skoraj podvojilo. Razlog je lahko ţe omenjena selitev na bolj opazno in dostopno
lokacijo in tudi večji obisk turistov v mestu, ki ga podkrepimo s podatki obiska drugih
turističnih zanimivosti, kjer se je obisk prav tako povečal. Teţko bi torej trdili, da je za večji
obisk pisarne turističnega centra zasluţen vpis na Seznam svetovne dediščine. Večjo vlogo pri
tem je imela selitev na novo, kot kaţe boljšo lokacijo, ki je turistom dostopnejša in imajo tako
moţnost pridobivanja prvih, osnovnih informacij o Idrijskem.
Grafikon 6: Število obiskovalcev TIC Idrija

Vir podatkov: Obiskovalci TIC Idrija, 2014
8.1.2. OBISK TURISTOV PO ZNAMENITOSTIH PRED IN PO VPISU NA SEZNAM
UNESCA
Objekti, ki so turistično zanimivi, se v Občini Idrija ne nahajajo zgolj v mestu Idrija, temveč
so razporejeni po celotnem ozemlju občine. Statistiko obiska vodijo upravljavci za vsako
turistično znamenitost posebej, saj si lahko tudi turisti ogledajo le ţelene znamenitosti. Sam se
bom osredotočil na objekte, ki so bili leta 2012 vpisani na Seznam svetovne dediščine pri
Unescu in za katere se beleţijo podatki obiska. Ti objekti so Grad Gewerkenegg, jašek
Frančiška, Rudarska hiša na Bazoviški 4, Antonijev rov in Kamšt. Poleg teh objektov so na
Seznam vpisani tudi številni drugi, ki pa niso namenjeni turističnemu obisku. Kanomeljske,
Brusove, Putrihove klavţe in klavţe na Idrijci so prosto dostopne in tako je njihov ogled
brezplačen, zato je tudi evidenca obiska nepopolna. Kot primer pa lahko navedem, da je leta
2013 klavţe obiskalo 18 turistov, od tega kar 17 domačih (Arhiv Mestnega muzeja Idrija,
2013). Podatki za leto 2014 so pri vseh znamenitostih zbrani do vključno 24. novembra. V
letu 2014 se je pričakoval povečan obisk vseh znamenitosti. Razlog naj bi bili slabi vremenski
pogoji (ţled, poplave), ki so onemogočali zunanje aktivnosti. Obiska v letu 2014 tako ne
moremo jemati kot napoved povečanja turističnega obiska tudi v prihodnje.
V grafikonu (Grafikon 7) je prikazan letni obisk Gradu Gewerkenegg med leti 1997 in 2014.
Grajska stavba spada med najbolj obiskane znamenitosti v občini. Razlogov za to je več. V
stavbi je poleg Mestnega muzeja Idrija tudi več razstavnih prostorov, ki z občasnimi
razstavami privabljajo dodatne obiskovalce. Iz spodnjega grafikona je razvidno, da je bil grad
najbolj mnoţično obiskan leta 1997, ko si ga je ogledalo kar 27.698 obiskovalcev. Dve leti
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pred tem je bila v gradu odprta stalna razstava Pet stoletij rudnika ţivega srebra in mesta
Idrije, ki je muzeju leta 1997 prinesla nagrado Evropskega muzejskega foruma za najboljši
evropski muzej industrijske in tehniške dediščine (Zgodovina, 2011). To je verjetno tudi
glavni razlog tako številčnega obiska. Število obiskovalcev je nato ţe v naslednjem letu
upadlo za okoli 3000 in se je v nadaljnjih letih le še zmanjševalo. Manjši porast je opaziti le v
letih 2011 in 2012. Leta 2012 je bila tehniška dediščina vpisana na Seznam svetovne
dediščine, vendar povečanja števila obiskovalcev ne gre pripisati temu dogodku, saj trenda
naraščanja v naslednjem letu ni več zaslediti. Kljub temu, da statistika za leto 2014 ni
popolna, pa gre slutiti, da se je obisk glede na leto 2013 nekoliko povečal, saj je objekt do
konca novembra obiskalo ţe 10.741 obiskovalcev. Po pogovoru s strokovnjaki Mestnega
muzeja gre to pripisati slabim vremenskim razmeram, ki so botrovale večjemu obisku
muzejskih zbirk v zaprtem prostoru. Obisk Gradu Gewerkenegg se je v slabih dvajsetih letih
več kot prepolovil.
Grafikon 7: Letni obisk v obdobju 1997‒2014: Grad Gewerkenegg

Vir podatkov: Arhiv Mestnega muzeja Idrija, 2014
Antonijev rov je bil za obiskovalce odprt 22. junija 1994. Ţe v slabega pol leta pa si je rov
ogledalo več kot 6000 obiskovalcev (Grafikon 8). Naslednje leto se je število turistov več kot
potrojilo in preseglo število 20.000. Naraščanje se je nato nadaljevalo do leta 1997, ko je rov
obiskalo 30.153 obiskovalcev, kar predstavlja najmnoţičnejši obisk v vseh letih odprtja
Antonijevega rova. Tako mnoţičen obisk lahko poveţemo z nagrado Evropskega muzejskega
foruma za najboljši evropski muzej industrijske in tehniške dediščine, ki jo je tega leta prejel
Mestni muzej Idrija, ki je tudi tej ustanovi prinesel skoraj 30.000 letnih obiskovalcev.
Povečan obisk muzeja je verjetno vplival tudi na večji obisk Antonijevega rova. Število
obiskovalcev se nato manjša vse do leta 2005, ko je rov obiskalo le 13.774 obiskovalcev. Ta
številka ne bi bila tako nizka, kljub temu verjetno manjša kot leta 2004, če rov v tem letu ne bi
bil zaradi sanacije zaprt kar dvakrat. Prvič v obdobju med 25. januarjem in 31. majem, drugič
pa v obdobju od 6. do 31. decembra. Drugi del sanacije se je nato nadaljeval še do 4. marca
leta 2006 (Število obiskovalcev, 2014). Če izvzamemo leto 2005, leto obnove, in leto 1994,
ko je bil rov odprt le pol leta, je najmanj turistov rudnik obiskalo leta 2010, ko je bil vpliv
svetovne gospodarske krize na turizem verjetno največji. Do leta 2012 je nato število
obiskovalcev zopet naraslo, a ne moremo potrditi, da je na večji obisk leta 2012 vplival vpis
na Seznam svetovne dediščine. Trend naraščanja se je namreč ţe naslednje leto ustavil, saj si
je Antonijev rov ogledalo več kot 500 turistov manj. Nobena izmed statistik za leto 2014,
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predstavljena v tem poglavju, še ni popolna. Pri vseh pa je bolj ali manj jasno, da se je v letu
2014 število obiskovalcev glede na leto 2013 povečalo. Tako lahko sklepamo, da se je tudi v
Antonijevem rovu število turistov glede na leto 2013 povečalo. Tudi tokrat lahko razloge
iščemo v slabih vremenskih razmerah, ki so oteţevale dejavnosti na prostem. Argument, da
dvig obiska ni posledica vpisa na Seznam svetovne dediščine, je tudi obisk v letu 2013, ki je
manjši od leta 2012. Vpliv vpisa na turistični obisk bi lahko potrdili le ob kontinuirani rasti
obiska Antonijevega rova od leta 2012 dalje.
Grafikon 8: Letni obisk v obdobju 1994‒2013: Antonijev rov

Vir podatkov: Število obiskovalcev Antonijev rov, 2014
Z beleţenjem obiska v Jašku Frančiške (Grafikon 9) je upravljalec pričel leta 1998, ko je tudi
zabeleţil največji obisk, 1085 obiskovalcev. Število obiskovalcev je nato le še leta 1999
preseglo število 1000, le v letih 2002, 2005 in 2009 pa je preseglo število 800 letnih
obiskovalcev. Leta 2003 si je območje jaška ogledalo 698 obiskovalcev, kljub temu, da je v
njem potekala obnova. Obiskanost jaška Frančiške kljub nekaterim izjemam v splošnem
upada in se je v šestnajstih letih zmanjšala za več kot polovico. Tudi po letu 2012 se upad
obiska nadaljuje. Obisk do vključno novembra je bil leta 2014 večji kot leta 2013 in se je ţe
pribliţal tistemu iz leta 2012, ko je znamenitost obiskalo 513 obiskovalcev. Čeprav se je
število obiskovalcev leta 2014 povečalo, pa tega verjetno ne gre pripisati Unescovi dediščini.
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Grafikon 9: Letni obisk v obdobju 1998 - 2014: Jašek Frančiške

Vir podatkov: Arhiv Mestnega muzeja Idrija, 2014
Naslednji grafikon (Grafikon 10) prikazuje gibanje letnega obiska Rudarske hiše na Bazoviški
4. Z beleţenjem obiska se je pričelo leta 2000, ko je hišo obiskalo najmanj turistov, zgolj 452.
Tako nizek obisk je lahko posledica odmaknjenosti hiše, saj ni vidna z glavnih mestnih ulic.
Največji obisk je bil nato zabeleţen ţe leta 2001, ko si je hišo ogledalo 1368 obiskovalcev. V
naslednjih letih je opaziti obdobja padanja in rasti obiska. Ni določenega trenda, iz katerega bi
lahko razbrali, zakaj obisk med leti niha. V splošnem pa se je obisk rahlo zmanjšal, a ne v
takšni meri kot v jašku Frančiške in Gradu Gewerkenegg.
Grafikon 10: Letni obisk v obdobju 2000 - 2014: Rudarska hiša

Vir podatkov: Arhiv Mestnega muzeja Idrija, 2014
Kontinuirano spremljanje obiska kamšti se je pričelo leta 1998 (Grafikon 11). Prvi podatki pa
so na voljo ţe za leto 1954, ko si je objekt ogledalo 200 ljudi, ter nato še za leta 1954, 1979,
1988 in 1991. Do leta 1991 se je število povečalo na več kot 600 obiskovalcev letno. Višek
obiska je bila zabeleţen leta 2000, ko si je kamšt ogledalo 5071 obiskovalcev, nato pa je
število obiskovalcev pričelo upadati. Največji upad obiska je v obdobju med leti 2000 in
2004. Leta 2005 je obisk nekoliko narasel, a je ţe v naslednjih letih ponovno padel na okoli
39

2800 letnih obiskovalcev. V zadnjem desetletju in pol se je obisk več kot prepolovil in tudi po
letu 2012 ni zaznati rasti, če ne upoštevamo leta 2014, ki, kot ţe omenjeno, odstopa zaradi
vremenskih dejavnikov.
Grafikon 11: Letni obisk v obdobju 1998 - 2014: Kamšt

Vir podatkov: Arhiv Mestnega muzeja Idrija, 2014
8.1.3. ANALIZA ŠTEVILA VSEH PRENOČITEV
Idrijo večinoma obiščejo enodnevni obiskovalci, ki si ogledajo turistične znamenitosti.
Večdnevnih obiskovalcev je manj. Delno lahko za to razloge iščemo v razmeroma skromni
ponudbi nastanitvenih zmogljivosti, delno pa v še preslabem oglaševanju Idrijskega kot
turistične destinacije. V primeru, da se skupina turistov na območju Idrije zadrţuje več dni, si
jih večina za mesto nastanitve izbere Cerkno v sosednji občini, saj je v tamkajšnjem hotelu
moţna nastanitev večjega števila turistov. Posledica manjšega števila nastanitvenih
zmogljivosti je tudi manjše število nočitev. V zadnjem desetletju je bilo največje število
nočitev leta 2006, ko je bilo statistično zavedenih 14.951 nočitev (Grafikon 12). Število
nočitev se je v treh letih, od leta 2003 do 2006, povečalo za več kot 10.000, nato pa se je do
leta 2010 zmanjšalo na 7581 nočitev letno. Do leta 2013 je število nočitev zopet naraslo na
več kot 13.000. Vključeni podatki za leto 2014 upoštevajo nočitve do konca oktobra. Zaradi le
delnih podatkov je teţko reči ali se je število nočitev do konca leta 2014 pribliţalo ali celo
preseglo tiste iz leta 2013. Zagotovo pa lahko potrdim, da vpis Idrije na Unescov Seznam
svetovne dediščine ni ključen za večje število nočitev. Ţe v preteklih letih se je izkazalo, da ni
določenega trenda rasti nočitev, ampak rasti vedno sledi upad. Razlog za zadnjo rast števila
prenočitev po letu 2010 lahko delno pripišemo tudi izgradnji Hotela Joţef, ki pa je v večini
namenjen za poslovne goste Koncerna Kolektor, ki je tudi lastnik hotela.
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Grafikon 12: Število nočitev v obdobju 2003–2014: Občina Idrija

Vir podatkov: Obiskovalci TIC Idrija, 2014
Naslednji grafikon (Grafikon 13) podpre razmišljanje, da velik deleţ prenočitev ustvarijo
poslovni partnerji podjetji. Večino nočitev v vseh mesecih, razen julija, opravijo domači
gostje. Število nočitev domačih gostov je relativno enakomerno razporejeno preko celega leta,
opazen pa je upad v mesecih juliju in avgustu. Gre za čas dopustov, ko obiska poslovnih
gostov zaradi začasne ustavitve dela v tovarnah ni. Prav v poletnih mesecih pa se poveča
prihod tujih turistov, ki pridejo v Idrijo (tudi) z namenom ogleda kulturne in tehniške
dediščine. Podatki tako kaţejo na to, da je večina domačih turistov, ki v Idriji prenočujejo,
predvsem poslovnih gostov, katerih obisk je najmanjši v poletnih mesecih, a je preko leta
relativno enakomeren. Tuji gostje pa prevladujejo v poletnih mesecih, kar kaţe na to, da Idrijo
obiščejo kot turisti v okviru potovanj, ki jim predstavljajo pomembno prostočasno dejavnost.
Grafikon 13: Število prenočitev turistov po mesecih v letu 2013: Občina Idrija

Vir podatkov: SURS – turizem, 2015
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8.2. RAZVOJ TURISTIČNE INFRASTRUKTURE IN PONUDBE
Turizem velja za eno najhitreje rastočih gospodarskih panog v svetovnem merilu. Rast je
nekoliko okrnila gospodarska kriza. Del turistov si prizadeva pridobiti tudi Idrija, ki pa s
sedanjo turistično infrastrukturo ne igra pomembnejše vloge v tej panogi.
Eden izmed problemov idrijskega turizma, ki ga lahko izpostavim, je prometna infrastruktura.
Geografska lega v veliki meri botruje slabemu stanju prometne infrastrukture. Dostop iz
osrednje Slovenije je kljub posodobitvam v relativno slabem stanju. Za slabih 60 kilometrov
poti iz Ljubljane je potrebna kar ena ura voţnje. Tudi prometnice do ostalih regionalnih
središč (Postojna, Nova Gorica, Tolmin, Škofja Loka) so potrebne obnove in posodobitev. V
zadnjih letih je bilo veliko denarja vloţenega v obnovo drţavne ceste med Godovičem in
Idrijo, ki pa kljub vsemu ostaja nevarna in ozka. Nadaljevanje te ceste proti Tolminu pa je z
vidika varnosti še slabše. V letu 2013 se je pričela rekonstrukcija ceste med Bačo in Dolenjo
Trebušo, ki naj bi bila končana v drugi polovici leta 2015 (Rekonstrukcija ceste, 2014). Kljub
temu, da gre za drţavno cesto v občini Tolmin, pa bo obnova povečala varnost udeleţencev in
povečala prometni pretok. Na obnovo bo še vedno čakal odsek od Dolenje Trebuše do Ţelina
in naprej do Idrije. Prav tako je obnove potrebna cesta Idrija–Ţiri, ki jo je ob deţevju oktobra
leta 2014 zasulo več zemeljskih plazov in tako je bila povezava na Gorenjsko stran nekaj časa
povsem prekinjena. V boljšem, a še vedno v ne povsem zadovoljivem stanju je cesta
Godovič–Črni Vrh–Col–Ajdovščina, ki je pomembna povezava z Vipavsko dolino.
Idrijsko hoče postati razvita turistična destinacija. Če se bo zadovoljila zgolj z enodnevnimi
obiskovalci, bo ta cilj le teţko dosegla. Pomemben dejavnik, ki prispeva k temu, da se turisti
nekje zadrţijo več dni, so prenočitvene zmogljivosti. V Idriji so nastanitveni objekti razpršeni
in premalo kakovostni. Gre predvsem za ponudbo leţišč v sklopu gostinskih obratov ali kot
penzioni. Nastanitev višje kategorije ponujata le dva ponudnika, to sta Hotel Kendov dvorec v
Spodnji Idriji in leta 2010 zgrajen Hotel Joţef v Idriji. Oba objekta sta v lasti multinacionalnih
podjetij, prvi Hidrie in drugi Kolektorja. V prvi vrsti sta namenjena bivanju poslovnih
partnerjev omenjenih podjetij. Glavni oviri, da bi bila objekta privlačnejša za mnoţičnejši
turizem, sta visoka cena in dokaj majhno število nočitvenih kapacitet. Občina ne razpolaga z
velikim številom nastanitev. Od leta 2008 do leta 2013 se je število leţišč povečalo le za 65.
Večina teh leţišč je v ţe omenjenem Hotelu Joţef. Iz grafikona je razvidno (Grafikon 14), da
se število sob in leţišč v zadnjih letih ne povečuje, temveč ostaja na pribliţno enaki ravni.
Povečanje števila sob in leţišč je bilo le med letoma 2008 in 2010, od takrat dalje pa se
vzdrţuje obstoječe kapacitete.
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Grafikon 14: Število sob in leţišč v obdobju 2008‒2013: Občina Idrija

Vir podatkov: SURS – turizem, 2014
Občina Idrija se sooča tudi s teţavo spremljanja in registracije nočitvenih kapacitet. Obstajajo
namreč razlike v podatkih o nastanitvenih kapacitetah, ki so podane na spletni strani
Statističnega urada in med podatki, ki jih posreduje Turistično informacijski center Idrija.
Statistični urad tako navaja, da je bilo leta 2011 v občini 364 leţišč, medtem ko je bilo po
podatkih Turistično informacijskega centra Idrija istega leta 22 ponudnikov nastanitev s 384
leţišči (Nastanitve TIC Idrija, 2014). Čim prej bo potrebno poskrbeti, da se poenoti evidenco
nastanitvenih zmogljivosti, saj bo v tem primeru tudi laţje načrtovati nadaljnjo smer
turističnega razvoja. V občini Idrija se v zadnjem obdobju, razen Hotela Joţef, ki je v lasti
Kolektorja, ni gradilo večjih nastanitvenih objektov. Večja pridobitev je Hostel Idrija s 43
posteljami, ki je bil odprt leta 2011 in je urejen v stavbi bivšega dijaškega doma. Leta 2011 je
občinski svet sprejel sklep o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija, v katerem je
zapisano, da je območje nekdanjega rudniškega kompleksa Kajzer primerno in tako tudi
namenjeno za izgradnjo hotela. Izgradnji hotela bo sledila tudi ureditev mestnega predela
Mejca (Odlok o Občinskem, 2014). Terminski plan izgradnje hotela ni podan.
Od vpisa na Seznam svetovne dediščine se je spremenil tudi program upravljanja z dediščino.
Pred tem so bile znamenitosti upravljane s strani več upravljavcev. Ker Unesco zahteva, da se
upravljanje poenoti, je bil v Idriji ustanovljen Center za Idrijsko dediščino, ki bo skrbel za
enotno upravljanje dediščine, natančneje deloval bo kot vmesni člen med vsemi upravljavci
dediščine. Kljub temu, da delovanje centra še ni povsem zaţivelo, saj je zaradi birokratskih
ovir pričel z delovanjem šele leta 2014, je pripravljena osnova, da se z dediščino v nadalje
ustrezno upravlja.
Idrija je, kljub manj obseţnemu oglaševanju destinacije, v zadnjem desetletju prejšnjega
tisočletja dosegla večji turistični obisk, kot ga zabeleţi danes. Kljub temu, da je Idrija ţe
vključena v nekatere regionalne projekte oglaševanja, kot je Smaragdna pot, pa je bila vse
premalo prisotna na turističnem trgu. Z beleţenjem turističnega obiska in analizami, ki jih bo
Turistično informacijski center opravil, bo laţje načrtovati nastop na trgu in izbrati ciljno
skupino turistov, ki bi jih ţeleli privabiti v Idrijo. Napredek pri oglaševanju je bil storjen leta
43

2013, ko je bila vzpostavljena nova spletna stran Visit Idrija, ki na enem mestu ponuja vse
informacije, ki jih turist potrebuje. Stran deluje na spletnem naslovu: www.visit-idrija.si/si/.
Turistično zanimivi objekti so razpršeni po vsej Idriji in občini, kar zahteva dobro orientacijo
v prostoru. Občina Idrija je ţe v preteklosti skrbela, da so bile poti do glavnih znamenitosti
označene, nekje bolje kot drugje. V letu 2011 je bilo postavljenih 13 večjih informativnih
tabel, ki podajo osnovne informacije o nekem območju v občini. Natančnejših usmerjevalnih
tabel pa ni bilo na vstopu z glavne prometnice v mesto Idrija. Informativne table, ki turista
usmerjajo k ţelenemu cilju, so bile postavljene šele leta 2014. Pomembna je tudi selitev
prostorov Turistično informacijskega centra leta 2014 na Mestni trg, kjer je so prostori večji
in omogočajo bolj raznoliko ponudbo brošur in informacij. Center pa je tudi dostopnejši.
Idrija nikoli ni imela resnejših teţav z brezposelnostjo, saj sta tako Kolektor kot Hidria
zaposlovala večino prebivalstva. To je verjetno eden izmed razlogov, da se tudi turistična
ponudba ne razvija, kot bi si ţeleli. Posamezniki niso bili zainteresirani, da bi se pričeli
ukvarjati s turistično dejavnostjo, saj je bil zasluţek negotov, tako se tudi prebivalci mesta in
občine Idrija niso poistovetili s turizmom.
Slika 8: Nov smerokaz ob glavni cesti postavljen leta 2014

Avtor: Andrej Bončina, 2014
Po vpisu na Seznam svetovne dediščine pri Unescu, se je v Idriji prebudila tudi ţelja po
izboljšanju turistične ponudbe na vseh ravneh. Deloma so bili upravljavci dediščine in občina
v to prisiljeni s strani Unesca, deloma pa so sami začutili priloţnost, ki jo ta vpis ponuja.
Nekoliko je k zgoraj opisanemu razvoju turistične infrastrukture prispeval prav vpis na
Unescov Seznam, a ne moremo trditi, da je to glavni razlog. Prostora za napredek je namreč
še ogromno, predvsem na področju prometne infrastrukture, nočitvenih kapacitet, skupnega
nastopa na trgu in ponudbe, ki bi obiskovalce na Idrijskem zadrţala za več dni.
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8.3. UPRAVLJANJE Z UNESCOVO DEDIŠČINO
Na Seznam svetovne dediščine je v občini Idrija vpisanih 79 enot kulturne dediščine, od tega
45 v oţjem območju in 34 v vplivnem območju spomenikov. Struktura lastništva je z vidika
upravljanja spomenikov zelo zahtevna. Največji deleţ je zasebnih lastnikov, kar 41 %, 32 %
zavarovanega območja je last lokalne skupnosti, 23 % ozemlja je v lasti cerkve in 4 % v
drţavni lasti (Heritage of Mercury …, 2014). Z vpisom dediščine na Seznam svetovne
dediščine se je Idrija zavezala, da bo to dediščino tudi ustrezno varovala. Ţe v pogojih za vpis
je zapisano, da je dediščina lahko uvrščena na Seznam svetovne dediščine le v primeru, ko je
doseţen ustrezen nivo varovanja na lokalnem in drţavnem nivoju. Tako je Idrija ţe leta 1986
poskrbela, da je večino dediščine, ki je bila uvrščena na Unescov Seznam, razglasila za
spomenik lokalnega pomena in tudi predpisala reţim varovanja (Dizdarević, 2014). Odlok o
razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju
Občine Idrija se nahaja v Uradnem listu SRS, št. 16/86, 17/88 in v Uradnem listu RS, št.
56/93, 45/97, 131/03, 45/07, 115/07 (Naravna in kulturna dediščina, 2014). Republika
Slovenija je spomenike tehniške dediščine za spomenike drţavnega pomena razglasila v dveh
obdobjih. Prve leta 2001, ko so bili za spomenike drţavnega pomena razglašeni Antonijev
rov, Grad Gewerkenegg, Joţefov jašek, Frančiškov jašek, topilnica rudnika ţivega srebra,
Rudniški magazin, Rudniško gledališče, Rudarska hiša na Bazoviški 4, kamšt z vodnim
kanalom in jezom ter Belčne klavţe. Leta 2008 je bil seznam dopolnjen z Idrijskimi,
Kanomeljskimi in Putrihovimi klavţami (Dizdarević, 2014). Dediščina je na drţavnem nivoju
zavarovana z Odlokom o razglasitvi tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne
spomenike drţavnega pomena, Uradni list RS, št. 66/01, 55/02, 16/08, 20/09 (Naravna in
kulturna dediščina, 2014). Ob razglasitvi dediščine za spomenik se od lastnika spomenika
pričakuje, da spomenik varuje, ohranja, obnavlja in vzdrţuje. Če je mogoče, mu odlok nalaga,
da je spomenik tudi javno dostopen. Zakon o varstvu kulturne dediščine v Republiki Sloveniji
pa predpisuje tudi izdelavo načrta upravljanja spomenika in vplivnega območja, kjer se
določijo strateške in izvedbene usmeritve za celovito ohranjanje spomenika. Za namen
varstva in upravljanja dediščine ţivega srebra v Idriji je bilo sprejetih ţe več zakonov, uredb,
sklepov in odlokov. Med njimi so: Zakon o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku
ţivega srebra Idrija, Zakon o rudarstvu, Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
preoblikovanju podjetja Rudnika ţivega srebra Idrija, Sklep vlade o pričetku postopka
likvidacije Rudnika ţivega srebra Idrija d.o.o., Sklep Vlade RS o ustanovitvi javnega zavoda
Center za upravljanje z dediščino ţivega srebra Idrija (Dizdarević, 2014). Poleg omenjenih
zakonov je Slovenija v preteklosti sprejela več mednarodnih konvencij, v katerih se zavezuje
k ohranjanju vseh vrst kulturne in naravne dediščine (Heritage of Mercury …, 2014).
Ukrepi za upravljanje dediščine ţivega srebra morajo biti celoviti, strokovni in odgovorni.
Pomembna deleţnika pri upravljanju dediščine v Idriji sta Mestni muzej Idrija in Rudnik
ţivega srebra Idrija v likvidaciji. Območje rudnika neposredno upravlja drţava, saj je leta
1978 prevzela vse dejavnosti v zvezi z zapiralnimi deli rudnika: zapiranje, sanacija in
vzdrţevanje ter tudi financiranje. V pomoč pri upravljanju in vzdrţevanju dediščine so
lokalnim akterjem tudi institucije na drţavnem (Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenija) in regionalnem nivoju (Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenija – enota Nova Gorica). Dediščina v občini Idrija je bila in bo financirana po veljavni
zakonodaji, ki ureja financiranje občin, lokalne skupnosti in kulturne dediščine, ta osnovna
sredstva pa se bodo poskušala dopolnjevati s sredstvi, pridobljenimi z razpisov na ravni
drţave, regije ali v mednarodnih v programih, kot je INTERREG. Občina Idrija vsako leto za
ohranjanje kulturne dediščine nameni med 8 % in 15 % letnega proračuna. Objekti, s katerimi
upravlja Mestni muzej Idrija, so vzdrţevani tako z denarjem, ki ga ustanova dobi s pobranimi
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vstopninami, kot z denarjem, ki ga vsakoletno dobi od Ministrstva za kulturo Republike
Slovenije. Ministrstvo tudi financira strokovni kader, ki je zaposlen v Mestnem muzeju Idrija.
Objekti, ki so v lasti Rudnika ţivega srebra Idrija in posledično upravljani s strani drţave, v
preteklih letih niso bili deleţni velike finančne podpore (Heritage of Mercury …, 2014).
Dediščina je bila, kot je razvidno, do sedaj upravljana s strani več upraviteljev. Ţe v
nominaciji se je Idrija zavezala, da bo prešla na model skupnega upravljanja dediščine ţivega
srebra. S tovrstnim upravljanjem se bodo določili normativi in odnosi med posameznimi
lastniki in upravljavci. Glavni cilji skupnega upravljavca dediščine so: varovanje, zaščita in
ohranjanje dediščine; izobraţevanje in raziskovanje; obveščanje javnosti; interpretacija,
prezentacija, promocija in trţenje dediščine; upravljanje blagovne znamke UNESCO Idrija;
razvoj izdelkov in storitev, povezanih z dediščino ţivega srebra (Dizdarević, 2014).
Leta 2011 je Vlada Republike Slovenije ustanovila javni zavod Center za upravljanje z
dediščino ţivega srebra Idrija, ki bo poskrbel za celovito in trajnostno upravljanje in
ohranjanje kulturne in naravne dediščine, uvrščene na Unescov Seznam svetovne dediščine.
Nerešena vprašanja v povezavi z likvidacijo Rudnika ţivega srebra Idrija, menjave vlad in
objektivne okoliščine so botrovale, da center v letu 2012 ni zaţivel. Potrebne so bile
dopolnitve in spremembe sklepov o ustanovitvi zavoda in januarja 2014 je Center za
upravljanje z dediščino ţivega srebra Idrija pričel z delovanjem. Naloga Centra je izdelava
upravljavskega načrta dediščine, ki bo sledil načelom konvencije Unesco svetovne dediščine.
Da bo Center upravičil svojo ustanovitev, mora opravljati naslednje dejavnosti: koordinirati
celovito in trajnostno upravljanje dediščine ţivega srebra v Idriji; sodelovati z drugimi
upravljavci dediščine (Mestni muzej Idrija, Rudnik ţivega srebra Idrija – v likvidaciji);
vzdrţevati nepremično dediščino ţivega srebra, v povezavi z dediščino izvajati raziskovalno
dejavnost; načrtovati, voditi in izvajati razvojne projekte ter dediščino pribliţati javnosti. V
Idriji so leta 2012 testni sporazum o skupnem upravljanju z dediščino ţivega srebra podpisali
Center za idrijsko dediščino, Gimnazija Jurija Vege Idrija – Čipkarska šola Idrija, Idrijskocerkljanska razvojna agencija, Krajevna skupnost Mesto Idrija, Komunala Idrija, Mestni
muzej Idrija, Občina Idrija, Rudnik ţivega srebra Idrija d.o.o.- v likvidaciji. Deleţniki so se
zavezali, da bodo pripravili enotni načrt upravljanja, ki zajema vsebine, kot jih predvideva
Unesco v svojih dokumentih, da bodo podjetno sodelovali na srečanjih in sestankih ter da
bodo dopolnjevali načrt upravljanja z rešitvami, ki se bodo v času njegove testne izvedbe
pokazale za dolgoročno potrebne (Dizdarević, 2014).
Čeprav gre pri tej nominaciji in vpisu za fizično ločeni območji, Unesco predvideva tudi
skupno telo upravljanja obeh območji. S tem razlogom se je leta 2013 oblikoval Mednarodni
koordinacijski odbor Idrija – Almadén, ki se bo zavzemal za varovanje in ohranjanje
dediščine ţivega srebra, nadzoroval stanje dediščine, prepoznaval univerzalne vrednote in
sprejemal priporočila za usklajeno upravljanje dveh fizično ločenih območij. Ena izmed
njegovih osrednjih nalog je tudi pripravljanje Periodičnega poročila, ki ga mora nominacija
predloţiti Svetovnemu centru za dediščino v Parizu (Dizdarević, 2014).
Postavljene so osnovne smernice upravljanja dediščine ţivega srebra v Idriji, ki naj bi
zagotovile prepoznavnost in razvoj območja tehniške dediščine. V pomoč bo upravljavcem
tudi Načrt upravljanja območja za ohranjanje kulturne dediščine, ki bo rezultat projekta
CHERPLAN, v katerem sodeluje tudi Občina Idrija. Projekt se bo končal konec leta 2014 in
bo podal usmeritve za usklajeno upravljanje dediščine, vpisane na Unesco Seznam svetovne
dediščine (Dizdarević, 2014).
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9. SKLEP
Turizem je ena največjih svetovnih gospodarskih panog, ki prispeva k ekonomski razvitosti in
razvoju drţave ali regije. Veliko drţav tako poudarja razvoj turizma kot svojo strateško
razvojno usmeritev. Občina Idrija ima bogato naravno, kulturno in tehniško dediščino, ki je
osnova, da postane turizem v Občini Idrija ena izmed najmočnejših gospodarskih panog. Do
tega pa ne bo prišlo brez izoblikovanja Idrije kot pomembne turistične destinacije in
povezovanja ponudnikov turističnih produktov. Odkritje ţivega srebra leta 1490 je razlog, da
se je območje današnje Idrije pričelo razvijati. Razvoj in rast mesta sta bila odvisna od
uspešnosti Rudnika ţivega srebra Idrija. Turistična ponudba mesta Idrije temelji na kulturni in
tehniški dediščini kot posledica petstoletnega rudarjenja. Poleg tega pa okolica ponuja tudi
moţnosti za razvoj in ponudbo kopice rekreacijskih dejavnosti.
V tej nalogi smo se osredotočili na kulturno in tehniško dediščino, ki je bila leta 2012 vpisana
na Unescov Seznam svetovne dediščine. Gre za dediščino, ki obsega dediščino rudnika in
rudarjenja v najširšem pomenu. Večina spomenikov se nahaja v jedru mesta Idrija, zunaj
njega so le topilnica, kamšt in vse štiri klavţe. Območje, ki je bilo 30. 6. 2012 vpisano na
Unescov Seznam svetovne dediščine, zajema: ceste v Idriji, ki so povezane z rudniškimi
obrati, in skladišča kot začetne točke trgovskih poti; izhodišča trgovskih poti, ki so jih
uporabljali za prevoz ţivega srebra v različnih obdobjih; staro mestno jedro Idrije s stavbami,
ki pričajo o rudarski zgodovini mesta, kot so: mestna hiša, realka, grad Gewerkenegg,
rudniške hiše, rudniško gledališče in skladišče, stari mestni trg itd.; klavţe na Idrijci, Belci in
Kanomljici v bliţnjih gozdovih; širša okolica rudnika in mesta. Skupno je tako na Seznam
svetovne dediščine v občini Idrija vpisanih 79 enot kulturne dediščine, od tega 45 v oţjem
območju in 34 v vplivnem območju spomenikov. Lastništvo ozemlja, na katerem se nahajajo
spomeniki, je z vidika upravljanja zahtevno. Največji deleţ je zasebnih lastnikov, kar 41 %,
32 % zavarovanega območja je last lokalne skupnosti, 23 % ozemlja je v lasti Cerkve in 4 % v
drţavni lasti. O začetku varovanja dediščine v Idriji lahko govorimo ţe od konca druge
svetovne vojne, ko so ob tedanji modernizaciji rudnika načrtno ohranili stare stroje in
naprave. Nato je leta 1952 skrb nad upravljanjem tehniške dediščine prevzel Muzejski odbor,
ob ustanovitvi Mestnega muzeja Idrija, leta 1953 pa je upravljanje prevzela omenjena
ustanova. Muzej je v naslednjih letih poskrbel za ohranjanje in restavracijo tako strojne
opreme kot stavbne dediščine. Večina objektov je bila obnovljenih in restavriranih ţe v
devetdesetih letih 20. stoletja, ko so bili tudi odprti za turistični obisk. To je dokaz, da je bila
dediščina dobro ohranjena in so bili potrebni le manjši posegi za namen prikaza dediščine v
turistične namene. Kot zadnje so bile leta 2005 obnovljene Kanomeljske klavţe, vodni kanal
Rake pa na primer še danes sluţi kot kanal za dotok vode v malo hidroelektrarno. Edini
objekt, ki še čaka na prenovo, je stavba topilnice, ki pa naj bi bila za obiskovalce v
prenovljeni podobi odprta v letu 2015. Idrija je ţe leta 1986 poskrbela, da je večino dediščine,
ki je bila uvrščena na Unescov Seznam, razglasila za spomenik lokalnega pomena in tudi
predpisala reţim varovanja. Republika Slovenija pa je nato spomenike tehniške dediščine za
spomenike drţavnega pomena razglasila v dveh obdobjih, prve ţe leta 2001, druge pa v letu
2008. S pomočjo zapisanega lahko potrdimo prvo hipotezo, ki govori o tem, da je kulturna
dediščina relativno dobro ohranjena zaradi načrtnega ohranjanja za namen turističnega
prikaza.
Občina Idrija pričakuje zaradi vpisa na Seznam svetovne dediščine povečan turistični obisk,
zato me je zanimalo, ali se je število turistov po vpisu na Seznam Unesca povečalo. Primera
Macaa in Škocjanskih jam pokaţeta, kakšen je moţen vpliv vpisa na Seznam Unesca. Avtorji
na primeru Macaa zaključijo, da je vpis na Seznam Unesca dobra podlaga za privabljanje
turistov, ki pa je imel v Macau le blag in kratkotrajen učinek. Bolj kot vpis na Seznam
svetovne dediščine je na povečanje turističnega obiska vplivala razvita ostala turistična
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infrastruktura in ponudba. Pri Macau gre za primer specifičnega turističnega območja.
Rezultati bi bili lahko drugačni na območjih, kjer je vpis na Seznam Unesca spodbudil
turistično dejavnost in se je zavoljo tega tudi povečal obisk. Število gostov v parku
Škocjanske jame se je le leto po vpisu na Seznam svetovne dediščine še povečalo. Nato pa je
sledil upad, ki je trajal vse od leta 1988 do leta 1991. Iz podatkov tako lahko ugotovimo, da
imajo na obisk Škocjanskih jam velik vpliv mednarodni turistični tokovi. Obdobje upada
obiska Škocjanskih jam namreč sovpada z obdobjem politične nestabilnosti na območju
celotnega Balkana. Šele po zaslugi umiritve političnih razmer na območju nekdanje
Jugoslavije in po obnovitvi turističnih tokov iz severa proti jadranski obali je obisk
Škocjanskih jam ponovno pričel naraščati. Pomembno vlogo sta pri tem odigrala tudi
oglaševanje in daljša kontinuirana prisotnost na trgu, nikakor pa ne zgolj vpis na Unescov
Seznam svetovne dediščine. Občino Idrija letno obišče pribliţno 30.000 turistov, deleţ tujih in
domačih prihodov turistov je pribliţno enak, le v letih 2010, 2011, 2012 in 2013 je bilo
občutno več domačih turistov. Po letu 2012 je opazna rast prihoda tujih turistov, ki jo lahko
pripišemo prav načrtnemu obisku krajev z Unescovo svetovno dediščino. Podrobneje je bil
analiziran tudi obisk naslednjih objektov, ki so uvrščeni na Seznam svetovne dediščine: Grad
Gewerkenegg, jašek Frančiške, Rudarska hiša na Bazoviški 4, Antonijev rov in Kamšt. Obisk
znamenitosti se je glede na desetletje nazaj prepolovil, splošnih trendov za vsako leto posebej
pa ne moremo podati. Najbolj se je zmanjšal obisk Gradu Gewerkenegg, ki ga je leta 1997
obiskalo 27.698, leta 2014 pa kljub nepopolni statistiki le še 10.741 obiskovalcev. Tudi obisk
Antonijevega rova se je od leta 1997 zmanjšal za skoraj polovico s 30.153 na 18.110
obiskovalcev v letu 2014. Pribliţno polovičen upad obiska se pojavi tudi pri ostalih
znamenitostih: jašek Frančiške s 1086 leta 1998 na 466 leta 2014, Rudarska hiša s 1368 leta
2000 na 882 leta 2014 in Kamšt s 5071 leta 2000 na 2291 obiskovalcev leta 2014. Statistika v
letu 2014 ni popolna, saj zajema podatke obiska znamenitosti do vključno 24. novembra,
kljub temu pa je očitno, da se je obisk vseh znamenitosti do konca leta glede na leto 2013
povečal. Zaradi velikega števila vremenskih ujm v letu 2014 tega leta ne moremo vzeti kot
merilo, ki bo pokazalo smer nadaljnjega obiska. Neprijazne vremenske razmere so ljudi
spodbudile k večjemu obisku znamenitosti, ki so primerne za ogled tudi v slabših vremenskih
razmerah. Čeprav se je obisk nekaterih znamenitosti v letu vpisa na Seznam svetovne
dediščine povečal, pa je ţe v letu 2013 ponovno upadel. Turistični obisk se tako tudi po
uvrstitvi na Seznam Unesca ni povečal. Tako lahko potrdimo tudi drugo hipotezo, ki pravi:
Kljub vpisu na Seznam Unesca se turistični obisk ni opazno povečal.
Poleg objektov dediščine je zelo pomembna tudi ostala turistična infrastruktura, ki še dodatno
privabi ali odvrne turiste, da obiščejo neko destinacijo. Geografska lega Idrije v veliki meri
botruje slabemu stanju prometne infrastrukture. V zadnjih letih je bila popravil deleţna
predvsem cesta med Idrijo in Godovičem, v letu 2015 pa se bo končala tudi obnova ceste med
Bačo in Dolenjo Trebušo, ki je glavna povezava s Tolminsko. Še vedno je v slabem stanju
odsek med Idrijo in Dolenjo Trebušo ter cesta proti Ţirem. Na zavidljivi ravni niso niti
prenočitvene zmogljivosti. Od leta 2008 do leta 2013 je število leţišč naraslo z 292 na 357,
torej za 65. Idrija nima primernega hotela, ki bi sprejel večje število turistov. Hotel Kendov
dvorec v Spodnji Idriji in leta 2010 zgrajen Hotel Joţef v Idriji sta v lasti multinacionalnih
podjetij, prvi Hidrie in drugi Kolektorja, ki svoje nočitve prodajata po višjih cenah. 43 leţišč
je od leta 2011 na voljo v Hostlu Idrija, ki pa ni primeren tip nastanitve za vse vrste turistov.
Razen sprejetega prostorskega načrta o izgradnji hotela na območju rudniškega kompleksa
Kajzer drugih investicij v nastanitvene kapacitete ni pričakovati. V letu 2014 so bile
postavljene dodatne informativne table, ki turista usmerjajo k ţelenemu cilju ţe na glavni
prometni povezavi od Logatca do Tolmina. Tretjo hipotezo, ki govori o tem, da je vpis na
Unescov Seznam pripomogel k izboljšanju turistične infrastrukture, lahko le delno potrdimo.
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Večjih investicij v turistično infrastrukturo po vpisu na Seznam svetovne dediščine namreč ni
bilo. Izgradnja novega hotela je bila končana ţe leta 2010, odprtje hostla pa datira v leto 2011.
Ob glavni cesti so bile postavljene nove usmerjevalne table. Pomembna pa je tudi selitev
turistično informacijskega centra na Mestni trg, ki je tako dostopnejši vsem obiskovalcem.
Prostora za razvoj turistične dejavnosti je v Idriji še veliko, predvsem na področju prometne
infrastrukture, nočitvenih kapacitet, nastopa na trgu kot celovite turistične destinacije in
ponudbe, ki bi obiskovalce na Idrijskem zadrţala več dni.
Zaključna seminarska naloga je temeljila na obdelavi statističnih podatkov o obisku
znamenitosti tehniške in kulturne dediščine in pregledu razvoja turistične infrastrukture, kar
nas je pripeljalo do konkretnih zaključkov. Raziskavo bi bilo mogoče še razširiti s pomočjo
anketnega vprašalnika. Tako bi lahko natančneje določili, ali je posameznik Idrijo obiskal
izključno oziroma predvsem zaradi prisotnosti na Unescovem Seznamu svetovne dediščine ali
pa sta ga privabili naravna dediščina in moţnost aktivnega preţivljanja prostega časa v
Krajinskem parku Zgornja Idrijca, morda bi bili razlogi za obisk tudi drugačni. Z vprašanjem,
kje so obiskovalci pridobili informacije o kraju, bi lahko ovrednotili tudi uspešnost promocije
kraja kot turistične destinacije. Razvoj turistične infrastrukture in ponudbe po vpisu na
Unescov Seznam bi lahko primerjali z razvojem turistične infrastrukture in ponudbe na
sorodnih območjih, vpisanih na Unescov Seznam, in tako ugotovili, ali je bil razvoj v Idriji
enak, boljši ali slabši od primerljivih območij.
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10. SUMMARY
Tourism is one of the biggest industries in the world and contributes to the economy and
development of a country or a region. This is why many countries consider the development
of tourism as their development strategy. The Municipality of Idrija has a rich natural, cultural
and technical heritage which serves as a basis for tourism in the Municipality of Idrija to
become one of the strongest industries. This would not be possible without establishing Idrija
as an important tourist destination and building a network of tourist service providers. The
discovery of mercury in 1490 is the reason for the past development of the area where Idrija is
located today. The development and growth of the town depended of the success of the Idrija
Mercury Mine. What Idrija has to offer to tourists is based on the cultural and technical
heritage created over half a century of mining. In addition to this, the area offers many
opportunities for the development of several sport activities.
This paper focuses on the cultural and technical heritage which was inscribed on the
UNESCO World Heritage List in 2012. This heritage encompasses the heritage of mine and
mining in its broader sense. The majority of monuments are located in the Idrija town centre,
only the smelting plant, the kamšt water wheel and all four klavže water barriers are outside
this zone. The area that was inscribed on the UNESCO World Heritage List in 2012 consists
of: roads in Idrija that lead to mine facilities, and warehouses as starting points of trade routes;
starting points of trade routes used to transport mercury during various time periods; the old
town with buildings that bear witness to the mining history of the town such as: town house,
secondary school, Gewerkenegg Castle, miners’ houses, mine’s theatre and storage house, old
town square etc.; klavže water barriers on the Idrijca, Belca and Kanomljica rivers; the area
around the mine and the town. Together, there are 79 units of cultural heritage inscribed on
the World Heritage List – 45 in the first zone and 34 in the monuments’ influence area. The
ownership of the land where the monuments are located is varied, which presents problems
with land management. The biggest part is privately owned (41%), 32% of the protected area
is owned by the local community, 23% by the Church and 4% by the State. In Idrija, the
protection of heritage began at the end of World War II when the mining equipment was
updated, yet old machines were preserved. In 1952, a Museum Committee took over the
management of the technical heritage and this task was transferred to the Idrija Municipal
Museum when it was founded in 1953. Over the following years, the museum took care of the
conservation and restoration of machinery and buildings. The majority of buildings was
renovated and restored in the 1990s when they also opened for visitors. This proves that the
heritage was well preserved and only smaller procedures were necessary to present the
heritage as tourist sights. In 2005, the final restorations were made: the klavže water barriers
on the Kanomljica River and the Rake water channel that is still used for the water inflow into
a small hydroelectric power plant. The only remaining building still awaiting restoration is the
smelting plant that is to be renovated and opened for public in 2015. Already in 1986, Idrija
made sure that the majority of heritage that was later inscribed on the World Heritage List
was declared as a monument of local importance and was placed under a special protection
programme. The Republic of Slovenia declared the technical heritage as a monument of
national importance in two stages – the first group in 2001 and the second one in 2008. With
the help of these written sources the first hypothesis can be confirmed – the cultural heritage
is relatively well preserved due to a systematic preservation with the goal of presenting it as
tourist sights.
The Municipality of Idrija expects the number of visitors to increase due to the inscription on
the World Heritage List, which is why this thesis aims to determine, whether this number
actually increased. The case studies of Macau and Škocjanske jame show the potential
influence of the inscription. In the case of Macau, the authors conclude that the inscription on
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the UNESCO List is a good basis for attracting tourists, even though this effect was not
significant and did not last long. What had a greater influence on the increase of the number
of tourists was the rest of the tourist infrastructure and service that was well developed.
Macau is an example of a specific tourist area. The results could be different in the areas
where the inscription on the UNESCO List stimulated the tourist activity which resulted in an
increase of the number of visitors. One year after the inscription on the World Heritage List,
the number of visitors in Škocjanske jame increased. This was followed by a decrease that
lasted from 1988 to 1991. The data shows that the visitors to Škocjanske jame are mainly
influenced by international tourist trends. The period where the number of visits decreased
coincides with the period of political instability in the Balkans. Only after the political issues
in Yugoslavia were resolved and after the flow of tourists from the North towards the
Mediterranean coast was restored, did the number of visitors to Škocjanske jame started to
increase again. An important part in this was also played by advertising and a continuous
market presence, definitely not only the inscription on the UNESCO World Heritage List was
the reason. Each year, the Municipality of Idrija is visited by approximately 30,000 tourists
with roughly the same share of domestic and foreign tourists. Only in 2010, 2011, 2012 and
2013, there was a significantly larger number of domestic visitors. After 2012, an increase in
visitors from foreign countries is visible which can be attributed to the trend of visiting world
heritage sites. A detailed analysis of visits to the following objects that are included in the
World Heritage list was carried out: Gewerkenegg Castle, Francis’ Shaft, miners’ house at
Bazoviška 4, Anthony’s Main Road and kamšt water wheel. Compared to a decade ago, the
number of visitors to these sites has halved, no specific trends for each year can be derived.
The most significant decrease in the number of visitors was observed at the Gewerkenegg
Castle that was visited by 27.698 visitors in 1997 and only 10.741 (despite incomplete
statistic data) in 2014. The number of visitors to the Anthony’s Main Road has also decreased
for almost a half from 1997 where there were 30.153 visitors to 18.110 visitors in 2014. A
similar decrease also appears with other sights: Francis’ Shaft with 1.086 visitors in 1998 to
466 visitors in 2014, miners’ house from 1.368 in 2000 to 882 in 2014, and kamšt from 5.061
in 2000 to 2.291 in 2014. The statistical data for 2014 is incomplete, since it includes the
number of visitors up to 24 November. Nevertheless, it is evident that the number of visitors
to all of the sights has increased compared to 2013. Due to several natural disasters in 2014,
this year cannot be regarded as relevant when establishing future trends. These weather
conditions lead to an increase in the number of visitors to the sights that can also be visited in
bad weather. Even though there was a slight increase in the visits to some of the sites in the
year the heritage was inscribed on the World Heritage List, the number of visits decreased
again in 2013. This leads to a conclusion that there was no increase in the number of tourists
after the inscription. This confirms the second hypothesis which states: Despite the inscription
on the UNESCO World Heritage List, the number of visitors has not increased significantly.
In addition to the buildings belonging to the heritage, other tourist infrastructure is equally
important as it encourages or discourages tourists from visiting a certain destination. The
geographic characteristics of Idrija are one of the mains reasons for poor transportation
infrastructure. Over the last years, mostly the road between Idrija and Godovič was
reconstructed and in 2015, the reconstruction of the road between Bača and Dolenja Trebuša –
the main connection to the Tolminska Region – will be finished. The roads between Idrija and
Dolenja Trebuša and between Idrija and Ţiri are still in a bad condition. The number of
accommodation facilities is also not very high. Between the years 2008 and 2013, the number
of beds increased from 292 to 357 (altogether an increase of 65). Idrija does not have a hotel
that could provide accommodation for a larger number of tourists. The Kendov dvorec hotel
in Spodnja Idrija and the Joţef Hotel in Idrija (built in 2010) are owned by multinational
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corporations, Hidria and Kolektor, which offer higher-priced accommodation. Since 2011,
there are 43 beds available in the Idrija Hostel; however, this type of accommodation is not
appropriate for all types of tourists. Apart from the spatial plan for building a hotel at the
location of the Kajzer mining facilities, there are no other investments regarding
accommodation planned. In 2014, additional information boards were set up and they direct
the tourists to their destination already on the road between Logatec and Tolmin. The third
hypothesis, which states that the inscription contributed to the improvement of the tourist
infrastructure, can only be partially confirmed. There were namely no large investments in the
tourist infrastructure following the inscription. The new hotel was built in 2010 and the hostel
opened in 2011. New boards were set up by the main road. It is also important that the
visitors’ centre moved to the main square where it is more accessible to tourists.
There is plenty of room for the development of tourism in Idrija, mostly with transportation
infrastructure and activities that would keep the visitors in Idrija for several days.
The seminar paper was based on the interpretation of statistical data on the number of visitors
to the technical and cultural heritage sights and on the overview of the tourist infrastructure
development, which has led to several conclusions. The research could be upgraded with a
questionnaire. This would help to determine whether individual tourists visited Idrija solely or
primarily because it is featured on the UNESCO World Heritage List or whether the main
reason was the natural heritage and the opportunity of experiencing the activities offered by
the Zgornja Idrijca Landscape Park; or perhaps the reasons could be different. By asking
where the visitors acquired the necessary information about the town, the success of the
promotion of the town as a tourist destination could be evaluated. The development of the
tourist infrastructure after the inscription on the List could be compared to the development of
tourist infrastructure in similar areas inscribed on the List, which would help with determining
whether the development in Idrija was the same, better or worse than the one in the areas
discussed.
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