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KRAJINSKI PARK ZGORNJA IDRIJCA IN NJEGOV REKREACIJSKI POMEN ZA
PREBIVALCE OBČINE IDRIJA
Izvleček:
Diplomsko delo obravnava značilnosti občine Idrija, mehanizme zavarovanja naravne in
kulturne dediščine v občini Idrija, značilnosti Krajinskega parka Zgornja Idrijca in njegov
rekreacijski pomen za prebivalce občine Idrija. Glavni namen diplomskega dela je predstaviti
Krajinski park Zgornja Idrijca in s pomočjo anketne raziskave ugotoviti njegov rekreacijski
pomen za prebivalce občine Idrija. Krajinski park Zgornja Idrijca je z Odlokom o razglasitvi
krajinskega parka Zgornja Idrijca (Ur. l. RS, št. 11/93) ustanovila občina Idrija leta 1993. Park
leži v zahodnem delu občine Idrija in obsega velik del Idrijskega hribovja ter manjši,
severozahodni del Trnovskega gozda. Njegova glavna funkcija je varovanje naravne in
kulturne dediščine ter izobraževanje in rekreacija. Rezultati naše raziskave so pokazali, da
predstavlja park pomemben prostor bližnje rekreacije za prebivalce občine Idrija, saj se v
njem pogosto rekreirajo. Za rekreacijo v parku se odločajo predvsem zaradi njegovih naravnih
dobrin (lepa narava, mir, svež zrak), manjši pomen pa pripisujejo rekreacijski infrastrukturi in
ponudbi rekreacijskih dejavnosti. Z vidika izvajanja rekreacijskih dejavnosti je najbolj
obremenjeno območje od Idrije do Idrijske Bele, od tu naprej se število in množičnost le-teh
zmanjšuje.
KLJUČNE BESEDE: rekreacija, zavarovano območje, občina Idrija, Krajinski park Zgornja
Idrijca, regionalna geografija

THE REGIONAL PARK OF ZGORNJA IDRIJCA AND ITS RECREATIONAL USE
BY THE INHABITANTS OF THE MUNICIPALITY OF IDRIJA
Abstract:
This thesis deals with the characteristics of the municipality of Idrija, the mechanisms used to
protect the natural and cultural heritages of Idrija, and the characteristics of the Regional Park
of Zgornja Idrijca, specifically its recreational use by the inhabitants of the municipality of
Idrija.The main goal of this thesis is to present the Regional Park of Zgornja Idrijca and to
determine by means of a survey its recreational use by the inhabitants of the municipality of
Idrija.The Regional Park of Zgornja Idrijca was founded in 1993 with the Decree of the
Foundation of the Regional Park of Zgornja Idrijca (Ur. l. RS, no. 11/93) by the municipality
of Idrija. The park is situated in the western part of the municipality of Idrija and comprises a
large part of the Idrija hills, as well as a small part of the northwestern Trnovo Forest. Its main
purpose is to safeguard the natural and cultural heritages of Idrija and to serve as an
educational and recreational area. The results of the survey conducted in this thesis have
shown that the park is important for the inhabitants of the municipality of Idrija in terms of
recreational activity. People often choose to do their recreational activities in the park, mostly
because of its natural beauty (peace and quiet, fresh air, etc.) and to some extent because of
the recreational infrastructure and the range of recreational activities available at the park. In
terms of recreational activity, the most popular area is the area between Idrija and Idrijska
Bela. Further on from Idrijska Bela, the activities become scarce.
KEYWORDS: recreation, protected area, municipality of Idrija, Regional Park of Zgornja
Idrijca, regional geography
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1. UVOD
Krajinski park Zgornja Idrijca leži v zahodnem delu občine Idrija in obsega velik del
Idrijskega hribovja ter manjši, severozahodni del Trnovskega gozda. Glavni vodotok na
območju parka je reka Idrijca z desnim pritokom Belco. V preteklosti je imel zgornji del
porečja Idrijce, zaradi svoje velike gozdnatosti, pomembno vlogo pri delovanju idrijskega
rudnika, saj je bil les njegova glavna surovina in energetski vir. Danes je to območje zaščiteno
s statusom krajinskega parka, katerega glavni namen je varovanje naravne in kulturne
dediščine. Poleg tega v zadnjih letih vedno bolj narašča rekreacijski pomen parka, saj
lokalnemu prebivalstvu s svojo prvobitno naravo in mirnim okoljem predstavlja prostor za
kakovostno preživljanje prostega časa.

1.1. NAMEN IN CILJI
Glavni namen diplomskega dela je predstaviti Krajinski park Zgornja Idrijca in s pomočjo
anketne raziskave ugotoviti njegov rekreacijski pomen za prebivalce občine Idrija.
Cilji diplomskega dela so:
§

predstaviti splošne naravno- in družbenogeografske značilnosti proučevanega
območja,

§

predstaviti mehanizme zavarovanja naravne in kulturne dediščine ter varovanje le-te v
občini Idrija,

§

predstaviti Krajinski park Zgornja Idrijca, njegovo naravno in kulturno dediščino,
varstveni režim, rekreacijsko infrastrukturo in rekreacijske dejavnosti, ki se izvajajo v
njem,

§

ugotoviti, kako pogosto se prebivalci občine Idrija rekreirajo v Krajinskem parku
Zgornja Idrijca in katere so najpogostejše oblike rekreacije, ki jih prebivalci občine
Idrija izvajajo v njem,

§

ugotoviti, kateri deli znotraj Krajinskega parka Zgornja Idrijca so zaradi rekreacijskih
dejavnosti najbolj obremenjeni,

§

ugotoviti, kateri so glavni razlogi prebivalcev občine Idrija za rekreiranje v
Krajinskem parku Zgornja Idrijca in kakšen pomen ima ta rekreacija zanje,

§ pridobiti podatke o ozaveščenosti prebivalcev občine Idrija glede varstvenega režima v
Krajinskem parku Zgornja Idrijca,
§

ugotoviti, kakšen vpliv ima plačevanje nadomestila za obremenitev na izvajanje
rekreacijskih dejavnosti prebivalcev občine Idrija v Krajinskem parku Zgornja Idrijca.
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1.2. DELOVNE HIPOTEZE
Na podlagi namena in ciljev diplomskega dela smo postavili naslednje delovne hipoteze:
H1:

Krajinski park Zgornja Idrijca predstavlja za prebivalce občine Idrija pomemben
prostor bližnje rekreacije. Velik delež prebivalstva krajinski park obiskuje z
namenom, da v njem izvaja rekreacijske dejavnosti.

H2:

Znotraj Krajinskega parka Zgornja Idrijca je zaradi izvajanja rekreacijskih
dejavnosti prebivalcev občine Idrija najbolj obremenjeno območje od Idrije do
Idrijske Bele. Od tu naprej se število in množičnost rekreacijskih dejavnosti
zmanjšujeta.

H3:

Plačevanje nadomestila za obremenitev vpliva na izvajanje rekreacijskih dejavnosti
prebivalcev občine Idrija v Krajinskem parku Zgornja Idrijca.

1.3. METODOLOGIJA DELA
Izdelava diplomskega dela je temeljila na različnih delovnih fazah, ki so obsegale zbiranje in
pregled literature, obdelavo podatkov, pridobljenih s terenskim anketiranjem, štetje
avtomobilov in obiskovalcev ter sintezo podatkov in oblikovanje končnih sklepov.
Pri pregledu obstoječe literature smo pridobili osnovne informacije o rekreacijskih navadah
prebivalcev Slovenije (Cigale, 1998, 2009 in 2010; Jeršič, 1998 in 1999) in o proučevanem
območju (Mlakar, Čar, 2009; Čar, 2010; Černe, 1996; Kladnik, 2010; Topole, Zorn, 2010), ki
so nam služile kot temelj pri izdelavi diplomskega dela. Pred pričetkom izdelave diplomskega
dela smo se udeležili posveta o rekreaciji v Krajinskem parku Zgornja Idrijca, ki je potekal 2.
4. 2012 v organizaciji Občine Idrija; na posvetu so lokalna športna društva predstavila
dejavnosti, ki jih izvajajo v parku, in dileme, s katerimi se pri tem srečujejo. Posveta smo se
udeležili z namenom pridobivanja dodatnih informacij o krajinskem parku in dogajanju v
njem.
Ker podatkov o rekreacijskih dejavnostih prebivalcev občine Idrija v Krajinskem parku
Zgornja Idrijca ne beleži nobena statistična ali druga služba, smo jih morali pridobiti z lastnim
terenskim delom. Pri tem smo uporabili metodo anketiranja prebivalcev v izhodiščih
prostočasnih migracij. Za potrebe diplomskega dela smo po pregledu nekaterih dosedanjih
raziskav bližnje rekreacije (Cigale, 1998; Jeršič, 1998; Klančnik, 2010; Šestan, 2010) in
rekreacije na zavarovanih območjih v Sloveniji (Cigale, Lampič, Mrak, 2010; Mrak, 2009)
izdelali anketni vprašalnik. Anketiranje je potekalo v avgustu in septembru 2012 v središču
Idrije in Spodnje Idrije. V raziskavo so bili vključeni 103 prebivalci občine Idrija (1 % celotne
populacije) starejši od 15 let. Odločili smo se za kvotno vzorčenje, saj smo želeli, da se
struktura vzorca čim bolj ujema s strukturo celotne populacije. Podrobnejša pojasnila o
anketiranju in rezultati raziskave so predstavljeni v poglavju 6. Rekreacijski pomen
Krajinskega parka Zgornja Idrijca za prebivalce občine Idrija.
Poleg anketiranja smo se v času izdelovanja diplomskega dela odločili, da bomo izvedli tudi
štetje avtomobilov in obiskovalcev. Štetje je potekalo 6. 9. 2012 in 11. 9. 2012 pred vhodom v
Krajinski park Zgornja Idrijca, na začetku poti ob Rakah. Zbrani podatki nimajo ključnega
pomena pri končnih rezultatih terenskega dela. Njihov namen je podkrepitev rezultatov,
pridobljenih s pomočjo anketnega vprašalnika.
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1.3. PREGLED LITERATURE IN DOSEDANJIH PROUČEVANJ
Pred izdelavo diplomskega dela smo skušali pridobiti čim bolj celosten pogled na
obravnavano temo, zato smo pregledali številne vire podatkov, ki smo jih pozneje uporabili
pri našem delu. O temeljnih izhodiščih proučevanja rekreacije smo največ podatkov črpali iz
del Bližnja rekreacija prebivalcev Slovenije in Prostorsko planiranje rekreacije na prostem,
katerih avtor je Matjaž Jeršič (1998 in 1999). Poleg tega smo za obrazložitev osnovnih
pojmov uporabili magistrsko delo Dejana Cigaleta z naslovom Bližnja rekreacija prebivalstva
malih mest in njeni pokrajinski učinki (na primeru Domžal) iz leta 1998. Strokovne literature
o obravnavanem območju je veliko, zato smo težko določili obseg podatkov, ki so najbolj
pomembni za proučevano temo. Pri geografskem orisu proučevanega območja smo uporabili
monografijo Slovenija: pokrajine in ljudje iz leta 1998. Osredotočili smo se na prispevke
Draga Kladnika in Draga Perka (1998; str. 26–31) z naslovom Nova regionalizacija Slovenije;
Jerneja Zupančiča (1998; str. 324–331) z naslovom Trnovski gozd, Nanos in Hrušica ter
Mateja Gabrovca (1998; str. 72–82) z naslovom Cerkljansko, Škofjeloško, Polhograjsko in
Rovtarsko hribovje. Poleg tega smo uporabili monografijo Regionalnogeografska monografija
Slovenije (2. del, 1996), kjer je o Idrijskem hribovju pisal Andrej Černe (1996; str. 41–54), o
Rovtarskem hribovju pa Marjan Bat (1996; str. 9–40). Pri geografskem orisu proučevanega
območja nam je bila v veliko pomoč publikacija Na prelomnici: razvojna vprašanja občine
Idrija iz leta 2010, ki je nastala v sklopu projekta CAPACities (program transnacionalnega
sodelovanja za Območje Alp) v sodelovanju Občine Idrija in Geografskega inštituta Antona
Melika ZRC SAZU. Geološke značilnosti proučevanega območja so še posebej po zaslugi
geologa Jožeta Čarja dobro raziskane. Skupaj z Ivanom Mlakarjem sta podrobno raziskala
idrijsko rudišče in druge geološke zanimivosti na območju Idrijskega, Cerkljanskega in
Rovtarskega hribovja. V našem diplomskem delu smo uporabili njuno Geološko karto
idrijsko-cerkljanskega hribovja med Stopnikom in Rovtami v merilu 1 : 25 000 (Mlakar, Čar,
2009) in pripadajoči tolmač z naslovom Geološka zgradba idrijsko-cerkljanskega hribovja
(Čar, 2010). Podatke o tektonski zgradbi območja smo črpali iz prispevka Jožeta Čarja in
Martine Peljhan z naslovom Veliki tektonski pojavi na Idrijskem, ki je bil objavljen v reviji
Idrijski razgledi leta 2010. Hidrogeografske značilnosti reke Idrijce in njeno kraško zaledje so
raziskovali Jože Janež, Jože Čar in Peter Habič (1997). Svoje ugotovitve so predstavili v delu
Vodno bogastvo Visokega krasa: ranljivost kraške podzemne vode Banjšic, Trnovskega
gozda, Nanosa in Hrušice. Podatke za izdelavo klimograma in kartografsko gradivo s
prikazanimi podnebnimi značilnostmi smo pridobili na spletnih straneh Agencije Republike
Slovenije za okolje (ARSO). S spletne strani Statističnega urada Republike Slovenije (SURS)
pa smo uporabili podatke o številu kmetijskih gospodarstev, rabi tal in značilnostih
prebivalstva v idrijski občini. Vso zakonodajo, odloke, odločbe in nacionalne programe, ki se
nanašajo na varovanje naravne in kulturne dediščine v Republiki Sloveniji, smo pridobili na
spletnih straneh Uradnega lista Republike Slovenije. Za potrebe varovanja okolja v idrijski
občini je bil leta 2009 izdan Program varstva okolja v občini Idrija, v katerem je analizirano
trenutno stanje okolja, podani pa so tudi cilji, h katerim je potrebno usmerjati dejavnosti v
občini z namenom izboljšanja stanja okolja. Značilnosti Krajinskega parka Zgornja Idrijca sta
predstavili Mirjam Gorkič in Anica Cernatič Gregorič (1995) v prispevku Krajinski park
Zgornja Idrijca v reviji Idrijski razgledi. Leta 2011 je bil izdan vodič po parku z naslovom
Krajinski park Zgornja Idrijca (Peljhan, Čar, Vončina, 2011), v katerem je opisana naravna in
kulturna dediščina parka. Podobne informacije so predstavljene tudi na predstavitveni spletni
strani parka (http://park.idrija-turizem.si/index.html). O značilnostih bližnje rekreacije
prebivalcev občine Idrija do sedaj ni bilo izdelanih nobenih raziskav, zato smo morali vse
podatke pridobiti sami. Anketni vprašalnik smo sestavili po zgledu nekaterih dosedanjih
11

raziskav bližnje rekreacije in rekreacije na zavarovanih območjih v Sloveniji: Bližnja
rekreacija prebivalstva malih mest in njeni pokrajinski učinki (na primeru Domžal) (Cigale,
1998); Bližnja rekreacija prebivalcev Slovenije (Jeršič, 1998); Prostočasne dejavnosti
prebivalcev občine Žalec (Klančnik, 2010); Bližnja rekreacija v občini Ilirska Bistrica
(Šestan, 2010); Turistični obisk in zavarovana območja – primer Triglavskega narodnega
parka (Cigale, Lampič, Mrak, 2010) in Sonaravni razvoj turizma in rekreacije v visokogorju
(Mrak, 2009).
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2. TEMELJNA IZHODIŠČA PROUČEVANJA REKREACIJE
2.1. OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV
Rekreacija
V literaturi se pojavljajo različne definicije pojma rekreacija, ki se po pomenu bistveno ne
razlikujejo med seboj.
§ SSKJ: »Rekreacija je dejavnost, s katero se človek telesno, duševno sprosti in okrepi«
(Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000).
§ Geografski terminološki slovar: »Rekreacija je dejavnost, namenjena obnovi telesnih
in duševnih zmogljivosti« (Geografski terminološki slovar, 2005, str. 339).
§ Mieczkowski (1978): »Rekreacija je dejavnost, ki se odvija v prostem času – je
vsebina ali del vsebine prostega časa« (Cigale, 2009, str. 86).
§ Mathieson in Wall (1990): »Rekreacija zajema vrsto dejavnosti, s katerimi se
ukvarjamo v prostem času« (Cigale, 2009, str. 86).
§ Jeršič (1998) rekreacijo opredeljuje kot »obnavljanje psihičnih in fizičnih moči ljudi,
ki so ogrožene ali izrabljene zaradi enostranskih obremenitev. Gre torej za dejavnosti,
s katerimi se ukvarjamo zaradi sprostitve in zdravja, pa naj bo z uravnovešenjem med
delom in počitkom (posedanje, ležanje), s spremembo okolja, ki vpliva na doživljanje
in duševno razpoloženje ter za dejavnosti, s katerimi krepimo telesne moči (na primer
s športom)« (Jeršič, 1998, str. 10).
§ Cigale (2009): »Pri rekreaciji gre za oblike vedenja oziroma dejavnosti, ki se odvijajo
v tistem časovnem izseku, ki ga posameznik dojema kot prosti čas, njen rezultat pa je
obnavljanje in krepitev človekovih fizičnih in psihičnih sposobnosti« (Cigale, 2009,
str. 86).
Bližnja rekreacija
Ena izmed oblik rekreacije je bližnja rekreacija. Sem spadajo dejavnosti, ki so vezane na
bližino stalnega bivališča. Cigale (1998, str. 5) bližnjo rekreacijo opredeli kot rekreacijo v
prostem času zunaj dopustov, z razmeroma kratkim trajanjem, ki se zaradi tega večinoma
odvija v bližini domačega naselja ali v njem.
Jeršič (1998, str. 15) v zvezi z bližnjo rekreacijo opredeljuje pojem prostor bližnje
rekreacije, ki ga na podlagi prispevkov iz tuje strokovne literature definira kot prostor, »v
katerem prebivalstvo določenega mesta ali skupine sosednjih mest redno potuje (migrira) in
se v njem zadržuje zaradi preživljanja prostega časa oziroma rekreiranja ... Zaradi svoje
pokrajinske privlačnosti in infrastrukturne opremljenosti je poglaviten cilj migracij v prostem
času med tednom, ob koncu tedna in med prazniki«.

Rekreacijske dejavnosti
... »so tiste dejavnosti, ki so namenjene obnovi telesnih in duševnih moči« (Jeršič, 1998, str.
15). Rekreacijske dejavnosti posameznikov se glede na njihove želje in potrebe med seboj
razlikujejo. Medtem ko neka dejavnost za nekoga predstavlja sprostitev, lahko za drugega
predstavlja obveznost (npr. delo na vrtu).
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2.2. RAZVOJNI TRENDI V REKREACIJI
Razvojne smernice na področju rekreacije so odvisne predvsem od trenutnih družbenih
trendov, ki so značilni za gospodarsko razvite družbe. V času hitrega in stresnega vsakdanjika
pomen pridobivajo dejavnosti, s katerimi se posamezniki ukvarjajo v svojem prostem času.
Vedno večji je delež tistih, ki si ga želijo čimbolj aktivno in kakovostno preživeti. Želje po
počitku, spanju in nedelu so vse bolj redke. Nadomeščajo jih potrebe po srečevanju novih
ljudi, zabavi, adrenalinu, igri, učenju in spoznavanju novih dejavnosti. Na področju rekreacije
se uveljavljajo vrednote, ki v ospredje postavljajo aktivnega, spontanega in sproščenega
posameznika (Jeršič, 1999). Eno izmed glavnih smernic v gospodarsko razvitih družbah
predstavlja zdrav življenjski slog, ki poleg zdravega načina prehranjevanja največji pomen
pripisuje prav rekreiranju. Zaradi številnih pozitivnih učinkov rekreacije na človekovo telo in
zdravje delež aktivnih posameznikov narašča. Poleg tega je potrebno omeniti, da na širjenje
obstoječih družbenih trendov v veliki meri vplivajo medijske reprezentacije človekovega
telesa, ki kot ideal izpostavljajo vitko in vitalno telo ter atletsko oblikovano postavo.
Razvoj na področju rekreacije sovpada z družbenimi trendi. Glavne razvojne smernice na
področju rekreacije so (Jeršič, 1999, str. 17):
§ naraščanje časa, namenjenega rekreaciji,
§ naraščanje števila različnih rekreacijskih dejavnosti, vedno znova se pojavljajo nove
aktivnosti (npr. soteskanje, hydro speed, rafting, zumba, rolanje, vodni fitnes in
aerobika ...),
§ oblikovanje specifičnih oblik znotraj posameznih športov (npr. cestno in gorsko
kolesarjenje, smučanje in deskanje),
§ spreminjanje enosezonskih športov v celoletne s posebno športno opremo ali z gradnjo
infrastrukturnih objektov (npr. tenis),
§ večanje pomena rekreacije na prostem, kljub gradnji modernih infrastrukturnih
objektov, namenjenih rekreaciji, in številnim novim oblikam rekreacijskih dejavnosti,
§ večanje zanimanja za rekreacijsko infrastrukturo, ki zagotavlja udobje (npr. ogrevane
sedežnice na smučiščih),
§ mnogovrstnost, multifunkcionalno preživljanje prostega časa – posamezniki hitro
spreminjajo svoje interese in prioritete, v svojem prostem času želijo preizkusiti čim
bolj različna doživetja,
§ individualizacija – množične rekreacijske dejavnosti ne zadovoljujejo več
individualnih potreb posameznikov, zato postaja vedno bolj pomembna lastna
organizacija rekreacijskih dejavnosti.
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2.3. ZNAČILNOSTI REKREACIJE NA PROSTEM
Krepi se delež ljudi, ki želijo svoj prosti čas izkoristiti za različne rekreacijske dejavnosti v
naravnem okolju, saj mnogim rekreacija v neposrednem stiku z naravo pomeni pobeg iz
urbaniziranega okolja. Rekreacija na prostem obsega tiste rekreacijske dejavnosti, ki se
odvijajo v odprtem prostoru in ob ustreznih pokrajinskih pogojih, med katerimi so
najpomembnejši (Jeršič, 1999, str. 42):
§ doživljajska pokrajinska zmožnost
Narava posameznikom ne predstavlja le prostora, v katerem izvajajo rekreacijske
dejavnosti, temveč tudi prostor posebnih občutij in doživetij. Za rekreacijo na prostem
je zato zelo pomemben doživljajski potencial neke pokrajine, ki pri ljudeh vzbuja
določene čutne odzive (npr. poseben izgled pokrajine zaradi reliefne izoblikovanosti,
vodnih površin, rastlinstva in živalstva ...).
§ pokrajinska primernost
Za izvajanje rekreacijskih dejavnosti na prostem morajo biti izpolnjeni določeni
pogoji, ki se nanašajo na osnovne značilnosti neke pokrajine (npr. podnebne, reliefne,
hidrogeografske značilnosti). Pogoji se razlikujejo glede na vrsto rekreacijske
dejavnosti (npr. smučanje – strma pobočja, mrzle zime z veliko snega; kopanje –
vodna površina z ustrezno temperaturo in kakovostjo vode).
§ prometna dostopnost
Pomembno vlogo pri rekreaciji na prostem ima prometna dostopnost rekreacijskih
območij. Za velik delež ljudi, ki se rekreirajo na prostem, so pomembne čim bolj
kakovostne in hitre prometne povezave s ciljnim območjem rekreacije. Za rekreacijo
na prostem so primernejša območja, ki ležijo v bližini naselij in turističnih središč.
§ infrastrukturna opremljenost
Kljub temu da številni ljudje vse bolj cenijo rekreacijo v prvobitni naravi1, so za
izvajanje mnogih rekreacijskih dejavnosti, poleg pokrajinskih, potrebni tudi določeni
infrastrukturni objekti (npr. smučanje – sedežnice in naprave za umetno zasneževanje,
parkirni prostori ...).

1

Jeršič (1999, str. 19) uporablja pojem »intaktna« narava.
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3. GEOGRAFSKI ORIS OBČINE IDRIJA
3.1. LEGA IN POLOŽAJ
Občina Idrija leži v zahodnem delu Slovenije. Uvršča se med večje slovenske občine, saj
njena površina meri 293,7 km2. Na severu meji na občino Cerkno, na vzhodu na občini Žiri in
Logatec, na jugu na občino Ajdovščina ter na zahodu na občini Nova Gorica in Tolmin.
Občina Idrija obsega krajevne skupnosti Mesto Idrija, Spodnja Idrija, Godovič, Črni Vrh,
Vojsko, Krnice – Masore, Ledine, Kanomlja, Zavratec in Dole (Občina Idrija, 2012).
Po zadnjih statističnih podatkih ima 11.986 prebivalcev (SURS – prebivalstvo, 2012). Največ
jih živi v naselju Idrija, ki je administrativno, gospodarsko, kulturno in zaposlitveno središče
občine. Glede na zgodovinske in kulturne značilnosti spada idrijska občina k pokrajini
Primorska in tudi njeni prebivalci se najpogosteje opredeljujejo za Primorce.
Karta 1: Občina Idrija in njena lega v Sloveniji

Vir: Geopedia, 2012
Območje idrijske občine se nahaja na stiku dveh velikih makroregij Slovenije, Dinarskega in
Alpskega sveta. Le 4 km jugozahodno od občinske meje se začenja Sredozemski svet. Po
regionalizaciji Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU spadajo k makroregiji
Dinarski svet znotraj proučevanega območja mezoregije Idrijsko hribovje, Trnovski gozd in
Notranjsko podolje; k makroregiji Alpski svet pa mezoregija Rovtarsko hribovje (Kladnik,
Perko, 1998).
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3.2. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Za proučevano območje je značilna izrazita prehodnost, ki se odraža v zapleteni kamninski
sestavi, oblikovanosti površja, hidrogeografskih in podnebnih značilnostih, sestavi prsti in v
živem svetu (Černe, 1996, str. 42–43).

3.2.1. Geološka zgradba in relief
§ Idrijsko hribovje
Idrijsko hribovje obsega 42 % območja občine Idrija. Hrvatin in Perko (2010, str. 55) ga glede
na naravnogeografske značilnosti razdelita na mikroregije: Vojskarska planota, Krniška
planota, Zgornja Idrijska dolina, Spodnja Idrijska dolina, Kanomljiška dolina, Idrijska
kotlinica in Spodnjeidrijska kotlinica.
Za Idrijsko hribovje je značilna zapletena narivna zgradba pokrovov in lusk. V starejšem
terciarju, v času alpidske orogeneze, se je oblikovala velika polegla guba. Ta se je pretrgala v
štiri tektonske enote, ki so se narinile v pasu 32 km od severozahoda proti jugovzhodu.
Pogosto so starejše kamnine (karbonske, permske in triasne kamnine) narinjene na mlajše
(kredni apnenci in paleocenski fliš). Od spodaj navzgor si sledijo: Hrušiški pokrov,
Koševniška vmesna luska, Čekovniška vmesna luska in Kanomeljska luska (Čar, 1990). Ob
koncu alpidske orogeneze je narivno zgradbo Idrijskega hribovja v smeri severozahod–
jugovzhod presekal sistem prelomov. Najpomembnejši je Idrijski prelom, ki poteka mimo
Godoviča, Ljubevške doline in Idrije, po dolini Kanomljice, preko Oblakovega Vrha. Idrijski
prelom je največji tektonski pojav na območju Slovenije, njegova celotna dolžina meri 120
km (Čar, Peljhan, 2010).
Slika 1: Narivna zgradba

Vir: Peljhan, Gorjup Kavčič, Benčina, 2011 (avtor: Bizjak R., 2011)
Najstarejše kamnine na območju Idrijskega hribovja so karbonski glinasti skrilavci in
peščenjaki. Glinasti skrilavci so imeli pomembno vlogo pri razvoju idrijskega rudišča, saj
vsebujejo velik delež samorodnega živega srebra in cinabarita. Nekoliko mlajše so permske
kamnine, med katerimi prevladujejo grödenski peščenjaki in konglomerati. Iz spodnjega triasa
so se ohranili skrilavci, meljevci in peščenjaki. Iz anizija izvira svetlosiv dolomit, ki je na
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območju Idrijskega hribovja zelo razširjen, iz ladinija pa konglomerati, skrilavci, meljevci in
tufi, ki so posledica vulkanske dejavnosti v tem obdobju. Iz zgornjega triasa so se ohranile
plitvomorske usedline (karnijske plasti) in norij-retijski dolomit, ki se je nalagal na območju
Čekovnika in Idrije. Jurskih kamnin na proučevanem območju ni, saj so bile najbrž odrezane
ob tektonskih dogajanjih. V kredi so se v spodnjih plasteh odlagali temno sivi apnenci in
zrnati dolomiti. Na zgornje kredne plasti so se pred približno 65 milijoni let začele nalagati
paleocenske in nato eocenske flišne kamnine, ki so najmlajše kamnine na območju Idrijskega
hribovja in se nahajajo na dnu grap v dolini Idrijce in Kanomljice (Mlakar, Čar, 2009; Čar,
2010).
Na območju Idrijskega hribovja se pojavlja tako rečno-denudacijski kot tudi kraški relief. V
nekdaj planotast kraški svet so Idrijca in njeni pritoki Nikova, Zala, Kanomljica zarezali
številne doline in grape. Za pobočja v dolini Idrijce so značilne velike strmine. Njihov
povprečni naklon je 24,8 º, slovensko povprečje pa je 13,1 º (Topole, Zorn, 2010). Poleg dolin
s strmimi pobočji je za Idrijsko hribovje značilen planotast svet, ki se dviga nad rečnimi
dolinami. Večinoma je sestavljen iz karbonatnih kamnin, kar pogojuje nastanek številnih
kraških pojavov. Površinska rečna mreža na planotah ni razvita, pojavljajo se le manjši
potoki. Planotast svet v Idrijskem hribovju sestavljata Vojskarska (17,69 km2) in Krniška
planota (2,95 km2). Ravnega sveta je zelo malo. Širše aluvialne ravnice so le ob sotočjih
Nikove in Idrijce, Belce in Idrijce ter Kanomljice in Idrijce (Černe, 1996).
Slika 2: Idrijski prelom – pogled z Oblakovega Vrha

Foto: Nina Erjavec, 2012
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§ Trnovski gozd
Visoka kraška planota Trnovski gozd obsega 34 % ozemlja občine Idrije. Znotraj
proučevanega območja se deli na mikroregiji Visoki Trnovski gozd in Črnovrška planota
(Hrvatin, Perko, 2010).
Trnovski gozd znotraj idrijske občine je sestavljen predvsem iz triasnih dolomitov in krednih
apnencev, na katerih so se razvile številne kraške oblike. Visoki Trnovski gozd je najbolj
zakrasela pokrajina znotraj občine Idrija. Njegovo površje sestavljajo številne vrtače, uvale,
suhe doline, brezna in podzemne jame. Nekoliko slabše je kraški relief razvit na Črnovrški
planoti, saj je v veliki meri sestavljena iz triasnih dolomitov, ki zadržujejo vodo na površju.
Na Črnovrški planoti ležita kraški polji: Črnovrško in Zadloško polje. Obod obeh polij se
strmo spušča v dolino Idrijce in na Hotedrški ravnik (Zupančič, 1998). Za obe polji je
značilno, da sta večino časa suha. Zadloško polje je nazadnje poplavljalo v septembru 2010,
ko je na območju Trnovskega gozda padla izjemno velika količina padavin.
Slika 3: Poplavljeno Zadloško polje v septembru leta 2010

Foto: Nina Erjavec, 2010
Območje Trnovskega gozda znotraj idrijske občine leži na nadmorski višini od 600 do 1400
m. Tu se nahaja najvišja točka občine Idrija z višino 1447 m. V primerjavi z Idrijskim
hribovjem so pobočja položnejša. Povprečni naklon pa vseeno presega 17 °. Črnovrška
planota s svojimi kraškimi uravnavami predstavlja najbolj položno območje znotraj občine
Idrija (Topole, Zorn, 2010).
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§ Notranjsko podolje
2 % ozemlja občine Idrija pripadata severozahodnemu delu Notranjskega podolja, kjer leži
mikroregija Godoviško podolje (Hrvatin, Perko, 2010).
Godoviško podolje je večinoma sestavljeno iz krednih apnencev, nekoliko manjši je delež
triasnih dolomitov. Gre za valovito kraško pokrajino, kjer so se razvile številne površinske
kraške oblike. Območje Godoviškega podolja leži na nadmorski višini med 500 in 700 m
(Hrvatin, Perko, 2010).
Slika 4: Godoviško podolje

Foto: Nina Erjavec, 2012

§ Rovtarsko hribovje
V Rovtarskem hribovju leži 22 % ozemlja občine Idrija. Od Idrijskega hribovja ga ločuje
dolina Idrijce. Deli se na sledeče mikroregije: Dolska planota, Zavraška planota, Ravenska
planota, Vrsniška planota, Ledinska planota, Zalska dolina in Sovrska dolina (Hrvatin,
Perko, 2010).
Površje Rovtarskega hribovja sestavljajo triasni dolomiti in kredni apnenci. Poleg njih pa se
na tem območju pojavljajo tudi precej slabo prepustne kamnine (skrilavci, lapornati apnenci).
Osrednja slemenitev hribovja v smeri severozahod–jugovzhod in večja zakraselost površja že
nakazujeta prehod v dinarske pokrajine (Gabrovec, 1998).
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Tako kot v Idrijskem tudi v Rovtarskem hribovju prevladuje planotast svet na nadmorski
višini od 600 do 900 m. Nad planotami se dvigujejo kopasti vrhovi. Najvišji vrh je Sivka
(1008 m), ki leži na Ledinski planoti. Planote med seboj ločujejo številni potoki, ki so urezali
grape s strmimi pobočji (Bat, 1996).
Slika 5: Ledinska planota

Foto: Nina Erjavec, 2012

3.2.2. Hidrogeografske značilnosti
Preko ozemlja občine Idrija poteka v smeri sever–jug razvodnica med Jadranskim in
Črnomorskim povodjem. Jadranskemu povodju pripada 85,5 % ozemlja občine Idrija. Gre za
vode iz Idrijskega hribovja in Trnovskega gozda, ki se odmakajo v reko Idrijco.
Črnomorskem povodju pripada 14,5 % ozemlja občine Idrija, kamor spadajo vode s planot
Rovtarskega hribovja, ki se izlivajo v Poljansko Soro in so del savskega porečja (Topole,
Zorn, 2010). Vode s kraškega zaledja (Visoki Trnovski gozd, Črnovrška planota) se večinoma
odmakajo podzemno, na površje pa pritekajo v obliki stalnih in občasnih izvirov. Na severu
pritekajo v Idrijco preko kraških izvirov Podroteja in Divje jezero, na jugu v Vipavsko dolino
preko kraškega izvira Hubelj in na vzhodu v Ljubljanico preko kraškega izvira Močilnik
(Janež, Čar, Habič, 1997).
Največja reka na območju občine Idrija je Idrijca, ki meri 58 km in je najdaljši pritok reke
Soče. Izvira v Mrzli Rupi (924 m), na robu Vojskarske planote, izliva pa se v Sočo pri Mostu
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na Soči (179 m). Njeni najpomembnejši pritoki so Belca, Jezernica, Zala, Žirovnica, Nikova
in Kanomljica, ki praviloma tečejo po prelomnicah dinarske smeri (Černe, 1996). Zaradi
velike namočenosti, ki je značilna za ozemlje idrijske občine, je Idrijca precej vodnata reka.
Zanjo je značilen dežno-snežni rečni režim, ki ima precej izenačena viška pomladi in jeseni,
medtem ko je razlika med zimskim in poletnim nižkom zelo izrazita. Glavni nižek ima v
poletnih mesecih, ko je pretok Idrijce zaradi pomanjkanja padavin, visokih temperatur in
velike evapotranspiracije bistveno nižji od zimskega pretoka (Ogrin, Plut, 2009).
Slika 6: Skica podzemnih povezav

Vir: Janež, Čar, Habič, 1997
Zaradi edinstvenega prepleta naravne in kulturne dediščine v zgornjem delu porečja Idrijce je
bil leta 1993 ustanovljen Krajinski park Zgornja Idrijca, ki ga bomo podrobneje obravnavali v
nadaljevanju.

3.2.3. Podnebne značilnosti
Zaradi reliefne razgibanosti in velikih razlik v nadmorski višini so podnebne značilnosti
znotraj idrijske občine zelo raznolike. Poleg tega se prav na tem območju prekrivata atlantska
(hladne celinske zračne mase) in sredozemska (tople in vlažne zračne mase) zračna cirkulacija
(Černe, 1996). Glede na Ogrinovo klasifikacijo podnebnih tipov v Sloveniji (1996, str. 39) sta
za območje idrijske občine značilna dva podnebna tipa. Skoraj na celotnem območju občine
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Idrija prevladuje zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije, le za višje ležečo
Vojskarsko planoto je značilno gorsko podnebje.
Novejši podatki o podnebnih značilnostih so na voljo le za meteorološko postajo Vojsko, ki
leži na nadmorski višini 1080 m. Podatki za območja v nižjih legah so na voljo le za zadnjih
nekaj let in zato niso primerljivi s podatki meteorološke postaje Vojsko.
Grafikon 1: Klimogram za meteorološko postajo Vojsko (referenčno obdobje: 1961–1990)

Vir podatkov: ARSO – Klimatski podatki (Vojsko), 2012
Preglednica 1: Povprečne mesečne temperature in količina padavin za meteorološko postajo
Vojsko (referenčno obdobje: 1961–1990)
Povprečna
temperatura
(°C)
Povprečna
količina
padavin
(mm)

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

letno

-2,8

-1,9

1,1

5,0

9,8

13,1

15,3

14,7

11,7

7,3

2,1

-1,4

6,2

185

162

189

202

192

204

165

171

203

244

323

216

2456

Vir podatkov: ARSO – Klimatski podatki (Vojsko), 2012
Povprečne letne temperature so odvisne od nadmorske višine. V Idriji je povprečna letna
temperatura okoli 9 °C, medtem ko na Vojskem pade na 6,2 °C (Černe, 1996). Na Vojskem je
najhladnejši mesec januar, ko znaša najnižja povprečna temperatura -2,8 °C. Najvišja
povprečna temperatura je bila izmerjena v mesecu juliju in znaša 15,3 °C. Zaradi
razčlenjenega reliefa se predvsem pozimi pogosto pojavi temperaturni obrat. Mrzel zrak se
ujame v globoko zarezane doline in kotline ter kraške vrtače. V obdobju 1926–1965 je bila
povprečna decembrska temperatura v Idriji (330 m) le 0,1 °C višja od temperature izmerjene
na Vojskem (1070 m) (Topole, Zorn, 2010).
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Za celotno območje idrijske občine je značilna velika količina padavin, saj v povprečju pade
preko 2000 mm padavin letno. Razporejene so čez celo leto, višek pa dosežejo v jesenskih
mesecih. Največ padavin pade na območju Trnovskega gozda, saj ta predstavlja pomembno
orografsko pregrado za tople in vlažne morske zračne mase (Topole, Zorn, 2010). Letna
količina padavin za meteorološko postajo Vojsko znaša 2456 mm. Najbolj namočen mesec je
november, najmanj pa julij in avgust. Trajanje in debelina snežne odeje sta pogojena z
nadmorsko višino. V Idriji je snežna odeja povprečno debela 0,5 m in traja dva do tri mesece,
medtem ko je na Vojskem debela 1 m in traja štiri do šest mesecev (Černe, 1996).
Karta 2: Povprečno število dni s snežno odejo v sezoni 1971/72–2000/01

Vir: ARSO – Atlas okolja, 2012

3.2.4. Prst in rastje
Najpogostejši tip prsti na območju idrijske občine je rendzina, ki se je razvila na najbolj
razširjenih karbonantnih kamninah. Skupaj z drugimi pokarbonatnimi prstmi prekriva preko
70 % ozemlja občine Idrija. Poleg rendzine se na območju Dolske planote, Sovrske doline in
v okolici Zadloga pojavljajo evtrične prsti. Manjši delež zavzemajo distrične prsti, ki so se
razvile na vulkanskih in klastičnih kamninah. Na območju zgornje Idrijce se na klastičnih
kamninah pojavljajo rankerji, ob Divjem jezeru, Kanomljici in Žirovnici pa obrečne prsti
(Topole, Zorn, 2010).
Za območje idrijske občine je značilna velika gozdnatost. Po statističnih podatkih iz leta 2010
obsegajo gozdovi v občini Idrija 62 % (7244 ha) ozemlja. Poleg gozda je v občini še 37 %
(4399 ha) kmetijskih zemljišč v uporabi, kamor spadajo predvsem travniki in pašniki.
Nerodovitna zemljišča obsegajo 1 % celotnega ozemlja (SURS – raba tal). Gozdarstvo je bila
v preteklosti poleg rudarstva najpomembnejša gospodarska panoga. Prav zaradi večstoletnega
intenzivnega gospodarjenja z gozdovi so le-ti izgubili svojo prvotno podobo. Prevladujoča
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drevesna vrsta je bukev, ki se pojavlja tako v najnižjih kot tudi v najvišjih legah znotraj
občine. Najpogosteje raste na pobočjih, kjer prevladujejo renzina in pokarbonatne prsti. Manj
razširjena drevesna vrsta je jelka, ki se največkrat pojavlja v združbi z bukvijo, samostojno pa
izjemno redko. Smreka je naravno razširjena le v mraziščih (predvsem na dnu vrtač) na
območju Golakov v Trnovskem gozdu. Drugje je razširjena predvsem zaradi umetnega
zasajevanja. Na kislih in slabo rodovitnih prsteh se razrašča borovje (Černe, 1996).
Gozdovi na območju idrijske občine predstavljajo dom številnim živalskim vrstam. V
idrijskih gozdovih živi srnjad, gams, poljski zajec, divji petelin, gozdni jereb, divja raca. Vse
pogosteje se pojavlja tudi rjavi medved. Volk in ris na to območje redko zahajata (Černe,
1996).
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3.3. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
3.3.1. Poselitev in naselja
Najstarejše dokaze o poselitvi v dolini Idrijce so odkrili v arheološkem najdišču Divje Babe
pod Šebreljami. Vse do 16. stoletja je bilo ozemlje občine Idrija redko poseljeno, predvsem
zaradi razgibanega reliefa s strmimi pobočji in odročne lege daleč od srednjeveških poti
(Černe, 1996). Z odkritjem živega srebra in razvojem rudarstva se je začelo število
prebivalcev na Idrijskem povečevati. Predvsem v Idrijo se je v 16. stoletju začela množično
priseljevati delovna sila z območja celotne Evrope.
Danes je za idrijsko občino še vedno značilna redka poselitev prebivalstva. Po zadnjih
statističnih podatkih je bila leta 2011 gostota poselitve v občini Idrija 40,8 preb/km2, kar je
precej manj od slovenskega povprečja, ki znaša 101,2 preb/km2. Najgostejša je poselitev na
dnu doline Idrijce, kjer sta nastali največji naselji v občini (Idrija, Spodnja Idrija), in na večjih
kraških uravnavah v Godoviškem podolju (Godovič) ter na Črnovrški planoti (Črni Vrh). Za
hribovite dele občine Idrija so značilna le manjša kmečka naselja (Vojsko, Čekovnik, Idrijska
Bela, Idrijske Krnice, Ledine, Vrsnik, Gore, Dole, Zavratec ...) in samotne kmetije (SURS –
prebivalstvo, 2012).
Na razvoj idrijske občine je že v preteklosti najbolj vplivala odročna lega in slaba prometna
povezanost z večjimi centri. V preteklosti so jo s svetom povezovale samo tovorne poti, ki so
služile za transport živega srebra v tujino. Tudi danes je območje idrijske občine vezano
izključno na cestni promet. Od večjih centralnih naselij je oddaljena več kot 30 minut vožnje
(Černe, 1996).
Slika 7: Idrija

Foto: Nina Erjavec, 2007
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Največje naselje je Idrija, ki je administrativno, gospodarsko, kulturno in zaposlitveno
središče idrijske občine. Idrija je najstarejše slovensko rudarsko mesto. Njen razvoj je tesno
povezan z dolgoletno tradicijo rudarjenja, ki se je pričelo z odkritjem živega srebra ob koncu
15. stoletja. Za potrebe skladiščenja živega srebra in za domovanje rudniške uprave je bil leta
1527 zgrajen grad Gewerkenegg. Leta 1575 je rudnik prišel pod upravo habsburškega dvora,
ki je bil njegov lastnik vse do začetka 1. svetovne vojne. Pod novo upravo se je rudnik
moderniziral, zgradili so peči za žganje rude in črpalke za črpanje vode iz podzemlja. V 17.
stoletju je Idrija prerasla v trg, v 18. stoletju pa je pridobila mestne pravice. V tem času je
Idrija doživela vsestranski vzpon. Habsburška uprava je veliko vlagala v celostni razvoj Idrije.
Zgradili so prvo gledališko dvorano na Slovenskem, dobro je bilo organizirano tudi šolstvo.
Mesto so sestavljali številni rudniški objekti in znamenite rudarske (»knapovske«) hiše.
Rudnik je v Idrijo privabil strokovnjake, ki so za seboj zapustili bogato tehniško dediščino. V
18. stoletju sta v Idriji delovala znamenita naravoslovca J. A. Scopoli (prvi zdravnik v Idriji)
in B. Hacquet (rudniški kirurg). V obdobju med obema vojnama (1918–1943) je bila Idrija
pod italijansko oblastjo, ki je zaustavila nadaljnji razvoj mesta. Proizvodnja živega srebra je
bila prekinjena v 70-ih letih prejšnjega stoletja, ko so živo srebro začele nadomeščati okolju
prijaznejše snovi (Rudnik živega srebra Idrija, 2012). Danes je Idrija mesto z bogato tehniško
dediščino in visokotehnološko razvito industrijo. Nekdanji rudniški objekti so v veliki meri
obnovljeni in namenjeni turističnim ogledom.

3.3.2. Značilnosti prebivalstva
Po zadnjih statističnih podatkih ima občina Idrija 11.968 prebivalcev, od tega 6.003 ženske in
5.965 moških. Edini naselji, ki imata več kot 1.000 prebivalcev, sta Idrija in Spodnja Idrija. V
Idriji živi 6.027 ljudi, kar predstavlja polovico vsega prebivalstva v občini. Spodnja Idrija ima
1.479 prebivalcev. Večje število ljudi živi še v naseljih Godovič (701 prebivalec) in Črni Vrh
(651 prebivalcev). Najmanj prebivalcev ima naselje Javornik, kjer živi le 1 človek. Povprečna
starost prebivalcev v idrijski občini znaša 42,9 let. Delež starejših od 65 let, ki znaša 18,2 %,
presega delež mladine mlajše od 15 let, ki znaša 14,4 %. Največji delež starejših od 65 let ima
naselje Črni Vrh (SURS – prebivalstvo, 2012).
Grafikon 2: Gibanje števila prebivalstva v letih 1869–2011 za naselje Idrija

Vir podatkov: Krajevni leksikon Slovenije, 1995; SURS – prebivalstvo, 2012
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Število prebivalstva v naselju Idrija se je po letu 1869 povečevalo. Višek je doseglo leta 1971,
ko je v Idriji živelo 6.933 ljudi. Porast števila prebivalstva v tem obdobju je posledica
povečane rodnosti v šestdesetih letih in industrijskega razvoja. Postopoma je začelo število
prebivalstva upadati. V zadnjih letih živi v Idriji okoli 6.000 ljudi.
Grafikon 3: Gibanje števila prebivalstva v letih 1869–2011 za naselje Vojsko

Vir podatkov: Krajevni leksikon Slovenije, 1995; SURS – prebivalstvo, 2012
Največji upad števila prebivalstva znotraj idrijske občine je doživelo naselje Vojsko, ki je
najvišje ležeče naselje v idrijski občini (1070 m). Na začetku 20. stoletja je tam živelo preko
770 ljudi, po 2. svetovni vojni pa je sledil izrazit padec števila prebivalstva. Mlajši so se začeli
zaposlovati in naseljevati v nižje ležečih naseljih znotraj idrijske občine, kar je posledično
pomenilo tudi opuščanje kmetovanja na Vojskarski planoti. Po letu 1991 se je upadanje
števila prebivalstva umirilo. Leta 2011 je na Vojskem živelo 215 ljudi.
Najpomembnejša zaposlitvena središča v občini so Idrija, Spodnja Idrija in Godovič. Poleg
tega so za idrijsko občino značilne dnevne migracije delovne sile v Cerkno, Žiri, Logatec in
Ljubljano. Delovno aktivnih je 5.161 prebivalcev občine Idrija. Stopnja registrirane
brezposelnosti je 5,7 %, kar je za polovico manj od slovenskega povprečja (12 %). Povprečna
neto plača je v marcu 2012 znašala 938,10 evrov (SURS – prebivalstvo, 2012).

3.3.3. Gospodarstvo
Gospodarstvo v občini Idrija je v veliki meri odvisno od naravnogeografskih značilnosti
ozemlja. Na višje ležečih planotah in položnejših pobočjih prevladujeta kmetijstvo in
gozdarstvo, ki sta prostorsko najbolj razširjeni gospodarski dejavnosti. V večjih naseljih
(Idrija, Spodnja Idrija) in v Godoviškem podolju (Godovič) prevladuje industrija, ki je
najpomembnejša gospodarska panoga v občini Idrija (Kladnik, 2010).
Zaradi velike reliefne razgibanosti in plitve prsti na pobočjih so možnosti za razvoj
intenzivnega kmetijstva skromne. Po Popisu kmetijskih gospodarstev iz leta 2010 (SURS –
Popis kmetijskih gospodarstev 2010, 2012) je v občini Idrija 574 kmetijskih gospodarstev. Od
tega jih 347 prideluje kmetijske izdelke le za lastno uporabo, 227 kmetij pa izdelke prideluje
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za prodajo. Glavna kmetijska panoga je živinoreja, znotraj katere ima tržni značaj samo
govedoreja. Na kmetijah v idrijski občini so imeli leta 2010 4.163 glav goveda, ki so služile
za pridelavo mleka in mesa. Poljedelstvo je zaradi naravnogeografskih značilnosti zelo
omejeno. Na njivah uspevajo predvsem krompir in nekatere krmne rastline (SURS – Popis
kmetijskih gospodarstev 2010, 2012). Kot smo že omenili, je za idrijsko občino značilna
večstoletna tradicija gospodarjenja z gozdovi, ki še danes predstavlja pomemben vir zaslužka
številnim kmetom.
Po zaprtju idrijskega rudnika se je v občini Idrija postopoma začela razvijati sodobna
industrija. Največji podjetji, ki zaposlujeta velik delež prebivalcev občine Idrija, sta Kolektor
v Idriji in Hidria v Spodnji Idriji. Obe podjetji se ukvarjata z oblikovanjem kovin. Izdelujeta
komponente in sisteme za avtomobilsko industrijo, ukvarjata se s sistemi za klimatizacijo in
velik poudarek namenjata razvoju novih tehnologij v strojni industriji. Podjetje Kolektor ima
raziskovalni inštitut v Idriji, Hidria pa v Godoviču in Spodnji Idriji (Kolektor, 2012; Hidria,
2012). Poleg Hidrie ima v Spodnji Idriji dolgoletno tradicijo podjetje Iles, ki se ukvarja s
proizvodnjo pohištva.
Zaradi številnih naravnih znamenitosti in bogate kulturne dediščine sodi idrijska občina med
območja z velikim potencialom za razvoj turizma. Kljub velikim vlaganjem v razvoj in
promocijo turizma turistična ponudba na Idrijskem velikokrat ne zadovoljuje vseh potreb
turistov. Njene glavne slabosti so premajhna količina nastanitvenih kapacitet, pomanjkljiva
gostinska ponudba, slabo organizirana ponudba rekreacijskih dejavnosti. Prav zaradi
omenjenih pomanjkljivosti pridejo turisti le na enodnevne izlete, redki ostanejo dlje časa.
Grafikon 4: Prenočitve domačih in tujih turistov v obdobju 2003–2009

Vir: SURS – turizem, 2012
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4. MEHANIZMI ZAVAROVANJA NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER
NJENO VAROVANJE V OBČINI IDRIJA
Idrijska občina spada med območja, ki so izjemno bogata s številnimi naravnimi in kulturnimi
znamenitostmi. Prav zaradi njihove edinstvenosti je potrebno takšna območja še dodatno
zavarovati pred neprimernimi posegi sodobne družbe. V ta namen je Vlada Republike
Slovenije uredila zakonodajo, ki se ukvarja s področjem varovanja naravne in kulturne
dediščine.

4.1. PREGLED ZAKONODAJE S PODROČJA VAROVANJA NARAVNE IN
KULTURNE DEDIŠČINE V SLOVENIJI
4.1.1. Zakon o ohranjanju narave2 (ZON)
ZON (ZON-UPB2 – uradno prečiščeno besedilo) »določa ukrepe za ohranjanje biotske
raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k varovanju narave«.
Sem spadajo ukrepi, s katerimi se ureja varstvo prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst,
vključno z njihovim genskim materialom in življenjskim okoljem; na tak način skušajo
ohraniti naravno ravnovesje. Poleg tega ZON opredeli zavarovana območja in jih deli na ožja
ter širša zavarovana območja (Zakon o ohranjanju narave, 2004, str. 11541).

4.1.2. Zakon o varstvu okolja3 (ZVO)
ZVO (ZVO-1-UPB1 – uradno prečiščeno besedilo) »ureja varstvo okolja pred
obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru določa temeljna
načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju,
ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z
varstvom okolja povezana vprašanja« (Zakon o varstvu okolja, 2006, str. 4151).
Glavni namen ZVO-ja je ohranjanje biotske raznovrstnosti ter spodbujanje in usmerjanje
takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in
kakovost življenja (Zakon o varstvu okolja, 2006, str. 4151).
Cilji ZVO-ja so (Zakon o varstvu okolja, 2006, str. 4151):
· preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
· ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,
· trajnostna raba naravnih virov,
· zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije,
· odpravljanje posledic obremenjevanja okolja,
· izboljšanje naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih
sposobnosti,
· povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje.

2
3

V nadaljevanju ZON.
V nadaljevanju ZVO.
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4.1.3. Nacionalni program varstva okolja4 (NPVO)
NPVO je zasnovan po določilih Zakona o varstvu okolja (ZVO) in je usklajen z okoljskim
programom Evropske unije. Osredotoča se na razreševanje problemov v okolju, ki jih
povzroča človek s svojim poseganjem. Osnovni cilji NPVO-ja so splošno izboljšanje okolja in
kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. Program oblikuje okoljsko politiko v Sloveniji
za čas veljavnosti programa s ciljem doseči visoko raven varstva okolja (Nacionalni program
varstva okolja, 1999, str. 12765)

4.1.4. Zakon o varstvu kulturne dediščine5 (ZVKD)
Poleg zavarovanih območij, ki jih opredeljuje ZON, so v Sloveniji območja, ki so zavarovana
z vidika kulturne dediščine. Ta območja določa Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD1). ZVKD je osredotočen na »načine varstva kulturne dediščine ter pristojnosti pri njenem
varstvu z namenom omogočati celostno ohranjanje dediščine«. Varstveno območje kulturne
dediščine opredeljuje kot »območje z enotnimi značilnostmi nepremične dediščine, ki je
zaradi svojih vrednot in razvojnih potencialov pomemben del prostorskih ureditev« (Zakon o
varstvu kulturne dediščine, 2008, str. 1121).

4.2. VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI IDRIJA
4.2.1. Zavarovana območja
Po definiciji Svetovne zveze za ohranitev narave (IUCN) je zavarovano območje »območje
kopnega ali morja, namenjeno zavarovanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti, naravnih in
pripadajočih kulturnih virov, z upravljanjem na podlagi pravnega zavarovanja ali drugih
učinkovitih sredstev« (IUCN, 2012).
Zavarovana območja so eden izmed ukrepov varstva narave, njihovo ustanavljanje pa določa
ZON. Njihovi poglavitni cilji so ohranjanje biotske raznovrstnosti, varstvo naravnih vrednot
in ohranjanje značilne krajinske pestrosti.
53. člen ZON-a zavarovana območja razdeli na širša (narodni park, regijski park in krajinski
park) in ožja (naravni spomenik, strogi naravni rezervat in naravni rezervat) zavarovana
območja. Stopnja zavarovanja območja določa dopuščeno stopnjo človekovega vpliva.
Medtem ko za ožja zavarovana območja velja strog varstveni režim, ki prepoveduje
človekove posege v pokrajino, je za širša zavarovana območja značilen milejši varstveni
režim, ki poleg varovanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti velik pomen pripisuje
razvojnim možnostim prebivalstva ter duhovni sprostitvi in bogatitvi človeka na tem območju
(Hribar, Šmid Hribar, Erhartič, 2011).
§ Širša zavarovana območja
Narodni park je »veliko območje s številnimi naravnimi vrednotami ter z veliko biotsko
raznovrstnostjo«. ZON določa, da mora narodni park zavzemati najmanj dve varstveni
območji s strožjim varstvenim režimom, v manjšem delu pa so lahko prisotna tudi območja
4
5

V nadaljevanju NPVO.
V nadaljevanju ZVKD.
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človekovega vpliva, ki je z naravo skladno povezan (Zakon o ohranjanju narave, 2004, 69.
člen).
Regijski park je »obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi
deli prvobitne narave in območji naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer je
človekov vpliv večji, vendarle pa z naravo uravnotežen«. Tudi regijski park mora imeti
določeni vsaj dve varstveni območji s strožjim varstvenim režimom, vendar v manjšem
obsegu kot pri narodnem parku (Zakon o ohranjanju narave, 2004, 70. člen).
Krajinski park je »območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom
človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost« (Zakon o
ohranjanju narave, 2004, 69. člen). V krajinskem parku je vpliv človeka dovoljen, saj
skupaj z naravo sestavlja pokrajinsko pestrost.
§ Ožja zavarovana območja
Naravni spomenik je »območje, ki vsebuje eno ali več naravnih vrednot, ki imajo izjemno
obliko, velikost, vsebino ali lego ali so redek primer naravne vrednote« (Zakon o
ohranjanju narave, 2004, 64. člen).
Strogi naravni rezervat je »območje naravno ohranjenih geotopov, življenjskih prostorov
ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih in živalskih vrst ali območje, pomembno za
ohranjanje biotske raznovrstnosti, kjer potekajo naravni procesi brez človekovega vpliva«.
V strogem naravnem rezervatu je prepovedano zadrževanje oseb, razen v primeru
znanstveno-raziskovalnega in učno-vzgojnega dela ali nadzornega osebja. (Zakon o
ohranjanju narave, 2004, 65. člen).
Naravni rezervat je »območje geotopov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali
značilnih rastlinskih in živalskih vrst ali območje, pomembno za ohranjanje biotske
raznovrstnosti, ki se z uravnoteženim delovanjem človeka v naravi tudi vzdržuje« (Zakon o
ohranjanju narave, 2004, 66. člen).
Glede na podatke iz Programa varstva okolja občine Idrija (2009, str. 23) je v občini Idrija 19
zavarovanih območij, in sicer 1 krajinski park, 1 naravni rezervat in 17 naravnih spomenikov.
Skupaj obsegajo okoli 47 km2, kar predstavlja 16 % površja idrijske občine.
Krajinski park (Program varstva okolja občine Idrija, 2009):
§ Zgornja Idrijca
Naravni rezervat (Program varstva okolja občine Idrija, 2009):
§ Bukov vrh
Naravni spomeniki (Program varstva okolja občine Idrija, 2009):
§ Divje jezero,
§ Slap na Klavžarici,
§ Gačnik,
§ Vovkova jama in Jama v podsteni,
§ Jelenk,
§ Kramaršca,
§ Ukovnik,
§ Suha Idrijca,
§ Del porečja Govškarce,
§ Bedrova grapa,
§ Ponor s sotesko v Klamah,
§ Vrtači pod Petelinovim vrhom,
§ Izvir v bližini Šinkovčeve jame in Jama
§ Jama nad Kobilo,
nad izvirom,
§ Habečkovo brezno,
§ Studenčkova jama in Jama pri
§ Kačja smreka.
Studenčku,
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Karta 3: Zavarovana območja v občini Idrija
Legenda:

Vir: ARSO – Atlas okolja, 2012
4.2.2. Naravne vrednote
ZON v 4. členu navaja, da je »naravna vrednota poleg redkega, dragocenega ali znamenitega
naravnega pojava tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave,
naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava«
(Zakon o ohranjanju narave, 2004, 4. člen).
Občina Idrija ima 413 naravnih vrednot. 261 jih je državnega pomena, 152 pa lokalnega.
Velik delež naravnih vrednot predstavljajo kraške jame (58 %), poleg njih pa še številne druge
geomorfološke, hidrološke, geološke in dendrološke vrednote.
Karta 4: Naravne vrednote v občini Idrija
Legenda:

Vir: ARSO – Atlas okolja, 2012
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4.2.3. Ekološko pomembna območja
Ekološko pomembno območje je po ZON »območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali
večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju narave« (Zakon o ohranjanje
narave, 2004, 32. člen). Zagotavljanje biotske raznovrstnosti je zagotovljeno z blažjim
režimom varovanja.
Ekološko pomembna območja v občini Idrija (Program varstva okolja občine Idrija,
2009):
§ Idrijca s pritoki,
§ Jelenk,
§ Kendove robe,
§ Ukovnik,
§ Jama v Globinah,
§ Idrija – spodnja,
§ Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri,
§ Jama na Pucovem Kuclu,
§ Jama pod Lešetnico,
§ Studenec pod Vojskarsko planoto,
§ Trebuša,
§ Zgornja Idrijca,
§ Trnovski gozd in Nanos.
Karta 5: Ekološko pomembna območja v občini Idrija
Legenda:

Vir: ARSO – Atlas okolja, 2012

34

4.2.4. Območja Nature 2000
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so razglašena v državah
članicah Evropske unije. Njegov osnovni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje
rodove. Namen omrežja Natura 2000 je ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so
redki ali so v Evropi že ogroženi. Evropska unija je omrežje uvedla kot enega od pomembnih
delov izvajanja direktive o pticah in habitatne direktive. Na varstvenih območjih se ne
izključuje človeška dejavnosti, ki pa mora biti v skladu s trajnostnim razvojem, tako da
zadovoljuje potrebe sedanjih rodov in ohranja enake možnosti tudi za naslednje rodove.
Slovenija je sprejela sodelovanje v omrežju Natura 2000 kot priključitveno obveznost. Ob
vstopu v Evropsko unijo je določila seznam območij, ki ustrezajo kriterijem direktive o pticah
in habitatih (Natura 2000, 2012).
V omrežje Natura 2000 spada 51 % površine občine Idrija, ki je razdeljeno na 8 območij.
Območje Trnovskega gozda je bilo razglašeno na podlagi direktive o pticah, ostala območja
pa na podlagi habitatne direktive.
Območja Nature 2000 v občini Idrija (Program varstva okolja občine Idrija, 2009):
§ Idrijca s pritoki,
§ Jelenk,
§ Ukovnik,
§ Jama v Globinah,
§ Jama na Pucovem Kuclu,
§ Jama pod Lešetnico,
§ Trnovski gozd – Nanos,
§ Trnovski gozd.
Karta 6: Območja Nature 2000 v občini Idrija
Legenda:

Vir: ARSO – Atlas okolja, 2012
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4.2.5. Geopark Idrija
Po definiciji Evropske mreže geoparkov (European Geoparks Network6, 2012) je geopark
območje z izjemnimi naravnimi značilnostmi, znotraj katerega se lokalno prebivalstvo poveže
z namenom varovati naravo in prispevati k razvoju tega območja.
Največja pozornost je namenjena varovanju geološke dediščine, izobraževanju in sodelovanju
z lokalnimi skupnostmi. Namen geoparka je, da se na izviren način poveže naravno in
kulturno dediščino z muzeji, društvi, informacijskimi centri, gostilnami, turističnimi
kmetijami ... S tem se podpira izdelovanje in trženje izdelkov domače obrti, razvoj turistične
ponudbe na območju znotraj geoparka ter varovanje in promocija narave (Peljhan, Kavčič,
Režun, 2009).
Leta 2000 je bila ustanovljena Evropska mreža geoparkov (European Geoparks Network –
EGN), v katero je trenutno vključenih 50 geoparkov iz 19 evropskih držav. EGN skrbi, da se
države članice med seboj povezujejo in izmenjujejo dobre prakse, izkušnje, informacije pri
vodenju geoparkov. Leta 2004 je bila ustanovljena Globalna mreža geoparkov (Global
Geoparks Network – GGN), ki združuje vse geoparke po svetu. Obe organizaciji delujeta pod
okriljem Unesca in v skladu z njegovimi pravili o zaščiti in ohranjanju svetovne dediščine
(Geopark Idrija, 2012).
Zaradi izjemne geološke vrednosti, ki jo ima okolica Idrije, je leta 2004 rudniški geolog Bojan
Režun predlagal, da se le-ta zavaruje. Primerno priložnost je videl prav v novo nastajajoči
mreži geoparkov v Evropi in drugje po svetu. Ena izmed ključnih novosti, ki jih prinaša
projekt Geopark Idrija, je sodelovanje in vključevanje lokalnih skupnosti, saj jim dosedanji
mehanizmi varovanja narave niso namenjali posebne pozornosti. Prav zato bi lahko Geopark
Idrija predstavljal izjemno priložnost za celostni razvoj idrijske občine. Leta 2007 je bila
ustanovljena Iniciativna skupina za oblikovanje idrijskega geoparka (Vodopija, 2010).
Trenutno se projekt Geopark Idrija uspešno promovira. V sklopu projekta so organizirani
številni dogodki in izobraževanja (delavnice za otroke, planinski pohodi po geoparku, tečaji
za lokalne turistične vodnike). Znotraj Geoparka Idrija so že oblikovane številne tematske poti
(Geološka pot na Rejcov grič, Naravoslovna učna pot ob Rakah – »Po poti idrijskih
naravoslovcev«, »Po poti živega srebra v mestu Idrija«, Krajinski park Zgornja Idrijca).
Slika 8: Logotip Geoparka Idrija

Slika 9: Pohod ob geoloških značilnostih Geoparka Idrija

Vir: Geopark Idrija, 2012
6

V nadaljevanju EGN.
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4.2.6. Kulturna dediščina
Kulturno dediščino predstavljajo dobrine, ki so podedovane iz preteklosti in jih opredeljujemo
kot odraz svojih vrednot, identitet, prepričanj, znanj in tradicij (Zakon o varstvu kulturne
dediščine, 2008, str. 1121). Na razvoj bogate kulturne in tehniške dediščine v občini Idrija so
najbolj vplivali naravnogeografski dejavniki okolja. To so: geološke značilnosti in s tem
povezan razvoj rudarstva, vodno bogastvo ter številni gozdovi.
V občini Idrija je trenutno evidentiranih 290 objektov in območij kulturne dediščine. Od tega
ima 51 enot status spomenika lokalnega pomena in 14 enot status spomenika državnega
pomena. V idrijski občini je 84 enot sakralne stavbne dediščine, 69 enot memorialne
dediščine, 10 enot arheološke dediščine, 4 enote naselbinske dediščine in 1 enota
vrtnoarhitekturne dediščine (Register nepremične kulturne dediščine, 2012).
Pomemben element kulturne dediščine v idrijski občini je tehniška dediščina, ki je nastala kot
posledica delovanja idrijskega rudnika. Rudnik je bil zaradi svojih naprav za taljenje živega
srebra velik porabnik lesa. Zaradi njegovega širjenja in poglabljanja v 18. stoletju je prihajalo
do potreb po vedno večjih količinah lesa. Rudniški strokovnjaki so morali tako izumiti izvirne
tehnične rešitve za spravilo lesa iz reliefno zahtevnega terena Idrijskega hribovja (Gorkič,
Cernatič Gregorič, 1995). Med najpomembnejšo tehniško dediščino rudnika spadajo: vhod v
rudnik Antonijev rov, Jožefov in Frančiškov jašek, vodna črpalka Kamšt, vodni kanal Rake,
jez pri Kobili, topilnica živosrebrne rude, gozdna železnica Lauf, vodne pregrade klavže
(Brusove, Putrihove, Idrijske, Kanomeljske) in druge naprave, namenjene delovanju rudnika
(žgalne peči, črpalke, rudniške lokomotive ...).
Slika 10: Vhod v rudnik – Antonijev rov

Foto: Nina Erjavec, 2012
Po večletnem prizadevanju občine Idrija, Mestnega muzeja Idrija in Rudnika živega srebra
Idrija se je tehniška dediščina idrijskega rudnika leta 2012 vpisala na Seznam svetovne
dediščine UNESCO.
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5. PREDSTAVITEV KRAJINSKEGA PARKA ZGORNJA IDRIJCA
5.1. GEOGRAFSKI ORIS
Krajinski park Zgornja Idrijca je z Odlokom o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca
(Ur. l. RS, št. 11/93) ustanovila občina Idrija leta 1993. Park obsega 4230 ha površin v
zgornjem delu porečja Idrijce in se razteza od izvira Idrijce pri Mrzli Rupi pod Vojskarsko
planoto vse do Idrije. Obsega velik del Idrijskega hribovja in manjši, severozahodni robni del
Trnovskega gozda. Njegova glavna funkcija je varovanje naravne in kulturne dediščine ter
izobraževanje in rekreacija (Gorkič, Cernatič Gregorič, 1995).
Karta 7: Lega Krajinskega parka Zgornja Idrijca v občini Idrija

N

Vir topografske podlage: ARSO – Atlas okolja, 2012
Območje zgornjega dela porečja Idrijce spada tudi v območje Nature 2000 in v ekološko
pomembna območja. Poleg tega so z Odlokom o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca
(Ur. l. RS, št. 11/93) znotraj parka dodatno razglasili 1 naravni rezervat (Bukov vrh), 6
naravnih spomenikov (Bedrova grapa, Divje jezero, Jama nad Kobilo, Kramaršca, Suha
Idrijca, Vrtači pod Petelinovim vrhom) in 7 kulturnih spomenikov (Drviše, Brusove klavže,
Putrihove klavže, Idrijske klavže, Kamšt, območje Partizanske bolnice Pavla in obeležje
partizanski bolnici Pavla).
Za celotno območje parka je značilna zapletena geološka zgradba, kjer se menjavajo plasti
prepustnih in neprepustnih kamnin. Območje sestavljajo karbonski glinasti skrilavci, triasne
kamnine, kredni apnenci in eocenske plasti. Na območju okoli Idrijskih klavž se nahajajo celo
magmatske kamnine. Pestra geološka sestava se odraža v številnih nahajališčih fosilov in
vidnih presekih kamninskih plasti iz različnih geoloških dob. Na območju parka se prepletajo
rečni, kraški in ledeniški relief. V nekdaj planotast svet so vodotoki urezali grape in doline, ki
jih obdajajo strma pobočja. Zaradi prevlade triasnih dolomitov so za park značilni številni
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kraški pojavi, med katerimi je najbolj poznano Divje jezero. Za območje okoli Divjega jezera
je značilen t. i. globoki kras, saj poteka pretakanje vode globoko pod površjem. V zahodnem
delu parka pa je prisoten t. i. osameli kras, za katerega so značilna manjša brezna, vrtače in
drugi manjši kraški pojavi. Poleg kraških pojavov so na površju vidni sledovi pleistocenske
poledenitve, ki se pojavljajo na robnem delu Trnovskega gozda. Najbolj izraziti morenski
nasipi so na Hudem polju (Gorkič, Cernatič Gregorič, 1995; Krajinski park Zgornja Idrijca,
2009).
Glavni vodotok parka je reka Idrijca z desnim pritokom Belco. Zaradi specifičnih geoloških
razmer v preteklosti je Idrijca v svojem zgornjem delu struge (od izvira do Idrije) oblikovala
številne geomorfološke oblike. Med najbolj zanimive sodijo: slap na Logu, slapovi pod
Idrijskimi klavžami, slapovi in tolmuni v Kramaršci, kotlice nad Lajštom (»Bučke«) in
tolmuni v Strugu (Gorkič, Cernatič Gregorič, 1995).
Slika 11: Kotlice na Idrijci – »Bučke«

Foto: Nina Erjavec, 2012
Gozdovi so, poleg reke Idrijce, najpomembnejša prvina Krajinskega parka Zgornja Idrijca, saj
prekrivajo kar 85 % območja. Območje parka zato spada med najbolj gozdnata območja v
Sloveniji. Med drevesnimi vrstami prevladujeta bukev in jelka. Gozd iz območja Krajinskega
parka Zgornja Idrijca je imel v preteklosti zelo pomembno vlogo pri delovanju in razvoju
idrijskega rudnika, saj je bil les njegova glavna surovina in energetski vir. Prav zaradi
velikega izkoriščanja so bili gozdovi v začetku 19. stoletja popolnoma osiromašeni, vendar se
je njihovo stanje kasneje s smotrnejšim gospodarjenjem izboljšalo. Danes spadajo gozdovi iz
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zgornjega dela porečja Idrijce in robnih delov Trnovskega gozda med najbolj negovane v
Sloveniji (Krajinski park Zgornja Idrijca, 2009).
Krajinski park Zgornja Idrijca predstavlja življenjski prostor mnogim (ogroženim) rastlinskim
in živalskim vrstam. Med prave redkosti, ki rastejo v parku, spadajo tri vrste jegličev. To so:
kranjski jeglič (Primula carniolica), ki je slovenski endemit, avrikelj (Primula avricula) in
njun križanec idrijski jeglič (Primula x venusta). Poleg teh v parku uspevajo še druge
zavarovane vrste: lepi čeveljc (Cypripedium calceolus), klusijev svišč (Gentiana clusii),
kranjska in brstična lilija (Lilium carniolicum in Lilium bulbiferum), bodika (Ilex aquifolium),
širokolistna lobodika (Ruscus hypoglossum) in tisa (Taxus baccata). Botanično najbolj
zanimivo je območje Divjega jezera, saj tu raste preko 150 rastlinskih vrst (Gorkič, Cernatič
Gregorič, 1995). Vse botanične posebnosti območja so predstavljene v Scopollijevem
botaničnemu vrtu, ki je bil ustanovljen leta 2004 in se nahaja ob vstopu v krajinski park. Park
predstavlja pomemben življenjski prostor za 78 različnih vrst ptic, med katerimi jih kar 21
sodi na seznam ogroženih vrst ptic (Grošelj, 2004). Sicer pa prevladuje predvsem lovna
divjad. Med najbolj zanimive živalske vrste znotraj parka spada človeška ribica, ki so jo
raziskovalci našli v sifonu Divjega jezera (Krajinski park Zgornja Idrijca, 2009).
Slika 12: Kranjski jeglič

Vir: Gore-ljudje, 2010
V parku živi okoli 200 prebivalcev. Največ jih prebiva v Idrijski Beli, ki leži na sotočju
Idrijce in Belce in je edino naselje znotraj parka. Na višje ležečih sončnih pobočjih se
nahajajo samotne kmetije. Gostota poselitve je zaradi razgibanega reliefa najnižja v idrijski
občini in znaša 3 preb/km2 (SURS – prebivalstvo, 2012). Gradnja novih objektov znotraj
parka je omejena in prepovedana na podlagi varstvenega režima. Prav zato se na tem območju
gradnja počitniških bivališč ni razvila.
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5.2. NARAVNA DEDIŠČINA
Območje Krajinskega parka Zgornja Idrijca je znano po mnogih naravnih zanimivostih. Glede
na potrebe diplomskega dela smo se omejili le na ožja zavarovana območja znotraj parka, ki
predstavljajo edinstveno naravno dediščino v Sloveniji.
§ Bukov vrh (naravni rezervat)
Pragozd Bukov vrh leži v vrtači na severnem delu Trnovske planote (pod Golaki) na
nadmorski višini 1314 m. Zaradi odmaknjenosti in nedostopnosti v preteklosti se je
območje ohranilo v svoji prvotni podobi. Pred posegi človeka je danes pragozd Bukov vrh
zavarovan s statusom naravnega rezervata. Razdeljen je na pragozd in varovalno cono, ki
skupaj merita 15,65 ha, od tega pragozd obsega 9,25 ha (Šmid Hribar, 2010).
Območje pragozda porašča predvsem združba bukve in jelke. Poleg njiju se pojavljajo tudi
gorski javor, veliki jesen in navadni mokovec. Grmovnih vrst je malo, največ je malinovja.
V pragozdu je mogoče zaslediti vse stopnje, ki so značilne za razvoj pragozda. Prisotna so
tako mlada in zrela drevesa kot tudi odmrla. Rastline rastejo do svoje končne velikosti in
nato po naravni poti razpadejo, nadomestijo pa jih mlajše. Zaradi uravnoteženih naravnih
procesov je za pragozdove značilna velika samoohranitvena sposobnost. Ob primerjavi
odpornosti pragozda Bukov vrh z okoliškimi gospodarskimi gozdovi je bilo ugotovljeno,
da so bile posledice žleda veliko večje v gospodarskih gozdovih kot v pragozdu (Kordiš,
1987).
Naravni rezervat Bukov vrh je zavarovan z najstrožjim varstvenim režimom znotraj
Krajinskega parka Zgornja Idrijca. V njem so prepovedani vsi človekovi posegi in kakršno
koli gibanje, razen v primeru znanstvenega raziskovanja (Odlok o razglasitvi krajinskega
parka Zgornja Idrijca, Ur. l. RS, št. 11/93).
Slika 13: Pragozd Bukov vrh

Vir: Šmid Hribar, 2010
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§ Bedrova grapa (naravni spomenik)
Bedrovo grapo je ustvaril potok, ki izvira pod Hudim poljem in se pri soteski Kramaršca
izliva v reko Idrijco. V grapi so se ohranile bogate plasti zgornjetriasnih kamnin iz
različnih obdobij. Vidni profili obsegajo dolomit iz cordevola, jula, tuvala in norijskoretijski dolomit. Poleg tega je na območju Bedrove grape mogoče opaziti več plasti s
fosilnimi školjkami. V sredini grape se nahaja večji vložek apnenca7, na katerem so se
razvili kraški pojavi (Peljhan, Čar, Vončina, 2011).
Slika 14: Bedrova grapa

Vir: Geopark Idrija, 2012 (Foto: Anka Vončina)

§ Divje jezero (naravni spomenik)
Največja geomorfološka posebnost Krajinskega parka Zgornja Idrijca je Divje jezero, ki
spada med večje kraške izvire v Sloveniji. Jezero leži pod veliko prepadno skalno steno, ki
predstavlja severni rob Črnovrške planote. Zgrajena je iz spodnjekrednega apnenca,
narinjenega na neprepustno plast paleocenskih flišnih kamnin. Gre za vokliški tip kraškega
izvira, za katerega je značilno, da skozenj priteka voda iz globokih delov kraškega
vodonosnika skozi sifon8 (Stepišnik, 2007). Voda iz sifona priteče v jezero pod velikim
pritiskom, kar se najbolj izrazito vidi po obilnem deževju v zaledju jezera. Takrat lahko
gladina jezera narase do 3 m, na sredini pa nastane vodna kupola, ki doseže do 60 cm
višine. Takrat Divje jezero dobi funkcijo bruhalnika. Ob suši gladina jezera upade in se
umiri. Voda se iz jezera izteka po najkrajši slovenski reki Jezernici, dolgi 55 m, v strugo
reke Idrijce. Temperatura vode v jezeru niha med 7 in 10 ºC, kar je posledica dotoka vode
7
8

Pasnati in oolitski apnenec.
Bolj ali manj navpičen kanal.
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iz podzemlja. Povodje jezera zaradi zapletenih povezav v kraškem vodonosniku še ni
popolnoma raziskano. Po zadnjih raziskavah naj bi obsegalo vsaj 125 km2 in obsega vode
iz Zale, Črnovrške in Godoviške planote, ob visokih vodah pa tudi iz okolice Hotedršice
(Janež, Čar, Habič, 1997). Prav tako še vedno ni poznana globina sifona, skozi katerega
priteka voda v jezero. Trenutno je raziskan do globine 164 m, ki je od gladine jezera
oddaljena 450 m. Največji problem raziskovalcem predstavlja zahtevno potapljanje v
sifonu in pomanjkanje ustrezne opreme. V Divjem jezeru so življenje izgubili že trije
raziskovalni potapljači, zato je potapljanje brez dovoljenja od leta 1999 prepovedano
(Krajinski park Zgornja Idrijca, 2009).
Zaradi edinstvenih značilnosti je bilo Divje jezero in njegova bližnja okolica leta 1967
zavarovano kot naravni spomenik. Poleg tega je leta 1972 dobilo še status muzeja v naravi.
Slika 15: Divje jezero

Foto: Nina Erjavec, 2012
§ Jama nad Kobilo (naravni spomenik)
Jama nad Kobilo je kraška jama, ki se nahaja nad jezom pri Kobili in je nastala z
delovanjem vode v zgornjekrednih apnencih. Gre za bruhalnik, saj ob obilnem deževju
priteka iz nje velika količina vode, ki se izliva v Idrijco (Bavdaž, Gorjup-Kavčič, Peljhan,
2009).
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§ Kramaršca (naravni spomenik)
Kramaršca je težko prehodna soteska, ki leži nad stičiščem Bedrove in Pšenkove grape ter
Črnega potoka in Idrijce. Idrijca je pod navpičnimi stenami na dolžini okoli 200 m
oblikovala številne tolmune in 3 večje slapove. Navpične stene nad strugo so zgrajene iz
cordevolskega dolomita, ki ga sekajo številni prelomi s smerjo sever–jug. Idrijca je tako s
hitrimi preskoki iz ene prelomne cone v drugo oblikovala slikovito sotesko, ki je
zavarovana s statusom naravnega spomenika (Peljhan, Čar, Vončina, 2011).
Slika 16: Soteska Kramaršca

Vir: Geopark Idrija, 2012

§ Suha Idrijca (naravni spomenik)
Suha Idrijca je soteska v spodnjem delu Črnega potoka, ki se spušča v reko Idrijco. Gre za
hudourniški potok, ki je večino leta slabo vodnat in v zgornjem delu večinoma suh.
Izoblikoval je poseben tip struge, za katero je značilna plastnatost, ki se je oblikovala na
stiku dolomita in apnenca (Geopark Idrija. Kraški in hidrološki pojavi, 2012).

§ Vrtači pod Petelinovim vrhom (naravni spomenik)
Globoki in veliki vrtači se nahajata na robnem delu Trnovskega gozda. Zanju sta značilna
temperaturni in vegetacijski obrat (Gorkič, Cernatič Gregorič, 1995).
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5.3. KULTURNA DEDIŠČINA
Zgornji del porečja Idrijce je imel s svojimi bogatimi gozdovi in reko Idrijco v preteklosti
ključno vlogo pri delovanju idrijskega rudnika. Zaradi zahtevnega terena s strmimi pobočji so
rudniški strokovnjaki iznašli inovativne načine za izkoriščanje teh naravnih dobrin. Rezultat
tega je dobro ohranjena tehniška dediščina, ki se nahaja na območju krajinskega parka.
Pomemben pečat znotraj krajinskega parka je pustilo obdobje 2. svetovne vojne, na kar
spominjajo nekatera spominska obeležja.

§ Kamšt (kulturni spomenik)
Kamšt9 je črpalka na vodni pogon, ki je namenjena črpanju jamske vode in dviganju rude
iz jaškov. Delovati je začela leta 1790. Znotraj zidane stavbe, ki stoji na obrobju Idrije, ob
vhodu v Krajinski park Zgornja Idrijca, je nameščeno vodno kolo s premerom 13,6 m.
Znano je kot največje leseno kolo v Evropi. Poganjala ga je voda, ki je pritekala po
vodnem kanalu. Kamšt je črpala okrog 300 litrov jamske vode v minuti iz globine 283 m
pod površjem (XI. obzorje), pri čemer se je vodno kolo zavrtelo 4- do 5-krat v minuti.
Njena moč je znašala 75 do 100 konjskih moči, delovala pa je tudi po tem, ko so v rudniku
že uporabljali stroje na parni in električni pogon. Kamšt je svojemu namenu služila vse do
leta 1948, ko je bil ob povodnji poškodovan jez pri Kobili in je bil zato prekinjen dotok
vode po kanalu Rake (Zelenc, 2011).
Slika 17: Kamšt

Slika 18: Vodno kolo

Foto: Nina Erjavec, 2012

9

Vir: Mestni muzej Idrija. Idrijska... , 2011

Izvor iz nemške besede Wasserkunst.
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§ Rake in jez pri Kobili
Konec 16. stoletja so zajezili Idrijco pri Kobili, nasproti Divjega jezera, in ob jezu leta
1596 zgradili vodni kanal Rake, po katerem je voda pritekala vse do Idrije. Zapornice ob
jezu pri Kobili, ki so nadzirale nivo vode v kanalu, delujejo še danes. Moč vode, ki je
pritekala po kanalu, je sprva poganjala rudniške naprave (žage, črpalke, dvigalne in
drobilne naprave, mline ...). Ob izgradnji Kamšti so vodni kanal obzidali s kamnom in ga
skrajšali. Do leta 1948 je voda iz Rak poganjala vodno kolo Kamšt (Mestni muzej Idrija.
Idrijska kamšt in druge rudniške lokomotive, 2011)
Slika 19: Jez pri Kobili

Foto: Nina Erjavec, 2012
§ Klavže (kulturni spomenik)
Klavže so zidane vodne pregrade, ki so bile namenjene za plavljenje lesa za potrebe
rudnika. Znotraj Krajinskega parka Zgornja Idrijca so se ohranile Idrijske klavže na Idrijci
in Brusove ter Putrihove klavže na Belci. Vse tri so obnovljene in zavarovane s statusom
kulturnega spomenika.
Zaradi težko dostopnega zgornjega dela porečja Idrijce in slabih cestnih povezav je bila
reka Idrijca s svojimi pritoki najprimernejša možnost za transport lesa iz okoliških gozdov
do Idrije. Prve klavže so bile lesene in so bile zgrajene že ob koncu 16. stoletja. Ker so jih
poplave večkrat porušile, so med letoma 1767 in 1772 pričeli z gradnjo zidanih klavž.
Svojo podobo so ohranile vse do danes. Največje so bile Idrijske klavže, ki so bile zgrajene
po načrtih Jožefa Mraka. V spodnjem delu je bila pregradna stena debela 18 m, v zgornjem
10 m, v širino pa so merile 41 m. Vse klavže so imele dvoje loput, ki so se ob napolnjenem
jezu odprle in odnesle les, ki je bil pripravljen ob strugi reke. Naplavljen les so prestregle
šele velike grablje v Idriji (Gorkič, Cernatič Gregorič, 1995).
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Slika 20: Putrihove klavže

Foto: Nina Erjavec, 2012

Slika 21: Brusove klavže

Foto: Nina Erjavec, 2012

§ Lauf
Poleg transporta po reki Idrijci so za spravilo lesa iz idrijskih gozdov uporabljali tudi
gozdno železnico Lauf. Zgrajena je bila leta 1820 kot prva železnica v Avstro-Ogrski.
Speljana je bila iz idrijskih gozdov proti reki Idrijci ali njenemu pritoku Belci, kasneje pa h
klavžam, kjer je les nato transportirala voda. Po potrebi so jo prestavljali na druge lokacije.
Proga gozdne železnice je bila izdelana iz lesa, prav tako tudi vozički. Le njihova kolesa so
bila železna. Vozički, imenovani »regljači«, so sprva lahko pretovorili od 0,3 do 0,4 m3
lesa. Po posodobitvi, v drugi polovici 19. stoletja, pa od 0,7 do 1 m3. Ko so leta 1926
prenehale delovati klavže, je svojo funkcijo izgubil tudi Lauf (Brate, 1994). Obnovljena
gozdna železnica se danes nahaja ob cesti, ki vodi proti izviru Idrijce.
Slika 22: Idrijski Lauf

Foto: Nina Erjavec, 2012
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§ Partizanska bolnica Pavla (kulturni spomenik)
Po kapitulaciji Italije so se zaradi vse večjega pritiska nemških okupatorjev na osvobojeno
slovensko ozemlje in s tem na partizansko gibanje povečale potrebe po medicinski oskrbi.
Partizanska bolnica Pavla je začela delovati na območju Trnovskega gozda leta 1943. Vse
od leta 1944 pa do konca vojne jo je vodila dr. Pavla Jerina-Lah, po kateri je bolnica dobila
ime. Poleg Partizanske bolnice Pavle, ki so jo imenovali »Prva centralna«, so na območju
Krajinskega parka Zgornja Idrijca zgradili še več manjših bolnišnic: »Očkova« v Bedrovi
grapi, »Tinetova« v Vrtu, »B« pod Hudim poljem, »Zadnjo centralno« nad Putrihovimi
klavžami in »Delta« v Tisovcu. Leta 1944 je začela delovati nova bolnica nad Krekovšami.
V bolnici in njenih manjših podružnicah je v času 2. svetovne vojne delalo 114 članov
medicinskega in drugega osebja, ki je oskrbovalo preko 1600 obolelih oseb (Mestni muzej
Idrija. Partizanska bolnica Pavla, 2011).
Kljub temu da se objekti, v katerih je delovala bolnica, niso ohranili, ima njen obstoj veliko
zgodovinsko in izobraževalno vrednost. Območje Partizanske bolnice Pavla je danes
zavarovano s statusom kulturnega spomenika, na njen obstoj pa spominjata spominski
obeležji pri Krekovšah in Mrzli Rupi.
Slika 23: Spominsko obeležje pri Mrzli Rupi

Foto: Nina Erjavec, 2012
§ Drviše (kulturni spomenik)
Med dolinama Idrijce in Trebuše, na sedlu nad izvirom Idrijce, so se ohranili nekateri
ostanki poznoantičnega zidu10, ki je bil zgrajen v 3. in 4. stoletju. Zid je bil namenjen
varovanju prehoda med obema dolinama. Ostankov zidu je malo, zato ni točno določeno,
kje naj bi le-ta stal (Krajinski park Zgornja Idrijca, 2012).
10

Imenovan tudi limes.
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5.4. VARSTVENI REŽIM
Varstveni režim znotraj parka je natančno opredeljen v Odloku o razglasitvi krajinskega parka
Zgornja Idrijca (Ur. l. RS, št. 11/93). Njegov glavni namen je varovanje obstoječe naravne in
kulturne dediščine v zgornjem delu porečja Idrijce.
Na območju celotnega Krajinskega parka Zgornja Idrijca je prepovedano izvajanje obsežnih
gradbenih del; regulacija vodotokov in drugi posegi, zaradi katerih bi lahko prišlo do
sprememb vodnega režima ali sprememb v rečni strugi; gradnja javnih cest, ki niso ključne za
razvoj ali poselitev parka; novogradnje objektov, razen v plansko določenih območjih;
nabiranje rastlin v komercialne namene; lovljenje živali, razen ribolova in lova divjadi v
okviru načrtnega gospodarjenja in prekomerno povzročanje hrupa. Vsi posegi znotraj
Krajinskega parka Zgornja Idrijca morajo biti podrejeni naravovarstvenim zahtevam.
V območjih naravnih spomenikov Bedrova grapa, Divje jezero, Jama nad Kobilo, Kramaršca,
Suha Idrijca, Vrtači pod Petelinovim vrhom velja strožji varstveni režim. Prepovedano je
nabiranje rastlin, krmljenje živali, izvajanje športnih aktivnosti, ki bi lahko imele škodljiv
vpliv na naravno dediščino, gibanje iz obstoječih poti, odvzemanje peska, proda in vzorcev
kamnin. Najstrožji varstveni režim velja na območju naravnega rezervata Bukov vrh, kjer so
prepovedani vsi posegi in gibanja, razen v primeru znanstvenega raziskovanja rezervata.
Poseben varstveni režim velja tudi na območjih kulturnih spomenikov Kamšt, Brusove in
Putrihove klavže, Idrijske klavže, Območje Partizanske bolnice Pavla, Obeležje Partizanski
bolnici Pavla, Drviše. Prepovedani so vsi človekovi posegi na zavarovanem območju, razen v
primeru prenove spomenika, rednih vzdrževalnih del in v primeru znanstveno-raziskovalnih
del.
Slika 24: Informacijska tabla o pravilih obnašanja v Krajinskem parku Zgornja Idrijca

Foto: Nina Erjavec, 2012
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Čeprav je v Odloku o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca (Ur. l. RS, št. 11/93)
določeno, da nadzor nad izvajanjem varstvenih ukrepov vrši Občina Idrija, je bil ta vse od
ustanovitve pomanjkljiv. Park nikoli ni imel upravitelja, ki bi skrbel za varovanje naravne in
kulturne dediščine ter obenem povezoval različne interese na območju krajinskega parka.
Zato so k ohranitvi obstoječe naravne in kulturne dediščine najbolj pripomogli obiskovalci in
prebivalci parka z ustreznim obnašanjem in upoštevanjem varstvenega režima.
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5.5. NADOMESTILO ZA OBREMENITEV KRAJINSKEGA PARKA
V zadnjih letih je v poletnih mesecih, predvsem ob koncih tedna, opazen velik porast števila
obiskovalcev parka. Večinoma gre za obiskovalce iz drugih delov Slovenije, ki pridejo na
enodnevni izlet v Idrijsko Belo, kjer se najpogosteje kopajo ali prirejajo piknike na za to
urejenih območjih. Z večjo množičnostjo obiskovalcev se povečujejo tudi obremenitve okolja
in stroški upravljanja s parkom (npr. komunalne storitve). V ta namen je idrijska občina
določila obveznost plačevanja nadomestila za obremenitev krajinskega parka.
Nadomestilo za obremenitev so dolžni plačati vsi obiskovalci Krajinskega parka Zgornja
Idrijca, ki vanj vstopijo z motornim vozilom v času od 1. junija do 31. avgusta ob sobotah,
nedeljah in državnih praznikih od 7. do 19. ure. Višina nadomestila za sezono 2012 je za
enodnevni vstop motornega vozila znašala 4,5 evra, za celotno sezono pa 20 evrov. Domačini
s stalnim prebivališčem na območju krajinskega parka so plačila opravičeni. Nadzor nad
plačevanjem nadomestila za obremenitev krajinskega parka izvajajo občinski redarji oz.
pooblaščeni delavci uprave Občine Idrija. Lastnika motornega vozila, ki nima ustreznega
potrdila o plačanem nadomestilu na vidnem mestu, se kaznuje za prekršek v višini 20 evrov.
Sredstva, ki so pridobljena s plačili nadomestil in s prekrški, so namenjena za vzdrževanje
obstoječe infrastrukture in za organizacijo dejavnosti, ki se izvajajo v okviru krajinskega
parka (Odredba o določitvi ..., Ur. l. RS, št. 45/2007).
Slika 25: Informacijski plakat nad cesto pri vhodu v krajinski park

Foto: Nina Erjavec, 2012
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5.6. REKREACIJSKE DEJAVNOSTI IN INFRASTRUKTURA
Poleg varovanja naravne in kulturne dediščine ter izobraževanja je ena izmed pomembnejših
funkcij krajinskega parka tudi rekreacija. Območje zgornjega dela porečja Idrijce ponuja
številne možnosti za izvajanje rekreacijskih dejavnosti v naravi. Razgiban teren s strmimi
pobočji in številnimi naravnimi ter kulturnimi znamenitostmi, ki je značilen za celotno
območje krajinskega parka, je primeren za izvajanje pohodništva, gorskega kolesarjenja,
teka, športnega lova11 ter nabiranja gob in gozdnih sadežev12. Reka Idrijca pa s primernimi
poletnimi temperaturami omogoča kopanje in izvajanje drugih športnih aktivnosti v vodi,
med kateremi se le redko pojavljajo adrenalinski športi (npr. soteskanje, kajakiranje ...).
Športni ribolov je z ustrezno dovolilnico13 dovoljen do Idrijske Bele, vendar so za ribiče
atraktivnejša ribolovna območja v spodnjem delu porečja Idrijce, zato v zgornji del redko
zahajajo. Vse rekreacijske dejavnosti, ki se izvajajo na zavarovanem območju, morajo
potekati v skladu z varstvenim režimom krajinskega parka.
Slika 26: Kajakiranje v zgornjem delu Idrijce

Foto: Dejan Sedej, 2012
Za izvajanje omenjenih rekreacijskih dejavnosti ni potrebna posebna infrastruktura, saj
zadostujejo obstoječe javne in gozdne ceste ter planinske poti. Občina Idrija, ki je upravljalec
parka, stremi k ohranjanju obstoječe infrastrukture in se izogiba novim gradbenim posegom
na zavarovanem območju. Kljub temu je iz obdobja pred letom 1993, ko je bil razglašen
Krajinski park Zgornja Idrijca, ohranjenih nekaj objektov, ki so danes namenjeni izključno
izvajanju rekreacijskih dejavnosti.
11

Dovoljen v okviru načrtnega gospodarjenja in pod nadzorom Lovske družine Krekovše.
Dovoljeno za lastne potrebe.
13
Območje KP Zgornja Idrijca spada v revir »ujemi in spusti«.
12
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§ Pot ob Rakah
Makadamska pot poteka ob vodnem kanalu Rake14 in je dolga 2,5 km. Začne se v
Idriji pri Jožefovem jašku, konča pa pri Kobili nasproti Divjega jezera. Od kar je
vodni kanal Rake, ob prenehanju delovanja vodne črpalke, izgubil svojo funkcijo, je
pot postala pomemben prostor bližnje rekreacije za prebivalce občine Idrija. Ker je po
poti prepovedana vožnja z motornimi vozili in kolesi, so najpogostejše rekreacijske
dejavnosti, ki se izvajajo na Rakah, tek, hoja in sprehajanje. Pred vhodom na Rake, ki
hkrati predstavlja tudi vhod v krajinski park, so urejeni parkirni prostori za
obiskovalce.
Slika 27: Pot ob Rakah

Foto: Nina Erjavec, 2012

§ Kopališče Lajšt
Letno kopališče Lajšt se nahaja pri naselju Idrijska Bela na sotočju Idrijce in Belce.
Idrijco tu v poletnih mesecih zajezijo z dvema umetnima pregradama, kar omogoča
kopanje v razmeroma topli vodi15. Poleg kopališča se nahaja gostinski lokal in hišice
za piknik, ki jih je mogoče najeti. Drugje je prirejanje zabav in piknikov prepovedano.
Poleg tega se v sklopu kopališča nahajajo še otroška igrala, igrišče za odbojko na
mivki in košarko ter mize za namizni tenis.

14
15

Kanal je natančneje opisan v poglavju 5.3 Kulturna dediščina.
29. 7. 2012 je temperatura vode znašala 22 °C (lastno terensko delo, 2012).
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Slika 28: Kopališče Lajšt

Foto: Nina Erjavec, 2012
§ Plezališče Strug
Ob glavni cesti od Podroteje proti Idrijski Beli se nahaja plezališče Strug, ki ga
vzdržuje Športno plezalni odsek Planinskega društva Idrija. Zanj so značilne tako
položnejše kot tudi previsne in strehaste skalne oblike. Plezališče razpolaga z
različnimi težavnostnimi smermi, od katerih jih je 15 ocenjenih do stopnje 6a, 37
smeri pa je ocenjenih od stopnje 6a do 8a+. Prevladujejo krajše smeri, nekaj pa jih
presega višino 40 m. Najprimernejši čas za plezanje je od začetka pomladi do konca
jeseni (Tončič, 2012).
Slika 29: Plezališče Strug

Vir: Geopark Idrija, 2012 (Foto: Amadej Carl)
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6.

REKREACIJSKI POMEN KRAJINSKEGA PARKA ZGORNJA IDRIJCA ZA
PREBIVALCE OBČINE IDRIJA (predstavitev rezultatov terenskega anketiranja)

6.1. OSNOVNA IZHODIŠČA TERENSKEGA ANKETIRANJA
6.1.1. Zbiranje podatkov
Podatkov o rekreacijskih dejavnostih prebivalcev občine Idrija ne zbira nobena statistična
služba, prav tako te teme ni proučevala še nobena raziskava, zato smo morali podatke
pridobiti z lastnim terenskim delom.
Pri proučevanju rekreacijskih navad in drugih prostočasnih dejavnosti se najpogosteje
uporabljajo sledeče metode terenskega dela (Jeršič, 1998):
§ anketiranje na ciljnih območjih (npr. na parkirnih prostorih, v rekreacijskih prostorih,
na drugih območjih, kjer se zbirajo obiskovalci),
§ štetje vozil in anketiranje potnikov,
§ anketiranje prebivalcev v izhodiščih migracij (npr. na domu).
Za potrebe diplomskega dela smo se odločili za anketiranje prebivalcev v izhodiščih migracij,
ki je večinoma potekalo v središču Idrije in Spodnje Idrije. V drugih naseljih znotraj idrijske
občine pa je potekalo na domu. Ankete so prebivalci občine Idrija izpolnjevali samostojno, po
potrebi smo vprašanja še dodatno obrazložili. Anketiranje smo izvajali v avgustu in septembru
2012.
Poleg anketiranja smo se v času izdelovanja diplomskega dela odločili, da bomo izvedli tudi
štetje avtomobilov in obiskovalcev. Štetje je potekalo 6. 9. 2012 in 11. 9. 2012 pred vhodom v
Krajinski park Zgornja Idrijca na začetku poti ob Rakah. Zbrani podatki nimajo ključnega
pomena pri končnih rezultatih terenskega dela. Njihov namen je podkrepitev rezultatov,
pridobljenih s pomočjo anketnega vprašalnika.

6.1.2. Namen in cilji terenskega proučevanja
Podatke o značilnostih rekreacije prebivalcev občine Idrija v Krajinskem parku Zgornja
Idrijca smo pridobili z anketnim vprašalnikom, ki smo ga sestavili po pregledu nekaterih
dosedanjih raziskav bližnje rekreacije (Cigale, 1998; Jeršič, 1998; Klančnik, 2010; Šestan,
2010) in rekreacije na zavarovanih območjih v Sloveniji (Cigale, Lampič, Mrak, 2010; Mrak,
2009). Vprašanja smo prilagodili potrebam in ciljem terenskega proučevanja rekreacije
prebivalcev občine Idrija v Krajinskem parku Zgornja Idrijca.
Z uporabo anketnega vprašalnika smo želeli pridobiti podatke o:
§ pogostosti izvajanja rekreacijskih dejavnosti prebivalcev občine Idrija v Krajinskem
parku Zgornja Idrijca,
§ najpogostejših rekreacijskih dejavnostih, s katerimi se ukvarjajo prebivalci občine
Idrija v Krajinskem parku Zgornja Idrijca v poletni in zimski sezoni,
§ območjih znotraj Krajinskega parka Zgornja Idrijca, kjer prebivalci občine Idrija
izvajajo rekreacijske dejavnosti,
§ razlogih in pomenu rekreacije v Krajinskem parku Zgornja Idrijca za prebivalce
občine Idrija,
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§ potrebnosti izboljšav v Krajinskem parku Zgornja Idrijca,
§ ozaveščenosti prebivalcev občine Idrija glede varstvenega režima v Krajinskem parku
Zgornja Idrijca,
§ vplivu plačevanja nadomestila za obremenitev na izvajanje rekreacijskih dejavnosti
prebivalcev občine Idrija v Krajinskem parku Zgornja Idrijca.
Anketni vprašalnik je sestavljen iz 18 vprašanj zaprtega tipa, kjer anketiranci izbirajo med
različnimi možnimi odgovori, in odprtega tipa, kjer anketiranci samostojno odgovarjajo na
vprašanja. Glede na vsebino vprašanj je razdeljen na 4 tematske sklope:
§ Rekreacija v Krajinskem parku Zgornja Idrijca,
§ Izboljšave in ustreznost ponudbe rekreacijskih dejavnosti v Krajinskem parku Zgornja
Idrijca,
§ Varstveni režim in plačevanje nadomestila za obremenitev v Krajinskem parku
Zgornja Idrijca,
§ Podatki o anketirancu.
6.1.3. Osnovne značilnosti vzorca
V raziskavo o rekreaciji v Krajinskem parku Zgornja Idrijca smo vključili prebivalce s stalnim
bivališčem v občini Idrija, ki so starejši od 15 let. Mlajše smo izločili, saj smo predvidevali,
da njihove rekreacijske dejavnosti in navade potekajo v odvisnosti od staršev.
Vzorec smo izbrali na podlagi kvotnega vzorčenja, saj smo želeli, da se struktura in
značilnosti vzorca čim bolj ujemajo s strukturo in značilnostmi celotne populacije v občini
Idrija. K anketiranju smo povabili prvega dosegljivega prebivalca občine Idrija, ki je
izpolnjeval kriterije kvote (npr. spol, starost, kraj bivanja).
Grafikon 5: Razmerje anketiranih prebivalcev občine Idrija glede na spol

Vir: Lastno terensko delo, 2012
V občini Idrija je v prvi polovici leta 2012 živelo 11.968 prebivalcev, od tega jih je bilo
10.213 starejših od 15 let (SURS – prebivalstvo, 2012). V raziskavo smo vključili 103 (1 %)
prebivalce občine Idrija starejše od 15 let, od tega 51 (49,7 %) moških in 52 (50,3 %) žensk.
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Grafikon 6: Starostna sestava anketiranih prebivalcev občine Idrija

Vir: Lastno terensko delo, 2012
Anketirane prebivalce smo glede na njihovo starost razdelili v šest skupin. V starostni skupini
15 do 19 let je anketni vprašalnik izpolnilo 5,9 % anketiranega prebivalstva, v starostni
skupini 20 do 29 let 13,3 % anketiranega prebivalstva, v starostni skupini 30 do 39 let 16,4 %
anketiranega prebivalstva, v starostni skupini 40 do 49 let 17,8 % anketiranega prebivalstva, v
starostni skupini 50 do 59 let 16,4 % anketiranega prebivalstva in v starostni skupini nad 60
let 16,7 % anketiranega prebivalstva. Zaradi lažjega zbiranja in analiziranja podatkov smo vse
starejše od 60 let združili v eno skupino, vendar smo bili pri terenskem delu pozorni, da smo v
raziskavo vključili starejše iz različnih starostnih obdobij.
Grafikon 7: Razmerje anketiranih prebivalcev občine Idrija glede na kraj bivanja

Vir: Lastno terensko delo, 2012
V raziskavi je sodelovalo 51,2 % prebivalcev iz Idrije in 48,8 % prebivalcev iz ostalih naselij
v občini Idrija. Delež prebivalcev iz ostalih naselij se nekoliko razlikuje od dejanskega deleža
v občini, saj smo v analizo vključili več prebivalcev iz naselja Spodnja Idrija in zato
posledično manj prebivalcev iz majhnih naselij v Idrijskem in Rovtarskem hribovju ter
Godoviškem podolju. Omenjena odstopanja bi lahko vplivala na končne rezultate analize.
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Izobrazbene strukture in delovne aktivnosti anketiranih prebivalcev nismo usklajevali z
dejanskim stanjem v idrijski občini. Odvisni sta bili od naključne izbire posameznikov, na
podlagi njihovega spola, starosti in kraja bivanja.
Grafikon 8: Izobrazbena struktura anketiranih prebivalcev občine Idrija

Vir: Lastno terensko delo, 2012
V raziskavi je sodelovalo 66 % anketiranih prebivalcev s srednješolsko izobrazbo, 29,1 % z
višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, 3,9 % z osnovnošolsko izobrazbo, 1 % prebivalcev pa
je dokončal magisterij ali doktorat. Nihče od anketiranih prebivalcev ni izbral možnosti
»nedokončana osnovna šola«.
Grafikon 9: Delovna aktivnost anketiranih prebivalcev občine Idrija

Vir: Lastno terensko delo, 2012
V času anketiranja je bilo 54,3 % anketiranih prebivalcev zaposlenih, 27,2 % je bilo
upokojenih, 16,5 % je bilo učencev, dijakov ali študentov in 1% nezaposlenih. Prav tako je 1
% anketirancev izbral možnost »drugo«, vendar izbira te možnosti ni bila utemeljena.
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6.2. ZNAČILNOSTI REKREACIJE V KRAJINSKEM PARKU ZGORNJA IDRIJCA
V prvem tematskem sklopu anketnega vprašalnika so nas zanimale osnovne rekreacijske
navade prebivalcev občine Idrija v Krajinskem parku Zgornja Idrijca. Anketirance smo
spraševali o pogostosti izvajanja rekreacijskih dejavnosti, o najpogostejših rekreacijskih
dejavnostih v poletni in zimski sezoni, o najpogostejših območjih izvajanja rekreacijskih
dejavnosti, o razlogih za izvajanje rekreacijskih dejavnosti in o pomenu, ki ga pripisujejo
rekreaciji v Krajinskem parku Zgornja Idrijca.

6.2.1. Pogostost izvajanja rekreacijskih dejavnosti in druge rekreacijske navade
prebivalcev
Preglednica 2: Pogostost izvajanja rekreacijskih dejavnosti v Krajinskem parku Zgornja
Idrijca
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Vir: Lastno terensko delo, 2012
Grafikon 10: Pogostost izvajanja rekreacijskih dejavnosti v Krajinskem parku Zgornja Idrijca

Vir: Lastno terensko delo, 2012
59

Skoraj polovica (45,6 %) anketiranih prebivalcev obiskuje Krajinski park Zgornja Idrijca
večkrat tedensko ali vsak dan. Glede na ta podatek lahko sklepamo, da park predstavlja enega
izmed najbolj (če ne najbolj) pomembnih in obiskanih prostorov bližnje rekreacije za
prebivalce občine Idrija. Enkrat tedensko park obišče 12,6 %, nekajkrat mesečno 13,6 %,
enkrat mesečno 2,9 %, nekajkrat letno 20,5 %, enkrat letno 2,9 % in manj kot enkrat letno 1,9
% anketiranih prebivalcev. Nihče izmed anketirancev ni izbral možnosti »nikoli«.
Delovno hipotezo 1 (H1), ki se glasi Krajinski park Zgornja Idrijca predstavlja za prebivalce
občine Idrija pomemben prostor bližnje rekreacije. Velik delež prebivalcev krajinski park
obiskuje z namenom, da v njem izvaja rekreacijske dejavnosti, lahko potrdimo.
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Preglednica 3: Pogostost izvajanja rekreacijskih dejavnosti v Krajinskem parku Zgornja
Idrijca glede na kraj bivanja anketirancev
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Grafikon 11: Pogostost izvajanja rekreacijskih dejavnosti v Krajinskem parku Zgornja Idrijca
glede na kraj bivanja anketirancev

Vir: Lastno terensko delo, 2012
Pri analizi podatkov nas je zanimalo, kako kraj stalnega bivališča anketiranih prebivalcev
vpliva na njihovo pogostost izvajanja rekreacijskih dejavnosti. Glede na to, da imajo
prebivalci Idrije najboljši dostop do parka, smo predvidevali, da ga tudi najpogosteje
obiskujejo. Zato smo med seboj primerjali odgovore anketiranih prebivalcev Idrije in
odgovore anketiranih prebivalcev iz ostalih naselij v idrijski občini. Kar 46,8 % anketiranih
prebivalcev, ki se v parku rekreirajo večkrat tedensko ali vsak dan, ima stalno prebivališče v
ostalih naseljih občine Idrija. Vseeno pa je mogoče opaziti, da je veliko več anketiranih
prebivalcev iz ostalih naselij izbralo možnosti »enkrat mesečno«, »nekajkrat letno« in »enkrat
letno« v primerjavi z anketiranimi prebivalci Idrije. Največja razlika je pri tistih, ki park
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obiskujejo nekajkrat letno, saj jih kar 71,4 % prihaja iz ostalih naselij občine Idrija. Da bi
ugotovili, kakšna je povezanost kraja stalnega bivališča s pogostostjo izvajanja rekreacijskih
dejavnosti, smo izvedli hi-kvadrat preizkus. Glede na izračunane vrednosti (x2 = 3,578, št.
stopenj prostosti = 6, p = 0,167) ne moremo potrditi, da kraj stalnega bivališča vpliva na
pogostost izvajanja rekreacijskih dejavnosti.
Preglednica 4: Izvajanje rekreacijskih dejavnosti v Krajinskem parku Zgornja Idrijca glede na
letni čas
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Grafikon 12: Izvajanje rekreacijskih dejavnosti v Krajinskem parku Zgornja Idrijca glede na
letni čas

Vir: Lastno terensko delo, 2012
Glede na to, da proučujemo rekreacijske dejavnosti, ki se izvajajo na prostem, je pogostost
izvajanja le-teh v veliki meri odvisna od podnebnih in vremenskih značilnosti območja.
Prebivalci občine Idrija se v krajinskem parku najpogosteje zadržujejo v poletnih mesecih. To
možnost je izbralo 68,9 % vseh anketiranih. Nekoliko manj se jih v parku rekreira spomladi
(48,5 %) in jeseni (45,6 %). Za izvajanje rekreacijskih dejavnosti so najmanj primerni zimski
meseci, kar se odraža tudi v rezultatih naše raziskave, saj takrat park obiskuje le 1 % vseh
anketiranih. 18,5 % vseh anketiranih obiskuje park v vseh letnih časih.
16

Anketiranci so lahko izbrali več možnosti.
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Preglednica 5: Družba pri rekreaciji v Krajinskem parku Zgornja Idrijca
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Grafikon 13: Družba pri rekreaciji v Krajinskem parku Zgornja Idrijca

Vir: Lastno terensko delo, 2012
Anketirani prebivalci se v krajinskem parku največkrat rekreirajo sami. To možnost je izbralo
72,8 % vseh anketiranih. Sledi rekreacija v družbi znancev in prijateljev, za kar se je odločilo
51,5 % vseh anketiranih. Tretja najpogostejša izbira je bila rekreacija v družbi družinskih
članov, za kar se je odločilo 35,9 % vseh anketiranih. 12, 6 % vseh anketiranih pa se rekreira s
pasjim prijateljem.

17

Anketiranci so lahko izbrali tri različne možnosti.
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6.2.2. Najpogostejše rekreacijske dejavnosti v poletni in zimski sezoni
Kot že omenjeno potekajo rekreacijske dejavnosti v Krajinskem parku Zgornja Idrijca na
prostem, zato na njihovo izbiro najpogosteje vplivajo vremenske značilnosti. V poletnih
mesecih, ko temperature zraka in Idrijce narastejo, je mogoče izbirati med več različnimi
rekreacijskimi dejavnostmi kot pozimi, ko prevladujejo nizke temperature, majhna osončenost
in snežna odeja. Od vremena je na območju parka najbolj odvisna kopalna sezona v Idrijski
Beli. V primeru nekajdnevne ohladitve in deževnega vremena v poletnih mesecih je kopanje
in uživanje ob reki Idrijci zaključeno.
Predvsem zaradi zgoraj omenjenega razloga smo pri četrtem vprašanju ločeno analizirali
rekreacijske dejavnosti, s katerimi se anketirani prebivalci ukvarjajo v poletni sezoni, in tiste,
s katerimi se ukvarjajo v zimski sezoni. Poletna sezona traja od začetka marca do konca
oktobra, zimska pa od začetka novembra do konca februarja. Po lastni presoji smo naredili
izbor rekreacijskih dejavnosti in jih prilagodili glede na poletno ali zimsko sezono. Poleg
predlaganih dejavnosti so lahko sodelujoči izbrali lastno možnost (»drugo«). Anketiranci so
lahko v vsakem obdobju izbrali največ tri možnosti.
Preglednica 6: Rekreacijske dejavnosti v Krajinskem parku Zgornja Idrijca v poletni sezoni
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Anketiranci so lahko izbrali tri različne možnosti.
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Grafikon 14: Rekreacijske dejavnosti v Krajinskem parku Zgornja Idrijca v poletni sezoni

Vir: Lastno terensko delo, 2012
Prevladujoča rekreacijska dejavnost v poletni sezoni je tek. Tek je izbralo 65,1 % vseh
anketiranih prebivalcev. Visok delež si lahko razlagamo z vedno večjo priljubljenostjo te
rekreacijske dejavnosti. Poleg tega ima park vso potrebno infrastrukturo, namenjeno tekačem.
To so: malo prometna in asfaltirana cesta proti Idrijski Beli, urejene gozdne ceste in
sprehajalna pot ob Rakah. Najpomembnejše pa je dejstvo, da so to skoraj edine ravninske
ceste v celotni idrijski občini, ki so primerne za rekreacijo.
Druga najpogostejša rekreacijska dejavnost je kolesarjenje, ki ga je izbralo 63,1 % vseh
anketiranih prebivalcev. Tako gorsko kot tudi cestno kolesarstvo ima v idrijski občini že
dolgoletno tradicijo in ta se odraža tudi pri izbiri rekreacijskih dejavnostih prebivalcev. Na
območju parka prevladuje predvsem gorsko kolesarstvo, saj asfaltirana cesta sega le do
naselja Idrijska Bela. Kolesarji se najpogosteje vozijo po makadamskih cestah, ki so sicer
namenjene transportu lesa. Redkeje se vozijo po planinskih poteh, zato so navzkrižja med
planinci in kolesarji zelo redka.
Kot tretjo najpogostejšo rekreacijsko dejavnost so anketiranci s 46,6 % izbrali sprehod
oziroma hojo. Sprehod ali hojo smo opredelili kot rekreacijsko dejavnost, ki poteka
razmeroma kratek čas, po ravninskem reliefu in z majhnimi telesnimi obremenitvami.
Na četrto mesto so anketiranci postavili kopanje in druge aktivnosti ob/v vodi. Za to
rekreacijsko dejavnost se je odločilo 32 % sodelujočih. Kot smo že omenili, je kopalna sezona
v parku odvisna od vremena. Ker je bilo poletje v sezoni 2012 vroče in suho, je bilo kopanje v
Idrijci možno vse od sredine junija do sredine avgusta. Posledično je to vplivalo tudi na
rezultate naše analize, saj predvidevamo, da se je več anketirancev odločilo za to rekreacijsko
dejavnost kot bi se v primeru slabše kopalne sezone.
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10,7 % anketiranih prebivalcev je v poletni sezoni obiskovalo gostinske lokale. Na območju
krajinskega parka obratujeta dva gostinska lokala. Eden obratuje preko celega leta, drugi pa le
v času poletne sezone.
Manj kot 10 % so dobile naslednje rekreacijske dejavnosti: skupinski športi (8,7 %), piknik
(8,7 %), športno plezanje (6,8 %) in rolkanje (5,8 %). Nihče od anketiranih prebivalcev ni
izbral športnega lova in ribolova, nabiranja gob in gozdnih sadežev, ogleda naravnih in
kulturnih znamenitosti ali možnosti »drugo«.
Preglednica 7: Rekreacijske dejavnosti v Krajinskem parku Zgornja Idrijca v zimski sezoni
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Grafikon 15: Rekreacijske dejavnosti v Krajinskem parku Zgornja Idrijca v zimski sezoni

Vir: Lastno terensko delo, 2012
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Kot smo že ugotovili, je za zimske mesece značilen velik upad izvajanja rekreacijskih
dejavnosti v krajinskem parku (Preglednica 4, Grafikon 12). To se je izkazalo tudi pri analizi
najpogostejših rekreacijskih dejavnosti, saj so v poletni sezoni anketirani prebivalci navedli
271 izbir rekreacijskih dejavnosti, v zimski pa le 132.
Izbor najpogostejših rekreacijskih dejavnosti v zimski sezoni se razlikuje od izbora v poletni
sezoni. Glede na rezultate analize podatkov je prevladujoča rekreacijska dejavnost v zimskem
obdobju sprehod oziroma hoja. Zanjo se je odločila polovica anketiranih prebivalcev. Med
pogostejše rekreacijske dejavnosti v zimski sezoni so anketiranci uvrstili še tek in
pohodništvo oziroma planinarjenje. S tekom se ukvarja 30,3 %, s pohodništvom oziroma
planinarjenjem pa 27,2 % anketirancev.
Z ostalimi rekreacijskimi dejavnostmi se prebivalci občine Idrija ukvarjajo redkeje. Posebej bi
izpostavili ogled naravnih in kulturnih znamenitosti. Za to dejavnost se v poletni sezoni ni
odločil nihče, medtem ko jo je v zimski izbralo 4,8 % anketiranih prebivalcev. Med redkeje
izbrane spadajo še: športno plezanje (1,9 %), obisk gostinskih lokalov (1,9 %) in kolesarjenje
(1 %). Eden izmed anketirancev je pod izbiro »drugo« navedel ledno plezanje, ki ga na našem
seznamu rekreacijskih dejavnosti ni bilo.
Po pregledu rezultatov anketnih vprašalnikov lahko povzamemo, da na območju Krajinskega
parka Zgornja Idrijca, kljub trenutnemu trendu različnih adrenalinskih športov, še vedno
prevladujejo tradicionalne rekreacijske dejavnosti.
Slika 30: Kolesarjenje po krajinskem parku

Foto: Nina Erjavec, 2012
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6.2.3. Območja rekreacije
Anketiranci so poleg vsake izbrane rekreacijske dejavnosti navedli območje znotraj
krajinskega parka, kjer to dejavnost izvajajo. Na ta način smo pridobili podatke o tem, katera
območja krajinskega parka so zaradi rekreiranja prebivalcev občine Idrija bolj obremenjena in
katera manj. Na podlagi pridobljenih podatkov smo izdelali karti, ki prikazujeta območja
rekreacije v Krajinskem parku Zgornja Idrijca v poletni in zimski sezoni.
Karta 8: Območja rekreacije v poletni sezoni (Avtorica: Nina Erjavec, 2012)

Legenda:

Vir topografske podlage: ARSO – Atlas okolja, 2012
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Glede na rezultate raziskave sta najpomembnejši območji rekreacije v poletni sezoni Idrijska
Bela (94 navedb) in pot ob Rakah (87 navedb). V Idrijski Beli je najpogostejša rekreacijska
dejavnost kopanje, na poti ob Rakah pa tek in sprehodi. Vsa ostala območja so anketiranci
redkeje navajali. Predvsem med gorskimi kolesarji so najbolj priljubljena ciljna točka
Krekovše (25 navedb), ki se nahajajo v bližini Putrihovih klavž. 25 navedb je prejelo tudi
območje Struga, kjer sta prevladajoči rekreacijski dejavnosti pohodništvo oziroma
planinarjenje in športno plezanje. Idrijske in Putrihove klavže so prejele 13 navedb. Manj kot
10 navedb so prejeli: Prižnica, Mrzla Rupa in Trnovski gozd. Najpogostejši rekreacijski
dejavnosti na teh območjih sta pohodništvo oziroma planinarjenje in kolesarjenje.
Karta 9: Območja rekreacije v zimski sezoni (Avtorica: Nina Erjavec, 2012)

Legenda:

Vir topografske podlage: ARSO – Atlas okolja, 2012
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V zimski sezoni so rekreacijske dejavnosti prebivalcev občine Idrija zgoščene na območju
poti ob Rakah, kar je navedlo 53 anketirancev. Prevladujoči rekreacijski dejavnosti sta
sprehod in tek. V primerjavi s poletno sezono se prebivalci redkeje rekreirajo v Idrijski Beli
(19 navedb). Glede na to, da je glavna rekreacijska dejavnost na omenjenem območju
kopanje, smo tak upad pričakovali. Anketiranci so večkrat kot območje rekreacije navajali še
Strug (13 navedb), medtem ko so manj kot 10 navedb prejeli: Idrijske in Putrihove klavže,
Krekovše, Divje jezero, Mrzla Rupa in Trnovski gozd. Najpogostejša rekreacijska dejavnost
na teh območjih je pohodništvo oziroma planinarjenje.
Delovno hipotezo 2 (H2), ki se glasi Znotraj Krajinskega parka Zgornja Idrijca je zaradi
izvajanja rekreacijskih dejavnosti prebivalcev občine Idrija najbolj obremenjeno območje od
Idrije do Idrijske Bele. Od tu naprej se število in množičnost rekreacijskih dejavnosti
zmanjšuje, lahko potrdimo.
Menimo, da je eden izmed glavnih razlogov za takšno prostorsko razporeditev izvajanja
rekreacijskih dejavnosti primerno urejena rekreacijska infrastruktura, ki je na razpolago na
poti ob Rakah in v Idrijski Beli. Poleg tega pa je pomembna tudi dostopnost in dobra cestna
povezava od Idrije do Idrijske Bele. Ker je območje odmaknjeno od glavnih prometnih poti,
je za rekreiranje bolj privlačno. Obenem pa cesta vse do Idrijske Bele poteka po ravnini ob
strugi reke Idrijce in je zato, za razliko od drugih cest v idrijski občini, primerna za širši krog
rekreativcev. Od Idrijske Bele naprej so tereni primerni le za bolje pripravljene rekreativce,
zato je obiskanost teh območij krajinskega parka s strani prebivalcev občine Idrija manjša.
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6.2.4. Razlogi za izvajanje rekreacijskih dejavnosti
V raziskavi nas je zanimalo, ali se prebivalci občine Idrija odločajo za rekreacijo v
Krajinskem parku Zgornja Idrijca zaradi vse bolj cenjenih naravnih dobrin, ki jih ponuja park,
ali pa se prebivalci odločajo za rekreacijo zaradi značilnosti, ki niso nujno povezane s parkom
(npr. rekreacijska infrastruktura, možnosti za izvajanje različnih rekreacijskih dejavnosti ...).
Rezultati podobnih raziskav (Plut in sod., 2008; Cigale, Lampič, Mrak, 2010), ki so
obravnavale rekreacijo na zavarovanih območjih, so pokazali, da obiskovalci dajejo prednost
naravnim dobrinam. Kot najpomembnejši razlog za obisk navajajo mirno in čisto okolje ter
lepo naravo.
Preglednica 8: Razlogi za rekreacijo v Krajinskem parku Zgornja Idrijca
število
delež
delež
odgovorov19 odgovorov anketiranih
(v %)
(v %)
70
30
68
55
23,6
53,4
53
22,8
51,5
46
19,7
44,7

mir, svež zrak in čisto okolje
njegova bližina
lepa narava
dobre možnosti za izvajanje različnih
rekreacijskih dejavnosti
priložnost za srečanja z drugimi ljudmi
drugo
SKUPAJ
Vir: Lastno terensko delo, 2012

9
0
233

Grafikon 16: Razlogi za rekreacijo v Krajinskem parku Zgornja Idrijca

Vir: Lastno terensko delo, 2012
19

Anketiranci so lahko izbrali tri različne možnosti.
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Analiza rezultatov je pokazala, da so tudi za prebivalce občine Idrija najpomembnejši razlogi
za rekreiranje v krajinskem parku mir, svež zrak in čisto okolje. To možnost je izbralo kar 68
% anketirancev. Drugi najpogostejši razlog je bližina (53,4 %), kar smo pred začetkom
raziskave tudi pričakovali. Visok je še delež tistih, ki so kot zelo pomemben razlog navedli
lepo naravo (51,5 %) in dobre možnosti za izvajanje različnih oblik rekreacije (44,7 %). Med
manj pomembne razloge za rekreacijo so anketirani prebivalci uvrstili priložnost za srečanja z
drugimi ljudmi. Za ta razlog se je odločilo 8,7 % anketiranih.

6.2.5. Pomen rekreacije
Preglednica 9: Pomen rekreacije v Krajinskem parku Zgornja Idrijca
število
odgovorov19
sprostitev v naravi
premagovanje samega sebe in svoje
vzdržljivosti
uživanje v samoti
druženje s prijatelji
možnost spoznavanja naravnih in kulturnih
vrednot
rekreaciji ne pripisujem posebnega pomena
drugo
SKUPAJ
Vir: Lastno terensko delo, 2012

delež
delež
odgovorov anketiranih
(v %)
(v %)
94
47
91,3
44
22
42,7
18
38
3

9
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1,5
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36,9
2,9

3
0
200
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Grafikon 17: Pomen rekreacije v Krajinskem parku Zgornja Idrijca

Vir: Lastno terensko delo, 2012
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Največjo vrednost pri rekreaciji v Krajinskem parku Zgornja Idrijca prebivalci pripisujejo
sprostitvi v naravi. Delež anketiranih pri tej možnosti precej odstopa od ostalih, saj se je za
sprostitev v naravi odločilo kar 91,3 % anketiranih prebivalcev. Takšen rezultat kaže, da
krajinski park za prebivalce občine Idrija predstavlja prostor, kjer se lahko v čistem okolju in
ohranjeni naravi v miru sprostijo, v nasprotju z vsakodnevnimi obveznostmi v urbanem
okolju. Ta smernica je tudi sicer značilna za sodobno preživljanje prostega časa, saj lepa
narava in mirno okolje predstavljata vedno večjo vrednoto v sodobni družbi.
42,7 % anketiranim prebivalcem pomeni rekreacija v krajinskem parku premagovanje samega
sebe in svoje vzdržljivosti. Ta podatek prav tako sovpada z obstoječimi trendi aktivnega
preživljanja prostega časa. Vedno večji pomen pridobivata zdrav način življenja in aktiven
posameznik, ki velik del svojega prostega časa nameni krepitvi svojih telesnih in duševnih
moči.
Na tretje mesto (36,9 % anketiranih) so anketiranci uvrstili druženje s prijatelji. Nekoliko
manj (17,5 % anketiranih) pa se jih je odločilo za uživanje v samoti. Anketirani prebivalci so
najmanjši pomen pripisali možnosti spoznavanja naravnih in kulturnih vrednot, saj se jih je za
to možnost odločilo le 2,9 %. Glede na to, da sta naravna in kulturna dediščina največji
razvojni potencial krajinskega parka, nismo pričakovali tako nizkega deleža. 2,9 %
anketirancev rekreaciji v krajinskem parku ne pripisuje posebnega pomena. Prav tako nihče
izmed sodelujočih ni izbral možnosti »drugo«.
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6.3. POTREBNOST IZBOLJŠAV IN USTREZNOST PONUDBE REKREACIJSKIH
DEJAVNOSTI V KRAJINSKEM PARKU ZGORNJA IDRIJCA
Drugi tematski sklop se je nanašal na mnenje prebivalcev občine Idrija o izboljšavah in
ustreznosti obstoječe rekreacijske ponudbe v krajinskem parku. Zanimalo nas je, s čim so
anketirani prebivalci v Krajinskem parku Zgornja Idrijca zadovoljni in kaj bi bilo potrebno po
njihovem mnenju izboljšati oziroma kaj pri rekreacijski ponudbi na območju krajinskega
parka najbolj pogrešajo.
6.3.1. Potrebnost izboljšav z vidika izvajanja rekreacijskih dejavnosti
Preglednica 10: Potrebnost izboljšav z vidika izvajanja rekreacijskih dejavnosti

ureditev športnorekreacijske
infrastrukture
boljša informiranost o rekreacijskih
dejavnostih in prireditvah
pestrejša ponudba rekreacijskih
dejavnosti
urejenost območja
ohranjenost narave
več otroških igral
boljša gostinska ponudba
dostopnost območja
Vir: Lastno terensko delo, 2012

DA –
DA –
NE –
število
delež
število
odgovorov odgovorov odgovorov
(v %)
70
68
33
66

64,1
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35,9
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60,2
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39,8

57
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55,3
50,5
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24,3
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Grafikon 18: Potrebnost izboljšav z vidika izvajanja rekreacijskih dejavnosti

Vir: Lastno terensko delo, 2012
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(v %)
32

Anketirani prebivalci so se morali pri vsaki izmed danih možnosti opredeliti, če so z
obstoječim stanjem zadovoljni ali ne. Največ anketirancev (68 % anketiranih) je bilo mnenja,
da bi bilo v krajinskem parku potrebno urediti športnorekreacijsko infrastrukturo. Glede na
nadaljnjo analizo podatkov predvidevamo, da se nezadovoljstvo v največji meri nanaša na
neurejena športna igrišča v Idrijski Beli. Prav tako so bili anketirani prebivalci mnenja, da bi
bilo potrebno izboljšati informiranost o rekreacijskih dejavnostih in prireditvah (informacijske
table, zgibanke, spletne strani ...), za kar se je odločilo 64,1 % vprašanih, ter ponudbo
rekreacijskih dejavnosti (adrenalinski športi, delavnice in tečaji, športne prireditve ...), kar je
predlagalo 60,2 % vprašanih.
Najbolj nasprotujoča si mnenja anketiranih prebivalcev smo zasledili pri potrebnosti izboljšav
urejenosti območja, ohranjenosti narave in pri otroških igralih. 55,3 % sodelujočih meni, da bi
bilo potrebno izboljšati urejenost območja. Še bolj so si nasprotujoča mnenja pri izboljšanju
ohranjenosti narave, saj je polovica anketiranih prebivalcev zadovoljna z obstoječim stanjem,
druga polovica pa se s tem ne strinja. Nekoliko manj kot polovica vprašanih (45,6 %
anketiranih) bi si v krajinskem parku želela več otroških igral.
Kljub temu da je za območje krajinskega parka značilno razčlenjeno površje, je po mnenju
anketiranih prebivalcev (75,7 % anketiranih) dostopnost območja primerna. Prav tako je
večina anketiranih prebivalcev (68,9 % anketiranih) zadovoljna z obstoječo gostinsko
ponudbo. Ker smo v analizo vključili le lokalno prebivalstvo, smo take rezultate tudi
pričakovali. Prepričani smo, da bi se deleži pri anketiranju tujih obiskovalcev krajinskega
parka bistveno razlikovali.

6.3.2. Ustreznost ponudbe rekreacijskih dejavnosti
Preglednica 11: Ustreznost ponudbe rekreacijskih dejavnosti v Krajinskem parku Zgornja
Idrijca
število
odgovorov
da

delež
odgovorov
(v %)
76
73,8

ne

27

26,2

103

100

SKUPAJ
Vir: Lastno terensko delo, 2012

Večini (73,8 %) anketiranih prebivalcev se zdijo možnosti za rekreacijo znotraj Krajinskega
parka Zgornja Idrijca ustrezne. Največ sodelujočih je pohvalilo urejenost in dobro
vzdrževanje poti ob Rakah. Prav tako je bilo veliko anketirancev zadovoljnih z novo asfaltno
cesto, ki so jo obnovili leta 2012 in poteka od naselja Podroteja do Idrijske Bele, saj jim
omogoča predvsem varnejše rekreiranje v krajinskem parku. Zelo dobro so bile s strani
anketirancev sprejete številne zabavne in športne prireditve, ki so bile organizirane v poletnih
mesecih. Prireditve so potekale v sklopu programa »Poletje v Beli« (Priloga 2), ki je bil
organiziran v sodelovanju Idrijske razvojne agencije (ICRA), Občine Idrija, Turističnega
društva Idrija, Letnega vrta Lajšt in Tekaško smučarskega kluba Idrija. Poleg tega so pohvalili
še urejeno in čisto okolje ter ohranjeno naravo, urejenost kopališča Lajšt in prijaznost osebja v
gostinskem lokalu, plezališče Strug, dostopnost območja, otroška igrala, možnost piknikov ...
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Z obstoječo rekreacijsko ponudbo v Krajinskem parku Zgornja Idrijca je bilo nezadovoljnih
26,2 % anketiranih prebivalcev. Največ anketirancev je izpostavilo neurejena športna igrišča
pri Lajštu. Igrišča niso bila obnovljena že več let, zato so skoraj neprimerna za rekreacijsko
rabo. Predvsem pa kazijo izgled, sicer urejenega, kopališča pri Lajštu. Veliko anketirancev, ki
se ukvarjajo s kolesarjenjem, je omenilo neurejenost redkeje obiskanih makadamskih cest ob
koncu zimskih mesecev. Ceste so težko prevozne in na številnih mestih nevarne. Številni
anketiranci so omenili, da znotraj krajinskega parka pogrešajo kolesarske in planinske
tematske poti, ki bi bile označene z ustreznimi informacijskimi tablami in smerokazi. Poleg
tega anketirane prebivalce motijo še: gneča in preveč prometa v poletnih mesecih,
neobvladovanje problemov, ki jih prinese večji obisk kopališča Lajšt v poletnih mesecih,
prepoved rolanja, prepoved kampiranja, premalo zabojev za odpadke, neurejenost parkiranja,
okrnjena ponudba rekreacijskih dejavnosti ...
Slika 31: Neprimerno parkiranje avtomobilov ob cesti proti Idrijski Beli v poletnih mesecih

Foto: Nina Erjavec, 2012
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6.4. VARSTVENI REŽIM IN PLAČEVANJE NADOMESTILA ZA OBREMENITEV
KRAJINSKEGA PARKA
V tretjem tematskem sklopu nas je zanimalo, kako dobro anketiranci poznajo varstveni režim
v krajinskem parku. Po mnenju Cigaleta in sodelavcev (2010, str. 86) je vedenje obiskovalcev
zavarovanih območij v veliki meri odvisno od njihove ozaveščenosti in poznavanja
varstvenega režima. Zato smo se odločili, da v sklopu te raziskave pridobimo podatke o
ozaveščenosti prebivalcev občine Idrija o pravilih obnašanja na območju Krajinskega parka
Zgornja Idrijca.
Poleg tega nas je zanimalo, kako plačevanje nadomestila za obremenitev krajinskega parka
vpliva na rekreacijske navade prebivalcev v poletnih mesecih. Skušali smo ugotoviti, če
anketirani prebivalci v poletnih mesecih zaradi zaračunavanja nadomestila za obremenitev
prilagajajo svoje rekreacijske dejavnosti v krajinskem parku.

6.4.1. Poznavanje varstvenega režima
Preglednica 12: Poznavanje varstvenega režima v Krajinskem parku Zgornja Idrijca
število
delež
odgovorov odgovorov
(v %)
51
49,5
da, dobro
41
39,8
da, a
slabo
11
10,7
ne
SKUPAJ
103
100
Vir: Lastno terensko delo, 2012
Analiza rezultatov je pokazala, da 49,5 % anketiranih dobro pozna varstveni režim v
krajinskem parku. 39,8 % anketiranih sicer pravila obnašanja pozna, vendar slabo. 10,7 %
anketiranih varstvenega režima ne pozna. Glede na rezultate analize lahko sklepamo, da je
velik delež prebivalcev občine Idrije dobro seznanjen s pravili obnašanja v parku. Vseeno pa
ni zanemarljiv podatek, da več kot polovica anketirancev slabo pozna varstveni režim oziroma
ga sploh ne pozna.
Preglednica 13: Ustreznost varstvenega režima v Krajinskem parku Zgornja Idrijca
število
odgovorov
57
6
17
23
103

primeren
prestrog
preblag
ne vem
SKUPAJ
Vir: Lastno terensko delo, 2012
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delež
odgovorov
(v %)
55,3
5,8
16,5
22,4
100

Poleg poznavanja varstvenega režima nas je zanimal tudi podatek o tem, kako anketirani
prebivalci vrednotijo obstoječi varstveni režim v krajinskem parku. Več kot polovici (55,3 %)
anketirancev se zdi obstoječi varstveni režim primeren. Razmeroma visok delež (16,5 %)
anketirancev meni, da je režim preblag, kar pomeni, da se številni prebivalci zavedajo
ogroženosti parka in njegovih vrednot zaradi človekovih dejavnosti. 5,8 % anketirancev meni,
da je režim prestrog, kar 22,4 % pa se o ustreznosti varstvenega režima ni moglo opredeliti.

6.4.2. Vpliv plačevanja nadomestila za obremenitev na izvajanje rekreacijskih
dejavnosti v poletnih mesecih
Preglednica 14: Smiselnost plačevanja nadomestila za obremenitev v Krajinskem parku
Zgornja Idrijca

da

število
delež
odgovorov odgovorov
(v %)
50
48,5

da, a le za
tuje
obiskovalce
ne
SKUPAJ
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10
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103

100

Vir: Lastno terensko delo, 2012
Velikemu deležu (48,5 %) anketiranih prebivalcev se zdi zaračunavanje in plačevanje
nadomestila za obremenitev v poletnih mesecih smiselno, medtem ko se to zdi nesmiselno 9,7
% anketirancev. Namenoma smo v anketni vprašalnik dodali možnost, da je plačevanje
nadomestila za obremenitev smiselno, vendar le za tuje obiskovalce, saj smo predvidevali, da
se bo za to možnost odločilo veliko anketirancev. Naše domneve so se potrdile, saj se je za to
možnost odločilo kar 41,8 % anketiranih. Naše mnenje je, da bi bila ta možnost tehnično
neizvedljiva, saj je težko razdeliti obiskovalce parka na domače in tuje. Prav tako
infrastrukturo (sanitarije, smetnjake, parkirne prostore), za katero so največkrat namenjena
zbrana sredstva, v krajinskem parku uporabljajo tako tuji kot tudi domači gostje. Obenem pa
je pomembno tudi dejstvo, da so naravne dobrine last vseh ljudi, zato smo vsi obiskovalci
odgovorni za posledice, ki jih puščamo v naravi.
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Preglednica 15: Vpliv plačevanja nadomestila za obremenitev na izvajanje rekreacijskih
dejavnosti v Krajinskem parku Zgornja Idrijca
število
odgovorov
da, parka v poletnih mesecih ne obiskujem
da, park namesto z motornimi vozili obiskujem s
kolesom ali grem peš
da, park v poletnih mesecih obiskujem med
tednom, ko ni potrebno plačati nadomestila
ne, park obiskujem ne glede na to, da moram
plačati nadomestilo
ne, park vedno obiskujem s kolesom ali grem peš
SKUPAJ
Vir: Lastno terensko delo, 2012
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Grafikon 19: Vpliv plačevanja nadomestila za obremenitev na izvajanje rekreacijskih
dejavnosti v Krajinskem parku Zgornja Idrijca

Vir: Lastno terensko delo, 2012
Čeprav je kar 31,1 % anketiranih odgovorilo, da ob vikendih v poletnih mesecih namesto z
motornimi vozili krajinski park obiskujejo s kolesom ali gredo peš, je velik (30,1 %) tudi
delež tistih, ki krajinski park vedno obiskujejo s kolesom ali gredo peš in se s tem njihove
rekreacijske navade zaradi zaračunavanja prispevka ne spremenijo. Prav tako veliko
anketirancev (25,2 %) plačevanje nadomestila ne odvrača, saj krajinski park obiščejo ne glede
na to. 11,7 % anketiranih krajinski park obiskuje med tednom, ko ni potrebno plačati
prispevka. Le 1,9 % anketiranih pa parka v poletnih mesecih ne obiskuje.
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Glede na rezultate ankete lahko povzamemo, da ima plačevanje nadomestila vpliv na
pomemben del anketiranega prebivalstva. Ker pa je velik del tudi tistih, ki krajinski park
obiskujejo ne glede na plačevanje nadomestila, lahko delovno hipotezo 3 (H3), ki se glasi
Plačevanje nadomestila za obremenitev vpliva na izvajanje rekreacijskih dejavnosti
prebivalcev občine Idrija v Krajinskem parku Zgornja Idrijca, le delno potrdimo.

6.5. REZULTATI TERENSKEGA DELA DNE 6. 9. IN 11. 9. 2012
Dne 6. 9. in 11. 9. 2012 smo pred vhodom v Krajinski park Zgornja Idrijca, na začetku poti ob
Rakah, izvajali štetje avtomobilov in obiskovalcev. To točko smo izbrali, ker je pot ob Rakah
najbolj priljubljeno rekreacijsko območje znotraj krajinskega parka za prebivalce občine
Idrija. Oba dneva smo štetje izvajali v času med 17. in 20. uro, saj smo predvidevali, da je
takrat obiskanost območja največja. Namen štetja je bil podkrepitev rezultatov, pridobljenih s
pomočjo anketnega vprašalnika.
Preglednica 16: Štetje avtomobilov in prebivalcev pred vhodom v Krajinski park Zgornja
Idrijca
datum

6. 9. 2012

11. 9. 2012

kraj

parkirni prostor na začetku parkirni prostor na začetku
poti ob Rakah
poti ob Rakah

ura

17.00–20.00

17.00–20.00

vremenske razmere

sončno

oblačno, občasne padavine

število obiskovalcev

118

55

rekreacijske dejavnosti

tek, hoja

tek, hoja

prevozno sredstvo

peš: 87 obiskovalcev
avtomobil: 24 obiskovalcev
kolo: 7 obiskovalcev

peš: 34 obiskovalcev
avtomobil: 19 obiskovalcev
kolo: 2 obiskovalca

število avtomobilov

19

16

Vir: Lastno terensko delo, 2012
Dne 6. 9. 2012 je v času med 17. in 20. uro na začetku poti ob Rakah v krajinski park vstopilo
118 obiskovalcev starejših od 15 let, kar predstavlja več kot 1 % celotne populacije v občini
Idrija. Vsi obiskovalci so bili prebivalci občine Idrija. Glavni namen obiska krajinskega parka
je bila rekreacija, med rekreacijskimi dejavnostmi pa sta prevladovala tek in hoja. Največkrat
so obiskovalci do vhoda v krajinski park prišli peš (87 obiskovalcev). V času našega
terenskega dela je bilo na parkirnem prostoru pred vhodom v krajinski park parkiranih 19
avtomobilov, s katerimi se je do vhoda v park pripeljalo 24 obiskovalcev. 7 obiskovalcev se je
do vhoda pripeljalo s kolesom.
Dne 11. 9. 2012 smo ob istem času in na isti lokaciji terensko delo ponovili. Ta dan je v
krajinski park vstopilo 55 obiskovalcev starejših od 15 let, kar je dobro polovico manj kot dne
6. 9. 2012. Menimo, da je do takšne razlike v obiskanosti prišlo zaradi vremenskih razmer, saj
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je 11. 9. 2012 prevladovalo oblačno vreme z občasnimi padavinami. Tudi tega dne so bili vsi
obiskovalci prebivalci občine Idrija. Krajinski park so obiskali z namenom rekreacije.
Ponovno sta prevladovala tek in hoja. 34 obiskovalcev je do vhoda v krajinski park prišlo peš,
19 obiskovalcev z avtomobilom in 2 obiskovalca s kolesom. Pred vhodom v krajinski park je
bilo parkiranih 16 avtomobilov.
Slika 32: Parkirni prostor pred vhodom v Krajinski park Zgornja Idrijca dne 6. 9. 2012

Foto: Nina Erjavec, 2012
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7. ZAKLJUČEK
Kljub porastu novih in atraktivnih oblik rekreacijskih dejavnosti ter gradnji modernih
rekreacijskih centrov se vedno več ljudi odloča svoj prosti čas preživljati v mirnem in čistem
naravnem okolju. Mnogim rekreacija v neposrednem stiku z naravo pomeni pobeg iz
urbaniziranega okolja. Takšen trend je v zadnjih letih mogoče opaziti tudi v občini Idrija, kjer
prebivalstvo veliko svojega prostega časa namenja rekreiranju v naravi. Pomemben prostor
bližnje rekreacije prebivalstva občine Idrija je zavarovano območje Krajinskega parka
Zgornja Idrijca, ki s svojo pokrajinsko primernostjo, doživljajsko zmožnostjo in primerno
infrastrukturo omogoča izvajanje raznovrstnih rekreacijskih dejavnosti. V diplomskem delu
smo se osredotočili na značilnosti krajinskega parka in njegov rekreacijski pomen za
prebivalce občine Idrija.
Krajinski park Zgornja Idrijca je idrijska občina razglasila leta 1993. Park se nahaja v
zgornjem delu porečja reke Idrijce in obsega velik del Idrijskega hribovja ter severozahodni
del Trnovskega gozda. Znotraj parka je bil dodatno razglašen še 1 naravni rezervat (Bukov
vrh), 6 naravnih spomenikov (Bedrova grapa, Divje jezero, Jama nad Kobilo, Kramaršca,
Suha Idrijca, Vrtači pod Petelinovim vrhom) in 7 kulturnih spomenikov (Drviše, Brusove
klavže, Putrihove klavže, Idrijske klavže, Kamšt, območje Partizanske bolnice Pavla in
obeležje Partizanski bolnici Pavla). Na območju parka velja poseben varstveni režim, katerega
glavni namen je varovanje obstoječe naravne in kulturne dediščine. Predstavljen je na
informacijskih tablah na najbolj obiskanih točkah. Prav tako so ob vikendih v poletnih
mesecih vsi obiskovalci, ki se v park pripeljejo z motornim vozilom, dolžni plačati
nadomestilo za obremenitev. Glavni namen parka je varovanje naravne in kulturne dediščine
ter izobraževanje in rekreacija.
Prebivalci občine Idrija se zelo pogosto rekreirajo v Krajinskem parku Zgornja Idrijca, saj
skoraj polovica sodelujočih (45,6 % vseh anketiranih) v naši raziskavi obiskuje park večkrat
tedensko ali vsak dan. Od tega jih 53,2 % živi v Idriji in 46,8 % v ostalih naseljih v idrijski
občini. Na podlagi teh podatkov lahko sklepamo, da park predstavlja enega izmed najbolj (če
ne najbolj) pomembnih in obiskanih prostorov bližnje rekreacije za prebivalce občine Idrija.
Prav tako se v parku pogosto rekreirajo tudi prebivalci iz drugih naselij idrijske občine, čeprav
so od njega bolj oddaljeni kot prebivalci Idrije. Analiza rezultatov je pokazala, da se
prebivalci občine Idrije najpogosteje v parku rekreirajo v poletnih mesecih, saj je to možnost
izbralo 68,9 % anketiranih. V zimskih mesecih se v parku rekreira le 1 % anketiranih.
Rekreiranje v krajinskem parku je tako v veliki meri odvisno od podnebnih in vremenskih
razmer. V poletnih mesecih, ko temperature zraka in Idrijce narastejo, je mogoče izbirati med
več različnimi rekreacijskimi dejavnostmi kot pozimi, ko prevladujejo nizke temperature,
majhna osončenost in snežna odeja. V poletni sezoni, ki traja od začetka marca do konca
oktobra, so prevladujoče rekreacijske dejavnosti tek (65,1 % vseh anketiranih), kolesarjenje
(63,1 % vseh anketiranih), sprehod oz. hoja (46,6 % vseh anketiranih) in kopanje (32 % vseh
anketiranih). Izbor najpogostejših rekreacijskih dejavnosti se v zimski sezoni, ki traja od
začetka novembra do konca februarja, nekoliko razlikuje. Anketiranci so se najpogosteje
odločili za sprehod oz. hojo (51,5 % vseh anketiranih), tek (30,3 % vseh anketiranih) in
pohodništvo oz. planinarjenje (27,2 % vseh anketiranih). Glede na rezultate naše raziskave
lahko povzamemo, da na območju krajinskega parka prevladujejo tradicionalne rekreacijske
dejavnosti. Kljub temu da območje ponuja možnosti za izvajanje različnih adrenalinskih
športov, nihče od anketiranih prebivalcev ni navedel kakšnega izmed njih. Tudi sicer se
takšnih rekreacijskih dejavnosti na območju krajinskega parka s strani lokalnih društev in
organizacij ne oglašuje in organizira. Znotraj Krajinskega parka Zgornja Idrijca je zaradi
82

izvajanja rekreacijskih dejavnosti prebivalcev občine Idrija najbolj obremenjeno območje od
Idrije do Idrijske Bele. Od tu naprej se število in množičnost rekreacijskih dejavnosti
zmanjšujeta. V poletni sezoni sta najpomembnejši območji rekreacije Idrijska Bela (94
navedb) in pot ob Rakah (87 navedb), v zimski sezoni pa so rekreacijske dejavnosti zgoščene
na območju poti ob Rakah (53 navedb). Menimo, da so glavni razlogi za takšno prostorsko
razporeditev rekreacijskih dejavnosti urejena rekreacijska infrastruktura, dobra cestna
povezava in dostopnost območja od Idrije do Idrijske Bele. Prebivalci občine Idrija kot glavni
razlog za rekreiranje v krajinskem parku navajajo mir, svež zrak in čisto okolje. Za ta razlog
se je odločilo 68 % vseh anketiranih. Visok je še delež tistih, ki so kot zelo pomemben razlog
navedli lepo naravo (51,5 % vseh anketiranih). Glede na rezultate lahko sklepamo, da se
prebivalci občine Idrija odločajo za rekreacijo v parku predvsem zaradi njegovih naravnih
dobrin, ne pa zgolj zaradi rekreacijske infrastrukture in dobrih možnosti za izvajanje različnih
rekreacijskih dejavnosti. Največjo vrednost pri rekreaciji v Krajinskem parku Zgornja Idrijca
prebivalci pripisujejo sprostitvi v naravi. Za to možnost se je odločilo kar 91,3 % anketiranih.
Anketirani prebivalci so se največkrat odločili, da so v Krajinskem parku Zgornja Idrijca
potrebne predvsem izboljšave na področjih, ki se nanašajo na rekreacijske dejavnosti. Menijo,
da bi bilo potrebno urediti rekreacijsko infrastrukturo, izboljšati informiranost o rekreacijskih
dejavnostih in prireditvah ter ponudbo rekreacijskih dejavnosti. Načeloma pa so z ustreznostjo
ponudbe rekreacijskih dejavnosti zadovoljni (73,8 % vseh anketiranih). Največkrat so
pohvalili urejenost poti ob Rakah, novo asfaltno cesto od Podroteje do Idrijske Bele,
prireditve v Idrijski Beli v poletnih mesecih in dobro ohranjeno naravo. Z obstoječo
rekreacijsko ponudbo je bilo nezadovoljnih 26,2 % anketiranih prebivalcev. Največkrat so
izpostavili neurejenost športnih igrišč v Idrijski Beli, neurejenost redkeje obiskanih
makadamskih cest ob koncu zimskih mesecev in neobvladovanje problemov, ki jih prinese
večji obisk kopališča v Idrijski Beli v poletnih mesecih (gneča, parkiranje, smeti, hrup).
Vedenje obiskovalcev zavarovanih območij je v veliki meri odvisno od njihove ozaveščenosti
in poznavanja varstvenega režima (Cigale in sod., 2010). Analiza rezultatov je pokazala, da
49,5 % anketiranih zelo dobro pozna pravila obnašanja v parku. 39,8 % anketiranih pravila
pozna, vendar slabo. 10,7 % anketiranih pravil ne pozna. Več kot polovica (55,3 %)
anketirancev meni, da je obstoječi varstveni režim primeren. Razmeroma visok delež (16,5 %)
anketirancev meni, da je režim preblag. 5,8 % anketirancev se zdi režim prestrog. 22,4 %
anketirancev pa se o ustreznosti varstvenega režima ni moglo opredeliti. Rezultati raziskave
kažejo, da prebivalci občine Idrija sicer poznajo varstveni režim, vendar bi lahko z boljšo
informiranostjo in primerno prezentacijo njihovo ozaveščenost povečali. Skoraj polovici (48,5
%) anketirancev se zdi plačevanje nadomestila za obremenitev krajinskega parka smiselno. Po
naših predvidevanjih je velik delež anketirancev (41,8 %) izbral možnost, da je plačevanje
nadomestila smiselno le za tuje obiskovalce parka. Na podlagi dejstev, da je tuje in domače
obiskovalce težko ločiti med seboj, da infrastrukturo (za katero so največkrat namenjena
zbrana sredstva) v krajinskem parku uporabljajo vsi obiskovalci ne glede na kraj bivanja in da
so vsi obiskovalci odgovorni za posledice, ki jih pustijo v naravi, to možnost zavračamo.
Poleg tega smo v naši raziskavi skušali ugotoviti, če v poletnih mesecih plačevanje
nadomestila za obremenitev vpliva na rekreiranje prebivalcev občine Idrija v krajinskem
parku. Rezultati so pokazali, da plačevanje vpliva na pomemben del anketiranega
prebivalstva. 31,1 % anketiranih je odgovorilo, da ob vikendih v poletnih mesecih namesto z
motornimi vozili krajinski park obiskujejo s kolesom ali gredo peš. 11,7 % anketiranih
krajinski park obiskuje med tednom, ko ni potrebno plačati prispevka. Zaradi zaračunavanja
nadomestila parka v poletnih mesecih ne obiskuje 1,9 % anketiranih. Velik delež pa (30,1 %)
je tudi tistih, ki krajinski park vedno obiskujejo s kolesom ali gredo peš in se s tem njihove
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rekreacijske navade zaradi zaračunavanja prispevka ne spremenijo. 25,2 % anketiranih
prebivalcev park obiskuje ne glede na to, da mora plačati nadomestilo.
Prebivalci občine Idrija so s svojim ustreznim vedenjem in upoštevanjem varstvenega režima
v krajinskem parku dober zgled uspešnega sobivanja narave in človeka. Pri izpolnjevanju
anketnega vprašalnika so večkrat izpostavili skrb za varovanje narave v krajinskem parku. Za
rekreacijo v krajinskem parku se odločajo predvsem zaradi posebnih občutij in doživetij, ki
jih ponuja dobro ohranjeno naravno okolje. Glede na rezultate naše raziskave na področju
razvoja rekreacije v Krajinskem parku Zgornja Idrijca v prihodnje predlagamo: ureditev
obstoječe rekreacijske infrastrukture (obnova športnih igrišč v Idrijski Beli, ureditev
makadamskih cest ob začetku kolesarske sezone, ureditev kolesarskih in planinskih tematskih
poti z ustreznimi smerokazi oz. GPS koordinatami, predstavitev kolesarskih in planinskih
tematskih poti na informacijskih tablah, na spletu, v brošurah ...); umeščanje tistih
rekreacijskih dejavnosti v park, ki so zanj primerne (popestritev sedanje ponudbe
rekreacijskih dejavnosti z adrenalinskimi športi – kajakiranje, ledno plezanje, rolkanje ...,
izgradnja adrenalinskega parka, organizacija tečajev, delavnic, ekskurzij in športnih
prireditev, možnost izposoje koles, rolk, kajakov ...) in ureditev problemov, povezanih z
večjim obiskom parka v poletnih mesecih (zagotoviti večjo varnost obiskovalcev krajinskega
parka s poostrenim nadzorom ceste Idrija–Idrijska Bela; obiskovalcem predstaviti in
omogočiti različne možnosti prevoza v krajinski park, npr. uporaba lokalnega avtobusa).
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8. SUMMARY
Despite the growing number of popular new recreational activities and the construction of
modern recreational centers, people are increasingly deciding to spend their time in a calm,
clean natural environment. For many, recreational activity in direct contact with nature
represents a way to escape the urbanized enviroment of the city. This is a trend that has been
observed in the last years in the municipality of Idrija. The inhabitants spend a great deal of
their free time with recreational activities in nature. A popular area for recreation in nature
near Idrija is the protected area of the Regional Park of Zgornja Idrijca. Its adequate
landscape, fine infrastructure and the recreational possibilities it offers enable its visitors to
engage in a wide range of recreational activities. In this thesis, we have concentrated on the
characteristics of the Regional Park and its recreational purpose for the inhabitants of the
municipality of Idrija.
The Regional Park of Zgornja Idrijca was founded by the municipality of Idrija in 1993. The
park is situated in the upper stream of the river Idrijca and encompasses a large portion of the
Idrija hills as well as the northeastern parts of the Trnovo forest. The park also contains a
natural preserve (Bukov vrh), 6 natural monuments (Bedrova grapa, Divje jezero, Jama nad
Kobilo, Kramaršca, Suha Idrijca, Vrtači pod Petelinovim vrhom), and 7 cultural monuments
(Drviše, Brusove klavže, Putrihove klavže, Idrijske klavže, Kamšt, območje Partizanske
bolnice Pavla in obeležje Partizanski bolnici Pavla). The park area is protected by the code of
conduct meant to safeguard the existing natural and cultural heritages. The measures are
presented on signs posted at the most popular areas. In addition, during summer weekends, all
visitors arriving at the park with a motor vehicle are required to pay an enironmental
compensation fee. The main goal of the park is to protect the natural and cultural heritages of
the area, but it also has educational and recreational purposes.
The inhabitants of the municipality of Idrija often engage in recreational activity in the
Regional Park of Zgornja Idrijca. Almost half of the participants in our survey (45,6 %) visit
the park several times a week or even every day. 53,2 % of those live in Idrija and 46,8 % in
other places within the municipality of Idrija. These results bring us to the conclusion that the
park is one of the most (if not the most) important and most popular recreational areas in the
municipality of Idrija. The park is also visited by the inhabitants of other towns of the
municipality of Idrijal, despite the distance between their homes and the park. The results of
the survey have shown that the inhabitants of the municipality of Idrija most often engage in
recreational activity during the summer months (68,9 % of the participants) and rarely during
the winter (1% of the participants). Recreational activity in the Regional Park thus depends a
great deal on climate and weather. During the summer months, when the temperatures of the
air and the river Idrijca rise, the range of recreational possibilities is much wider than in
winter, when the temperatures are low, the park receives little sunlight and is covered with
snow. In the summer season, which lasts from the beginning of March to the end of October,
the most popular recreational activities are running (65,1 % of the participants), cycling (63,1
% of the participants), walking (46,6 % of the participants), and swimming (32 % of the
participants). The list of recreational activities is somewhat different during the winter season,
which lasts from the beginning of November to the end of February. The participants of the
survey most often engage in walking (51,5 %), running (30,3 %) and mountaineering (27,2
%). The results of the survey bring us to the conclusion that the recreational activities in the
park area are mostly traditional. Despite the fact that the area offers many opportunities for
adrenalin sports, none of the survey participants have chosen any of them. In general, this
type of activities in the park area are not promoted or organized by local associations and
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organizations. In terms of recreational activities, the most popular area within the Regional
Park of Zgornja Idrijca is the area between Idrija and Idrijska Bela. From Idrijska Bela
onward, the number and frequency of recreational activities decreases. In the summer season,
the most important recreational areas are Idrijska Bela (chosen by 94 of the participants) and
the Rake path (87 participants). In the winter season, recreational activities are concentrated in
the area of the Rake path (53 participants). We believe the main reasons for this distribution
of recreational activity are good recreational infrastructure, good road connections and the
accessibility of the area between Idrija and Idrijska Bela. The inhabitants of the municipality
of Idrija believe the main reason for their choice to engage in recreational activities in the
park are peace and quiet, fresh air, and clean environment. These reasons were chosen by
68% of the survey participants. Many of the participants (51,5 %) also consider natural beauty
to be a significant factor. These results show that the inhabitants of the municipality of Idrija
decide to engage in recreational activity in the park mostly because of its natural
characteristics, and not only because of its recreational infrastructure and the possibilities to
engage in various recreational activities. The most valued aspect of recreational activity in the
Regional Park of Zgornja Idrijca is relaxation in nature. This factor was chosen by 91,3% of
the participants.
The survey participants most often pointed out that the Regional Park of Zgornja Idrijca is in
need of improvement in the area of recreational activity. They believe that the recreational
infrastructure is in need of renovation, that recreational activities manifestations should be
promoted, and that the range of recreational activities should be expanded. In general, they are
happy with the recreational activities the park offers (73,8 % of the participants). They gave
the most compliments to the Rake path, the new asphalt road between Podroteja and Idrijska
Bela, the summer manifestations in Idrijska Bela, and the well-preserved nature. 26,2 % of the
survey participants were happy with the existing range of recreational activities. They most
often pointed out the bad state of the sport areas in Idrijska Bela, the bad state of rarely used
gravel roads at the end of winter, and the bad management of problems caused by masses of
visitors in the swimming areas of Idrijska Bela during the summer months (crowds, parking,
trash, noise).
The conduct of visitors in protected areas depends a great deal on their awareness and their
knowledge of code of conduct (Cigale et al., 2010). The analysis of the results has shown that
49,5 % of the survey participants are well informed in terms of the park code of conduct. 39,8
% of the participants are familiar with the code, but only to a certain extent. 10,7 % of the
participants are unfamiliar with the code. More than half of the participants (55,3 %) are of
the opinion that the existing code is adequate. A relatively high percentage (16,5 %) believe
the code to be not strich enough. 5,8 % of the participants find the code too strict. 22,4 % of
the participants were undecided. The results of the survey show that the inhabitants of the
municipality of Idrija are familiar with the code of conduct, but more information and a better
presentation would contribute to their awareness. Almost half of the participants (48,5 %) find
the environmental compensation fee sensible. In accordance with our expectations, a large
percentage of the participants (41,8 %) believed that paying the environmental compensation
fee should only be restricted to people from outside the municipality. We reject this
suggestion based on the fact that it is difficult to differentiate between locals and non-locals,
as well as the fact that the infrastructure is used by everyone and thus all visitors are
responsible for their impact on nature. In addition, our research aimed at finding out if paying
the environmental compensation fee during the summer months influences the recreational
activity of the inhabitants of the municipality of Idrija in the park. The results have shown that
a large percentage of the participants are influenced by the fee. 31,1 % of the participants
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during the summer weekends visit the park by bike or on foot instead of by car. 11,7 % of the
participants visit the park during the week, when no fee needs to be paid. 1,9 % don't visit the
park in the summer months because of the environmental compensation fee. A significant
percentage (30,1 %) only visit the park by bike or on foot, so their recreational habits are not
affected by the fee. 25,2 % of the participants visit the park regardless of the fee.
The inhabitants of the municipality of Idrija, with their admirable regard for the code of
conduct of the regional park, are a good example of a succesful harmony of nature and man.
When participating in the survey, many of the participants have pointed out the safeguarding
of natural beauty in the park. They decide to engage in recreational activity in the park mostly
because of the experiences offered by a well-preserved natural environment. According to the
results of our survey in the area of recreational development in the Regional Park of Zgornja
Idrijca, our suggestions for future development of the area include the following: a renovation
of the existing recreational infrastructure (improvement of sport areas in Idrijska Bela and
gravel roads at the beginning of the cycling season, posting signs with GPS coordinates on
cycling and mountaineering paths, adding information boards on cycling and mountaineering
paths as well as publishing the information in broshures and on the internet etc.); the
introduction of new, appropriate recreational activities in the park (expanding the existing
range of activities with adrenalin sports – kayaking, ice climbing, skating etc.; constructing an
adrenalin park; organizing courses, workshops, excursions and sport events; renting bikes,
skates, kayaks etc.); and managing problems which arise when the park receives a large
number of visitors during summer months (better safety measures for park visitors; better
surveillance of the road between Idrija and Idrijska Bela; enabling different options for
visitors to reach the park, e. g. by local bus).
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Priloga 1: Anketni vprašalnik
ANKETNI VPRAŠALNIK O REKREACIJI PREBIVALCEV OBČINE IDRIJA V KRAJINSKEM PARKU ZGORNJA
IDRIJCA
Pozdravljeni!
Moje ime je Nina Erjavec in sem študentka na Oddelku za geografijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Vljudno Vas prosim, da odgovorite na nekaj vprašanj v zvezi z rekreacijo v Krajinskem parku Zgornja
Idrijca. Anketa je anonimna, njeni rezultati bodo uporabljeni za namene raziskave v okviru mojega
diplomskega dela z naslovom Krajinski park Zgornja Idrijca in njegov rekreacijski pomen za
prebivalce občine Idrija. Izpolnjevanje ankete Vam bo vzelo približno 10 minut časa.
Za sodelovanje v anketi se Vam najlepše zahvaljujem!
Nina Erjavec
Prosim, da pred vsakim vprašanjem natančno preberete navodila in obkrožite črko pred ustreznim
odgovorom.

A. REKREACIJA V KRAJINSKEM PARKU ZGORNJA IDRIJCA

1. Kako pogosto obiskujete Krajinski park Zgornja Idrijca z namenom, da se v njem rekreirate?
a) večkrat tedensko, vsak dan
b) enkrat tedensko
c) nekajkrat mesečno
d) enkrat mesečno
e) nekajkrat letno
f) enkrat letno
g) manj kot enkrat letno
h) nikoli
2. V katerem letnem času se najpogosteje rekreirate v Krajinskem parku Zgornja Idrijca? (Več
možnih odgovorov)
a) spomladi
b) poleti
c) jeseni
d) pozimi
e) vse leto enako
3. S kom se najpogosteje rekreirate v Krajinskem parku Zgornja Idrijca? (Izberite in obkrožite
NAJVEČ TRI možnosti)
a) sam
b) z družino
c) z znanci in prijatelji
d) s pasjim prijateljem
e) drugo:

4. S katerimi od spodaj naštetih dejavnosti se najpogosteje ukvarjate v Krajinskem parku
Zgornja Idrijca? (Izberite in obkrožite NAJVEČ TRI dejavnosti v vsakem obdobju leta). Poleg
izbrane dejavnosti napišite še območje znotraj krajinskega parka, kjer to dejavnost izvajate.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

POLETNA SEZONA (od začetka marca do konca
oktobra)
sprehodi, hoja
tek
kolesarjenje
pohodništvo, planinstvo
športno plezanje
rolkanje
športni lov in ribolov
skupinski športi (košarka, nogomet, odbojka na
mivki ...)
nabiranje gob, gozdnih sadežev
piknik
kopanje
ogled naravnih in kulturnih znamenitosti

Območje izvajanja aktivnosti

m) obisk gostinskih lokalov
n) drugo:
ZIMSKA SEZONA (od začetka novembra do konca
februarja)
a) sprehodi, hoja
b) tek
c) kolesarjenje
d) pohodništvo, planinstvo
e) športno plezanje
f) rolkanje
g) skupinski športi (košarka, nogomet ...)
h) ogled naravnih in kulturnih znamenitosti
i)
j)

Območje izvajanja aktivnosti

obisk gostinskih lokalov
drugo:

5. Kateri so glavni razlogi, da se odločate za rekreacijo v Krajinskem parku Zgornja Idrijca?
(Izberite in obkrožite NAJVEČ TRI možnosti)
a) lepa narava
b) mir, svež zrak in čisto okolje
c) njegova bližina
d) dobre možnosti za izvajanje različnih oblik rekreacije (številne kolesarske in planinske
poti, urejene tekaške proge, igrišča za skupinske športe ...)
e) priložnost za srečanja z drugimi ljudmi, druženje
f) drugo

6. Kakšen pomen pripisujete vaši rekreaciji v Krajinskem parku Zgornja Idrijca? (Izberite in
obkrožite NAJVEČ TRI možnosti)
a) sprostitev v naravi
b) premagovanje samega sebe in svoje vzdržljivosti
c) uživanje v samoti
d) druženje s prijatelji
e) možnost spoznavanja naravnih in kulturnih vrednot
f) rekreaciji ne pripisujem posebnega pomena
g) drugo:

B. IZBOLJŠAVE V KRAJINSKEM PARKU ZGORNJA IDRIJCA
7. Katere od spodaj naštetih področij bi bilo potrebno v Krajinskem parku Zgornja Idrijca
izboljšati? (Označite ustrezno polje)
DA
NE
ohranjenost narave
dostopnost območja
urejenost območja (urejena parkirišča ...)
pestrejša
ponudba
rekreacijskih
dejavnosti
(adrenalinski športi, delavnice in tečaji, športne
prireditve ...)
boljša gostinska ponudba
več otroških igral
ureditev infrastrukture namenjene rekreaciji
(kolesarske in planinske poti, tekaške proge, igrišča
za skupinske športe ...)
boljša informiranost o rekreacijskih dejavnostih in
prireditvah (informativne table, zgibanke, spletne
strani …)

8. Ali se vam zdijo možnosti za rekreacijo znotraj Krajinskega parka Zgornja Idrijca ustrezne,
zadovoljive?
a) Da. Kaj bi posebej pohvalili?

b) Ne. Kaj vas moti?

C. VARSTVENI REŽIM IN PLAČEVANJE NADOMESTILA ZA OBREMENITEV V KRAJINSKEM
PARKU ZGORNJA IDRIJCA
9. Ali poznate varstveni režim v Krajinskem parku Zgornja Idrijca?
a) da, dobro
b) da, a slabo
c) ne
10. Kakšen se Vam zdi varstveni režim Krajinskem parku Zgornja Idrijca?
a) primeren
b) prestrog
c) preblag
d) ne vem
11. Ali se Vam zdi smiselno plačevanje nadomestila za obremenitev v Krajinskem parku Zgornja
Idrijca v poletnih mesecih?
a) da
b) da, a le za tuje obiskovalce
c) ne
12. Ali plačevanje nadomestila za obremenitev v poletnih mesecih vpliva na Vaše rekreacijske
dejavnosti v Krajinskem parku Zgornja Idrijca?
a) da, parka v poletnih mesecih ne obiskujem
b) da, park namesto z motornimi vozili obiskujem s kolesom ali grem peš
c) da, park v poletnih mesecih obiskujem med tednom, ko ni potrebno plačati nadomestila za
obremenitev
d) ne, park obiskujem ne glede na to, da moram plačati nadomestila za obremenitev
e) ne, park vedno obiskujem s kolesom ali grem peš

Podatki o anketirancu
Za konec Vas prosim še za nekaj osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni izključno v raziskovalne
namene.

1. SPOL :

M

Ž

2. LETO ROJSTVA:
3. KRAJ BIVANJA:
4. IZOBRAZBA:
a) nedokončana osnovna šola
b) dokončana osnovna šola
c) srednja šola/gimnazija
d) višja/visoka šola
e) magisterij/doktorat
5. STATUS:
a) učenec, dijak, študent
b) zaposlen
c) nezaposlen
d) upokojen
e) drugo
DATUM IZPOLNJEVANJA: ________
KRAJ IZPOLNJEVANJA: __________

Za sodelovanje v anketi se Vam iskreno zahvaljujem!
Nina Erjavec

Priloga 2: Poletje v Beli

