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TURISTIČNA VLOGA SLOVENSKIH RUDNIKOV
IZVLEČEK
Zgodovina vsakega izmed slovenskih turističnih rudnikov se je začela pisati ob svojem
času. V marsičem se je razlikovala, a usode rudarjev in njihovih družin so bile podobne;
prevečkrat grenke. Optimizem, solidarnost, in svetle misli, ki so se porajale v temi
podzemlja, so vlivale poguma, volje in odločnosti. To je botrovalo tudi novi, turistični
vlogi nekaterih slovenskih rudnikov. S tem se je v rove, izčrpane rudnega bogastva in
obsojene na pozabo, vrnil vrvež korakov, glasov in pričakovanja polnih pogledov.
Diplomska naloga obravnava turistično vlogo vsakega izmed štirih slovenskih turističnih
rudnikov: Antonijevega rova v Idriji, Podzemlja Pece v Mežici, Muzeja premogovništva
Slovenije v Velenju in Antonovega rova v Podljubelju. Kakšna je in kako vpliva na svojo
okolico, je bilo mogoče določiti na osnovi analitičnih spoznanj o turističnih rudnikih,
pomemben prispevek pa so prispevali tudi z anketnim vprašalnikom pridobljeni odgovori
in mnenja obiskovalcev turističnih rudnikov. Tako je bilo mogoče turistično vlogo
posameznega rudnika temeljito predstaviti in vse štiri vloge med seboj tudi primerjati.
Ključne besede: rudniki, turistična geografija, Idrija, Velenje, Mežica, Podljubelj,
turistična infrastruktura, rudarska tradicija.

TOURISTIC ROLE OF SLOVENE MINES
ABSTRACT
The history of Slovene tourist mines started differently in many ways, but the destinies of
miners and their families were quite similar. In many cases bitter. Optimism, solidarity and
bright thoughts, born from the dark of the underground, bore courage, will and
determination. That same values were in many cases the foundation stone of the new,
touristic role of some of the Slovene mines. They brought back the sound of steps, voices
and glances full of expectation to the used up pits, doomed to be forgoten.
The thesis looks into the touristic role of each of the four Slovene touristic mines: Antoni's
mine in Idrija, Peca underground in Mežica, Coal Mining Museum of Slovenia in Velenje
and Anton's Pit in Podljubelj. What that role is and how it effects its surroundings can be
established based on the analytical findings on the tourist mines, alongside with the
important contribution of the answers and opinions of the mines' visitors, collected by
questionaires. In that way, the tourist role of each individual mine can be throughoutly
presented and the roles of the four mines compared to eachother.
Key words: mines, tourism geography, Idrija, Velenje, Mežica, Podljubelj, tourism
infrastructure, mining tradition.
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1. UVOD
V kraje, kamor so nekoč ljudje prihajali z namenom delati za preživetje, prihajamo danes z
namenom izkusiti enkratno doživetje. In sicer na isto mesto, v iste rove, v enako trdo temo
Bergmandelčevega skrivnostnega podzemnega kraljestva.
Le redki izmed številnih slovenskih rudnikov so uspeli po izčrpanju rudnega bogastva
topot konjskih kopit, škripanje koles jamskih vozičkov, trde utrujene korake rudarjev,
knapovski žargon, zvoke krampov in šibko svetlobo karbidovk v delih labirinta jamskih
rovov nadomestiti z živahnimi koraki in navdušenim brezskrbnim smehom turističnih
obiskovalcev. Uspehe tega danes žanjejo turistični rudniki Antonijev rov v delu rudnika
živega srebra v Idriji, Muzej premogovništva Slovenije v delu neaktivnih rovov
velenjskega premogovnika, Podzemlje Pece v delu rudnika svinca in cinka v Mežici in v
nekoliko manjši meri tudi Antonov rov Šentanskega rudnika v Podljubelju.
Turistično vlogo so omenjeni rudniki prevzeli na podlagi prizadevanj številnih generacij
rudarjev in lokalnih oblasti, ki so se zavedale, kako bogata in zanimiva je njihova
preteklost. Na atraktiven in inovativen način se jo trudijo vsak po svojih zmožnostih v
okviru naravnih danosti prikazati obiskovalcem v pristnem jamskem okolju.
Tovrstna turistična dejavnost pa v okoljih, ki nikoli niso bila turistično usmerjena, zahteva
korenite spremembe na vseh področjih delovanja. Ključni in najzahtevnejši korak je
sprememba miselnosti tamkajšnjih prebivalcev, šele nato se velikopotezno zasnovani cilji
ambicioznih turističnih in razvojnih akterjev lahko uresničujejo.
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1.1. NAMEN, CILJI IN DELOVNE HIPOTEZE
Poglaviten namen diplomske naloge je bil proučiti, kako slovenski rudniki, ki so po spletu
srečnih dogodkov del svojih nekoč aktivnih rovov namenili spoznavanju rudarske tradicije
na slovenskih tleh, opravljajo svojo turistično vlogo. Za izpolnitev tega namena je bila
opravljena tudi anketa med obiskovalci slovenskih turističnih rudnikov.
Na poti k uresničitvi osrednjega namena sem si zastavila naslednje cilje:





Proučiti zgodovinska dejstva vsakega izmed izbranih rudnikov, ko so opravljali še
svojo prvotno vlogo.
Proučiti, zakaj je prišlo do spremembe namembnosti rabe v delu rovov
posameznega rudnika in kaj je bilo za to potrebno.
Na podlagi analize stanja in ankete proučiti, kako izbrani rudniki danes opravljajo
svojo turistično vlogo.
Kakšno vlogo posamezen turistični rudnik še opravlja, kako vpliva na turizem na
svojem ožjem območju in kakšni so načrti razvoja turizma v rudnikih v prihodnje.

Skladno z nameni in cilji diplomskega dela so bile oblikovane tudi naslednje hipoteze:




S turistično vlogo nekaterih slovenskih rudnikov se je začel razvoj turizma na
tradicionalnih rudarskih območjih in še danes turistični rudniki predstavljajo
osrednjo turistično atrakcijo v teh pokrajinah.
Turistična vloga slovenskih rudnikov je v domačem in širšem prostoru slabo
poznana, premalo uveljavljena in šibko promovirana, kar se odraža na številu
obiskovalcev v rudnikih in pokrajinah, v katerih se nahajajo.
Veliki razvojni potenciali pokrajin, v katerih se turistični rudniki nahajajo, so slabo
izkoriščeni.

1.2. ZGRADBA BESEDILA
Diplomsko delo, skupaj z uvodnim, sestavlja 11 poglavij.
Uvodnemu sledi poglavje, v katerem je za boljšo predstavo o razmerah v pokrajini z
osnovnimi fizično- in družbenogeografskimi značilnostmi predstavljeno posamezno
območje, v katerem se nahaja vsak izmed slovenskih turističnih rudnikov. Tretje poglavje
je namenjeno analizi stanja turizma v občinah, v katerih se izbrani rudniki nahajajo, v
četrtem pa je od začetkov rudarjenja pa do danes podrobno predstavljen vsak izmed
slovenskih turističnih rudnikov. Peto poglavje obravnava skupno statistiko obiskovalcev v
vseh štirih slovenskih turističnih rudnikih, šesto pa je namenjeno anketnemu vprašalniku,
ki sem ga opravila med obiskovalci treh slovenskih turističnih rudnikov. V sedmem
poglavju so podane sklepne ugotovitve in nekatera izhodišča za nadaljnji razvoj, sledijo pa
še seznami uporabljenih gradiv in priloge. Za boljše razumevanje nekaterih uporabljenih
pojmov iz rudarskega žargona je v zadnji med prilogami dodan pomenski slovarček.
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1.3. PREDSTAVITEV OBRAVNAVANE TEMATIKE
Za boljše razumevanje v nadaljevanju navedene obravnavane tematike v tem diplomskem
delu je potrebno definirati nekatere pojme.
Opredelitev turizma je več. V nadaljevanju so na kratko predstavljene le nekatere:


Turizem je pojav, da kdo potuje, začasno spremeni kraj bivanja zaradi oddiha,
razvedrila. Je gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z zadovoljevanjem potreb
turistov, nudenjem uslug turistom (SSKJ,1998).
 »Turizem je večpomenska in raznovrstna dejavnost, odvisna od pričakovanj
turistov in okolja v katerem se dogaja« (Trajnostni turizem, 2007). Razne oblike
rekreacije v vsakdanjem življenju, zaradi katerih ni potrebno prenočevanje zunaj
svojega doma, se ne štejejo za turizem (Trajnostni turizem, 2007).
Delitev na vrste turizma ni enostavna, ker njegove oblike niso vselej čiste, temveč
sestavljene. Vrste turizma opredeljujejo različni kriteriji, med katerimi so
najpogostejši: izvor in stalno bivališče, smer gibanja, dolžina bivanja, letni čas in
sezona (počitniški, izletniški, vikend, tranzitni,..), organizacija potovanja
(individualni, organizirani), starost (mladinski, otroški, seniorski), število
udeležencev (individualni, množični), motiv (kongresni, počitniški, lovski,
športni,...), drugo (klimatski, urbani, navtični, kolesarski,...) (Trajnostni turizem,
2007).
 Hunzikerjeva definicija turizma v Jeršičevem delu Turistična geografija (Jeršič,
1985) je sledeča: »Turizem je splet odnosov in pojavov, ki izhajajo iz potovanja in
bivanja ljudi v drugem kraju (izven kraja stalnega bivališča), če njihovo bivanje ni
namenjeno stalni naselitvi in če ni vezano na njihovo zaposlitveno dejavnost…«
(Jeršič, 1985, str. 7).
 Jeršič v svojem delu (Jeršič, 1985) navaja tudi kasnejšo definicijo turizma, ki jo je
postavil Kaspar. Po tej definiciji turizem zajema tudi poslovna potovanja in
prestavlja splet odnosov in pojavov, ki izhajajo iz potovanja in bivanja oseb, ki jim
občasni kraj bivanja ni niti glavni, niti stalni kraj bivanja (Jeršič, 1985).
Razlikovati je potrebno tudi med pojmoma turist in obiskovalec:




Obiskovalci so zajeti v turistično statistiko, saj vanjo sodijo glede na motiv svojega
obiska, potujejo v kraje izven svojega običajnega življenjskega okolja, za dobo
manj kot 12 mesecev, vendar ne zaradi opravljanja profitne dejavnosti. Prva
podskupina kategorije obiskovalci so turisti. Turisti so obiskovalci, ki v obiskani
državi ostanejo vsaj eno noč, toda manj kot eno leto. Druga podskupina so
enodnevni ali istodnevni obiskovalci. To so osebe, ki ostanejo v obiskani državi
manj kot 24 ur. Pogosto se zanje uporablja tudi izraz enodnevni turisti ali izletniki
(Trajnostni turizem, 2007).
Po Jeršičevi ugotovitvi na podlagi Kasparjeve definicije turizma pa ima lahko
turizem širši ali ožji pomen in loči med dvema pomenoma besede turist. V širšem
smislu so turisti vsi, »…ki potujejo in se začasno mude ali bivajo v drugem kraju
svoje ali druge države, ki ni niti kraj njihovega talnega bivanja niti kraj dela«
(Jeršič, 1985, str. 9). Poudarek je na začasnosti nahajanja v drugem kraju, ne glede
na namen posameznika za obisk. V njej so zajete tudi osebe, ki se v kraju nahajajo
zaradi občasnih poslovnih dolžnosti ali dodatnega izobraževanja. V ožjem smislu
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pa so turisti »…samo tisti obiskovalci nekega kraja, pri katerih sta rekreacija in
kulturni motiv poglavitna« (Jeršič, 1985, str. 9).
Pojem »rudnik« pa SSKJ razlaga kot prostor, navadno pod zemeljskim površjem, kjer se
koplje oziroma pridobiva ruda, premog (SSKJ, 1998).
Na podlagi poznavanja osnovnih pojmov je mogoče tematiko diplomskega dela ustrezno
opredeliti. Gre torej za podrobno obravnavo slovenskih rudnikov, ki imajo danes (tudi)
turistično vlogo. Pri tovrstnem turizmu gre za kombinacijo več vrst turizma; od
izletniškega in kulturnega do športnega, namenjenega enodnevnim obiskovalcem in
turistom, individualnim in organiziranim skupinam otrok, mladostnikov in starejših v
vsakem vremenu in v kateremkoli delu leta. Tematika obravnava razvoj turizma v
slovenskih rudnikih, današnje stanje, pogoje, ki so temu botrovali in možnosti za nadaljnje
povečevanje turistične vloge; tako turističnih rudnikov kot tudi njihove okolice.
Sicer imajo turistično vlogo številni rudniki po svetu. Nam najbližji, s katerimi se
slovenski turistični rudniki tudi aktivno povezujejo, so avstrijski turistični rudniki. V Italiji
pa je tik ob slovenski meji od leta 2007 dalje turističnim ogledom namenjen rudnik svinca
in cinka Rajbl (v kraju Rajbl). Kmalu bo postal tudi del turistične ponudbe v Slovenji z
vhodom/izhodom v Logu pod Mangartom (Batistuta, 2009).
V svetovnem merilu so najbolj znani: poljski rudnik soli Wieliczka, salzburški rudnik soli
Hallein in številni drugi rudniki soli v Avstriji, nemški, češki, poljski in britanski
premogovniki, turistični rudniki svinca in cinka na Sardiniji, italijanski rudniki živega
srebra, španski Almaden, avstralski rudniki opala in zlata, južnoafriški rudniki zlata in
diamantov, čilenski in bolivijski rudniki zlata, rudniki zlata, svinca in cinka v ZDA in
številni drugi.
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2. PREDSTAVITEV OBRAVNAVANIH OBMOČIJ
Za boljšo predstavo o tem, kje in v kakšnih okoliščinah se nahajajo obravnavani slovenski
turistični rudniki, so na kratko predstavljene fizično- in družbenogeografske značilnosti
vsakega izmed območij.

2.1. IDRIJSKO HRIBOVJE
2.1.1. Naravnogeografske značilnosti
Idrijsko hribovje je sredogorje na prehodu z alpskega v dinarski svet. Ima značilnosti obeh
glavnih pokrajinskih enot, čeprav se zdi, da so dinarske poteze nekoliko bolj izrazite. Na
severu sega do reke Idrijce, onstran katere se vzpenjata Cerkljansko hribovje in Šentviška
planota; slednjo nekateri zaradi planotastega značaja z Idrijskim hribovjem združujejo v
enotno regijo. Na vzhodu se onstran Idrijce vzpenja Rovtarsko hribovje, na jugu in zahodu
pa se meja vzdolž celotne dolžine naslanja na Trnovski gozd. Potoka Kanomljica in
Hotenja, ki tečeta po Idrijskem prelomu, delita Idrijsko hribovje na dva izrazita hrbta s
slemenitvijo od severozahoda proti jugovzhodu. Precejšen del slabih 200 km² velikega in
povprečno 648 m visokega hribovja sestavlja uravnano zakraselo površje, v katerega so
reke in potoki vrezali globoke debrske doline in grape ter ga razkosali na posamezne
planote. Najbolj obsežni sta Vojskarska v delu južno od Idrijskega preloma in Šebreljska v
delu severno od njega. Kljub planotastemu značaju precejšnjega dela površja so marsikje
pobočja dolin in grap tako strma, da je povprečen naklon 23 º, več od povprečja alpskega
sveta (Idrijsko hribovje, 2010).
Mesto Idrija leži v naravni tesni, ob sotočju rek Idrijce in Nikove, ob tektonski prelomnici,
kjer se stikata predalpski in kraški svet. Strma pobočja so vrezana v apnenčeve in
dolomitne kamnine, na katerih so se razvili kraški pojavi, kot so kraške jame, vrtače,
brezna in kraški izviri. Idrija je orografsko stičišče in tektonsko aktivno ozemlje, ki se
nahaja na tektonski prelomnici imenovani Idrijski prelom, ki poteka od Tilmenta v
Furlaniji preko Tolmina in Idrije do Čabra. Prelom je nastal kot posledica izpodrivanja
jadranske litosferske plošče pod evropsko celino. Glavnino površja sestavljajo triasni
apnenci in dolomiti. Na pretrtih apnencih so se razvili kraški pojavi. Nad planotami se
vzpenjajo posamezne nizke, zaobljene vzpetine. V podlagi Idrijskega hribovja so
zgornjekredne in eocenske plasti, kar kaže na narivno zgradbo pokrovov in lusk. V dolini
potoka Nikove so zaplate eocenskega fliša ohranjene na površju (Razvojni načrt in
strategija trženja turizma…, 2010).
Idrijsko hribovje sodi med pokrajine z zmernim kontinentalnim podnebjem zahodne in
južne Slovenije. Zaradi pestre izoblikovanosti površja se nadmorske višine, nakloni in
ekspozicije spreminjajo na kratke razdalje. To pogojuje raznolikost podnebnih, talnih in
rastnih razmere. V Idriji je srednja letna temperatura nekaj nad 9 ºC, na Vojskem pa 6,2 ºC.
Povprečna letna količina padavin je velika; na meteorološki postaji Vojsko 2.577 mm/leto,
kar pomeni, da gre za eno najbolj namočenih območij v Sloveniji. Oblačnost in padavine
prinašajo topli jugozahodni vetrovi iz Sredozemlja. Pogost pojav je žled (Idrijsko hribovje,
2010).
Gozd porašča skoraj 70 % površja. Zaradi potreb po lesu v idrijskem rudniku z gozdovi
načrtno gospodarijo že okrog pet stoletij. V osrednjem delu je zato prvotni mešani gozd
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prešel v skoraj čiste bukove sestoje. Precejšen del gozdnih zemljišč je namenjen varovanju
naravnega ravnovesja (Idrijsko hribovje, 2010).
2.1.2. Družbenogeografske značilnosti
Najstarejše sledove naselitve neandertalca so odkrili v paleolitskem jamskem nahajališču
Divje babe pod Šebreljami. Sodobna poselitev je plod načrtne kolonizacije na koncu
srednjega veka. Višje ležeča plana zemljišča so bila nekoč razmeroma gosto poseljena v
sklenjenih vaseh. Idrija, glavno mesto v občini, leži v kotlini ob izlivu hudourniškega
potoka Nikova v Idrijco. Tam je pozidava zelo gosta, zaradi pomanjkanja ravnega površja
pa so hiše postavljene tudi na pobočjih, ki se dvigajo nad kotlino. Razen v središčih naselij
po okoliških planotah in prisojnih pobočnih policah prevladujejo samotne domačije. Za
višje lege, težko dostopne z avtomobilom, je značilno krepko nazadovanje števila
prebivalcev (Idrijsko hribovje, 2010). Idrija je, kot najstarejše slovensko rudarsko mesto,
rasla vzporedno z razvojem rudnika živega srebra. Rudarska naselbina, zasnovana ob
koncu 15. stoletja, je v 17. stoletju dobila tržne pravice, v 18. stoletju pa se je Idrija kot
mesto že povzpela med najpomembnejše centre na Slovenskem. Do 1. svetovne vojne je
ostala Idrija drugo največje mesto na Kranjskem. V preteklosti je vzpostavljala intenzivne
stike z razvitimi deželami in evropskimi mesti (Benetke, Amsterdam, Dunaj), privabljala
številne vrhunske znanstvenike in politehnike (Steinberg, Scopoli, Hacquet, Lipold),
slovela po izjemnih tehnoloških dosežkih in ustvarjala izvirne tehnične pridobitve
(Razvojni načrt in strategija trženja turizma…, 2010). Danes je mesto Idrija oskrbovalno,
izobraževalno in zdravstveno središče občine in širše okolice.
Občina Idrija se nahaja v vzhodnem delu predalpske Slovenije na nadmorski višini 335 m
in obsega območje 294 km². Dolina ob rečnem toku je ozka, s strmimi dolinskimi pobočji.
Razširi se le ob sotočju Idrijce in Nikove, kjer leži mesto Idrija, ob sotočju Belce in Idrije
in ob sotočju Kanomljice in Idrijce, kjer se nahaja naselje Spodnja Idrija (Benčina, 2007).
Občina si je prizadevala pridobiti status mestne občine. Vlada Republike Slovenije je 2.
julija 2009 ta predlog zavrnila, saj Idrija ni izpolnjevala vseh zakonsko predpisanih
kriterijev za pridobitev statusa mestne občine, zlasti glede števila prebivalcev in števila
zaposlenih. Kriteriji, ki bi jim pri odločanju o statusu mestne občine država morala dati
večjo težo, so dodatne funkcije, naloge in poslanstvo, ki ga občina opravlja, zgodovinski
status in razvojna vitalnost občine. Kot primer velja navesti podatek, da skrbi kar za 30 %
vse tehniške dediščine na Slovenskem (Idrija si zgodovinsko in razvojno…, 2010).
Zaradi izrazite odmaknjenosti in slabe prometne povezanosti je dolgo kazalo, da se bo v
rudarstvo enostransko usmerjeno gospodarstvo soočilo z resnimi razvojnimi težavami,
vendar je opuščeno rudarjenje razmeroma uspešno nadomestila industrija. Tovarne so v
središčih Spodnji Idriji in Idriji, od koder se je zaradi pomanjkanja prostora del industrije
preselil v industrijsko cono v Godoviču. Gospodarsko pomembni sta zlasti izvozno
usmerjeni podjetji Kolektor in Rotomatika. Prevladujoča kmetijska panoga je govedoreja
(Idrijsko hribovje, 2010). Naravni pogoji za intenzivnejše poljedelstvo so v večjem delu
pokrajine neugodni. Glavna ovira zanj sta intenzivno razčlenjen strm svet z visoko
povprečno nadmorsko višino kmečkega dvorišča (650 m) in večji del tudi z neugodno
kamninsko sestavo. Velik del površin je zaraščen ali pa neprimeren za obdelavo. Vse več
kmetij se odloča za ekološki način kmetovanja, posamezne kmetije pa uvajajo dopolnilne
dejavnosti (turistično dejavnost, predelavo mleka, lesa). Kot neločljiv del kmetijstva ima
pomembno vlogo na tem območju gozdarstvo, ki predvsem v okoliših z boljšimi iglastimi
gozdovi pomeni precejšen dodatni vir dohodka. Posamezne kmetije so specializirane in
popolnoma kmetijsko-gozdarsko usmerjene (Kmetijska svetovalna…, 2010).
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Umeščenost v hribovito pokrajino je botrovala, da čez Idrijsko dolino poteka »Keltika«.
Nekdaj je bila pomembna prometnica, ki je povezovala osrednjo Slovenijo z zahodnimi
predeli države oziroma z Italijo, danes pa je nepogrešljiva predvsem pri dnevni delovni
migraciji in oskrbovanju naselij, tranzitni transport pa poteka po primorski avtocesti.
Poleg že omenjene »Keltike«, ki poteka od Ljubljane preko Logatca in Idrije do Tolmina
in Kobarida na zahodu, pa se je v zadnjih letih občina zavzela tudi za ureditev drugih
glavnih prometnih povezav na Idrijskem, ki so v preteklosti predstavljale omejitveni
dejavnik za razvoj idrijskega turizma kakor tudi celotnega gospodarstva (Idrijsko hribovje,
2010).
V 35 naseljih občine Idrija je v zadnjih desetih letih značilno skoraj nespremenljivo število
prebivalcev. Ob popisu 2002 je v občini živelo 11.990 prebivalcev, 6.105 žensk in 5.885
moških. Gostota prebivalstva je bila 448 prebivalcev/km². Letne spremembe v številu so
minimalne, stopnja priseljevanja oziroma odseljevanja je zelo nizka, naravna stopnja
smrtnosti je na enakem nivoju kot stopnja natalitete, tako da Idrija skrbi za konstantno
ohranjanje števila prebivalcev na nivoju občine. V letu 2007 je zabeležena nekoliko višja
rast števila prebivalcev kot v preteklih letih, kar je posledica vsesplošnega dviga stopnje
rodnosti na nivoju celotne države (Razvojni načrt in strategija trženja turizma…, 2010).
Povprečna starost v občini, merjena leta 2002 ob popisu, je znašala 35,6 let. Indeks staranja
je znašal 102. Iz podatkov je razvidno, da Idrijo zaznamuje precej stara prebivalstvena
piramida, kar lahko v prihodnosti deluje negativno na razvoj gospodarstva in turizma v
občini. Mladi se namreč po zaključenem šolanju pogosto odločijo za življenje v drugih
občinah, večjih mestnih središčih, ki jim ponujajo več in bolj raznovrstne možnosti
zaposlovanja. Do 65. leta starosti je število moških nekoliko višje kot število žensk. Pri
obeh spolih pa je opazno povečana stopnja umrljivosti po 65. letu starosti. Pri moških je
stopnja umrljivosti še večja kot pri ženskah, kar je moč vsaj delno utemeljiti z dejstvom, da
je velika večina moške populacije delala v danes zaprtem rudniku živega srebra. Negativne
posledice so se in se odražajo na zdravstvenem stanju, in sicer kot večje število obolenj
povezanih z rudarskim načinom življenja. Visoka je tudi smrtnost v relativno nizki starosti.
Enak trend je zaznati tudi v Mežici in Velenju (Prebivalstvo po starostnih skupinah in
spolu…, 2002). Izobrazbena struktura starih 15 let ali več ob popisu 2002 kaže na
prevladujočo srednješolsko izobrazbo občanov (Prebivalstvo, staro 15 let ali več…, 2002).
V popisu leta 2002 je bilo le dobre 3 % aktivnih prebivalcev v občini zaposlenih v
kmetijskih panogah, kar kaže na visoko stopnjo zaposlenosti v sekundarnih in tudi
terciarnih dejavnostih (Delovno aktivno prebivalstvo…, 2002). Relativno visoke
povprečne plače in nizka stopnja registrirane brezposelnosti ustvarjajo pri lokalnem
prebivalstvu splošni občutek zadovoljstva z življenjskim standardom, zaradi česar je
podjetništvo relativno slabo razvito. Splošno pomanjkanje podjetniške iniciative in
podpovprečne plače v dejavnosti gostinstva in turizma predstavljajo dodatno oviro za
razvoj turistične ponudbe na Idrijskem (Idrijsko hribovje, 2010). Januarja 2010 je bilo
delovno aktivnih prebivalcev v občini 5.035, 268 registriranih brezposelnih oseb, stopnja
registrirane brezposelnosti pa je znašala 5,1 (Delovno aktivno prebivalstvo…, 2010).
Povprečna mesečna plača v zadnjem mesecu preteklega leta je bila v občini Idrija
malenkost nad slovenskim povprečjem (Povprečne mesečne plače…, 2010).
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2.2. MEŽIŠKA DOLINA
2.2.1. Naravnogeografske značilnosti
Mežiška dolina je pokrajina ob reki Meži na Koroškem. Dolina je v zgornjem delu vrezana
z Olševo in Peco med vzhodne Karavanke, z Raduho in Smrekovcem v Savinjske Alpe, v
spodnjem delu pa se dotika vznožja Pohorja. Ozka dolina se v zgornjem delu nekoliko
razširi le ob sotočju Meže z Javorskim potokom, kar je omogočilo nastanek rudarskega
naselja Črna na Koroškem in nižje ob sotočju potoka Šumec, kjer se je razvilo rudarsko
naselje Mežica. Med Prevaljami in Ravnami je reka oblikovala ozko dolino, ki se ponovno
razširi šele na stiku z Mislinjsko dolino, to je na območju treh dolin ali t.i. koroškega kota
(Mežiška dolina – geografija regije, 2010). Razgiban relief je posledica menjavanja
kamninske podlage na kratkih razdaljah. Strma slemena in pobočja, ki jih prekinjajo ozke
grape, gradijo apnenci in dolomiti, zložnejša pobočja, širša in porasla slemena pa
magmatske in metamorfne kamnine (predvsem paleozojski skrilavci). Vzrok
neenakomerno razvitega reliefa je tudi različna intenziteta tektonskega delovanja (Uršič,
2005). K izoblikovanosti reliefa je prispevalo tudi delovanje ledenikov v preteklosti,
aktivno pa podobo dolin še danes spreminjajo hudourniški potoki. Reka Meža ob večji
količini padavin tudi poplavlja, sicer pa so ob veliki namočenosti tal pogost pojav tudi
zemeljski vdori in plazovi (Nagernik, 2010).
Mežiška dolina ima milo alpsko podnebje. Na klimo v dolini vpliva tudi visoka Peca, ki je
do 250 dni v letu pokrita s snegom, zato so zime v dolini razmeroma mrzle, poletja pa so
zmerno topla. Sicer Mežiška dolina leži na območju zmerno celinskega podnebja, ki je
sicer značilno za večji del Slovenije. Zime so precej hladne, poletja pa precej vroča. Poleti
se ponavadi pojavi tudi višek padavin. Povprečna letna količina padavin znaša okoli 1.500
mm, povprečna temperatura zraka skozi leto je približno 9 °C. Treba je poudariti, da so
zaradi mikroklimatskih dejavnikov razmere ponekod zelo specifične ali pa prihaja do hitrih
in občutnih sprememb in odstopanj na majhni površini (Nagernik, 2010).
Gozd predstavlja 64 % površine celotne občine. Nesmotrno gospodarjenje z gozdom je v
preteklosti povzročilo velike spremembe v drevesni sestavi, ki na velikem delu gozdnih
površin ne ustreza naravnim rastiščnim danostim. Glede na naravne danosti v
obravnavanem območju prevladujejo rastišča jelovo bukovih gozdov. Glavna graditeljica
sestojev pa je smreka, ki skupaj z drugimi iglavci zavzema skoraj 80 % površine gozdov.
Sestojev, kjer v drevesni sestavi prevladujejo listavci, je malo. Gozd ima v občini
gospodarsko funkcijo (kot dopolnilna dejavnost na kmetijah), pomembna pa je tudi
njegova ekološka in socialna funkcija. Ohranjeni gozdovi omogočajo tudi razvoj turizma in
rekreacije (Nagernik, 2010).
2.2.2. Družbenogeografske značilnosti
Prvi znani pisani vir, ki omenja Mežico, je darilna listina oglejskega patriarha Peregrina I.
iz leta 1154, ko je dodelil kapelo-cerkvico sv Jakoba v Mežici samostanu v Dobrli vasi. V
latinskem zapisu je navedena kot Mise. Ime so privzeli tudi poznejši pisarji fevdalne
gospode in iz njega je nastala nemška oblika imena Mežica – Miess. Okoliš Mežice je vse
do zemljiške odveze leta 1848 pripadal gospostvu graščine v Pliberku. Do ustanovitve
fužin in razmaha svinčevega rudnika v 2. polovici 18. stoletja je bila Mežica majhna
vasica, odmaknjena od tedanjih pomembnejših poti (Občina Mežica. Zgodovina, 2010).
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V hribovskem delu Mežiške doline prevladuje poselitev v obliki samotnih kmetij, ki so bile
v preteklosti eksistenčno vezane na gozd. Manj pomembna sta bila poljedelstvo in
živinoreja. Prva agrarna naselitev v obliki samotnih kmetij se je začela v obdobju rovtarske
kolonizacije v srednjem veku. Samotne kmetije v Vzhodnih Karavankah segajo najvišje v
Sloveniji. Stojijo na prisojnih legah, zemljišče, ki se razprostira okoli kmečkega doma je
veliko in v enem kosu – celku. Največji vpliv na spremembe na gibanje prebivalstva in
naselbinsko strukturo je imel razvoj rudarstva in z njim povezanih dejavnosti. Nekdanje
vasi in zaselki so se preobrazili v rudarska naselja (Kladnik, 2009).
Urbanizirano naselje Mežica je leta 1983 postalo mesto. Je imensko in zemljepisno
središče Mežiške doline. Površina občine Mežica, ene izmed 12 v Koroški pokrajini, meri
26,4 km². Leži na nadmorski višini 491 m, ob sotočju reke Meže s potokom Šumcem, kjer
se dolina prvič od izvira reke Meže razširi v kotlinico. Na jugovzhodni in južni strani jo
obdajajo apneniško dolomitni vrhovi med katerimi izstopa gora Peca (2.126 m). Svet se na
zahodu in severu v oblih skrilavih hribih močno zniža. V Mežici se končuje gorska veriga
Karavank in pokrajina prehaja od tod navzdol v nižji svet pohorskega Podravja. Prehodi na
avstrijsko stran so nižinski (Načrt razvoja odprtega…, 2009).
Za gospodarstvo v občini Mežica je značilno, da je kljub nekaterim strukturnim
spremembam industrija še vedno prevladujoča gospodarska panoga; kar je zaradi
prevladujoče gospodarske usmerjenosti območja v preteklosti, ki je temeljila na
proizvodnji svinčeve in cinkove rude, tudi razumljivo. Podjetje TAB Mežica (Tovarna
akumulatorskih baterij) je z okrog 400 zaposlenimi in letno realizacijo okrog 60 milijonov
EUR največje podjetje v občini Mežica in med desetimi najuspešnejšimi koroškimi
podjetji (peti koroški izvoznik) (Načrt razvoja odprtega…, 2009). Na dveh lokacijah v
Mežici, na »Konjskem britofu« in v industrijski coni Glančnik, je zgoščena večina ostalih
podjetij in samostojnih podjetnikov. Storitveni sektor je šibko razvit, kar delno zavira
razvoj občine (Občina Mežica. Turistična ponudba, 2010).
Naravni pogoji kmetom omogočajo izkoriščanje travnatega sveta. Prevladuje živinoreja,
predvsem govedoreja (mlečna in mesna), manjši delež pa predstavljajo drobnica in konji
(Nagernik, 2010).
V občini je šest naselij, v katerih je po podatkih popisa 2002 živelo 3.966 prebivalcev,
2.004 so bile ženske, 1.962 je bilo moških. Gostota prebivalstva je ob popisu 2002 znašala
150,2 prebivalca/km². Povprečna starost je bila 39,5 let, indeks staranja pa 110, kar kaže na
demografsko neugodno starostno strukturo z veliko starejšega prebivalstva (Prebivalstvo
po starostnih skupinah in spolu…, 2002). Izobrazbena struktura prebivalstva kaže na
prevlado prebivalstva s srednjo izobrazbo (Prebivalstvo, staro 15 let ali več…, 2002).
Skoraj tretjina aktivnih prebivalcev občine Mežica je zaposlenih v nekmetijskih
dejavnostih, šestina v storitvenih in le 1 % v kmetijskih dejavnostih (Delovno aktivno
prebivalstvo…, 2002). Januarja 2010 je bilo delovno aktivnih prebivalcev v občini 1.333,
registriranih brezposelnih oseb 204, stopnja registrirane brezposelnosti pa je znašala 13,3
(Delovno aktivno prebivalstvo…, 2010). Povprečna mesečna plača v zadnjem mesecu
preteklega leta je bila v občini nižja od slovenskega povprečja (Povprečne mesečne
plače…, 2010).
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2.3. VELENJSKA KOTLINA
2.3.1. Naravnogeografske značilnosti
Opis je večinoma povzet po viru SaŠa regija, 2010.
Velenjska kotlina leži med Smrekovcem in Paškim Kozjakom, med Ložniškim gričevjem
ter Vzhodnimi Karavankami. Šaleška dolina, kot jo najpogosteje poimenujejo domačini, se
od zgornjega do spodnjega toka po svojih naravnogeografskih, predvsem hidroloških,
geoloških in geomorfoloških značilnostih močno razlikuje. Naravnogeografsko se zato
lahko Šaleško dolino pojmuje kot dolinsko dno ob srednjem toku Pake s hribovitim in
gričevnatim obodom, ki jo obdaja. Njen najstarejši del se nahaja v spodnjem toku Velunje,
na Družmirskem polju. Južne Karavanke tvorijo severni rob Velenjske udorine. Gradijo jih
mlade paleozojske, mezozojske in terciarne plasti. Grajene so iz treh tektonskih enot: paške
sinklinale, mladopaleozojskih lusk (vitanjski niz) in severnega obrobja Velenjskodobrniške udorine.
Velenjska udorina je za Premogovno kadunjo najpomembnejša. Omejujeta jo Velenjski
prelom na severu in Šoštanjski na jugu. V severnem delu so triasne plasti v tektonskem
stiku z oligomiocenskimi kamninami. Pri Vinski gori so v dobrnskem podaljšku velenjske
udorine razviti eocenski apnenci z vložki konglomeratov. Na celotnem območju se
pojavljajo še oligomiocenska peščena laporasta glina ter kamnine smrekovške serije
(Strmčnik, 2008).
Šaleška dolina s Šoštanjem in Velenjem kot glavnima krajema leži med slemeni, ki ju
ločijo od Mislinjske doline na severu in od Savinjske doline na jugu. Ko so gorotvorne sile
nagubale Savinjske Alpe in Karavanke, so nagubale tudi slemena vzhodno od njih. Vmes
so nastale doline. Dolina se je vdrla in zalilo jo je oligocensko morje. Tektonika je z
usedlinami napolnjeno območje dvignila nad morje. V spodnjem miocenu je nastal ob črti
Smrekovec – Belanski vrh – Šoštanj – Velenje – Vojnik prelom, ki je botroval ponovnemu
ugrezu doline, ki jo je zalilo miocensko morje. In še enkrat je stala nad Šaleško dolino
voda; to je bilo pliocensko jezero, v katerem se je začel nastanek lignita. Ko je jezero
odteklo, so začele delovati na novi suhi zemlji tekoče vode. Za današnjo izoblikovanost
površja in hidrografske mreže v regiji je bil najpomembnejši pliocen. Površje se je v tem
obdobju udrlo v večjih razsežnostih v Spodnji Savinjski dolini, Šaleški dolini, Zadrečki
dolini in Mozirski kotlini, v katere so potoki in reke nanašale prod, pesek in blato in jih
zasule z usedlinami. Tako je v preteklosti nastal tudi lignit v Šaleški dolini, tu so danes tudi
najbolj primerna tla za poselitev in kmetijsko rabo. Hudourniške poteze Savinje in Pake ter
njunih pritokov se ne kažejo le v naglem vodnem odtoku in njegovi silovitosti, temveč tudi
v njihovi veliki amplitudi preko leta. Kljub majhni vodnatosti imajo vse vode zaradi
velikega strmca veliko erozivno moč.
Velenjska kotlina ima zmerno celinsko podnebje in spada v osrednjeslovensko klimatsko
območje. Poletja so zmerno topla, zime mrzle. Pred mrzlimi vetrovi s severa jo varuje
hribovito obrobje vzhodnih Savinjskih Alp in Karavank, ki preprečuje izjemne situacije in
blaži izrazit vpliv zahodne zračne cirkulacije. Januarsko temperaturno povprečje v Velenju
je okoli -1 °C, julijsko pa okoli 18,8 °C. Januar je v Velenju toplejši kot v Celju, julij pa
hladnejši. Srednja letna temperatura je enaka (9,2 °C). Padavine so dokaj enakomerno
razporejene skozi vse leto; značilna je le zelo velika spremenljivost letnih množin.
Povprečno pade v Šaleški dolini okoli 1.250 mm padavin letno, v Sloveniji pa povprečno
1.570 mm. V obdobju med 1961 in 1990 jih je bilo v Velenju 1.233 mm. V hribovitem
zaledju doline je padavin več, največ na zahodu. Bele Vode imajo letno povprečje 1.485
mm, Topolšica 1.300 mm, Paški Kozjak na vzhodu pa le še 1.150 mm.
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Šaleška dolina je med najbolj gozdnatimi pokrajinami v Sloveniji. Gozdovi poraščajo
skoraj dve tretjini površja. Naravno sta v tukajšnjih gozdovih prevladujoči drevesni vrsti
bukev in jelka. Gozdovi so izpostavljeni številnim ujmam. Tudi poškodbe zaradi
onesnaževanja so bile v preteklosti precejšnje. Na območju Kamniško-Savinjskih Alp so
kot krajinski parki zavarovani planota Golte, Logarska dolina in Robanov kot. Pripravlja se
ustanovitev regijskega parka, ki bi poleg osredja Kamniško-Savinjskih Alp – Grintovcev
vključeval tudi sosednje predele Karavank.
2.3.2. Družbenogeografske značilnosti
Ostanki, najdeni v Šaleški dolini, pričajo, da je bila dolina naseljena že v prazgodovini; v
Mornovi zijalki pri Šoštanju in jami Špehovki pri Hudi luknji so izkopali ostanke naselbine
prazgodovinskega človeka, v Bevčah in na Plešivcu prazgodovinske predmete. Ostanki iz
rimskega obdobja pa pričajo o rimski naselbini v Šaleški dolini. Območje današnjega
Velenja je bilo prvič omenjeno leta 1250, trg Velenje se v dokumentih prvič omenja leta
1264, nad starim trškim jedrom pa že stoletja gospoduje grad, ki je v zgodovinskih virih
prvič omenjen leta 1270. V srednjem veku je bila Šaleška dolina zaradi velikega števila
gradov (preko 20) znana tudi kot »dolina gradov«, ime pa se je ohranilo vse do danes
(Mestna občina Velenje. Zgodovina, 2010).
Šaleška dolina spada k predalpskemu hribovju, za katerega je značilna poselitev v obliki
samotnih kmetij, gručastih naselij in zaselkov, njeni mejni deli pa prehajajo v subpanonsko
območje razloženih naselij in zaselkov. Predvsem po letu 1950 se je ob bistveno povečanih
zahtevah po premogu vedno bolj kazala potreba po postavitvi sodobnega mesta, ki naj bi
nadomestilo sprva planirane male vrstne hiške za številne rudarje iz celotne Jugoslavije.
Neverjetna je bila rast naselja, saj je v borih dveh letih konec šestdesetih let preteklega
stoletja sredi zelenice zraslo več kot 20 obsežnih stanovanjskih objektov, 20. septembra
1959 pa je Velenje dobilo mestne pravice. Danes je izrazito industrijsko usmerjeno
središče občine (Mestna občina Velenje. Zgodovina, 2010).
Mestna občina Velenje leži v vzhodnem delu Velenjske kotline na povprečni nadmorski
višini 396 m in zavzema 12,6 km² površine. Osrednji del predstavlja dolinski del ob reki
Paki. Ves vzhodni dolinski del Šaleške doline je urbaniziran, saj se je mesto Velenje, ki je
po številu prebivalcev peto največje v Sloveniji, v svojem razvoju zadnjih 50 let razširilo
med nekdanjimi zaselki Škale, Stara vas, Staro Velenje, Šalek in Šmartno (Semečnik,
2008).
K celotnemu občinskemu gospodarskemu prihodku največ prispevajo velike gospodarske
družbe v dejavnostih rudarstva, energetike, industrije in gradbeništva; skupaj kar 74 %. S
tem presegajo slovensko povprečje za skoraj 30 odstotnih točk. Zanimivo je, da je SAŠA
regija prva po deležu zaposlenih v invalidskih podjetjih (eden na pet zaposlenih) v
primerjavi s Slovenijo (eden na 11 zaposlenih) (SaŠa regija, 2010).
Večina kmetijskih zemljišč v občini je zatravljenih, ostalo predstavljajo njive, intenzivni
sadovnjaki in vinogradi. Med kmetijskimi panogami prevladuje živinoreja. Na manjših
kmetijah se je v zadnjih letih povečal interes za tržno pridelavo vrtnin in številne kmetije
so vključene tudi v kontrolo integrirane pridelave zelenjave. Nekateri so se podali tudi v
ekološko govedorejo in rejo drobnice. Z intenzivnim sadjarstvom se ukvarja nekaj manjših
pridelovalcev, glavnino sadja pridela kmetijska zadruga Šaleška dolina v svojih intenzivnih
nasadih. Vinogradništvo je prisotno v manjšem obsegu. Za celotno gospodarstvo Velenjske
kotline pa je iz leta v leto hujše ozko razvojno grlo sedanja neustrezna povezava z
avtocesto. Razvojna zavora je prostorsko načrtovanje na lokalnem, regionalnem in
državnem nivoju, ki ne sledi zahtevam podjetniškega razvoja in zagotavljanja pogojev za
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vključevanje mladih v razvoj regije (SaŠa regija, 2010). Z izgradnjo avtocestnega križa in
predvideno izgradnjo hitre ceste mimo Velenja se bo mesto približalo ostalim delom
države (Mestna občina Velenje. Poselitvene možnosti, 2010).
V občini je 25 naselij, v katerih je po podatkih popisa 2002 v občini Velenje živel 33.331
prebivalec, 16.659 je bilo moških, 16.672 pa žensk. Gostota prebivalstva je ob popisu 2002
znašala 2.124 prebivalcev/km². Povprečna starost je bila 37,3 let, indeks staranja pa je bil
60,8, kar kaže na to, da je v Velenju razmeroma veliko mladih. Povprečen indeks staranja
v mestnih naseljih Slovenije je ob popisu 2002 sicer znašal 103,4 (Prebivalstvo po
starostnih skupinah in spolu…, 2002). Izobrazbena struktura prebivalstva kaže na prevlado
občanov s srednjo stopnjo izobrazbe (Prebivalstvo, staro 15 let ali več…, 2002). Skoraj 2/3
aktivnih prebivalcev Mestne občine Velenje je zaposlenih v nekmetijskih dejavnostih,
dobra tretjina v storitvenih in le 1 % v kmetijskih dejavnostih (Delovno aktivno
prebivalstvo…, 2002). Januarja 2010 je bilo delovno aktivnih prebivalcev v občini 14.448,
registriranih brezposelnih oseb 1.887, stopnja registrirane brezposelnosti pa je znašala 11,6
(Delovno aktivno prebivalstvo…, 2010). Povprečna mesečna plača v zadnjem mesecu
preteklega leta je bila pod slovenskim povprečjem (Povprečne mesečne plače…, 2010).

2.4. TRŽIŠKA POKRAJINA
2.4.1. Naravnogeografske značilnosti
To podpoglavje se v celoti opira na podatke iz diplomskega dela Kramar, 2007.
Tržiška pokrajina je del Ljubljanske kotline, natančneje regije, ki ima tri imena: Dobrave,
Gorenjske Dobrave oziroma Kranjske Dobrave). Ime je dobila zaradi hrastovih gozdov
(hrast dob), ki prevladujejo na tem območju.
Tektonika tega območja je precej zapletena, saj je območje bogato s prelomi. Značilna je
tudi izjemna geološka pestrost. Dobrave gradijo kamnine devonske starosti in vse mlajše;
do kvartarnih. Svet se namreč preko terciarnega gričevja iz gline in ilovice vzpenja v strma
pobočja Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp. Apnenci in dolomiti tvorijo najbolj strma
pobočja, najvišje grebene in vrhove. Gorati del občine prekinjajo večje in manjše doline.
Tri najpomembnejše so: Dolina Tržiške Bistrice, dolina Mošenika in dolina Lomščice.
Pred njim se nahajajo konglomeratne pleistocenske terase. Kvartarne ravnice je zaslediti ob
vodotokih, in sicer tudi v višje ležečih predelih nad Tržičem. Zato je pestra tudi
petrografska sestava. Na površju so zastopani apnenci in dolomiti, kremenovi peščenjaki,
glinasti skrilavci, breče, konglomerati, peski, gline, magmatske kamnine – predvsem
porfirji, porfiriti in njihovi tufi. Od kamninske sestave je odvisna izoblikovanost površja,
vodni režim in rastje.
Na območju tržiške občine so zastopane štiri reliefne enote: ravninski svet ob Tržiški
Bistrici in njenih pritokih, oligocensko gričevje ob vznožju Dobrče in Kriške gore,
sredogorski svet med Košuto in Kriško goro ter gorski svet Karavank in KamniškoSavinjskih Alp.
Zaradi majhnega deleža kraškega površja prevladuje normalna površinska rečna mreža.
Vodotoki, med katerimi so največji trije Tržiška Bistrica, Mošenik in Lomščica, so v
površju ustvarili niz grap in vmesnih slemen. Zaradi velikih razlik na kratke razdalje v
geološki osnovi se doline ne dvigajo enakomerno. Drugi pas izvirov, ki so kraškega
značaja, je nastal na tektonskem stiku ob južnih prisojnih pobočjih Dobrče in Kriške gore.
Podnebje v ravninskem delu mikroregije je zmerno celinsko podnebje zahodne in južne
Slovenije, v severnem, goratem delu, pa podnebje višjega in nižjega gorskega sveta.
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Podnebne razmere so v veliki meri posledica višinske slojevitosti; načeloma temperatura
pada z naraščanjem višine. Pokazatelj za to so podatki, pridobljeni na meteorološki postaji
Golnik v obdobjih 1931-1960 in 1961-1990 ter podatki z meteorološke postaje Sv. Ana na
Plazu (danes naselje Podljubelj). Slednja je obratovala le do 1. svetovne vojne. Tam
pridobljeni podatki so sicer manj zanesljivi, a vseeno omogočajo primerjavo. Povprečna
letna temperatura na Golniku je v obdobju 1931-1960 znašala 9,1 C, julijska 19 C in
januarska -1,7 C. V obdobju 1961-1990 pa je povprečna letna temperatura znašala 9,4 C,
julijska 19 C in januarska -0,9 C. Na postaji Sv. Ana je srednja letna temperatura dosegla
7,5 C, julijska 17,1 C, januarska pa -2,8 C. Izjema padca temperature z višino so južna
pobočja terciarnega gričevja, na katerih je temperatura predvsem v poletnih mesecih višja
od temperature na nižje ležečih pleistocenskih terasah južno od Tržiča. Padavine in njihove
letne vrednosti so odraz višinske slojevitosti in dejstva, da večino padavin prinašajo
jugozahodni in zahodni vetrovi. Z višino se načeloma količina padavin povečuje, zlasti na
pobočjih, pravokotnih na vetrove, ki prinašajo padavine. V obdobju 1961-1990 je bila
povprečna letna količina padavin v Tržiču 1.435 mm, v Podljubelju 1.863 mm in na
Golniku 1.554 mm. Najmanj padavin je v februarju in januarju, najbolj namočen mesec pa
je oktober. Sekundarni višek je v maju. Snežna odeja se v najnižjih predelih obdrži v
povprečju 50 do 80 dni, v nižjih delih gorovja od 100 do 150 dni, nad 1.500 m pa že od
160 do 180 dni na leto.
Zaradi zgoraj omenjene pestre kameninske osnove je pisana tudi paleta prsti, nastalih na
njej, in pa naravno rastje, ki je značilno za posamezno vrsto tal. Ob vodah na holocenskem
površju je prevladujoče naravno rastje vrbov log in log črne jelše, na mlajših pleistocenskih
terasah prevladuje predalpski nižinski gozd, na starejših pleistocenskih terasah borovi
gozdovi, sicer pa velik del območja, kjer je sicer rastišče bukve, porašča tudi smreka. S
smreko in bukvijo so poraščena tudi pobočja do gozdne meje, od tod naprej pa uspeva
alpsko rušje.
2.4.2. Družbenogeografske značilnosti
Relief je predstavljal odločilen dejavnik pri poselitvi območja Tržiča. Večina naselij se je
in se še danes nahaja v južnem delu občine. V gorskem svetu so naselja v dolinah, vrezanih
med strma pobočja okoliških gora (Kramar, 2007). Danes se stanovanjska naselja in
manjša območja industrijskih con vzdolž Tržiške Bistrice širijo in raztezajo preko
celotnega severnega roba Ljubljanske kotline. Samo mesto Tržič je nastalo ob dolini, skozi
katero je že v času Rimskega imperija potekala prometna pot. Njen pomen je bil v
preteklosti veliko večji kot danes; šlo je namreč za pomembno prometno pot, ki je vodila
od morja proti osrednji Evropi (Kramar, 2007).
Danes je Tržič središče občine in najbližje oskrbovalno središče okoliških naselij. Občina
Tržič leži v severnem oziroma severozahodnem delu Slovenije. Meri 155,4 km². V
naravnogeografskem pogledu predstavlja izrazito prehodno enoto (Kramar, 2007).
Leta 1492 je bilo naselje Tržič razglašeno za trg. Tedaj je bila v njem že dobro razvita
obrtna dejavnost. Poleg prometa je industrijo pospeševala tudi vodna sila. V 18. stoletju je
bil Tržič eno poglavitnih obrtnih središč Gorenjske, celo mnogo pomembnejše kot Kranj.
Zato se je v 19. stoletju pričel tudi hiter razvoj industrije, kar pa je pomenilo večjo potrebo
po delovni sili in posledično priseljevanje; najprej prebivalcev Slovenije, v 60. in 70. letih
preteklega stoletja pa je območje postalo celo mikaven cilj priseljencev iz drugih republik
bivše Jugoslavije. Najbolj cvetoči sta bili tekstilna (BPT) in čevljarska industrija (Peko), pa
tudi kovinska industrija je bila dobro uveljavljena (Kramar, 2007). A razcvet tržiške
industrije je postal v zadnjih 20 letih del bogate zgodovine. Razvijajo in uveljavljajo se
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terciarne dejavnosti, tradicionalna industrija je že skoraj zamrla, razvijajo pa se nove
visokotehnološke oblike industrije. Večina prebivalstva dnevno migrira na delo v Kranj in
Ljubljano.
V tržiški občini je le nekaj še čistih kmetij, kmetje pa si še vedno pomagajo z
zaposlovanjem v tržiških industrijskih obratih. Turizem kot dopolnilna dejavnost na
kmetijah se le počasi uveljavlja, občina Tržič pa spodbuja tudi druge oblike dopolnilnih
dejavnosti – sirarstvo, gojenje divjadi, lesno predelavo (Mrak, Zupan, 1999).
Mesto Tržič je s hitro cesto izjemno dobro povezano z avtocesto Ljubljana – Kranj –
Jesenice, prav tako pa je enostaven dostop do avtocestnega omrežja iz vseh ostalih naselij
v okolici.
V občini je 35 naselij, v katerih je po podatkih popisa 2002 živelo 15.151 prebivalcev;
7.767 je bilo žensk, 7.384 pa moških. Gostota prebivalstva je ob popisu 2002 znašala 97,5
prebivalcev/km². Povprečna starost je bila 37,0 let, indeks staranja pa 88,3, kar kaže na
demografsko srednje ugodno starostno strukturo (Prebivalstvo po starostnih skupinah in
spolu…, 2002). Izobrazbena struktura prebivalstva kaže na prevlado prebivalstva s srednjo
izobrazbo (Prebivalstvo, staro 15 let ali več…, 2002). Slabih 13 % aktivnega prebivalstva
občine je zaposlenih v nekmetijskih dejavnostih, 9,5 % v storitvenih in le slaba 2 % v
kmetijskih dejavnostih (Delovno aktivno prebivalstvo…, 2002). Januarja 2010 je bilo
delovno aktivnih prebivalcev v občini 6.212, registriranih brezposelnih oseb 735, stopnja
registrirane brezposelnosti pa je znašala 10,6 (Delovno aktivno prebivalstvo…, 2010).
Povprečna mesečna plača v zadnjem mesecu preteklega leta je bila v občini nižja od
slovenskega povprečja (Povprečne mesečne plače…, 2010).
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3. TURIZEM V OBRAVNAVANIH OBČINAH
Do nedavnega se na nobenem rudarskem območju v Sloveniji ni razvijal turizem. Tradicija
rudarstva in dejavnosti, ki so se razvile zaradi njega ali ob njem, so v pokrajinah pustile
velik pečat in ta območja so bila še pred dvajsetimi leti vse prej kot privlačna za
preživljanje prostega časa. S prehodom miselnosti ljudi na to, da je degradirane pokrajine
potrebno revitalizirati, pa se je prav na teh območjih razvil najbolj sonaraven način
mišljenja in delovanja. To se kaže predvsem v razvoju turizma, ki mu je v zadnjih letih
posvečene največ pozornosti in truda. Turizem namreč predstavlja eno redkih dejavnosti, s
katerimi pokrajine, v zavesti ljudi zapisane kot onesnažene, neprijazne in degradirane,
pridobivajo sloves mirnih, prijetnih, urejenih in zdravih okolij za sprostitev telesa in duha.
Vsaka od občin z rudarsko preteklostjo, Velenje pa tudi z več kot uspešnim
premogovništvom danes, se glede na naravne in družbene danosti trudi razvijati čimbolj
atraktivne oblike turizma; vsaka na svoj način, a na določeni stopnji tudi skupaj, saj jih
vendar družijo podobna preteklost in podobne usode.
V tem poglavju je na kratko predstavljen turizem na ravni izbrane občine.

3.1. IDRIJA
Le malo je krajev v Sloveniji, kjer je v enem kraju in bližnji okolici zbranih toliko
zanimivih spomenikov kulturne in zgodovinske dediščine ter naravnih zanimivosti kot v
Idriji. O nekaterih zanimivostih danes pričajo le še ostanki, druga kulturna in tehnična
dediščina pa se zgledno ohranja in vzdržuje, kar uvršča Idrijo med najzanimivejša in
najlepša mesta Slovenije Idrijčani se iz leta v leto bolje zavedajo, kako pomembno je
povezovanje in skupno vlaganje v nove podvige in prepoznavnost, zato se turistični
ponudniki promovirajo skupaj, hkrati pa tudi drug drugega.
Največ tehniške in arhitekturne dediščine se nanaša na rudarstvo, kulturne dediščine na
čipko in dediščino 1. in 2. svetovne vojne in sakralno dediščino, na vsakem koraku pa
navdušujejo naravne lepote. Pod okrilje javnega zavoda Mestni muzej Idrija, ki ima
upravni sedež na idrijskem gradu Gewerkenegg v prostorih nekdanje rudniške uprave in
stanovanju rudniške gosposke, spadajo največji tehniški in kulturni dosežki rudarstva:
idrijska kamšt (zadnjo, ki je delno še ohranjena, so zgradili leta 1790 in je delovala do leta
1948. Iz globine 283 m je črpala 300 l vode na minuto. Naprava z ogromnim lesenim
vodnim pogonskim kolesom premera 13,6 m je eden najpomembnejših tehniških
spomenikov na Slovenskem in največja ohranjena tovrstna naprava na svetu (Leskovec,
Peljhan, 2009). V vhodni stavbi edinega še delujočega jaška, jaška Frančiške (zgrajen leta
1792) so razstavljeni restavrirani rudniški stroji in naprave, ki deloma še vedno delujejo,
med njimi električni izvozni stroj iz leta 1906 in parna Kleyeva črpalka iz leta 1893, ki je
dobrih petdeset let služila za črpanje jamske vode. Po doslej znanih podatkih je Kleyeva
črpalka iz Idrije edina ohranjena tovrstna naprava v svetu. Leta 2009 je bila restavrirana
»in situ« in rudarska hiša (muzejsko urejeno in za oglede odprto iz začetka 18. stoletja je
možno videti na Bazoviški ulici 4). Na ogled je tudi stalna razstava Pet stoletij rudnika
živega srebra in mesta Idrije (Mestni muzej Idrija. O muzeju, 2009). Ogleda so brez dvoma
vredni še naslednji arhitektonski dosežki, tesno vezani na rudarstvo: klavže (poznane so
tudi kot »slovenske piramide«; te vodne pregrade, za katerimi se je zaustavljal les, ki so ga
plavili po rekah in uporabljali v rudnikih, se nahajajo v dolinah Idrijce, Belce in
Kanomljice), rake (3,5 km dolg kanal ob reki Idrijci), kamšti (vodna kolesa, ki jih je
poganjala voda iz rak, s pomočjo katerih so dvigovali in spuščali bremena v rudnik ali pa
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črpali jamsko talno vodo), prva slovenska realka, nekdanja ljudska šola, mestna hiša iz leta
1898, Magazin (rudarsko skladišče za žito), gledališče, Scopolijeva hiša in Kendov dvorec
(Idrija turizem, 2009).
Izmed bogate kulturne dediščine velja posebej izpostaviti čipkarstvo; v Idriji se namreč
nahajata čipkarska šola in mednarodni center idrijske čipke, vsako leto pa v poletnih
mesecih poteka mednarodni Festival idrijske čipke (Čipkarska šola Idrija, 2009).
Pozornosti pa so prav tako vredne cerkve, tiskarna Slovenija, bolnica Pavla, partizansko
grobišče Vojščica in Vojni muzej Idrija. V Kanomlji pravkar obnavljajo več stoletij staro
kmečko hišo, ki je po zaslugi gospodarja Julija Petriča ohranila posebnosti idrijskocerkljanske arhitekturne tipologije, freske na pročelju in črno kuhinjo. V njej naj bi nastal
muzej kulturne in etnološke dediščine Kanomlje, v zgornjih nadstropjih pa se načrtuje
ureditev prenočišč v starem kmečkem slogu (Kumer, 2008).
Med spomenike naravne dediščine sodijo: Scopolijev vrt, ki je tudi začetna točka
sprehajalne poti ob Rakah, ki po dveh kilometrih pripelje do najbolj obiskane naravne
znamenitosti – Divjega jezera. Iztok iz jezera, imenovan Jezernica, se kmalu izlije v
Idrijco, izredno čisto in vabljivo reko, ki je prava atrakcija za izletnike in ljubitelje
športnega ribolova. Bregove povezujejo številni viseči mostovi. V osrčju krajinskega parka
Zgornja Idrijca je na ogled idrijski lauf, prva gozdna železnica v Evropi, nedaleč stran pa
so klavže na Idrijci in Belci (Kumer, 2008).
Rekreacijsko središče Idrijskega je Krajinski park Zgornja Idrijca. S številnimi geološkimi
in botaničnimi zanimivostmi, ki sodijo v vrh slovenske naravne dediščine, je izvrstno za
gorsko kolesarjenje, posebna atrakcija pa je tudi naravno kopališče Lajšt (Kumer, 2008).
Po poteh dediščine se je možno podati po številnih tematskih poteh (Idrija skozi pol
tisočletja, 2009). Izjemen pogled na širšo okolico ponujajo razgledi z najvišjih vrhov
Vojskarske planote, pozimi užitke ponuja smučišče Javornik na Črnem Vrhu nad Idrijo.
Pestro dogajanje v poletnih mesecih se odvija na festivalskem poletju, kjer se že julija
začneta Alterart in Tango festival, avgusta se odvija tradicionalni festival idrijske čipke,
sicer pa prireditev skozi vse leto ne manjka (Idrija skozi pol tisočletja, 2009).
Kot turistično atrakcijo velja omeniti še Akvarij M v Idriji, ki velja za enega najlepše
urejenih in po raznovrstnem življu najbogatejših javnih akvarijev v Sloveniji (Akvarij M
Idrija, 2009).
Okus Idrije ustvarijo kulinarične posebnosti-idrijski žlikrofi, polnjeni z ocvirkovo mastjo
ali zaseko, praženo čebulo, drobnjakom in začimbami. Postreženi so z bakalco, jedjo iz
ovčjega mesa in zelenjave ob pelinovem gerušu, značilno domačo pijačo rudarjev (Kumer,
2008).
Prenočišča predstavljajo največji problem in velik manko v turistični infrastrukturi na
Idrijskem. Na celotnem območju ni niti enega objekta, v katerem bi lahko prenočil cel
avtobus turistov (Rupnik, 2010). Zagato turističnih vodičev, kje prenočiti turiste, rešujeta
dve turistični kmetiji v Ledinah in Črnem Vrhu, nekaj apartmajev, gostišča na Vojskem in
v Zadlogu ter hotel Kendov dvorec v Spodnji Idriji, ki pa je namenjen zahtevnejšim in
premožnejšim obiskovalcem. Čez približno dve leti se obeta odprtje hotela, ki pa verjetno
kmalu ne bo več edini. S turizmom se Idrijci do sedaj niso ukvarjali, ker so preprosto živeli
od gospodarstva (Kumer, 2008).
Podatki za leta od 2005 do vključno 2009, ki so prikazani v preglednici 1 (str. 22) kažejo
na malo domačih in tujih turistov v občini. K številu prenočitev v veliki meri prispevajo
tuji gostje; v zimskem in zgodnje spomladanskem ter pozno jesenskem času gre verjetno
za pretežno poslovne turiste, saj je v občini kar nekaj podjetij, ki so dobro uveljavljena v
Evropi in svetu (npr. Hidria) v spomladanskih, predvsem pa poletnih in jesenskih mesecih
pa je moč sklepati, da gre v večji meri za izletniške turiste. Iz statistike obiskovalcev
Antonijevega rova (priloga 1) je razvidno, da večina večdnevnih gostov, predvsem
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neposlovnih turistov, ki kot rečeno prevladujejo v topli polovici leta, nekaj ur svojega
bivanja v Idriji nameni tudi obisku Antonijevega rova. Med turisti, ki v občini prenočujejo,
gre večinoma za individualne goste oziroma manjše skupine, ki jim prenočišča lahko
zagotovijo tamkajšnji ponudniki. Trend spreminjanja števila turistov v Idriji skozi leto je
sorazmeren s trendom števila obiskovalcev v Antonijevem rovu, iz česar je moč sklepati na
povezavo med njimi. Kljub vsemu pa večina obiskovalcev Antonijevega rova pride v Idrijo
le z namenom ogleda turističnega rudnika in v Idriji ne prenočuje ter ne koristi obstoječe,
čeprav skromne turistične ponudbe.
Za izboljšanje stanja na področju turizma se trudi Turistično informacijski center Idrija (v
nadaljevanju TIC Idrija). Nahaja se v nekdanji strojnici jaška Inzaghi, ki še vedno služi za
prezračevanje jame. TIC je dobro založen z vsem promocijskim gradivom bližnje in širše
okolice v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku. Katalogi turističnih
ponudnikov so na voljo tudi v francoskem in hrvaškem jeziku, brošura o Idriji pa poleg že
omenjenih tudi v španskem jeziku. Rudnik živega srebra Idrija TIC vestno oskrbuje z
vsemi svojimi promocijskimi materiali, na voljo je tudi nekaj promocijskega gradiva
Podzemlja Pece, saj se s tem obogati ponudba kolesarskih poti in izletov po Sloveniji. V
letu 2010 se Idrija namerava promovirati na sejmih Turizem in prosti čas v Ljubljani, v
Bruslju, Beogradu, Utrechtu, Trstu (v sklopu RDO Smaragdna pot), v Milanu (z
Združenjem zgodovinskih mest Slovenije), samostojno pa se bodo predstavili na
dunajskem Ferrien Messe in še kje. Občina in posamezne idrijske znamenitosti se
promovirajo tudi v člankih, dokumentarnih oddajah in na različnih prireditvah (Rupnik,
2010).
Sicer pa so na Idrijskem so v zadnjih letih prejeli več mednarodnih nagrad, nazadnje jim je
v začetku novembra 2007 Švicarsko turistično združenje podelilo nagrado dragulj
slovenskih Alp (Kumer, 2008). Leta 2011 bo naziv Alpsko mesto prevzela Idrija. Izbor za
Alpsko mesto leta pomeni priznanje najlepšemu mestu v Alpah in njegovi odločitvi, da se
poda na pot trajnostnega razvoja in uspešno usklajuje ekonomske, socialne in kulturne
cilje. Naziv Alpsko mesto leta od leta 1997 dalje na predlog mednarodne žirije vsako leto
podeljuje društvo Alpsko mesto leta enemu od mest iz evropskega alpskega prostora, ki se
zavzema tako za lastni trajnostni in v prihodnost usmerjeni razvoj kot tudi razvoj okoliške
regije (Bolzano, Alpsko mesto leta 2009…, 2009).

3.2. MEŽICA
Stanje v Mežiški dolini na področju turizma je slabo, ponekod pa zelo slabo, izjeme so
redke in jih je premalo. To sicer ne pomeni, da v prihodnje ni mogoč hitrejši razvoj.
Spodbuditi ga želijo posamezniki, skupnosti, lokalne in nacionalne oblasti, ki svoje
namene vključujejo v številne razvojne načrte in strategije. Koroška regija, s tem pa tudi
Mežiška dolina, ima namreč izredno bogat razvojni potencial za turizem, ki ga
predstavljajo gozdnata območja dokaj neokrnjene narave Pohorja, Pece in Uršlje gore s
pestrimi habitati, pa tudi kulturna dediščina, ki se najbolje odraža v starih mestnih jedrih
(Nagernik, 2010).
Bogata tehniška dediščina v deželi pod Peco ohranja spomin na pridobivanje svinca v
pogorju Pece, kvalitetnega premoga na Lešah, priča o kovanju žebljev, vlečenju žice ter
izdelovanju železa in jekla ter orodij za potrebe preživetja nekoč. Nekateri še ohranjeni
obrati in stroji govorijo o tehničnih in tehnoloških dosežkih. Nekatere je mogoče videti v
pokrajini, druge v turističnem rudniku in muzeju Podzemlje Pece, nekatere v Koroškem
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pokrajinskem muzeju in v rudarskih zbirkah (v Črni na Koroškem in v Rakeževih pečeh).
Posamezne primerke hranijo tudi stare koroške domačije (Fajmut, 2002).
Naravne znamenitosti so na Koroškem pred očmi pravzaprav na vsakem koraku. Še vedno
pa je nekaj takšnih, h katerim usmerjajo smerokazi in so v javnosti bolj poznane. V
občinah Črna in Mežica so to na primer: Rezmanov in Božičev slap, Krajinski park Topla,
Najevska lipa in Uršlja gora (Koroška…barvitost dolin. Naravne znamenitosti, 2010).
Zanimivo se je ozreti na pobočja nad Žerjavom, ki so bila še pred desetimi leti popolnoma
opustošena, skoraj brez rastja, danes pa so že porasle s travo, grmičevjem in z redkimi
drevesci pionirskih vrst.
Celotna Koroška ponuja nešteto možnosti za preživljanje prostega časa. Po hribih in gorah
v okolici Črne in Mežice so gozdovi prepredeni s kolovozi in gozdnimi potmi, primernimi
za pohodnike in gorske kolesarje. Za slednje so urejene in označene kolesarske poti okoli
Uršlje gore, gorski kolesarski park »Sledi divjine« in Pohorska kolesarska transverzala
(Koroška…barvitost dolin. Ostala ponudba, 2009). Dobrodošla novost zadnjih let, pa
čeprav izven meja obravnavanih občin, je prvi »mountain bike hotel« v Sloveniji in hkrati
tudi eko hotel na kmetiji Koroš v občini Prevalje. Gre za nov center za gorsko kolesarjenje
in druge avanture, ki se odvijajo v okoliških gozdovih in gorah. Kmetija poleg udobnega
bivanja nudi izvirne ekološko pridelane jedi (Mountain bike park, 2009).
Čez Koroško poteka Evropska pešpot E6. Planinci se radi podajo na Slovensko planinsko
transverzalo ter na izlete na priljubljene razgledne vrhove Kozjaka, Pohorja, Uršlje gore,
Smrekovca. Tematska učna pot je v izbranih občinah le ena, in sicer v Črni na Koroškem
gozdna učna pot Teber, v okolici pa jih je več. Vedno bolj so obiskana naravna plezališča;
v Topli je tudi eno največjih balvanskih plezališč v Sloveniji. Gore in hribi ponujajo
številne možnosti za adrenalinske športe, v Črni na Koroškem pa je urejeno tudi smučišče
(Koroška…barvitost dolin. Turistične informacije, 2009).
Brez tradicionalnih prireditev v nobeni od slovenskih občin ne gre. Mežiški dnevi so
tradicionalna serija poletnih druženj in prireditev (Prodnik, 2009). Sicer pa je sosednja
občina Črna na Koroškem znana gostiteljica številnih bolj znanih prireditev, kot so
Gradovi kralja Matjaža, »Downhill« Divja jaga, Maraton kralja Matjaža, Srečanje
državnikov pri Najevski lipi in Koroški turistični teden (Koroška…barvitost dolin.
Tradicionalne prireditve, 2009).
Pestra je tudi kulinarična ponudba. Izbirati je mogoče med klasično gostinsko ponudbo,
specializirano ribjo restavracijo v Mežici in tradicionalnimi koroškimi specialitetami v
domačih gostilnah in na turističnih kmetijah. Med znane Koroške jedi spadajo: koroška
smetanova juha, murkova župa, mavžljni, koroške bele ali prtene klobase, kisla repa po
koroško, ajdovi žganci po koroško, koroški rezanci s skuto, mežerli, pokerli, grumpi,
kipjenki, bicina pogača, hrenov zos s krompirjem, esihflajš in flosarski golaž s polento
(Kulinarične značilnosti, 2009).
V Mežici in Črni na Koroškem je nekaj zasebnih ponudnikov prenočišč za manjše število
obiskovalcev. Le-ti se tudi pritožujejo nad prevelikim povpraševanjem glede na obstoječo
ponudbo in spodbujajo k rešitvam. Prepričani so, da Črna potrebuje hotel. V Mežici je
namreč le zapuščen hotel Lipa, v občini Črna na Koroškem pa hotel Krnes
(Koroška…barvitost dolin. Namestitev, 2009). Večje skupine obiskovalcev morajo torej
prenočišče najti v Dravogradu ali Slovenj Gradcu.
Podatkov o mesečnih nočitvah in obisku do julija 2009 na Statističnem uradu Republike
Slovenije ni zabeleženih. Od tedaj do konca 2009 pa je na podlagi preglednice 1 (str. 22)
opaziti prevlado domačih turistov. Glede na podatke v tej preglednici in ob primerjavi s
preglednico »Število obiskovalcev v turističnem rudniku Podzemlje Pece v Mežici od 1997
do 31.12.2009« (priloga 2) je moč sklepati, da obstaja povezava med turisti v občini in
obiskovalci turističnega rudnika. Verjetno si ga večina, ki se odloči za večdnevno bivanje
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na tem območju, tudi ogleda, saj gre za največjo turistično atrakcijo v občini in Mežiški
dolini. Sicer pa večina željnih podzemne avanture pride v Mežico le s tem namenom in se
v občini ne zamudi več kot le en dan. Poudariti pa je potrebno tudi, da turisti na Koroškem
navadno prenočujejo izven mežiške občine, saj, kot rečeno, turistična infrastruktura ni
ustrezno razvita, odbijajoči dejavnik pa je še vedno rudarsko-industrijska preteklost, ki
vpliva na negativen sloves Mežiške doline.
V Mežici turistično-informacijskega centra sicer ni, zato pa za dogajanje na področju
turizma skrbi Turistično društvo Mežica. S Podzemljem Pece sodeluje že vse od
ustanovitve turističnega rudnika leta 1997. Sodelovanje poteka na več ravneh, najbolj
izrazita pa je organizacija kulturnih in zabavnih prireditev, ki prav tako prispevajo k
promociji Podzemlja Pece. Občasno se skupaj promovirajo na turističnih sejmih, kjer je
predstavljena celovita turistično ponudbo občine Mežica (Pungartnik, 2010).
Najbližji Turistično informacijski center je TIC Park kralja Matjaža v Črni na Koroškem,
kjer so vse informacije in gradiva o turistični ponudbi Mežiške doline dostopna v
slovenskem, nemškem, angleškem in italijanskem jeziku (TIC Park kralja Matjaža, 2010).

3.3. VELENJE
Danes je v Velenju moč opaziti zanimivo kombinacijo modernega in tistega, kar je ostalo
izpred polovice stoletja, ko je Velenje postalo mesto in se začelo hitro širiti. Med največje
spomenike kulturnozgodovinske dediščine v Velenju in bližnji okolici sodijo: spomenik
Josipa Broza Tita, spomenik Morska deklica, spomenik Antona Aškerca, spomenik
Onemele puške, kip Edvarda Kardelja, spominska soba na Graški Gori, spomenik
Nabiralka zvezd, Grilova domačija, vaško perišče in Vovkov mlin. Ogleda vredni
arhitekturni dosežki so razvaline gradu Ekenštajn, Staro Velenje, Velenjski grad, Vila
Herberstein, grad Šalek, graščina Gorica, grad Švarcenštajn - Gradič, sakralno dediščino pa
bogati kar enajst cerkva. Zanimiv je tudi sprehod po vrtičkarskem naselju Kunta Kinte.
Celostno podobo Šaleške doline je mogoče spoznati ob obisku Muzeja Velenje,
Kavčnikove domačije in Muzeja premogovništva Slovenije Velenje. Slednji je spomenik
tako tehniške kot arhitekturne, kulturne in naravne dediščine (Mestna občina Velenje.
Naravna in kulturna dediščina, 2009).
Obiskovalci z željo po spoznavanju bogate naravne dediščine najpogosteje zahajajo v park
ob Škalskem jezeru, v Vranjo peč, ob magistralni cesti proti Slovenj Gradcu pa so ogleda
vredne tudi Velunja peč, soteska Hude luknje, Medvedji rov v jami Huda luknja in jami
Špehovka in Pilanca (Mestna občina Velenje. Naravna in kulturna dediščina, 2009).
Tudi ponudba za športne in rekreacijske dejavnosti je bogata. Skakalnica in Rdeča dvorana
sta namenska športna objekta, kjer potekajo tudi vrhunske mednarodne športne prireditve,
obiskovalci in turisti pa se podajajo po tematskih poteh. Vsem ljubiteljem kolesarjenja so
na voljo številne kolesarske poti, v TIPC Velenje pa je možna tudi izposoja koles. Največ
različnih možnosti za aktivno preživljanje prostega časa nudi Turistično-rekreacijski center
Jezero (v nadaljevanju TRC Jezero), ki velja za enega najlepših centrov v Sloveniji.
Namensko urejeno področje Velenjskega jezera nudi pester izbor športne ponudbe,
prireditvene dogodke in kampiranje. V neposredni bližini TRC Jezera je Avtokamp Jezero
(Mestna občina Velenje. Turistično-rekreacijski center Jezero, 2010).
Skozi leto se v Velenju odvijajo številne etnološke, kulturne, športne, zabavne prireditve.
Omeniti velja vsaj nekatere: Jožefov sejem, Jurijev sejem, Dnevi mladih in kultur,
Cvetlični sejem, Herbersteinsko srečanje književnikov, podelitev mednarodne Pretnarjeve
nagrade, Noč ob jezeru, Kresni večer na Kavčnikovi domačiji, slovensko pustolovsko
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tekmovanje – Adventure race Slovenia, konjeniška tekmovanja v preskakovanju ovir,
tradicionalna prireditev Skok čez kožo ob dnevu rudarjev, revija smučarskih skokov,
poletne kulturne prireditve, festival mladih kultur Kunigunda, mini plavalni turistični
maraton na Velenjskem jezeru, Srednjeveški dan na Velenjskem gradu, citrarski festival,
Starotrški dan v Šaleku pri Velenju, Pikin festival – največji slovenski otroški festival,
Velenjska mestna avantura in druge (Turistično-informacijki in promocijski center
Velenje. Tradicionalne in večje… 2009).
Svoje lokalne tradicionalne kulinarike Velenje nima, sicer pa pravo knapovsko malico –
mesno enolončnico z zelenjavo in kruhovim cmokom nudijo v restavraciji Jezero
(Kulinarične dobrote, 2010).
Kljub pestri ponudbi prenočitvenih objektov (dva hotela, mladinski dom, turistične
kmetije, kamp, penzioni, gostišča s prenočišči, prenočišča pri zasebnikih, prenočiti pa je
mogoče tudi s pogledom na Šaleško dolino, in sicer v planinskem domu na Paškem
Kozjaku in v planinskem domu na Gori Oljki, pa nastanitvenih zmogljivosti v občini še
vedno primanjkuje (Nastanitev, 2010). Večkrat letno Velenje gosti večje športne prireditve
(Rdeča dvorana), je tudi mesto poslovnega, kongresnega, kulturno-umetniškega in
izobraževalnega, športnega, izletniškega in še katerega turizma. Med tistimi, ki v občini
prenočujejo, je iz preglednice 1 (str. 22) opaziti veliko prevlado tujcev.
Kot je omenjeno že v uvodu tega poglavja, je tudi Velenje eno izmed območij, ki je
turizem razvilo po tem, ko se je že uveljavilo kot industrijsko in premogovniško mesto in
zato ne sodi med izletniško turistično privlačnejše destinacije Slovenije. Muzej
premogovništva Slovenije najpogosteje obiskujejo enodnevni obiskovalci, ki pridejo v
Velenje le z namenom ogleda podzemnega muzeja ali katere druge izmed številnih
prireditev, in tisti, katerih prvotni namen prihoda v Velenje je neka druga aktivnost (npr.
gosti naravnega termalnega zdravilišča Topolšica, ki je od Velenja oddaljeno 11 km). Manj
pa je takšnih, ki se odločijo za počitnikovanje v tej občini ter obiskovanje in spoznavanje
naravnih in kulturnih znamenitosti območja (Špegel, 2009). Turistična infrastruktura v
občini je sicer razvita, a prešibko v primerjavi z ostalimi gospodarskimi dejavnostmi in
zato ima turizem prešibko privlačnost.
V Turistično informacijskem in promocijskem centru Velenje (v nadaljevanju TIPC
Velenje) beležijo, da je Muzej premogovništva Slovenije med najbolj priljubljenimi
turističnimi atrakcijami Šaleške doline. Gradivo Muzeja premogovništva Slovenije je na
voljo v šestih jezikih; poleg slovenskega še v hrvaškem, nemškem, angleškem, francoskem
in italijanskem. Poleg tega promovirajo tudi Podzemlje Pece, na voljo pa so tudi zloženke,
ki so nastale v sodelovanju vseh treh slovenskih turističnih rudnikov oziroma velenjskega
in mežiškega skupaj z nekaterimi avstrijskimi podzemnimi turističnimi znamenitostmi.
Skupaj z ostalimi turističnimi ponudniki se tudi Muzej premogovništva Slovenije udeležuje
sejmov in prireditev, pomembnih za promocijo Velenja, a zaenkrat le na domačih trgih, v
prihodnje pa bo promocija potekala tudi v tujini (Gaberšček, 2010).
Velenje vsako leto sodeluje v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna in posega po
visokih mestih. Velenje je nagrado za najlepše in najbolj gostoljubno mesto med velikimi
mesti prejelo že večkrat. Mesto, ki je nastalo povsem zaradi premogovništva in industrije,
dobiva v zadnjem desetletju povsem novo podobo z novimi arhitekturnimi objekti, parki in
namensko ureditvijo okolja, kar dviga kvaliteto življenja in počutja v mestu. Prav zato
redno prejema nagrade in pohvale na področju turizma (Gaberšek, 2010).
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3.4. TRŽIČ
»Le kaj je v Tržiču tako vnebovzetnega, da je slavni maršal Radetzky – prav tisti katerega
slavni marš igrajo Dunajski filharmoniki vsakega novega leta dan in vsa svetovna smetana
vzhičeno ploska po taktu – potem, ko si je med bitkami z Napoleonom le vzel čas za
poroko, prav v tem kraju od skope tašče kupil grad za kar 60.000 goldinarjev? Všeč mu je
bil! Verjemite. Bil je človek z okusom« (Občina Tržič. Turizem v občini Tržič, 2010). In
večini je všeč tudi danes. Tržič je kljub obrtno-industrijski zgodovini turistično dobro
obiskano mesto in občina. Marsikdo ne ve, da cesta, ki vodi na Stari Ljubelj, pravzaprav
vodi na najstarejši gorski prelaz v Evropi, saj je že za časa Rimljanov tu peljala pot čez
ljubeljski prelaz in povezovala Virunum na Gosposvetskem polju z rimsko Emono. Poleg
tega dosežka velja izpostaviti še staro mestno jedro Tržiča, ki je od leta 1985 zavarovano
kot kulturni in zgodovinski spomenik, spominski park in spominsko sobo podružnice
taborišča Mauthausen, partizansko tehniko Kokrškega odreda nad Dovžanovo sotesko,
Tržiški muzej, Kurnikovo hišo, stalno zbirko Lovci na mamute, Razstavno-izobraževalno
središče (RIS) Dolina in kar 14 cerkva (Občina Tržič. Odkrijte in doživite…, 2010).
Prav tako bogata je tudi naravna dediščina. Dovžanova soteska je edinstveno nahajališče
ostankov okamnelega živalskega in rastlinskega sveta v kamninah iz obdobja paleozoika.
Zavarovana je kot naravni spomenik in predstavlja eno osrednjih točk Slovenske geološke
transverzale. Kot najpomembnejše naravne znamenitosti pa velja omeniti še: gozdno učno
pot na obeh bregovih reke Tržiške Bistrice od naselja Čadovlje do osrednjega dela
Dovžanove soteske in nazaj do izhodišča, Šentanski rudnik, Stegovniški in Tominčev slap
in druge (Občina Tržič. Odkrijte in doživite…, 2010).
Zaradi izjemnih naravnih danosti za vse vrste športa je kar velik delež med vrhunskimi
slovenskimi športniki takšnih s tržiškim poreklom. Nepozabna doživetja v objemu
Karavank pa so na voljo tudi ljubiteljskim smučarjem, turnim smučarjem, sprehajalcem,
kolesarjem, tekačem, ribičem in drugim željnih aktivnosti ali sprostitve v naravi (Občina
Tržič. Šport in rekreacija, 2010).
V Sloveniji in svetu je mesto Tržič znano predvsem po dveh prireditvah – Mednarodnih
dnevih mineralov, fosilov in okolja in Šuštarski nedelji. Sicer pa je prireditev skozi vse leto
veliko in so, zaradi prijetnega vzdušja, dobro obiskane. Omeniti velja nekatere: pustni
sprevod in lomski ploh, Gregorjevo, Mednarodni dnevi mineralov fosilov in okolja (v
nadaljevanju MINFOS), tržiške poletne prireditve, mednarodna tekma na tekaških rolkah,
Hrastov memorial (Občina Tržič. Prireditve, 2010).
Najbolj pristne gorenjske jedi so obiskovalcem na voljo v turističnih kmetijah in v domačih
gostilnah, številni gostinski obrati pa imajo tudi povsem običajno gostinsko ponudbo in
italijanske specialitete.
S prenočišči v občini ni težav. Na voljo so v zasebnih sobah, gostiščih s prenočišči, na
voljo je kamp v Podljubelju, turistične kmetije, sprostitveni in izobraževalni center ter
duhovno-izobraževalno in počitniško središče, planinski domovi (Občina Tržič.
Nastanitve, 2010). Število večdnevnih gostov pa je po podatkih preglednice 1 (str.22), zelo
nizko. Razlog je, tako kot pri ostalih obravnavanih občinah, pomanjkljiva turistična
ponudba in infrastruktura, zaradi česar se obiskovalci v kraju večinoma ne zadržijo več kot
en dan. Na povezavo med obiskovalci Antonovega rova (priloga 4) in turisti v občini pa ni
mogoče sklepati. Rudnik je namreč najbolje obiskan v času MINFOS-a, sicer pa ga v veliki
meri obiskujejo le šolske skupine v sklopu naravoslovnih dni (Dolžan, 2009).
Za svetlejšo prihodnost tržiškega turizma se trudi tudi Turistično informacijski in
promocijski center Tržič (v nadaljevanju TPIC), ki je najbogatejši vir informacij v zvezi s
turistično ponudbo na širšem območju občine Tržič. Je osrednje gonilo turističnega
razvoja, promocije in trženja turističnih znamenitosti, organizator in soorganizator
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družabnih dogodkov v Tržiču, hkrati pa tudi edini ponudnik vodenih ogledov Šentanskega
rudnika. Promocijsko gradivo o Šentanskem rudniku in Podljubeljski dolini, ki ga za TPIC
izdaja občina Tržič, je dostopno v slovenskem, angleškem, nemškem in francoskem jeziku.
Tudi gradiv o ostalih znamenitostih in turističnih ponudnikih tržiške pokrajine je na pretek,
saj ima tržiška občina toliko naravnih in kulturnih znamenitost (Dolžan, 2009).

3.5. POVZETEK
Iz spodnje preglednice, dostopne na spletni strani Statističnega urada RS, je dobro
razvidno, da občine, v katerih se nahajajo obravnavani turistični rudniki v Sloveniji, po
številu domačih in tujih gostov ne sodijo med turistično razvite in turistično privlačne
destinacije. Na podlagi omenjenega vira sem izvedla primerjavo s turistično najbolje
razvitimi občinami v Sloveniji: Bled, Bohinj, Bovec, Izola, Kranjska Gora in Piran.
Primerjava je pokazala, da so številke za posamezne kategorije (domači turisti in tuji
turisti) na ravni občin, v katerih se nahajajo turistični rudniki, izjemno nizke. Najmanjša je
razlika ob primerjavi Velenja z izbranimi turistično razvitimi slovenskimi občinami, sledi
mu Idrija, odstopanja pa so večja ob primerjavi Tržiča in Mežice.

Preglednica 1: Prihodi in prenočitve turistov po občinah, državah in vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija,
letno (vrste objektov – skupaj)

SLOVENIJA

DOMAČI

2005
Število
prenočitev
3173338

TUJI

4399246

4488829

4867900

4842547

Bled

DOMAČI

41709

40268

32156

36950

38028

TUJI

487195

478598

507013

468488

438934

Gosti

Bohinj

2006
Število
prenočitev
3233438

2007
Število
prenočitev
3393408

2008
Število
prenočitev
3569141

2009
Število
prenočitev
3775678
4526553

DOMAČI

105610

113311

104057

100286

113343

TUJI

189297

179875

178905

176778

150519

Bovec

DOMAČI

30249

34986

47852

45618

54110

TUJI

97817

102176

112406

122774

105010

Idrija

DOMAČI

438

826

604

561

3261

TUJI

4487

7012

2501

2268

2582

Izola/Isola

DOMAČI

244994

248720

245290

242254

242615

TUJI

121196

122539

131256

134025

122302

Kranjska Gora

DOMAČI

126222

120836

130789

139574

177274

TUJI

283440

249120

280702

266044

234753

DOMAČI

-

-

-

-

3425

TUJI

-

-

-

-

906

Piran/Pirano

DOMAČI

463952

448713

484178

502786

575192

TUJI

824823

815712

827347

820584

770771

Tržič

DOMAČI

466

1468

417

791

613

TUJI

492

406

376

624

376

Mežica

Velenje

DOMAÈI

3622

4496

4505

3883

3546

TUJI

10867

11271

15802

16154

12007

Vir: Prihodi in prenočitve turistov …SURS, 2010
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Iz preglednice je razvidno, kako velike so razlike med občinami po posameznih
kategorijah v izbranih letih. Podatki so dovolj zgovorni, da je opravičena trditev, da je
turizem v občinah in pokrajinah, v katerih se nahajajo turistični rudniki, še v povojih.
Ob izjemni naravni dediščini, s katero so omenjene občine bogato obdarjene, se kažejo kot
izjemni potenciali za razvoj turizma na podlagi bogate rudarske zgodovine in dediščine, ki
spada v sam svetovni vrh. Dodatno prednost pri tem predstavlja značilna kulinarika
vsakega izmed območij, k pestremu dogajanju pa prispevajo številne tradicionalne
prireditve in običaji.
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4. PREDSTAVITEV TURISTIČNIH RUDNIKOV V SLOVENIJI
Med številnimi rudniki, ki so v preteklosti delovali na slovenskem prostoru, so danes le
štirje, v katerih se stalno izvaja turistična dejavnost, in sicer: rudnik živega srebra v Idriji s
turističnim rudnikom Antonijev rov, rudnik svinca in cinka v Mežici s turističnim
rudnikom in muzejem Podzemlje Pece, rudnik lignita v Velenju z Muzejem
premogovništva Slovenije in Šentanski rudnik v Podljubelju z Antonovim rovom.
V nadaljevanju je predstavljeno, zakaj in kako so rudniki nastali, kako so delovali, pa do
tega, zakaj je prišlo do spremembe njihove namembnosti in kako svojo turistično vlogo
opravljajo.
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Karta 1: Lokacije turističnih rudnikov v Sloveniji

Vir: GURS, 2008
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4.1. ANTONIJEV ROV
4.1.1. Uvod
Idrijski rudnik je drugi najstarejši in drugi največji rudnik živega srebra na svetu. Samo
Almaden v Španiji je večji in starejši, saj so ga izkoriščali že stari Grki in Rimljani. V
temnih globinah pod Idrijo so že od leta 1490 dalje izkopali rove v 15 obzorjih in v skupni
dolžini 700 km. V svet so poslali kakih 107.000 ton živega srebra, kar predstavlja 13 %
dosedanje svetovne proizvodnje. V posameznih obdobjih je slovel kot tehnično najbolje
opremljen rudnik. Zaradi svoje izjemnosti je ves čas privabljal strokovnjake iz vse Evrope.
Idrija je bila skozi stoletja žarišče napredne znanstvene, tehnične in humane miselnosti.
Nekoč drugo mesto Kranjske ter žarišče naravoslovnih znanosti si danes utira nove poti,
ohranja pa bogato kulturno in tehnično dediščino (Rudnik živega srebra Idrija. Antonijev
rov, 2009).
Karta 2: Občina Idrija
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4.1.2 Značilnosti rudišča
Idrijsko rudišče je svetovno znano in strokovno pomembno predvsem zaradi razmer v
katerih je nastalo, zaradi izjemno bogatih in neobičajnih rud, geokemične in mineraloške
sestave ter nenavadnega preoblikovanja v izjemno zapleteno današnje stanje (Rudniki in
premogovniki v Sloveniji, 2005). »Je monomineralno rudišče, zato čistost živega srebra
dosega 99,9 %. Nastalo je pred več kot 230 mio let, ko je bilo naše ozemlje tektonsko in
vulkansko zelo aktivno. Iz globin so ob prelomih pritekale vroče raztopine, bogate z živim
srebrom, iz katerih je med ohlajanjem kristaliziral mineral cinabarit (HgS) ter nadomeščal
različne kamnine (epigenetsko orudenje). Del z živim srebrom bogatih hidrotermalnih
raztopin pa se je izlival v takratna močvirja, kjer so nastale sedimentne rude (singenetsko
orudenje). Posebnost idrijskega rudišča je samorodno živo srebro (Hg), ki se v obliki
kapljic najpogosteje nahaja v plasteh skrilavca« (Leskovec, Peljhan, 2009).
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Rudišče se razteza v smeri severozahod-jugovzhod in je dolgo približno 1500 m ter široko
od 300 do 600 m. Globina orudenega območja je do 450 m. Leži neposredno pod mestom
Idrija. V njem se nahajata dva ekonomska rudna minerala – cinabarit in samorodno živo
srebro (Rudniki in premogovniki v Sloveniji, 2005).

Fotografija 1: Bogata cinabaritna ruda

Fotografija 2: Tekoče živo srebro

Avtor: Zabukovec, R.

Avtor: Peternelj, J.

4.1.3. Zgodovina
Idrija, najstarejše slovensko rudarsko mesto, je bila pol tisočletja znana doma in v svetu
zaradi svojega živosrebrnega bogastva. Idrijski rudnik se je več stoletij uvrščal med
vidnejša srednjeevropska podjetja in imel pomembno vlogo v mednarodnih ekonomskih
odnosih. Njegov pomen je bil tolikšen, da je lastnikom in upravljavcem nalagal stalno skrb
za uvajanje najsodobnejših tehničnih naprav, izpopolnjevanje tehnoloških postopkov in
vključevanje najbolj usposobljenih strokovnih kadrov. Zato je bila Idrija v preteklosti eno
od središč razvoja rudarske tehnike in metalurgije, z njo pa je bil povezan razcvet mnogih
naravoslovnih ved, pa tudi splošni kulturni napredek v naših krajih (Rudniki in
premogovniki v Sloveniji, 2005). Idrijski rudnik je po proizvodnji živega srebra drugi
največji živosrebrni rudnik na svetu. V pol tisočletja je bilo v Idriji izkopanih preko tri
milijone m³ rude in jalovine, kar je več kot 12,7 milijonov ton rude oziroma 144.828 ton
živega srebra. Za to je bilo potrebno izkopati preko 700 km rovov in jaškov. Najgloblji deli
rudnika so segali do globine 382 m oziroma 36 m pod nivo morske gladine; za predstavo –
vhod v Antonijev rov je na nadmorski višini 330 m. Vseh obzorij je bilo 15 (I.-XV.
obzorje) (Peljhan, 2009a). Več kot 37.000 ton živega srebra se je pri pridelavi izgubilo
(Rudniki in premogovniki v Sloveniji, 2005).
Pionirsko obdobje rudarjenja se je pričelo po letu 1490, ko so odkrili samorodno živo
srebro. Legenda pravi, da naj bi dragoceno tekočo kovino prvi opazil legendarni »škafar«,
ko je namakal leseno posodo pri studencu. Furlanski in nemško govoreči rudarji so že pred
letom 1500 kopali in žgali rudo, vendar je šele najdba bogate cinabaritne rude 22. junija
1508 omogočila razmah del in dvig proizvodnje. Vzporedno s širjenjem rudnika je rasla
idrijska naselbina, dejavnost pa je privabljala okoliške prebivalce in Idrija je dobivala vse
bolj slovenski značaj. V prvih desetletjih so v Idriji gospodarile družbe privatnih
podjetnikov, po podržavljenju leta 1575, ko je rudnik prišel pod upravo habsburškega
dvora, pa je sledila velikopotezna razširitev in modernizacija podjetja. Okrog leta 1600 so
bili vsi obrati dobro opremljeni, živo srebro pa je začelo preko Benetk, nemških mest in
Amsterdama potovati na Bližnji vzhod in v Južno Ameriko. V začetku 17. stoletja (1607)
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je dvor izločil idrijsko ozemlje iz Tolminske in ustanovil posebno »idrijsko gospostvo«, ki
mu je načeloval rudniški upravitelj. Idrija je prerasla v trg, ki je imel v Valvasorjevih časih
(okrog leta 1690) kakih 300 rudarjev in 1.500 prebivalcev. Socialne in zdravstvene
razmere so bile neurejene, zlasti so bile pereče pogoste merkurialne zastrupitve. 18. stoletje
je prineslo Idriji vsestranski in odločni vzpon. Tržno naselje je dobilo mestne pravice in se
do konca stoletja razvilo v drugo največje mesto dežele Kranjske. Rudnik se je po zaslugi
izjemnih strokovnjakov (Steinberg, Mrak) povečeval in posodabljal; odpirali so nove jaške
in obzorja, izboljševali žgalne peči, poskrbeli za črpalne naprave in velikopotezno
plavljenje lesa ter uredili prvo prevozno cesto do Vrhnike. Velik razcvet je rudnik doživel
v času desetletnih kupčij s Španci okrog leta 1790, ko je celotno podjetje zaposlovalo
1.350 delavcev in pridobivalo od 600 do 700 ton živega srebra letno. Povprečni izkop rude
je vseboval povprečno še 18 % kovine. Velik pomen idrijskega rudnika je silil dunajski
dvor, da je vlagal v razvoj tega podjetja ter skrbel tudi za razvoj rudarskega mesta in usodo
njegovih prebivalcev. Idrija je v 18. stoletju dobivala urejeno urbanistično podobo. Za
potrebe rudnika sta bila zgrajena monumentalno žitno skladišče in prva gledališka stavba
na Slovenskem. Dobro so bile organizirane strokovne in A šole ter zdravstvena služba.
Znameniti naravoslovec J. A. Scopoli, ki je petnajst let (1754/1769) deloval v Idriji kot
prvi zdravnik, in njegov sodobnik B. Hacquet, rudniški kirurg, sta prav v Idriji položila
trajne temelje medicini dela. Tudi v 19. stoletju in še do prve svetovne vojne je idrijski
rudnik ohranjal vidno mesto med najdonosnejšimi državnimi podjetji. S pomočjo parnih
strojev, strojnega vrtanja, izpopolnjenih peči in elektrifikacije 1893. leta so obrati
vzdrževali visoko proizvodnjo in leta 1913 dosegli rekord – 820 ton živega srebra. Idrija je
v začetku 20. stoletja štela že blizu 6.000 prebivalcev in se odlikovala z živahnim
političnim, društvenim in kulturnim življenjem. S prvo slovensko realko (1901) se je mesto
razvilo v izobraževalno središče vseslovenskega pomena. Med prvo svetovno vojno in
petindvajsetletno italijansko zasedbo (1918-1943) je nastopilo obdobje stagnacije rudnika,
čas kulturnega mrtvila in raznarodovalnega pritiska. Pod nemško vojaško upravo (19431945) je podjetje še bolj zastalo. Zračni napadi spomladi 1945 pa so ga povsem
onesposobili. V letih 1945-1950 so rudarji izpeljali obnovitvena dela, ki so omogočila
zagon proizvodnje. Naslednjih dvajset let so poskrbeli za najsodobnejše odkopne,
transportne in topilniške naprave, s čimer se je količina pridobljene rude naglo povečevala.
S študijem geološke zgradbe in z globokim vrtanjem so v šestdesetih letih prejšnjega
stoletja odkrili novi del rudišča Ljubevč. To rudišče je severovzhodni podaljšek starega
rudišča ob idrijskem prelomu. Proizvodnja živega srebra pa se je kljub vedno nižji
vsebnosti kovine v rudi ustalila na - za Idrijske razmere - zelo visokem nivoju (od 500 do
600 ton letno). Mesto se je spreminjalo. Naglo so izginile stare in slikovite rudarske hiše,
mesto pa je dobivalo novo podobo (Rudnik živega srebra Idrija. Zgodovina, 2009).
4.1.4. Razlogi za prenehanje rudarjenja
Sedemdeseta leta prejšnjega stoletja so prinesla krizo svetovnega živosrebrovega trga, ki je
odločilno prizadela tudi idrijski rudnik. Živo srebro, ki se je nekoč na veliko uporabljalo
pri amalgamiranju, v znanosti, medicini, tehniki in industriji, so začele nadomeščati okolju
in človeku manj škodljive snovi. Dohodek rudnika je bil vseskozi odvisen od prodaje
živega srebra in tako posredno od cene te kovine na svetovnem trgu. V obdobju nizkih cen
Rudnik Idrija ni mogel ekonomsko poslovati, zato so 1. aprila 1977 sprejeli odločitev, da s
proizvodnjo začasno prekinejo. Tedaj je bilo v rudniku zaposlenih 830 delavcev. Izdelan je
bil sanacijski program, ki je obsegal potrebna opravila pri konzervaciji in vzdrževanju
rudniških naprav v taki meri, da bi lahko obnovili proizvodnjo, če bi se cena na svetovnem
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trgu dvignila na ustrezno raven. Na podlagi obsežnih geoloških raziskav je bila konec leta
1980 izdelana študija o možnosti obnove proizvodnje živega srebra. Potrebna visoka
investicijska sredstva in predvidene nizke cene na svetovnem trgu skozi daljše obdobje so
preprečile izvedbo programa. Težave pri poslovanju ob nesistemskem reševanju
financiranja, iztrošenosti osnovnih sredstev ob istočasni nezmožnosti vlaganja v obnovo ter
dejstvo, da leži rudnik neposredno pod mestom Idrija, so zahtevale iskanje dokončne
rešitve. Glede na geološko zgradbo rudišča, prostorsko razporeditev odkopanih prostorov
in konfiguracijo površine se je namreč kazala nevarnost, da se bodo posedki povečali in
premiki permokarbonskega skrilavca ter na njem ležečega karbonatnega pokrova, na
katerem je zgrajen del mesta Idrija, nadaljevali in se celo povečali. Da bi preprečili
usedanje in plazenje zemeljskih mas, je bila planirana predhodna sanacija in konsolidacija
rudišča. Po analizi vseh variant se je izkazalo, da je iz narodnogospodarskih, tehničnotehnoloških in ekoloških razlogov sprejemljiva le varianta postopne, popolne in trajne
ustavitve pridobivanja živosrebrove rude. Na podlagi tega dolgoročnega programa
zapiranja Rudnika Idrija je bil 24. septembra 1987 sprejet Zakon o preprečevanju posledic
rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija (Uradni list RS, št. 37/87) (Rudnik živega srebra
Idrija. Zapiranje rudnika, 2009).
4.1.5. Konsolidacijsko-zapiralna dela
Od leta 1988 se izvajajo konsolidacijsko-zapiralna dela: zapolnjevanje vseh jamskih prog z
utrjenim zasipom v permokarbonskem skrilavcu, zapolnjevanje vseh jaškov v zgornjem
delu jame, utrjevanje še ne komprimiranih zasipov in zapolnjevanje praznih prostorov nad
zasipi z injektiranjem. Zaradi neugodne geološke sestave in s tem povezane nevarnosti, da
bi se ob potopitvi namočile in zato poslabšale geomehanske karakteristike drsnih plošč, je
predvideno, da se rudišče zalije le do nivoja IV obzorja. Z zalivanjem jamskih rovov se je
pričelo leta 1992, ko je bilo pri Rudniku zaposlenih še 166 delavcev. Del jame nad IV
obzorjem bo treba stalno vzdrževati tudi po končanih konsolidacijsko-zapiralnih delih.
Vzdrževanje tega dela rudišča bo potrebno toliko časa, dokler ne bo z meritvami dokazano,
da se je premikanje zemeljskih mas nad rudiščem povsem ustavilo in da je možno brez
bojazni za mesto Idrija potopiti rudišče v celoti. Odprt ostaja tudi najstarejši del rudnika, ki
je preurejen v muzejski rudnik (Rudnik živega srebra Idrija. Zapiranje rudnika, 2009).
Leta 2008 je bil ustanovljen Informacijsko raziskovalni center za živo srebro (Leskovec,
Peljhan, 2009). Zaradi posledic večstoletnega rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija je
vpliv posledic rudarjenja obsežen in večstranski. Za proučevanje ogroženosti ljudi, favne,
flore, tal, kvalitete zemlje, vrste odpadne snovi, ipd. se izvaja monitoring na ožjem in
širšem vplivnem območju Rudnika Idrija in obsega vizualni, geodetski, geomehanski
monitoring, monitoring podtalnice in okoljski monitoring, ki vključuje tudi zdravstveni del
nadzora rudarjev in prebivalcev (Rudnik živega srebra Idrija. Monitoring, 2009).
4.1.6. Rudnik danes
Lastnica rudnika živega srebra v Idriji je država. Leta 2009 je pri Rudniku zaposlenih le še
21 delavcev. Zapiralna dela so bila končana, zato je Vlada Republike Slovenije v skladu z
Zakonom o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija, 24.12.2009
sprejela sklep o pričetku redne likvidacije družbe (Leskovec, Peljhan, 2009). Zaposleni si
prizadevajo, da bi se dejavnost, ki jih je do sedaj opravljal Informacijsko raziskovalni
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center za živo srebro organizirale v posebni družbi, da bi se tako ohranilo znanje in
zagotovilo varovanje naravnih in kulturnih vrednot, ki jim je bila s sklepom UNESCO že
priznana univerzalne vrednota. Dober km rovov, namenjenih turističnim ogledom, pa čim
bolj slikovito predstaviti obiskovalcem in jim prikazati, kako je bilo v rudniku nekoč. Za
slednje se poleg vodstva trudi en redno zaposlen vodič v Antonijevem rovu in deset
pogodbenih sodelavcev vodičev (Peljhan, 2009a).
Godbe so bile značilne za rudarske kraje in so bile nepogrešljiv spremljevalec rudarskega
življenja v veselih in žalostnih trenutkih. Godba je rudarskemu življu pomenila razvedrilo,
lajšala njihove vsakodnevne težave, dvigovala narodno zavest in ne nazadnje ponujala
kulturne užitke ob nastopih in koncertih. Danes je Idrijska rudarska godba najstarejša
godba na pihala v Evropi. Deluje že 340 let in je še danes zelo aktivna na več področjih.
Vsako leto organizira več koncertov; v letu 2005, ko je praznovala 340-letnico, je imela
dva koncerta tudi v Parizu. Trenutno v njej igra približno 50 godbenikov s povprečno
starostjo nekaj več kot 20 let (Godbeno društvo rudarjev Idrije, 2010).
4.1.7. Turistični rudnik Antonijev rov
Antonijev rov je najstarejši del idrijskega rudnika. Danes je urejen za turistične oglede in
obiskovalcem omogoča neposredno doživetje rudarskega ambienta.

Fotografija 3: Šelštev

Avtor: Lenarčič, M.

Ureditev muzeja
Pobudniki za ureditev podzemnega muzeja so bili zaposleni v rudniku. Program ureditve
sta vodila Tomaž Klemenčič in Martina Peljhan ob tesnem sodelovanju s prof. Jožetom
Čarjem in prof. Urošem Bajžljem (Peljhan, 2009b). Idejo o ohranitvi in oživitvi ter odprtju
dela rudnika za obiskovalce so v Idriji gojili vrsto let. Prikazati težko in neizprosno
življenje rudarja v temnem podzemlju, uporabo rudarskega orodja in načine odkopavanja
skozi stoletja, tipične elemente jame ter ponovno odpreti že zasute stopnice, t.i. Attemsove
rollne, ki so vodile v globino rudnika, obnoviti zasuto in močno poškodovano podzemno
kapelo Sv. trojice, razložiti in prikazati obiskovalcem geološki fenomen zgradbe enega
najzapletenejših rudišč na svetu in podobno je pomenil izreden izziv in težko nalogo. Za
muzejsko-turistično predstavitev je urejen najstarejši del rudnika – Antonijev rov – s
spodnjimi mlajšimi etažami. Prva idejna zasnova poteka poti ogleda turističnega rudnika,
ki je bila narejena septembra leta 1992, pa je prvotno predvidevala daljšo pot, z vstopno
točko skozi Antonijev rov, spust po Attemsovem vpadniku do I. obzorja, oziroma vse do
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III. obzorja, od tam pa bi se z jamskim vlakom prepeljali do jaška Frančiške, kjer bi se
obiskovalci z izvoznim strojem dvignili na površje. Po izdelanem idejnem načrtu, ki se
nekoliko razlikuje od tistega iz leta poprej, so se v avgustu 1993 pričela dela v jami in
obnova vhodne zgradbe (Pišljar, Klemenčič, 1995). Za rudarske objekte in naprave, ki jih
je bilo potrebno izdelati na novo, so bili izdelani rudarski projekti, vsa ostala, predvsem
sanacijska dela, pa se je izvajalo na podlagi navodil za izvajanje del tehničnega vodje
(Dizdarevič, Fajmut Štrucl, 2009). Antonijev rov, ki je bil izkopan že leta 1500, je bil
prvotno podprt z lesom, ki pa ga je bilo treba zaradi vlage in velikih pritiskov pogosto
menjavati. Ob splošni posodobitvi rudnika v 18. stoletju so tudi Antonijev rov temeljito
obnovili in utrdili. Leta 1766 so ga obzidali z debelimi apnenčevimi bloki v rov ovalne
oblike (Rudnik živega srebra Idrija, Antonijev rov, 2009). Kljub temu pa so bila dela pri
ponovnem odprtju Antonijevega rova naporna in so zahtevala veliko časa. Prvih petdeset
metrov rova je bilo zasutih z grobim materialom, ki ga je bilo potrebno ročno odstraniti.
Na mestih, kjer je bila kamnita pozidava močno poškodovana, je bilo kot nadomestna
podgradnja uporabljeno jekleno TH podporje. Le-tega je bilo potrebno ustrezno ukriviti, da
je čimbolj podobno staremu (Pišljar, Klemenčič, 1995).
Prehod (vpadnik) iz etaže I/20 na etažo I/19 dolžine 6 m z nagibom 30 º je bil na novo
opremljen z lesenimi stopnicami in drčo za spuščanje lesa. Izdelan je bil nizkonapetostni
razred za razsvetljavo celotne pohodne poti in postavitvenih prostorov, pri jašku št. 11 v
Antonijevem rovu pa se je uredilo črpanje vode, ki priteka iz starega dela Antonijevega
rova. Obiskovalcem ustrezno so bile urejene tudi razmere v jašku št. 20, etaži I/20 in etaži
I/17 (Dizdarevič, Fajmut Štrucl, 2009). Na ostalih odsekih v podzemlju so bila potrebna le
manjša zidarska popravila. Zahtevnejša je bila obnova zgradbe, skozi katero se vstopa v
Antonijev rov, imenovane Šelštev. Zaradi slabega vzdrževanja in starosti jo je bilo
potrebno v celoti obnoviti. Pod nadzorom Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine
iz Nove Gorice ter ob delnem sofinanciranju s strani Ministrstva za kulturo je bila izvedena
statična sanacija zgradbe, zamenjava ostrešja in kritine, drenaža in hidroizolacija, obnova
fasade ter rekonstrukcija pritličja. Tako obiskovalci danes vstopajo skozi baročni portal,
opremljen s kovanimi vrati, v avtentično obnovljene prostore. Prezivnica, kjer so se zbirali
rudarji pred odhodom v rudnik, je rekonstruirana po fotografiji iz konca 19. stoletja
(Pišljar, Klemenčič, 1995). Vsa rudarska dela so izvedli zaposleni rudarji idrijskega
Rudnika, restavratorska dela je opravili Restavratorski center iz Ljubljane, sodeloval pa je
tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine v Novi Gorici (Dizdarevič, Fajmut Štrucl, 2009).
Prvi del poti je bil odprt na dan sv. Ahaca, 22. junija 1994, leta 1995 pa je bila odprta
celotna pot in dokončana obnova podzemne kapele (Rudnik živega srebra Idrija. Antonijev
rov, 2009).
V letih 2005 in 2006 so se izvajala večja obnovitvena dela Antonijevega rova ter
dopolnjevale še nekatere postavitve (Peljhan, 2009b). Dela po projektni dokumentaciji so
se izvajala na podlagi dovoljenj, ki jih je v skladu s 34. členom ZOR (Ur. List SRS 17/75,
29/86, 24/89) izdal tehnični vodja muzejskega dela jame. Dovoljenja za uporabo objektov
je po 38. členu ZOR izdal tehnični vodja delovne organizacije. Začasna dovoljenja za
vodenje obiskovalcev je, ob postopnem širjenju urejenega muzejskega prostora, izdajal
direktor rudnika (Dizdarevič, Fajmut Štrucl, 2009).
Razstavni prostori
Idrijski rudnik živega srebra se s svojo neprecenljivo dediščino lahko pohvali na
zemeljskem površju in pod njim.
Vhod v Antonijev rov iz leta 1500 je skozi mogočno stavbo, imenovano Šelštev, zgrajeno
v sredini 18. stoletja. Zgradba stoji v središču starega mestnega jedra, kjer se je tudi pričelo
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rudarjenje. O njej se že tedaj piše, da je eden najlepših vhodov v kak rudnik v Evropi.
Skozi zgodovino pa je služila raznim namenom: v njej so se zbirali rudarji pred odhodom v
jamo, nekaj časa so bili prostori namenjeni zasilni bolnišnici, kasneje pa je služila kot
stanovanjska zgradba. V Šelštvi se je rodil Stanko Bloudek, znani graditelj skakalnic v
Planici (Pišljar, Klemenčič, 1995). Obiskovalcem so po vstopu v mogočno zgradbo v
prizivnici s pomočjo multivizijske diaprojekcije podane prve slikovite informacije o živem
srebru, nastanku rudišča, razvoju rudnika in mesta skozi stoletja ter skritem življenju
rudarja in njegove družine. Za predstavo o razsežnosti rudnika je v tla vgrajen model, ki
nazorno predstavlja lego in razprostranjenost rudnika pod mestom, med reko Idrijco in
njenim pritokom Nikovo (Rudnik živega srebra Idrija. Antonijev rov, 2009). V recepciji
turističnega rudnika je na voljo promocijsko gradivo o rudniku in o Idrijskem in
Cerkljanskem, spominki z živim srebrom in cinabaritno rudo v številnih različicah in
razglednice.
Antonijev rov iz leta 1500 je drugi najstarejši ohranjeni vhod v katerikoli rudnik na svetu,
pa tudi najstarejši del idrijskega rudnika, zato se ogled muzeja začne prav tam (Rudnik
živega srebra Idrija. Antonijev rov, 2009). Ob koncu Antonijevega rova so v sredini 18.
stoletja izkopali podzemno kapelo sv. Trojice. Oltar krasi reliefna upodobitev svete
Trojice, ob kateri sta kipa svete Barbare in svetega Ahaca, zavetnika rudarjev. Od tod vodi
z električno razsvetljavo opremljena pot ogleda po nizkih, več kot petsto let starih rovih,
kjer so prikazani ročni načini rudarjenja; ročno odkopavanje, nakladanje in prevažanja rude
v vozičkih. Slikovite postavitve kažejo na težko delo, ki so ga nekoč opravljali rudarji. Po
nekaj več kot 400 m se pot konča nad vstopom v slepi jašek št. 20. Posebna atrakcija so
kapljice samorodnega živega srebra, ki solzijo iz črnega skrilavca. Samorodno živo srebro
se namreč najpogosteje nahaja v karbonskem skrilavem glinavcu, ki so ga rudarji
poimenovali kar ''srebrni skrilavec''. V odkopih iz obdobja 70. let prejšnjega stoletja je
prikazano strojno odkopavanje: vrtanje, miniranje in nakladanje z odvozom. Zaradi stalnih
in močnih pritiskov, ki jim je bila etaža izpostavljena vrsto let, leseno podporje pogosto
poka. Hoja po vpadniku vodi do najnižje točke ogleda, 96 m pod površjem. Sledi še ogled
rdeče cinabaritne rude v obliki oprhov; najbogatejše rude so vsebovale tudi do 78 % Hg,
pogosta pa je bila tudi siromašna ruda z manj kot odstotkom kovine. Po počitku na klopci,
kjer so nekoč rudarji malicali, pa sledi povratek po kamnitih stopnicah Attemsovega
vpadnika v svetlobo dneva (Rudnik živega srebra Idrija. Opis poti, 2009).
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Fotografija 4: Antonijev rov

Avtor: Peternelj, J.

Tehnični podatki o muzeju
Muzejski rudnik je urejen na višini Antonijevega rova, etaže 1/20 in etaže I/17.
Muzejski del obsega okoli 1.200 m jamskih poti v treh nivojih. Najgloblji del turističnega
dela rudnika, Ahacijevo obzorje, leži 22 m pod nivojem Antonijevega rova (96 m pod
površjem). Za ogled rudnika si je potrebno vzeti slabi dve uri časa (Peljhan, 2009a).

Fotografija 5: Attemsov vpadnik

Fotografija 6: Kapela sv. Barbare v Atonijevem rovu

Avtor: Hanc, J.

Avtor: Hanc, J.

Zagotavljanje varnosti obiskovalcev
Obiskovalci predstavljajo posebno kategorijo v podzemnih muzejskih rudnikih. Zato je
bilo potrebno in nujno izdelati Pravilnik o varstvu obiskovalcev jamskega muzeja v
Rudniku živega srebra Idrija, na podlagi katerega je bil leta 1996 izdelan rudarski projekt
"Ureditev jamskega muzeja v Rudniku živega srebra Idrija". Rudarski projekt je vseboval
vse projekte in navodila po katerih so se izvajala dela, zajel pa je tudi definicijo zahtev, ki
jih je prinesel novi pravilnik in sicer: varnostna ureditev in opozorilna oprema pohodne
poti, zračenje muzejskega dela jame ter varstvo obiskovalcev v izrednih dogodkih. Projekt
je odobrilo (dovoljenje za izvajanje del) Ministrstvo za gospodarske dejavnosti dne
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29.07.1996 z odločbo, ki je na osnovi tehničnega pregleda z odločbo izdalo tudi
obratovalno dovoljenje (dovoljenje za uporabo) dne 29. aprila 1997 (Dizdarevič, Fajmut
Štrucl, 2009). Pred odhodom v jamo si obiskovalci oblečejo zaščitne površnike in nadenejo
čelade, ki so shranjeni v garderobi muzeja. Vodič, ki lahko v jamo pelje največ 15
obiskovalcev naenkrat, je dolžan le-te seznaniti s potekom in dolžino poti, s predpisi in
zahtevami za obiskovalce. Njegova naloga je tudi, da oceni oziroma se pred odhodom
pozanima o psihofizičnih sposobnostih obiskovalcev, o morebitnem strahu pred zaprtimi
prostori. Na celotni poti neprestano bdi nad počutjem vseh udeležencev podzemne
avanture. Številni pravilniki, navodila in zahtevane vrline so pogoj za vodiče, da se s
skupino lahko podajo v podzemlje. Zato se resnejše nesreče v času obratovanja v turistične
namene še niso pripetile. V jami je bilo zabeleženih pet slabosti obiskovalcev, leta 1995 in
1999 pa je prišlo do dveh manjših poškodb in sicer roke pri potiskanju vozička ter udarca v
glavo pri sestopu po Attemsovem vpadniku (Peljhan, 2009a).
Dodatna ponudba
V upravni stavbi Rudnika živega srebra Idrija, ki se nahaja na Bazoviški ulici poleg jaška
Frančiške, je na ogled postavljena zbirka cinabaritnih rud, mineralov in kamnin ter
natančno predstavljen nastanek idrijskega rudišča (Leskovec, Peljhan, 2009). Zbirka
idrijskega rudnika je bila odprta 21. junija 2008, ko se je proslavljala 500. obletnica
idrijskega rudnika (Peljhan, 2009a). Je edinstvena tako podrobna in natančna geološka
zbirka v Sloveniji in ena redkih v svetu, ki je posvečena le enemu geološkemu fenomenu; v
tem primeru idrijskemu živosrebrovem rudišču. Zbirka je tematsko razdeljena v šest zbirk,
ki zaokroženo predstavljajo vse vidike geološke zgradbe in dokazujejo izjemnost in
zapletenost idrijskega rudišča. V zbirki je zbranih več kot 800 vzorcev kamnin in rud,
številni med njimi pa so tudi unikati (Rudnik živega srebra Idrija, Geološka zbirka 2009).
Po mnenju številnih svetovno znanih strokovnjakov, ki so v preteklih petdesetih letih
obiskali Idrijo, se to rudišče prišteva v strukturnem in genetskem pogledu med najbolj
zapletena metalna rudišča na svetu (Rudnik živega srebra Idrija, Geološka zbirka 2009).
Zbirka je na ogled na lokaciji uprave Rudnika živega srebra Idrija d.o.o. na Bazoviški ulici
poleg jaška Frančiške. Zbirka je nastala v sodelovanju z rudniškimi geologi, ki so v zadnji
60 letih zbirali rudne vzorce (Čar, Peljhan, Režun, 2008).
Fotografija 8: Rudniška zbirka

Fotografija 9: Cinabaritni kristal

Avtor: Peternelj, J.

Avtor: Rečnik, M.
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Tehnična in naravoslovna dediščina idrijskega rudnika
Idrijski rudarji so z izjemno tehnično spretnostjo razvijali rudarsko opremo, stroje in
naprave. Evropski nivo so presegli predvsem na področju plavljenja lesa, gradnje črpalnih
naprav – kamšti in izvoznih naprav. V drugi polovici 19. stoletja je idrijski rudnik sodil
med najbolje opremljene avstroogrske rudnike. Večina ohranjenih rudniških naprav zato
predstavlja edinstvene tehnično-tehnološke spomenike v slovenskem in evropskem merilu.
Med ohranjenimi napravami so nekatere unikatne ali zelo redke ter tudi po dimenzijah
izjemne. Tehnična dediščina rudnika Idrija je bila leta 2001 proglašena za tehnične
spomenike državnega pomena. Rudnik živega srebra je lastnik štirih spomenikov tehnične
dediščine državnega pomena: Antonijev rov (1500), Frančiškov jašek (1792), Jožefov
jašek (1786), in območje topilnice Rudnika živega srebra Idrija. Idrijsko rudišče je
svetovna naravoslovna znamenitost. Ekonomske količine samorodnega živega srebra in
sedimentno orudenje s cinabaritom je edinstveno na svetu. Zato je, tako kot tudi Antonijev
rov, proglašen za naravno vrednoto državnega pomena (Rudnik živega srebra Idrija.
Tehnična in naravoslovna dediščina, 2009).
Nagrade, pohvale, priznanja in odlikovanja rudniku
Antonijev rov je bil leta 1996 nominiran za evropski muzej leta in izbran med 20
nominirancev (Peljhan, 2009a).
Podatki za obiskovalce
Domača spletna stran
Domača spletna stran Rudnika živega srebra Idrija (http://www.rzs-idrija.si/) je bogato
opremljena z izčrpnimi informacijami o rudarjenju in rudniku v vseh obdobjih. Na njej so
dostopne vse potrebne osnovne informacije za obiskovalce in druge aktualne vsebine, ki se
ažurno obnavljajo in dopolnjujejo. Fotografije so dobrodošla popestritev izgleda spletne
strani. Na voljo je le slovenska različica spletne strani (Rudnik živega srebra Idrija, 2009).
Spletna stran Idrija turizem (http://www.idrija-turizem.si) pa je na voljo še v angleški,
nemški in italijanski različici (Idrija turizem, 2009).
Lokacija
Muzej se nahaja v središču Idrije, na Kosovelovi ulici 3, v stavbi imenovani Šelštev,
zgrajeni sredi 18. stoletja. V njej so se v zgodnjih jutranjih urah zbirali rudarji in odhajali
na šiht. Služila je torej kot prezivnica (Rudnik živega srebra Idrija. Antonijev rov, 2009).
Obiskovalce do tja vodijo smerokazi, ki pa se ne začnejo takoj ob prihodu v Idrijo, ampak
šele v središču mesta. Na domači spletni strani je podan naslov in manjši zemljevid z
vrisano lokacijo Muzeja, ob podrobnejšemu prikazu karte pa oznake lokacije Muzeja ni.
Parkirišče pred Muzejem je urejeno, vendar je parkirnih mest zaradi prostorske stiske v
središču mesta razmeroma malo.
Povezave z javnim prevozom
Redne vsakodnevne avtobusne povezave potekajo na relaciji Ljubljana – Idrija in Tolmin –
Idrija (Avtobusna postaja…, 2009).
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Obratovalni čas
Ogledi potekajo vsak dan, in sicer od ponedeljka do petka ob 10.00 in 15.00, ob sobotah,
nedeljah in praznikih pa ob 10.00, 15.00 in 16.00. V zimskem času od začetka decembra
do konca marca je rudnik odprt ob sobotah in nedeljah in praznikih ob 10.00 in 15.00, vsak
dan pa za najavljene skupine (Rudnik živega srebra Idrija. Urnik in cenik, 2009).
Cenik
Cene vstopnic za ogled Antonijevega rova znašajo 6,00 EUR za odrasle in 4,00 EUR za
šoloobvezne otroke ter 4,50 EUR za upokojence, skupine nad 15 oseb pa so deležne
popusta. Sam ogled multivizije brez obiska rova znaša 2,00 EUR (Rudnik živega srebra
Idrija. Urnik in cenik, 2009).
Primernost za obiskovalce s posebnimi potrebami
Ogled je za invalide na vozičkih mogoč do kapele Sv. Trojice (Peljhan, 2009a).
Navodila za obiskovalce
Starost obiskovalcev se lahko giblje med osem in 70 let. Srčnim bolnikom in bolnikom s
padavico se obisk odsvetuje. Vstop vinjenim osebam je prepovedan. Ogled ne zahteva
večjega napora kot je hoja po stopnicah, zaradi česar se priporoča udobna in primerna
obutev. Obiskovalci morajo upoštevati nasvete in navodila vodiča, brez katerega ogled
podzemlja ni mogoč (Peljhan, 2009a).
Vodenje
Vodenje poteka v slovenščini, angleščini, italijanščini in nemščini, redko pa v francoščini.
Turističnoinformacijsko gradivo o rudniku je na voljo v štirih jezikih: slovenščini,
angleščini, nemščini in italijanščini (Peljhan, 2009a).
4.1.8. Izobraževalna in povezovalna vloga Antonijevega rova
Podjetje Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o. se pri razvoju in trženju svoje
bogate dediščine povezuje s številnimi slovenskimi in svetovnimi podjetji, ustanovami in
organizacijami, vključuje se v projekte, sodeluje pri razvojnih načrtih ožje in širše okolice.
S takšnim načinom delovanja je mogoče uresničevati tudi visoke zastavljene cilje.
Sodelovanje z Mestnim muzejem Idrija
Mestni muzej Idrija – muzej za Idrijsko in Cerkljansko, deluje na gradu Gewerkenegg v
Idriji, ki je bil zgrajen v letih 1522-1533. Do druge svetovne vojne je bil v njem sedež
uprave drugega največjega rudnika živega srebra na svetu, v zadnjih letih pa je bil grad
deležen temeljite prenove, tako da je danes grad prostrano muzejsko razstavišče, obenem
pa tudi prizorišče številnih kulturnih dogodkov. Prenovo je omogočil Mestni muzej Idrija,
ustanovljen leta 1953 z namenom, da prevzame skrb za raziskovanje, ohranjanje in
predstavitev pomembne tehniške dediščine rudnika živega srebra. Pod okriljem muzeja so
na ogled rudarska hiša, jašek Frančiške, idrijska kamšt in klavže na Idrijci in Belci. Leta
1995 je bila v grajskih prostorih dokončana obsežna, tematsko bogata in sodobno urejena
razstava Pet stoletij rudnika živega srebra in mesta Idrija, za katero je bil muzej leta 1997
tudi nagrajen s prestižno nagrado Fundacije Luigi Micheletti in bil razglašen za najboljši
evropski muzej tehniške in industrijske dediščine. Muzej poleg rudarske dediščine skrbi še
za naravne znamenitosti, tehniške in kulturno-zgodovinske spomenike in avtentično
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ohranjene objekte iz 2. svetovne vojne, vodi sodobno razstavno dejavnost, nudi vrsto
bogatih zbirk, skrbi za publicistiko in od leta 1956 izdaja revijo Idrijski razgledi. Je tudi
prireditelj ciklusov predavanj in Grajskih večerov in je močna vez pri sodelovanju na
državnem, evropskem in svetovnem nivoju (Mestni muzej Idrija, 2005).
Podzemni muzeji rudarstva v Sloveniji
Podzemni muzeji rudarstva v Sloveniji, rudniki Idrija, Mežica in Velenje, so z združenimi
močmi izdelali in izdali pregledno in poučno karto z najpomembnejšimi informacijami za
svoje obiskovalce v slovenskem, angleškem, nemškem, in italijanskem jeziku (Herlec et
al.).
Transverzala podzemnih muzejev
Leta 2000 je bila ustanovljena transverzala podzemnih muzejev s sedežem v Velenju, ki
združuje idrijski Antonijev rov, turistični rudnik Mežica in velenjski Muzej
premogovništva Slovenije ter tri muzeje iz Avstrije in enega iz Italije, ki so pripravili
program skupnega nastopa na trgu Alpe-Adria, s pomočjo mestne občine Velenje pa so za
projekt transverzale dobili tudi Pharov prispevek v višini 44.000 EUR. Namen projekta je
spodbuditi kulturno, gospodarsko in turistično sodelovanje med dosedanjimi regijami
(Strgar, 2001).
Informacijsko–raziskovalni center za živo srebro
V okviru Evropske unije je bila zaradi ugotovitve, da so živo srebro in njegove spojine
močno strupeno za ljudi, ekosisteme in prosto živeče živali, v letu 2005 sprejeta »Strategija
Skupnosti za živo srebro«. Ministrstvo za okolje in prostor je ocenilo, da je v Idriji oziroma
v Sloveniji nakopičenega toliko znanja, vezanega na problematiko živega srebra, da bi
Slovenija lahko odločilno pripomogla k polni uveljavitvi Strategije Skupnosti za živo
srebro z ustanovitvijo Informacijsko–raziskovalnega centra za živo srebro v Idriji v sklopu
dejavnosti, ki jih bo moral idrijski rudnik izvajati po končanih zapiralnih delih
(vzdrževanje nezalitega dela rudnika in monitoring). Ta center je bil ustanovljen leta 2008.
Koordinira proučevanje vplivov Rudnika živega srebra Idrija in tako omogoča spremljavo
in oceno potencialnih škodljivih vplivov njegovega delovanja na okolje in zdravje človeka
(Rudnik živega srebra Idrija. Informacijsko–raziskovalni center za živo srebro, 2009).
Idrija na poti živega srebra na medcelinski Camino Real - kandidatura dediščine
živega srebra v Idriji za vpis na UNESCO seznam svetovne dediščine
Mednarodni projekt Idrija na poti živega srebra na medcelinski Camino Real znotraj
serijske nominacije treh držav –Slovenije, Španije in Mehike za uvrstitev na UNESCO-vo
listo svetovne dediščine – je eden od načinov, kako na dobrih osnovah preteklosti usmeriti
aktivnosti v zdrav bodoči razvoj. Omenjene države zgodovinsko povezuje pot živega
srebra. Uvrstitev na UNESCO-vo listo ne pomeni le postati še dodatna točka na prestižnem
seznamu, pač pa odpira številne razvojne priložnosti. Predstavlja pomembno podporo
razvoju turizma, za katerega ima Idrija vsekakor odlična izhodišča in jih bo pozitivna
promocija, ki jo prinaša uvrstitev na seznam svetovne dediščine, še oplemenitila. Predvsem
pa vključitev v projekt nominacije predstavlja priložnost, da se svetu ponudi znanje, ki se
je pol tisočletja razvijalo in doseglo zavidljiv nivo. S tem znanjem se je danes potrebno
lotevati novih izzivov, predvsem na tistih področjih, kjer se tako ali drugače pojavlja
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problem živega srebra. Informacijsko raziskovalno središče za živo srebro, ki bo nosilec
teh aktivnosti in bo v našem prostoru nastalo znanje ohranjalo in razvijalo, bo prispevalo k
utrjevanju ugleda Idrije kot nosilke razvoja svetovnih tehnologij. Tak sloves si je namreč
Idrija skozi zgodovino pridobila, svetovno priznani nosilci našega gospodarstva pa ga
ohranjajo in mu dajejo garancijo za bodočnost (Sever, 2009).
Na zasedanju, ki je potekalo od 22. do 30. junija 2009 v Sevilli, je Odbor za svetovno
dediščino med več kot 30 predlogi obravnaval tudi skupno serijsko medcelinsko
nominacijo »Živo srebro in srebro na medcelinski Camino Real, Almadén, Idrija in San
Luis Potosí«. Za vpis na UNESCO-vo listo mora v letu dni Mehika svojo nominacijo še
nekoliko dopolniti v skladu s priporočili in navodili strokovnih teles (Rudnik živega srebra
Idrija. Uspešna nominacija živega srebra…, 2009).
Geopark Idrija
Geopark je določeno območje z izjemnimi naravnimi danostmi, v katerem se lokalno
prebivalstvo poveže z namenom varovati naravo in skrbeti za razvoj podeželja. Osnovne
naloge geoparka so zaščita in ohranitev geološke dediščine, izobraževanje ter sodelovanje
z lokalnimi skupnostmi. Pomembna je povezanost, spoštovanje in sožitje prebivalcev z
naravo. Geopark združuje in povezuje naravno in kulturno dediščino z muzeji,
informacijskimi centri, gostilnami, kmečkimi turizmi in lokalnimi trgovinami z domačo
obrtjo. Podpira in spodbuja izdelovanje in trženje domače obrti, razvoj turistične ponudbe
na podeželju, skrbi za izobraževanje lokalnih vodičev, katerih prvenstvena naloga je
varovanje in promocija narave. Obsegati mora zadostno število geoloških objektov
posebnega znanstvenega pomena oziroma zadostno število izjemno redkih geoloških
objektov, ki imajo veliko estetsko vrednost in izobraževalni pomen. Poleg prevladujoče
geološke dediščine geopark vsebuje običajno tudi drugo naravno dediščino ter arheološko,
zgodovinsko, tehniško in drugo kulturno dediščino (Rudnik živega srebra Idrija. Kaj je
geopark?, 2009). Namen ustanovitve geoparka je varovanje naravne dediščine in s
trženjem le-te ustvariti možnost ustvarjanja novih delovnih mest (Leskovec, 2009).
Geoparki imajo v Evropskih državah že večdesetletno tradicijo. Leta 2000 je bila
ustanovljena Evropska mreža geoparkov (EGN), ki združuje že 35 geoparkov z evropsko
pomembno geološko dediščino. Eden od temeljnih ciljev geoparkov je trajnostni razvoj
lokalnih skupnosti. Evropska mreža geoparkov se je leta 2004 vključila v Globalno mrežo
geoparkov, ki jo je leta 2004 ustanovil urad UNESCO v Parizu. O ustanovitvi geoparka
Idrija je prvi razmišljal geolog Bojan Režun iz Rudnika živega srebra v Idriji, v smislu
predstavitve Idrije kot mesta z bogato geološko dediščino in njeno okolico ter Krajinskim
parkom Zgornja Idrijca (O idrijskem geoparku…, 2009). V projektu so bile izvedene
začetne aktivnosti za vzpostavitev geoparka; od popisa geološke dediščine na terenu,
prenosa metodologije popisa geološke dediščine na širše območje (Tolmin), vzpostavitve
stika z lastniki zemljišč, analize, zasnove in izbora točk do priprave idejne zasnove
geoparka in predstavitve projekta širši javnosti na različnih priložnostih in na različne
načine (Peljhan, 2009c). S tremi prispevki so bili do sedaj doseženi rezultati projekta
predstavljeni na dveh mednarodnih konferencah - na Portugalskem in v Franciji (Peljhan,
2009c). Slednji sta bili dragocena priložnost za izmenjavo mnenj, izkušenj, in idej (O
idrijskem geoparku…, 2009).
Smaragdna pot
Produkt Smaragdna pot je bila izdelana leta 2001. Gre za enega izmed številnih projektov
Goriške statistične regije, ki jih pripravlja Razvojna agencija Severne Primorske iz Nove
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Gorice Ta je med razvojnimi agencijami na dotičnem območju zadolžena za turizem. Sama
ideja se je začela razvijati najprej kot nadgradnja koncepta Doline Soče v Gornjem
Posočju, v nadaljevanju se je razširila na Idrijo in Cerkno, potem pa se je na osnovi
dogovora skozi regijski razvojni program potrdila kot konceptualni okvir razvoja turizma
na celotnem območju statistične regije Goriška in kot taka tudi uskladila z akcijo Next Exit
na nacionalnem nivoju (ki jo od leta 2002 izvaja Slovenska turistična organizacija). Iz
povezave občin v Smaragdno pot je kasneje nastala tudi Regionalna destinacijska
organizacija Smaragdna pot kot prva taka organizacija v Sloveniji. Cilj trženjske strategije
je oblikovati učinkovit in aplikativen model in konkreten načrt trženja turistične ponudbe
vzdolž Smaragdne poti, ki bo maksimalno optimalno in uspešno valoriziral njene ključne
atribute, pri tem upošteval vse aktualne trende na mednarodnem turističnem trgu na strani
ponudbe in povpraševanja ter gradil na aktivnem javno-zasebnem partnerstvu. Trženjska
strategija obravnava območje štirih upravnih enot (Tolmin, Idrija, Nova Gorica in
Ajdovščina), ki jih sestavlja skupaj 12 občin (Idrija, Razvojni načrt…, 2010). Članice
Smaragdne poti so izdelale skupen prospekt, skupno spletno stran, skupaj se predstavljajo
na sejmih (Rupnik, 2010).
Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe
Turistični programi Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe povezujejo 26 naravnih in
kulturnih znamenitosti območja med obema rekama, ki vabijo na prijetna potovanja ter
izlete, polne zanimivosti in drugačnosti. V programih Po poteh dediščine od Idrijce do
Kolpe je najti številne kraje z bogato zgodovino in arheološka najdišča, razkrije se bogata
tradicija življenja ljudi na podeželju, spozna se njihovo kulturo, šege in navade, poskusi
dobro domačo hrano, vse to v objemu izjemne pokrajine. Idrijski rudnik je vključen v
program Kjer se čipke s srebrom prepletajo. Program je enodneven, poleg omenjenega pa
vsebuje še ogled edinstvenega mlina, jezera skrivnosti, najkrajše slovenske reke, lepote
čipk, laufarske tradicije in partizanske bolnišnice (Po poteh dediščine…, 2010).
Drugo
Sama občina Idrija se na lokalnem nivoju najbolj povezuje z občino Cerkno - LTO Laufar.
Sicer pa je občina vključena tudi v Združenje zgodovinskih mest. V tem sklopu je nastal
prodajni katalog, ki ga je poleg vključenih občin delno sofinancirala STO. Programe trži
agencija Kompas (Rupnik, 2010).
4.1.9. Statistika obiskovalcev
Vir letnih in mesečnih statistik, na podlagi katerih so nastali grafični prikazi v nadaljevanju
tega poglavja, so podatki, ki jih za svojo evidenco vodijo v Antonijevem rovu. V seznamu
virov so navedene kot Statistike obiskovalcev Antonijevega rova. Avtorica grafičnih
prikazov sem sama.
Število obiskovalcev Antonijevega rova v letih 1994-2009
Podatki o številu obiskovalcev za posamezna leta se beležijo od 22. junija 1994, ko se je
Antonijev rov odprl za turiste. Na voljo so podatki o številu otrok in odraslih, ki so rudnik
obiskali v skupinah ali posamezno, število tujih obiskovalcev in skupno število
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obiskovalcev. V 15. letih in pol je po statističnih podatkih, ki jih vodijo v rudniku, v
Antonijev rov vstopilo 326.688 obiskovalcev.

Graf 1: Število obiskovalcev Antonijevega rova od 22.6.1994 do 31.12.2009

Vir: Statistike obiskovalcev Antonijevega rova, 2010

Iz grafikona je razvidno spreminjanje števila obiskovalcev v posamezni obravnavani
kategoriji v obdobju delovanja rudnika. Nazornejše podatke o natančnih številkah pa
prikazuje preglednica v prilogi (priloga 1). V prvih letih delovanja se je število
obiskovalcev hitro povečevalo. Dobrodošla novost in atrakcija je bil Antonijev rov
predvsem za domače šolske in izletniške skupine, pa tudi za posameznike. 23.8.1996 so
Antonijev rov pričeli obiskovati tudi tujci. Največ obiskovalcev je bilo v podzemlju leta
1997, saj se je tedaj njegov sloves že razširil, poleg tega pa tedaj še ni imel konkurence s
strani ostalih slovenskih turističnih rudnikov (mežiškega in velenjskega, saj Šentanski
rudnik ne predstavlja nikakršne konkurence), ki sta svoja vrata obiskovalcem odprla
kasneje. Od leta 1997 je trend skupnega obiska z manjšimi odstopanji v pozitivno smer v
posameznih letih sicer negativen. Razlog gre pripisati predvsem konkurenci mežiškega in
velenjskega turističnega rudnika, ki sta se uveljavila po letu 1994. Kljub spremenljivemu
trendu domačih obiskovalcev pa je ves čas naraščalo število obiskovalcev iz tujine. Večji
padec števila obiskovalcev v vseh obravnavanih kategorijah je zaznati leta 2005, ko je bil
rudnik zaradi vzdrževalnih del skoraj polovico leta zaprt. Leta 2006 se je število vseh
kategorij obiskovalcev idrijskega podzemlja kljub vzdrževalnim delom, ki so zahtevala
dobra dva meseca zaprtja rudnika, povečalo in raslo še do leta 2007. Od tedaj naprej pa je
v vseh kategorijah zopet zaznati upad, k čemur največ pripomorejo razmere v svetovnem
gospodarstvu, nekaj pa še vedno konkurenčnost ostalih slovenskih turističnih rudnikov.
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Mesečne statistike
Za boljšo predstavo grafi prikazujejo triletna povprečja gibanja števila obiskovalcev
Antonijevega rova po posameznih mesecih. Preglednice s podrobnimi številkami so v
prilogah (priloga 5). Vir, na katerega se grafični prikazi in preglednice v prilogi nanašajo:
Statistike obiskovalcev Antonijevega rova, 2010.
Grafi 2-7: Povprečno število obiskovalcev Antonijevega rova po posameznih mesecih v izbranih treh
zaporednih letih
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TUJCI

Število obiskovalcev Antonijevega rova po mesecih v letu 2009
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Izstopajoča meseca po številu obiskovalcev Antonijevega rova sta bila v prvih letih
delovanja rudnika v turistične namene maj in oktober, od leta 2003 dalje pa statistika kaže
na več obiskovalcev v poletnih mesecih – juniju in avgustu. Razlog za to je sledeči: v
začetku so bili prevladujoči obiskovalec rudnika skupine otrok, pa tudi skupine odraslih iz
Slovenije, ki so za obisk izbrali pozno spomladanske in jesenske dni. Sčasoma pa se je
povečalo tudi število obiskovalcev iz tujine, ki so Slovenijo in rudnik najpogosteje
obiskovali v poletnih mesecih, predvsem v avgustu, v času letnih dopustov. Sicer pa je v
poletnih mesecih v povprečju najvišji tudi obisk domačih individualnih obiskovalcev, tako
otrok kot odraslih. Višek v povprečju torej predstavljajo meseci maj in junij ter avgust in
oktober, najmanj obiskovalcev pa rudnik obišče v zimskih mesecih, še posebej decembra
in januarja.
Opozoriti je potrebno še na nekatera dejstva, pomembna za pravilno interpretacijo
prikazov:



v obdobjih, navedenih pod posameznim grafikonom, ko Antonijev rov zaradi
vzdrževalnih del ni obratoval, je za prikaz v grafikonu upoštevano le 2-letno
povprečje (povprečje tistih dveh let, ko je rudnik obratoval),
tuji gosti so že zajeti v kategorije odraslih in otrok posamič in v skupinah. Podatek
o tujih gostih torej pove koliko obiskovalcev iz kategorij odraslih in otrok je bilo v
posameznem mesecu in posameznem letu tujcev.

4.1.10. Prednosti in slabosti turističnega rudnika Antonijev rov
Antonijev rov je bil prvi za obiskovalce odprt turistični rudnik v Sloveniji. V začetku so
prevladovali obiski šolskih skupin, zadnja leta pa je večina obiskovalcev tujcev. Upad
obiska se je pričel, ko sta bila za turiste odprta Podzemlje Pece v rudniku svinca in cinka v
Mežici ter Muzej premogovništva Velenje (Peljhan, 2009a).
Dobrodošli za porast obiska v Antonijevem rovu so številni kulturno-družabni dogodki v
Idriji in okolici, ki v te kraje privabijo večje število ljudi; tudi potencialnih obiskovalcev
rudnika. Največ obiskovalcev naenkrat v Antonijevem rovu beležijo v času festivala
idrijske čipke. V dveh dneh (sobota in nedelja) so leta 2004 zabeležili 455 obiskovalcev,
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potem pa vsako leto nekoliko manj do leta 2008, ko jih je bilo le 261. Leta 2009 pa so
zabeležili več, 295 obiskovalcev. Za večino je obisk Antonijevega rova nepozabno
doživetje, najmlajše pa najbolj navdušuje lutka škrata Bergmandelca v podzemlju (Peljhan,
2009a).
Slabost rudnika v Idriji pa je predvsem drago vzdrževanje, pomanjkanje prostora za širitev
ponudbe pri Antonijevem rovu in pomanjkljivo razvita turistična infrastruktura v Idriji in
okolici (Peljhan, 2009a).
4.1.11. Načrti za prihodnost
Do sedaj evropskih sredstev za vlaganje v Antonijev rov še ni bilo, uprava pa se trudi, da
bi jih v tem letu s prijavami na razpise pridobila, saj je v načrtu dopolnitev in obnova v
turističnem delu rudnika z novimi postavitvami, obnavljata se že topilnici Rudnika. Trud se
bo vlagal tudi v pestrejšo izbiro spominkov in samo promocijo rudnika. Načrtovane so tudi
dopolnitve rudniške geološke zbirke s kratkim filmom nastanka idrijskega ozemlja in
rudišča; prikaz srednjetriasnega tektonskega jarka, globokih prelomov, ob katerih so vrele
živosrebrove raztopine (singenetske, epigenetske rude). Tako bi poleg ogleda cinabaritnih
rud obiskovalci doživeli celovito zgodbo (Peljhan, 2009d). Dosedanje tesno povezovanje
in sodelovanje z Mestnim muzejem Idrija bo na tem nivoju tudi ostalo. Z namenom
ustanovitve geoparka Idrija se bodo vezi močno okrepile med turističnimi delavci in
prebivalci idrijske občine. Predvideno je tudi še tesnejše povezovanje s tujimi partnerji, s
katerimi Antonijev rov skupaj kandidira za vpis na seznam UNESCO. Sicer pa gre Družba
Rudnik živega srebra Idrija d.o.o. leta 2010 v likvidacijo, zato je prihodnost dokaj
negotova (Peljhan, 2009d).
Ob obisku v Idriji sem tudi sama občutila utrip kraja. Gre za območje koncentracije
razvojnega potenciala, ki čaka na to, da se ga smotrno koristi. Tudi ob obisku Antonijevega
rova se mi je porodilo nekaj idej, izmed katerih se bo morda katera v prihodnje uresničila:








Smerokaz v obliki Bergmandelca že od začetka Idrije oziroma že v Spodnji
Idriji.
Bolj »živa« povezava Antonijevega rova z ostalimi znamenitostmi v okolici
(kamšt, pot ob rakah, geološka zbirka…) v smislu, da bi obiskovalci rudnika ob
izhodu prejeli privlačna promocijska gradiva, ki bi jih po ogledu podzemlja
prepričala še k ogledu ostalih znamenitosti, povezanih z rudarstvom. Hkrati bi
bili na voljo tudi vodniki, ki bi obiskovalce spremljali od Šelštvije do
posameznih znamenitosti; odvisno od želja turistov. Zadrževanje na območju
Idrije tudi po ogledu rudnika bi pripomoglo tudi h koriščenju druge turistične
ponudbe v Idriji.
Podati bi bilo potrebno koordinate za GPS navigacijo za vse turistične
znamenitosti v Idriji.
Po povratku iz podzemlja bi v prezivnici vsak obiskovalec dobil za pokušino
žlikrof in promocijsko gradivo ponudnikov idrijskih specialitet na Idrijskem.
Ugoden nakup kombinirane karte za ogled Antonijevega rova in Mestnega
muzeja Idrija.
Izposoja koles, s katerimi bi se obiskovalci lahko po končanem ogledu rudnika
zapeljali še do ostalih idrijskih znamenitosti.
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Na god sv. Barbare bi se v Šelštvi lahko priredila zabavna prireditev, v rudniku
pa bi se udeleženci lahko potegovali, kdo skoplje več rude v določenem času
(kopali bi na varnih nahajališčih).
Legendi o najdbi živega srebra bi bil lahko posnet kratek film/risanka, ki bi se
vrtel v prezivnici in popestril čas čakajočim na odhod v podzemlje, zanimivo pa
bi bilo legendo postaviti tudi v realno okolje (živi igralci ali lutke, ki bi s
pomočjo zvočnega posnetka uprizorili legendo o najdbi živega srebra v Idriji).
Okrepiti bi se moralo sodelovanje s fakultetami (Naravoslovno tehniško
fakulteto, Fakulteto za gradbeništvo, Fakulteto za matematiko in fiziko in
Filozofsko fakulteto v Ljubljani in s fakultetami Univerze na Primorskem), s
katerimi bi se dogovorili za redne letne ekskurzije in sodelovanje v projektih.
Promocija na sejmih bi lahko nudila priložnost, da obiskovalci ulovijo živo
srebro v posodi.
Pred Antonijevim rovom bi lahko bilo na voljo več spominkov z živim srebrom
(npr. kot peščene ure, kot mini jeklenke, ki so jih nekdaj uporabljali za hrambo
živega srebra…).
Antonijev rov bi lahko gostil razstavo idrijske čipke oziroma bi se v njem
odvijal prikaz kleklanja, morda celo kleklarsko tekmovanje ali kaj podobnega…
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4.2. PODZEMLJE PECE
4.2.1. Uvod
»Rudnik svinca in cinka Mežica je bil eden zadnjih svinčevo-cinkovih rudnikov v Evropi,
ki je konec 20. stoletja še obratoval in v ljudeh živijo še žive zgodbe iz tistih dni (Rudniki
in premogovniki v Sloveniji, 2005). Danes jih prenašajo obiskovalcem rudnika svinca in
cinka Mežica pod imenom Podzemlje Pece. V ponudbi turističnega rudnika in muzeja je
tudi kolesarska avantura skozi podzemlje, s čimer je presežena vsa konkurenca v
svetovnem prostoru. Z inovativnim pristopom v povezavi z rudarsko tradicijo se tako na
področju športnih aktivnosti kot tudi kulture mežiški rudnik uvršča na prvo mesto seznama
najatraktivnejših turističnih destinacij na Koroškem; in to v ozki dolini, ki med Korošci še
danes velja za »dolino smrti«. To ime simbolizira degradirano okolje nad nekdanjo
topilnico v Žerjavu, a kot kaže, bo kmalu potrebno izbrati drugo ime. Danes je dogajanje v
Mežiški dolini optimistično usmerjeno predvsem k sanaciji okolja in k trajnostno
sonaravnem razvoju turizma in na temeljih zgodovine gradi nove začetke.
4.2.2. Značilnosti rudišča
Mežiška rudišča se nahajajo v Severnih Karavankah z izjemno pestro geološko zgradbo; od
najstarejših paleozojskih kamnin do miocenskih sedimentov. Najpomembnejša strukturna
značilnost Severnih Karavank je narivna zgradba, ki je posledica transgresivnih procesov v
periadriatski strižni coni. Predstavljata jo severnokaravanški in Pecin nariv. Večina rudišč
svinčevo-cinkove rude v Severnih Karavankah se nahaja v severnokaravanški narivni
grudi, v Pecini narivni gubi je le rudišče Topla. Najpomembnejša rudišča so bila v triasnih
apnencih. Teorij o nastanku rudišč mežiškega rudnika je več (o hidrotermalnem nastanku,
o regeneraciji, o sedimentacijskem nastanku in submarinsko-hidrotermalna teorija). Rudna
telesa so nastala v več obdobjih; nekatera pred tektoniko alpidske orogeneze, nekatera med
in po njej. Za mežiška orudenja je značilna enostavna mineralna sestava. Glavna primarna
rudna minerala sta galenit in sfalerit. Iz prvega so pridobivali svinec, iz slednjega cink.
Med sekundarnimi, ki so nastali po oksidacijskih procesih, je najbolj znan wulfenit. Med
drugo svetovno vojno so iz njega pridobivali strateško kovino molibden (Rudniki in
premogovniki v Sloveniji, 2005).
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Karta 3: Občina Mežica

4.2.3. Zgodovina
V stoletjih rudarjenja na območju mežiških rudišč, ki so obsegala kar 64 km² veliko
območje, je bil narejen obsežen sistem jamskih rovov in odkopov, katerih skupna dolžina
znaša preko 1.000 km. V gori Peci je bilo 19 obzorij; najnižje na nadmorski višini +268 m
n.v., najvišje pa je bilo 16-stropno obzorje na višini 1.203 m n.v. Obzorja so bila 20-30 m
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drugo za drugim. Raziskovalni rovi so bili narejeni tudi pod vrhom Pece na višini 2060 m,
ter najnižji do kote 240 m .n.v. Skupaj je bilo odkopanih okoli 19 milijonov ton svinčevocinkove rude, in sicer v Centralnem rudišču v revirjih Navršnik, Moring, Union, Helena,
Igrčevo, Stari Fridrih, Luskačevo, Srednja cona, Fridrih, Srce, Staro Igrčevo in Ravšarjevo
ter v Grabnu, na Peci, Mučevem in Topli. Iz nakopane rude je bilo pridobljene okoli
milijon ton svinčeve kovine in pol milijona ton cinkove kovine (Rudniki in premogovniki
v Sloveniji, 2005).
Rudarstvo v Mežiški dolini se je razvilo že v rimski dobi. Najstarejše znano pisno izročilo
o škafih nakopane svinčeve rude je iz leta 1424, in sicer je to poročilo iz računske knjige
Ernesta Železnega. V času razmaha večine ostalih rudnikov, v 16. in 17. stoletju, je imela
mežiška dolina več opraviti s turškimi vpadi, z veliko lakoto zaradi slabih letin in s kugo,
kot pa z razvojem rudarjenja. Razcvet se je pričel z ustanovitvijo Ilirskih provinc, ko je
Avstrija izgubila svoje pomembne rudnike: Bleiberg, Jauchen in Rabelj. A zaradi velikih
potreb po svincu v vojni je Avstrija hitro našla nove priložnosti v rudnikih Pece in kmalu
so nastale večje rudarske družbe, ki so rudarile načrtno. Podjetnik Rainer se je v drugi
polovici 19. stoletja že lotil tudi izdelave svinčevih končnih izdelkov – ulivanja šiber. Leta
1868 je bila ustanovljena družba Bleiberger Bergwerks Union, ki je pokupila vse deleže
prejšnjih lastnikov in vse rudnike, posestva in predelovalne obrate svinčeve rude združila v
eno. Z najdbo novih in novih rudišč se je proizvodnja naglo večala in leta 1900 presegla
proizvodnjo rudnika v Bleibergu. Do 20. stoletja so vsa dela rudniku potekala ročno.
Delalo se je v treh izmenah, nekaj časa tudi ženske in otroci. Proizvodnja se je še
povečevala z uvedbo električne energije v oddaljena jamska delovišča, nato z uvedbo
vrtalnih kladiv in stisnjenega zraka, po uvedbi breztirne mehanizacije pa so na
posameznem odkopu pridobili tudi do 300 ton rude v izmeni. Za svoje potrebe je rudnik
potreboval ogromno električne energije, ki jo je pridobival s hidroelektrarnami na Meži in
Topli. Prva je bila postavljena za potrebe topilnice v Žerjavu konec 19. stoletja. Z novo
topilnico leta 1898 in osrednjo zbiralnico rude 1914 je separacija Žerjavu predstavljala
revolucionarno spremembo in napredek industrije, ki je omogočila veliko večjo kapaciteto
predelave rude z boljšim izkoristkom rude in manjšim fizičnim naporom delavcev. Med
prvo svetovno vojno je bil rudnik neprecenljivega pomena za proizvodnjo municije, po
vojni pa je bila Mežiška dolina in z njo tudi rudnik dodeljena Jugoslaviji. Rudnik je za
nekaj časa prišel v roke novoustanovljene družbe The Central European Mines Limited s
sedežem v Londonu, ob izbruhu druge svetovne vojne pa ga je zopet prevzela družba
Bleiberger Bergwerks Union. Proizvodnja svinca je v času druge svetovne vojne dosegla 1
% svetovne proizvodnje. Po letu 1945 je bil rudnik nacionaliziran, že čez pet let pa ga je
prevzel v upravljanje delavski svet Rudniki svinca in topilnica Mežica. Napočil je čas
intenzivnega odkopavanja rudišč in višek je bil dosežen v letih 1960-65, ko je bilo
nakopane preko 500.000 ton rude. Rudarjenje se je nadaljevalo predvsem v globino in
pojavljati so se začeli problemi z vodo. S sistemom odvodnjavanja (10 elektrarn, od tega
dve v jami, ki še danes obratujeta), ki je bil dokončan leta 1963, se je rudniško vodo
uporabljalo in se še uporablja kot tehnološko vodo za podjetja na Prevaljah in Ravnah.
Večina dobička od izkoriščanja rude je odtekala v tujino, vseeno pa vlaganja v neprestano
posodabljanje rudišča niso bila skopa. Potrebe po delovni sili, ki so presegale razpoložljivo
delovno silo iz bližnje okolice, so pripeljale tudi do izgradnje preko 1000 stanovanj za
delavce od drugod. S tem se je povečevalo prebivalstvo v Mežiški dolini, hkrati pa tudi
potreba po kvalitetnejšem družabnem življenju. Rudniška pihalna godba je nastala 1901.
leta. Rudnik je dal leta 1903 v Črni zgraditi svojo bolnišnico, vsa leta je pomagal pri
gradnji in vzdrževanju cest, šol, vodovoda in druge infrastrukture, po letu 1945 je celo
elektrificiral celotno zgornjo Mežiško dolino (Rudniki in premogovniki v Sloveniji, 2005).
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4.2.4. Razlogi za prenehanje rudarjenja
Upad proizvodnje se je pričel po 1965, ko so se začele razvijati še druge vrste industrije
(industrija akumulatorjev, strojna in elektroindustrija). V 70. letih prejšnjega stoletja so se
pričeli izvajati sanacijski programi, a noben ni bil uspešen, saj so bili cilji previsoko
zastavljeni glede na cene svinca in cinka na svetovnem trgu ter zastarelo tehnologijo
rudarjenja in razporeditev ter kapaciteto rovov, ki niso omogočale uvedbe modernega
rudarjenja. Posodobitev tehnologije in vlaganja v ekologijo so bila prevelika investicija
glede na vsebnost rude, stroške pridobivanja razpršenih rudnih teles, stroške črpanja vode
in padajočo ceno kovine na svetovnem trgu. Na podlagi študije Možnosti za nadaljnji
razvoj TOZD rudnik in separacija in TOZD metalurgija v Mežici iz leta 1987 je bil sprejet
sklep, da se začne zapiranje rudnika (Rudniki in premogovniki v Sloveniji, 2005).
4.2.5. Zapiralna dela
Leta 1988 je bil sprejet zakon o postopnem zapiranju rudnika, hkrati pa tudi Zakon o
zagotavljanju dela sredstev, potrebnih za postopno zapiranje Rudnika svinca in cinka
Mežica, ki je predvidel tudi ukrepe in aktivnosti za zavarovanje rudišča. 1989 je bila
ukinjena pražarna in s tem domača predelava Pb-koncentrata. 1994. leta je vlada RS po
postala 100 % lastnik družbe Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o., novembra
1994 je bila v separacijo pripeljana zadnja ruda, decembra istega leta pa so bile izklopljene
zadnje črpalke in spodnje dele rudnika je zalila voda do višine vodnega rova na koti +417
m. Zapiralna dela so naglo potekala; ne samo v podzemlju, ampak tudi na površini.
Sanirana so bila jamska odlagališča jalovine, zaprti in zavarovani vhodi v rudnike,
zavarovani in sanirani so bili jamski vdori, odstranjeni so bili nekateri rudarski objekti
Glavno vodilo je bilo poskrbeti za varnost ljudi in živali na območju nekdanjih jamskih
objektov ter poskrbeti za obnovo močno prizadete narave (Rudniki in premogovniki v
Sloveniji, 2005). Potrebno je bilo tudi načrtovanje programa prestrukturiranja delavcev s
ciljem ustvariti čim več novih delovnih mest za prezaposlitev delavcev (Fajmut, 2002).
Uradno so bila zapiralna dela končana 2004 (Fajmut Štrucl, 2010). Po zaprtju rudnika je
ostala bogata tehnična, kulturna in naravna dediščina. Ob močni lokalni iniciativi in želji
zaposlenih, da se ta dediščina ohrani, je družba RSC Mežica v zapiranju, d.o.o. med
projekte zapiranja uvrstila tudi Rudarski projekt zavarovanje delov rudišč Mežica za
namene ohranitve naravne, tehnične in kulturne dediščine. Projekt je predvidel ureditev
dela jamskih objektov v revirjih Moring, Topla in Helena za oglede obiskovalcev (Rudniki
in premogovniki v Sloveniji, 2005). V projektu je bilo opredeljeno območje v rudniku, ki
ostane odprto še po dokončanem zapiranju rudnika in bo služilo v turistične, izobraževalne,
raziskovalne in študijske namene. Ohranjena bogata tehnična, naravna in kulturna
dediščina rudarstva namreč nudi tudi številne priložnosti za razvoj drugih dejavnosti –
turizma, obrti in podjetništva (Dizdarevič, Fajmut Štrucl, 2009).
4.2.6. Rudnik danes
Družba CPM-Gradbeni materiali je lastnica turističnega rudnika in muzeja Podzemlje
Pece. Že od jeseni 2009 poteka vroča razprava o predlogu za ustanovitev javnega zavoda
turistični rudnik in muzej Podzemlje Pece z namenom ohranjanja naravne, tehnične in
kulturne dediščine rudarstva in razvoja turizma. CPM-Gradbeni materiali v pobudi štirim
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občinam Mežiške doline predlaga, da bi ob Podzemlju Pece kot hčerinskemu podjetju
CPM - Gradbeni materiali občine Črna, Mežica, Prevalje in Ravne pristopile k ustanovitvi
javnega zavoda in prispevale enake ustanoviteljske deleže. S tem predlogom se pravzaprav
nadaljujejo in natančneje opredeljujejo prizadevanja, da bi Podzemlje Pece kot turistični
muzej ločili od žerjavskega podjetja Gradbeni materiali, ki ga je država kot nekdanja
lastnica mežiškega rudnika pred dvema letoma prodala CPM. Podzemlje Pece bi v javni
zavod preneslo blagovno znamko, znanje in strokovno usposobljen kader ter brezplačno
dalo v najem in upravljanje zgradbe, zemljišča in osnovna sredstva. Direktor CPM Gradbeni materiali Vasja Grmek in njegova namestnica ter hkrati direktorica družbe
Podzemlje Pece, Suzana Fajmut Štrucl, občine v predlogu za ustanovitev zavoda
nagovarjata z argumenti, da bi bil razvoj turizma s tem bolj ciljno usmerjen in bi tudi preko
zavoda razvijali turistično-muzejsko dejavnost, imeli več možnosti pridobivanja denarja na
javnih razpisih in za širitev razvojno-raziskovalne dejavnosti ter tudi za odpiranje novih
delovnih mest. Črna, Mežica in Ravne, ustanovitev javnega zavoda načeloma podpirajo,
občina Prevalje pa se je odločila, da k ustanovitvi ne bo pristopila (Lesjak Tušek, 2009).
4.2.7. Turistični rudnik in muzej Podzemlje Pece
Okoli nastanka mežiških rudišč se porajajo še številna vprašanja, zato je pomembno, da bo
rudnik tudi v prihodnje uspešno opravljal svojo turistično, povezovalno in izobraževalno
vlogo ter poleg razvoja turizma omogočal nadaljnje raziskave in študije (Rudniki in
premogovniki v Sloveniji, 2005, str. 120).
Ureditev muzeja
»Ob odločitvi za zaprtje rudnika je bila na pobudo zaposlenih in upokojenih delavcev
rudnika sprejeta odločitev, da del bogate zgodovine ne sme v pozabo, zato je bil med
zapiralna dela vključen tudi projekt ohranitve kulturne in naravne dediščine, s katerim je
bilo v rudniku določeno območje, ki po dokončanem zapiranju rudnika ostaja odprto za
turistične, izobraževalne, raziskovalne in študijske namene« (Rudniki in premogovniki v
Sloveniji, 2005, str. 146). Leta 1997 je bila otvoritev za turistične namene odprtega dela
rudišča Moring in zbirke v rudarski upravi na Glančniku 8. Takrat je dobila tudi nov naziv:
Podzemlje Pece – turistični rudnik in muzej.
Fotografija 9: Turistični rudnik in muzej na Glančniku 8

Avtorica: Logar, T.
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V secesijskem slogu grajena stavba je nastala 1926. leta kot poslovno-stanovanjski objekt
Rudnika Mežica, od zaprtja rudnika dalje pa je zbirno mesto obiskovalcev Podzemlja Pece.
Je muzej, galerija in informacijska točka turizma na Koroškem (Rudniki in premogovniki v
Sloveniji, 2005) (Fajmut Štrucl, 2009).
Razstavni prostori
Razstavni prostori na površju
Takoj pri vhodu v turistični rudnik in muzej obiskovalce pozdravi lutka rudarja v praznični
uniformi. Stopnice, ki vodijo v zgornje nadstropje, pripeljejo do zbirk tehnično-kulturne
dediščine:








etnološka zbirka prikazuje bivanjske kulture mežiških rudarjev s pomočjo
opreme iz obdobja med obema vojnama in z lutkami v naravni velikosti,
zbirko rud iz mežiških rudnikov krasijo kosi različnih rud, ki so jih stoletja
odkopavali mežiški rudarji; najbolj priljubljeni kamnini sta galenit in sfalerit,
bogata zbirka kamnin, mineralov in fosilov, ki je lahko nastala prav zaradi
izjemno pestre geološke zgradbe in med katerimi je svetovno znan in najbolj
cenjen wulfenit,
jamomerska soba – zbirka jamomerskih kart in jamomerskih pripomočkov,
zbirka fotografij Maksa Kunca, rudarja, ki je v prostem času fotografski
objektiv ulovil marsikatero lepoto in posebnost Mežiške doline in bližnje
okolice,
zbirka fotografij rudarjev s prizori dela in življenja v različnih časovnih
obdobjih,
prostorski položaj podzemnih rovov, ki je nazorno prikazan na velikem
steklenem modelu – maketi in plastična maketa površja, pod katerim se vijejo
rovi mežiškega rudnika (Rudniki in premogovniki v Sloveniji, 2005).

Na ogled je tudi dokumentarni film Podzemlje Pece – labirint v goro (Štupar, 2009).

Fotografija 10: Rudarsko stanovanje

Avtor: Jeseničnik, T.
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Razstavni prostori v podzemlju
V rudniku so predstavljeni načini rudarjenja in rudarska oprema, ki so jo rudarji uporabljali
v različnih zgodovinskih obdobjih, od začetkov pred 340 leti do zadnjih dni rudarjenja v
preteklem stoletju (Rudniki in premogovniki v Sloveniji, 2005). Dva izmed 300 vhodov v
osrčje rudnika sta danes namenjena temu, da skoznju obiskovalci vstopijo v legendarni
podzemni svet Pece (Fajmut, 2002).
 Obisk podzemlja z avtentičnim jamskim vlakcem
Pot v turistični rudnik se prične ob muzejski zgradbi na Glančniku 8, ko se obiskovalci
primerno opremljeni s čeladami, površniki, usnjenimi pasovi in akumulatorskimi
baterijami usedejo v avtentične jamske vozičke in se z njimi odpeljejo po 3,5 km
dolgem Glančnikovem rovu do revirja Moring. Vožnja v eno smer traja slabih dvajset
minut. Glančnikov rov je začel nastajati leta 1886. Z njim so povezali razdrobljena
rudišča med seboj, kar je vodilo v povečanje proizvodnje. Je eden izmed najdaljših
rovov v rudniku, zgrajen na višini 500 m n.v. Velik plato pred rovom je nastal z
nasipavanjem jalovine, na njem pa so obratovali številni predelovalni rudniški objekti.
Na postajališču Moring obiskovalci izstopijo iz vlaka v VIII. od skupaj 20. obzorij na
višini 510 m n.v. in se nato po 32 stopnicah povzpnejo v VII obzorje.

Fotografija 11: V podzemlju Pece z jamskim vlakcem

Avtor: Jeseničnik, T.

Revir Moring je del Centralnega rudišča, ob katerem so skoncentrirani vsi tehnični
objekti, ki so potrebni za nemoteno proizvodnjo (kompresorska postaja, strojnica,
dvigala, strojne in elektro delavnice, v katerih so izvajali popravila rudarske opreme
in orodij. V eni izmed njih je bila tudi kovačija za potrebe rudnika. »Mašinhaus« pa
je delavnica v sklopu remontnih delavnic, ki ima edina tir, kanal za popravilo
lokomotiv in dve ročni verižni dvigali za dviganje težkih bremen. V celoti je
ohranjen in vzdrževan izgled pravega rudarskega delovišča. V avtentični klicalni
sobi, kjer so rudarjem določili, v kateri del delovišča morajo na šiht, se še danes vrti
zvočni posnetek nadzornikovega glasu, ki v pravem knapovskem narečju opravlja
svoje delo. V bližini je tudi nadzorniška soba, ohranjena takšna, kot je bila nekoč.
Dela VIII. in VII. obzorja sta torej namenjena obiskovalcem, da se seznanijo z
življenjem in delom rudarjev, z vsemi orodji, pripomočki in postopki od začetka
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rudarjenja do takrat, ko so bila dela v rudniku prekinjena. Seveda ne gre niti brez
omembe Bergmandelca. Še vedno so v rudniku rudarji-lutke, s pomočjo katerih je
prikaz del v rudniku še bolj pristen. Po »šihtu« v podzemlju, ki se od pravega
rudarskega močno razlikuje, se obiskovalci z jamskim vlakcem zopet odpeljejo na
svetlobo dneva (Rudniki in premogovniki v Sloveniji, 2005).


Kolesarska avantura v podzemlju
Ideja se je porodila po otvoritvi Turističnega rudnika in muzeja po letu 1997, hkrati
z razvojem gorskokolesarskega parka in prvega Mountain bike hotela v Črni na
Koroškem, ki ju je razvijal Dušan Štrucl-Dixi (Fajmut Štrucl, 2010). Je tudi vodja
projekta S kolesom v podzemlje Pece (Kaučič, 2005).
Izhodiščna točka je na Glančniku 8, od koder se skupina obiskovalcev s kombiji
skupaj z vodiči odpelje do vhoda v jamo na Igrčevem (643 m n.v.) nad Črno na
Koroškem. Tiste, ki nimajo s seboj svojih koles, ekipa organizatorjev opremi s
primernimi kolesi in čeladami, vsi obiskovalci pa prejmejo tudi akumulatorske
čelne svetilke. Za vodičem in s primerno varnostno razdaljo se skupina kolesarjev
popelje skozi rove. Pot poteka po varnih rovih na IV. obzorju, ki so nekoč služili za
transport, in se dvigne le za okrog 15 m v dolžini skoraj 6 km. Na poti je več
postankov, kjer vodič obiskovalce seznani z življenjem in delom rudarjev od
začetkov rudarjenja, jih popelje do rudniškega odkopa in jaška, razkaže rudarska
orodja in pripomočke in pojasni njihovo uporabo ter razkrije še druge številne
skrivnosti v svetu rudnin. Najbolj vznemirljiv trenutek napoči, ko 500 m pod
zemeljskim površjem vsi naenkrat za nekaj trenutkov ugasnejo svoje čelne svetilke.
Tedaj postane resnično temno. Izhod iz jame je v drugi dolini – Breg pri Mežici. Od
tam se cesta spusti približno dva km do rudarskega muzeja v Mežici, kjer se vrne
izposojeno opremo, opere kolesa ter se po uspešno opravljeni poti oči na svetlobo
ponovno privadi s požirkom domače specialitete. Sledi še ogled razstav v muzeju
(Lukša, 2009).

Fotografija 12: Kolesarska avantura skozi podzemlje Pece

Avtor: Jeseničnik, T.

»Kolesarska pot pod goro Peco je edinstvena na svetu in je atrakcija brez primere.
Res je, da drugi opuščeni rudniki tu in tam tudi omogočijo podobno avanturo, a pri
nas je to stalna ponudba Podzemlja Pece, turističnega rudnika in muzeja« (Fajmut
Štrucl, 2009).
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Tehnični podatki o muzeju
Stalna temperatura v rudniku je 10 °C. Obisk z jamskim vlakcem traja od 1,5 do 2 uri. Po
3,5 km dolgi vožnji, ki traja slabih 20 minut, obiskovalce čaka še kilometer in pol dolga
pot po podzemlju in povratek z vlakcem po isti poti (Fajmut Štrucl, 2010). Za kolesarjenje
v podzemlju Pece pa si je potrebno vzeti dobri dve uri časa, saj je potrebno priti na
izhodiščno točko, prekolesariti slabih 6 km rovov in se vrniti na Glančnik (Lukša, 2009).
Zagotavljanje varnosti obiskovalcev
Varnostne predpise določa zakon o rudarstvu, posredno interni predpisi in navodila za
vodenje obiskovalcev v rudnik – Pravilnik o varstvu obiskovalcev jamskega muzeja. V
rudniku je na več mestih telefon. Deli, po katerih se gibljejo obiskovalci vedno v
spremstvu vodnika, so označeni s smerokazi in navodili. Posebej je za obiskovalce
prilagojen z varnostnimi sistemi tudi jamski vlak. Z eno vlakovno kompozicijo lahko gre v
rudnik 50 obiskovalcev naenkrat, na voljo pa sta dve kompoziciji. En vodnik lahko
prevzame skupino 30 obiskovalcev naenkrat. Število kolesarjev, ki se naenkrat poda v
podzemlje Pece, ni omejeno; pogojeno je z razpoložljivo opremo. Največ devet
obiskovalcev lahko v podzemlje popelje en vodnik (Fajmut Štrucl, 2010).
Dodatna ponudba
V recepciji muzeja je hkrati tudi trgovina s spominki, kjer obiskovalci lahko kupijo
spominke, povezane z rudarsko tradicijo in Koroško. Na voljo so različne vrste nakita iz
poldragih kamnov, minerali iz rudnika, podobice sv. Barbare, kralja Matjaža,
Bergmandelca, knjige, med katerimi še posebej velja omeniti tisto o prehrani in
prehrambeni kulturi rudarjev Knapovška košta ter druge oblike promocijskega materiala
(Podzemlje Pece. Novice, 2009).
Knapovški zajtrk, kakršnega so nekoč pred napornim šihtom v rudniku zaužili rudarji,
lahko danes zaužijejo tudi obiskovalci. Po predhodnem dogovoru se pred ogledom rudnika
okrepijo z značilnim knapovškim zajtrkom ali malico, to so oženjeni žganci, bela kava,
črni kruh in slanina (Podzemlje Pece. Novice, 2009).
Številni jamski prostori omogočajo tudi potek kulturnih, družabnih in poslovnih srečanj in
dogodkov. V avtentično ohranjenem delu rudišča Moring, ob tamkajšnjem vpadniku, kjer
so se ob prihodu na delo zbirali tudi rudarji, je urejen prostor za približno 150 ljudi, služi
pa za prirejanje kulturnih in zabavnih prireditev. Med njimi ima že večletno tradicijo
božično-novoletni koncert. V podzemlju so se že predstavili: Orleki, Katalena, Kontrabant,
Čompe, The stroj, Adi Smolar in številni drugi glasbeni ustvarjalci, organiziran je bil tudi
literarni večer z glasbo ob izidu 45. številke revije Odsevanja – revija za leposlovje in
kulturo, v aprilu 2002 pa je rudnik sodeloval pri snemanju multimedijskega projekta
Halštat, ki je nastal po dramskem besedilu Draga Jančarja. Omenjeni projekt vključuje
radijsko igro, spletno stran in dokumentarni film TV Slovenija avtorja Igorja Likarja.
Snemanje projekta je v celoti potekalo v rudniku, kjer je bila v mesecu oktobru tudi
premiera. Vsako leto v mesecu septembru se odvijajo tudi prireditve ob Dnevih evropske
kulturne dediščine, ki jih vodi in usmerja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Večnamenska dvorana je gostila tudi jazz večer in gledališko igro ter razstavo fotografij z
gledališke igre (Podzemlje Pece. Kulturne prireditve, 2009).
Že nekaj let zapored Podzemlje Pece – turistični rudnik in muzej v začetku meseca marca
izda razpis za likovni oziroma likovno-literarni natečaj na temo, ki se tesno navezuje na
rudarstvo. K udeležbi so vabljeni osnovnošolci. Cilj razpisa je spodbujanje likovne
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ustvarjalnosti ter razstava in predstavitev izdelkov v turističnem rudniku ob Mednarodnem
dnevu muzejev 18. maja in Evropskih dnevih mineralnih surovin. Podelitev priznanj in
razstava vseh prispelih del se zgodi v podzemni dvorani (Podzemlje Pece. Novice, 2009).
Tudi številna znana podjetja, kot so: Philips, Tobačna Ljubljana, Autocommerce in
Peugeot Slovenija, so v rudniku pripravila srečanja s svojimi poslovnimi partnerji in kupci.
Družinam pa je rudnik na voljo za praznovanje rojstnih dni, obletnic in podobnih
dogodkov. Od slednjih so se v Podzemlju Pece že zgodile dekliščine, obletnice porok in
praznovanja, prave poroke pa zaenkrat še ni bilo (Podzemlje Pece. Kulturne prireditve,
2009).
Posebna ugodnost je obiskovalcem na voljo v času, ko poteka prireditev Snežni gradovi
Kralja Matjaža v Črni na Koroškem. Tedaj imajo pri ogledu rudnika 5 % popust
(Podzemlje Pece. Novice, 2009).
Tehnična in naravoslovna dediščina rudnika svinca in cinka Mežica
Ob zapiranju je bil izdelan predlog za ohranitev in zavarovanje delov rudnikov Mežica in
Topla, na osnovi katerega so v soglasju ministrstva za kulturo in zavoda za varstvo narave
in kulturne dediščine kot kulturno-tehnični spomeniki zavarovani: stara uprava rudnika
Mežica, Glančnikov rov z delom revirja Moring, »Mašinhaus« in delavnice ter separacija v
Žerjavu. Slednja je s skoraj 56 m v višino ena redkih tovrstnih ohranjenih industrijskih
objektov v Evropi (Rudniki in premogovniki v Sloveniji, 2005). Rudnik svinca in cinka v
Mežici je za idrijskim drugi najpomembnejši rudnik v Sloveniji, po svojem nastanku pa
največje rudišče sedimentnega tipa in to je bil razlog, da se dele rudnika zavaruje tudi kot
naravno dediščino. Kot spomeniki naravne dediščine so zaščiteni: sedimentni profili v
vrhnjem delu rudnika Topla, nahajališča wulfenita in kalcita v zgornjih delih rudnika
Helena, del rudišča Moring s profilom najdonosnejših rudonosnih ladinijskih plasti in
tipična orudenja mežiških rudišč (Rudniki in premogovniki v Sloveniji, 2005).
Priprave osnov za zavarovanje omenjenih objektov so se začele leta 1995, leta 1997 pa so
bili deli rudnika z odlokom razglašeni za naravni in kulturni spomenik (Krajnc, 2003).
Ob tem je potrebno dodati še nekaj besed o wulfenitu. Gre namreč za značilen mineral
mežiškega rudnika, ki je v sledovih prisoten po vsem rudišču, najbolj koncentriran pa je v
Igrčevem, Heleni, Unionu, Fridrihu in v Peci (Fajmut, 2002).
Fotografija 13: Wulfenit iz rudnika svinca in cinka v Mežici

Vir: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2010
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Nagrade, pohvale, priznanja in odlikovanja rudniku
Podzemlje Pece – turistični rudnik in muzej je na 7. Slovenskem turističnem forumu
(2004) prejel Sejalca, srebrno priznanje za turistični proizvod "S kolesom skozi podzemlje
Pece". Nekaj let kasneje pa je bil nominiran tudi za nagrado Evropski muzej leta 2007
(Podzemlje Pece, 2009). Veliko priznanje pa je bil tudi prispevek o mežiškem rudniku v
priznani reviji »Mineralien Welt«. V julijsko-avgustovski številki leta 2009 je bogastvu v
rovih pod Peco namenjenih 43 strani. Strokovno besedilo, katerega avtor je Rečnik A. s
sodelavci, krasijo izjemne fotografije geoloških fenomenov v podzemlju Pece (Fajmut
Štrucl, 2009).
Podatki za obiskovalce
Domača spletna stran
Na domači strani (http://www.podzemljepece.com/) so objavljeni vsi osnovni podatki in na
privlačen način predstavljena vsa ponudba Podzemlja Pece. Velik poudarek je na
atraktivnem slikovnem gradivu in dinamiki. Na voljo so različice domače spletne strani v
slovenskem, nemškem in angleškem jeziku (Podzemlje Pece, 2009).
Lokacija
Muzej se nahaja ob glavni cesti med Mežico in Črno. Oznake za Podzemlje Pece, ki se
razprostira na celotni dolžini mostu preko glavne ceste, namenjenem za pešce, se ne da
spregledati. Na veliko parkirišče usmerijo še oznake z napisom in logotipom Podzemlja
Pece, od tod pa se brez težav najde stopnice, ki vodijo na nadhod za pešce, ta pa vodi do
dvorišča pred muzejsko zgradbo na Glančniku 8. Lokacija na spletni strani ni natančo
označena.
Povezave z javnim prevozom
Najbližja železniška postaja je na Prevaljah približno 18 km od Črne in 12 km od Mežice.
Dnevno redne linije potekajo v smeri Maribora in Avstrije. Avtobusne redne linije v
Mežico dnevno potekajo v vse večje kraje (Mežica, 2009).
Postaji v bližini rudnika sta dve, in sicer ena na Poleni približno 400 m od muzeja in ena v
Mežici približno 500 m od muzeja (Fajmut Štrucl, 2010).
Obratovalni čas
Muzej je odprt od torka do nedelje od 9.00 do 15.00 ure. Ob ponedeljkih je zaprt.
Ogled rudnika za skupine nad 10 oseb je možen ob 9.00, 11.00, 13.00 in 15.00 uri, vendar
samo s predhodno najavo. Ogled rudnika za posameznike in družine je možen brez najave:
1.4. - 30.6. in 1.9. - 30.11. ob 11.00 uri, 1.7. - 31.8. ob 11.00 in 15.00 uri.
Ogled s kolesom je možen le s predhodno najavo (Podzemlje Pece, Informacije, 2009).
Cenik
Ogled muzeja za otroke, dijake, študente in odrasle znaša 3,00 EUR, ogled rudnika za
otroke, dijake in študente 5,50 EUR, za odrasle 7,80 EUR. Cene ogleda rudnika s kolesom
so odvisne od tega, koliko kolesarjev se naenkrat poda v rudnik. Izposoja kolesa znaša
10,00 EUR.
Skupine nad 20 oseb imajo 5 % popusta. Za skupine veljajo določene ugodnosti pri nakupu
skupinske karte (Podzemlje Pece, Informacije, 2009).
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Primernost za obiskovalce s posebnimi potrebami
Obisku invalidov rudnik še ni prilagojen, se pa aktivno razmišlja o ukrepih, da bi bil obisk
z jamskim vozičkom brez težav omogočen tudi njim (Fajmut Štrucl, 2010).
Navodila za obiskovalce
Za ogled rudnika morajo biti obiskovalci na Glančniku v muzejski zgradbi vsaj 10 minut
pred uro odhoda. Potrebno opremo obiskovalcem zagotovi osebje muzeja, zaželeno pa je,
da so obiskovalci primerno obuti in oblečeni ter fizično sposobni za hojo po ravnem in
stopnicah oziroma za kolesarjenje. Starostna omejitev za obisk rudnika z vlakom je pet let,
za kolesarjenje skozi rudnik pa 10 let oziroma opravljen kolesarski izpit. Ogled je možen
samo v spremstvu vodiča (Lukša, 2009).
Vodenje
Vodenje poteka v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem in hrvaškem jeziku.
Promocijsko informacijsko gradivo je dostopno v slovenskem, angleškem, nemškem in
italijanskem jeziku (Fajmut Štrucl, 2009).
4.2.8. Izobraževalna in povezovalna vloga rudnika svinca in cinka Mežica
Podzemlje Pece je izjemno dejavno pri sodelovanju na področju razvoja turizma, športa,
izobraževanja, znanosti, kulture in zabave. V nadaljevanju je navedenih le nekaj primerov
uspešnih povezav.
Podzemni muzeji rudarstva v Sloveniji
Podzemni muzeji rudarstva v Sloveniji, rudniki Idrija, Mežica in Velenje, so z združenimi
močmi izdelali in izdali pregledno in poučno karto z najpomembnejšimi informacijami za
svoje obiskovalce slovenskem, angleškem, nemškem, in italijanskem jeziku (Herlec et al.).
Transverzala podzemnih muzejev
Leta 2000 je bila ustanovljena transverzala podzemnih muzejev s sedežem v Velenju, ki
združuje idrijski Antonijev rov, turistični rudnik Mežica in velenjski Muzej
premogovništva Slovenije ter tri muzeje iz Avstrije in enega iz Italije, ki so pripravili
program skupnega nastopa na trgu Alpe-Adria, s pomočjo mestne občine Velenje pa so za
projekt transverzale dobili tudi Pharov prispevek v višini 44.000 EUR. Namen projekta je
spodbuditi kulturno, gospodarsko in turistično sodelovanje med dosedanjimi regijami
(Strgar, 2001).
Legendarni podzemni svet
Turistični rudnik Mežica in Muzej premogovništva Slovenije sta skupaj s še štirimi
avstrijskimi sodelavci, dvema jamama, Kapniško jamo Obir in Kapniško jamo Grebinj
(Griffen) in dvema turističnima rudnikoma, Hüttenberg in Terra Mystica, izdala zloženko z
naslovom Legendarni podzemni svet. V njej je atraktivno predstavljeno vsako od šestih
podzemnih doživetij, podani pa so tudi vsi potrebni kontakti in na zemljevid vrisana
okvirna lokacija (Legendarni podzemni svet).
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Železna pot (Iron Route)
Gre za obsežen projekt, ki ga finančno podpira Evropska skupnost. Potekati je začel v
sklopu programa za Območje Alp (Alpine Space) pobude EU Interreg III B. Vključuje
vrsto organizacij in posameznikov, prisotnih na prostoru s skupnimi značilnostmi,
vezanimi na rudarstvo in proizvodnjo železa v preteklosti in danes. V okviru projekta
partnerji, ki prihajajo iz več evropskih držav (Avstrije, Italije in Slovenije) izmenjujejo
svoje izkušnje in znanja z željo prepoznati in preizkusiti skupne rešitve za povečanje
vrednosti in boljše gospodarjenje v prostoru. Slovenska partnerja sta RSCM-Gradbeni
materiali d.o.o. in Gorenjski muzej (Kaj je Železna pot?, 2009). Glavni namen projekta je z
vlaganjem v prepoznavnost in prevrednotenje z rudarstvom zaznamovane naravne
dediščine razrešiti strukturne in upravne težave. Ta skupna pobuda ima pri vsakem
posameznem udeležencu tudi povsem lastne cilje: od promocije naravne in kulturne
dediščine do različnih oblik ekološkega in kulturnega turizma, ki bi ga vzpodbudile
oživljene stare rudarske poti. Značilnost projekta Železna pot je tudi iskrena naklonjenost
naravnemu okolju, tudi z namenom po trajnostnem razvoju naravi prijaznega turizma.
Pomembna naloga projekta je opozarjati na evropsko razsežnost ter hkrati omogočiti
pretok izkušenj, pri čemer se krepijo vezi med partnerji iz različnih evropskih okolij kar
prispeva k dodatni sinergiji. Velikega pomena je tudi poglobljeno zanimanje oziroma
osveščenost domačega prebivalstva za kulturna, zgodovinska in okoljska vprašanja krajev,
v katerih potekajo posamezne aktivnosti projekta (Iron route. Cilji projekta, 2009).
Geopark Peca
Tako kot v Idriji si tudi na Koroškem prizadevajo vzpostaviti geopark. S tem namenom so
se že povezali turistični operaterji, znanstvene in strokovne geološke in naravovarstvene
institucije. Leta 2007 se je izoblikovalo neformalno združenje petih slovenskih in petih
avstrijskih občin; večina izmed njih je že vključenih v projekt „Dežela pod PecoPetzenLand«, pristopile pa so tudi Železna Kapla in deloma območji občin Luče in
Solčava. Začelo se je sodelovanje z jasnim skupnim ekonomskim interesom z dolgoročnim
ciljem vzpostavitve geoparka v skladu z visokimi merili EGN. To bi bila tudi formalna
mednarodna potrditev visoke kvalitete organiziranosti in strokovne geološke ter turistične
ponudbe, kar bi vodilo v še večjo intenzivnost trajnostnega razvoja območja. Evidenca
redkih ali značilnih geoloških objektov in naravnih objektov z veliko estetsko vrednostjo in
izobraževalnim pomenom je že stekla; na obsežnem območju Pece je namreč več svetovno
znanih objektov geološke dediščine, pestra je sama geološka zgradba, v velikem delu pa je
narava še dobro ohranjena, tradicija kmečkega turizma pa vrhunsko razvita. Vse pozornosti
vredne zanimivosti bodo opisane in povezane v tematske in učne poti, ki bodo navezane na
že obstoječe kolesarske poti, pešpoti in cestne povezave (Fajmut Štrucl, Herlec, 2009).
»Najpomembnejšo vlogo za začetek in koordinacijo geoparka bo imelo izkušeno
profesionalno osebje muzeja in turističnega rudnika, ki bo oblikovalo center geoparka
Peca. Za začetek je pomembno, da na področju načrtovanega geoparka že delujejo mnogi
individualni vsebinski in turistični ponudniki in uveljavljeni javni muzej s ponudbo
naravnih, tehničnih in drugih vrednot, ki sistematično skrbijo za njihovo ohranjanje in
varovanje« (Fajmut Štrucl, Herlec, 2009, str. 35). S projektom, vrednim 2,5 milijona EUR,
se bo zavod Podzemlje Pece v začetku januarja 2010 po prvi neuspešni prijavi znova
potegoval za sredstva, namenjena evropskemu teritorialnemu sodelovanju med Slovenijo
in Avstrijo v obdobju od 2007 do 2013. Osrednji cilj zavoda je postati upravljavec
geoparka, ki bi deloval kot evropski geološki park pod UNESCO-vim okriljem (Lesjak
Tušek, 2009).
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Dežela pod Peco/Petzenland
Čezmejno sodelovanje predstavlja Čezmejna turistična destinacija „Dežela pod PecoPetzenLand« je razgibana dežela športa in rekreacije. Projekt je potekal v sklopu Programa
pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006, nosilec projekta je bila
RRA Koroška d.o.o., regionalna razvojna agencija za Koroško iz Dravograda. Delovna
skupnost občin Dežela pod Peco – PetzenLand je partnerska čezmejna organiziranost
devetih občin, ki v bistvu predstavlja začetek oblikovanja evropske mikroregije, h
kateremu so pristopile občine Globasnica, Bistrica nad Pliberkom, Pliberk in Suha z
avstrijske strani, ter Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in
Dravograd na slovenski strani. Naravna in upravna meja med avstrijsko Južno Koroško in
slovensko Koroško poteka čez goro Peco, ta pa s partnerstvom nima več funkcije
ločevanja, ampak je osrednji povezovalni člen med obema regijama. Tovrstna oblika
povezovanja ima dva močna vzgiba oziroma potrebi, in sicer obuditev funkcionalne
povezanosti celotnega območja okoli gore Pece, ki je skozi večji del zgodovine že
obstajala, in spoznanje po potrebi takšnega lokalnega partnerstva, ki zagotavlja sinergijske
učinke na področjih razvoja gospodarstva, razvoja podeželja,izobraževanja, kulture in
športa ter trajnostnega razvoja prostora in okolja (Čezmejna turistična destinacija Dežela
pod Peco-Petzenland, 2009).
Območno projektno partnerstvo Zahodnega Pohorja
Šest koroških občin in ponudniki z območja Pohorja tvorijo projektno partnerstvo z
namenom, skupaj in koordinirano sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju projektov s
področja razvoja turistične infrastrukture in se s svojo ponudbo aktivno vključujejo v
razvojne in trženjske aktivnosti širše turistične destinacije Pohorje (Pungartnik, 2010).
4.2.9. Statistika obiskovalcev
Vir letnih in mesečnih statistik, na podlagi katerih so nastali grafični prikazi v nadaljevanju
tega poglavja, so podatki, ki jih za svojo evidenco vodijo v Podzemlju Pece. V seznamu
virov so navedene kot Statistike obiskovalcev Podzemlja Pece. Avtorica grafičnih prikazov
sem sama.
Število obiskovalcev Podzemlja Pece v letih 1997-2009
Podatki o številu obiskovalcev za posamezna leta se beležijo od leta 1997, ko se je
turistični rudnik in muzej v Mežici odprl za turiste. Na voljo so podatki o številu domačih
in tujih obiskovalcev, ločeno za odrasle in otroke. V desetih letih in nekaj mesecih je po
statističnih podatkih, ki jih vodijo v rudniku, v turistični del Pecinega podzemlja z
avtentičnim jamskim vlakcem in kolesi podalo skupaj 202.185 obiskovalcev.
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Graf 8: Število obiskovalcev Podzemlja Pece od leta 1997 do 31.12.2009

Vir: Statistike obiskovalcev Podzemlja Pece, 2010

Za začetek pojasnilo obravnavanih kategorij: kolesarji so ločena kategorija in niso zajeti v
nobeno drugo kategorijo »domači« ali »tuji«, le v kategorijo »vsi skupaj«.
Natančne številke prikazuje preglednica v prilogi (priloga 2).
Iz grafikona je razvidno, da so močno prevladujoča kategorija domači obiskovalci,
predvsem odrasli. Tudi med tujimi obiskovalci je več odraslih kot otrok. Skupno število
obiskovalcev Podzemlja Pece z izjemo leta 2001 se je večalo iz leta v leto vse do 2005, ko
je doseglo višek. Sekundarni višek je bil ponovno dosežen čez dve leti, v 2008 pa je bil
trend negativen. Za kategorijo domačih in tujih obiskovalcev veljajo enaki trendi kot za
prvo opisano kategorijo. Kolesarje je statistika od leta 2001 do vključno 2004 zajemala
skupaj, leto 2005 in vsa naslednja leta pa ločijo med domačimi in tujimi. Kljub padcu
števila obiskovalcev v kategoriji domačih kolesarjev leta 2006 ima trend kolesarjev skupaj
ves čas do vključno leta 2007 pozitiven predznak. V letu 2008 se je pri vseh kategorijah
trend obrnil v negativno in se tako nadaljeval tudi v letu 2009. Poglaviten razlog za
nazadovanje števila obiskovalcev glede na pretekla leta je predvsem svetovna gospodarska
kriza.
Mesečne statistike
Za boljšo predstavo grafi prikazujejo triletna povprečja gibanja števila obiskovalcev
Muzeja premogovništva Slovenije po posameznih mesecih. Preglednice s podrobnimi
številkami so v prilogah (priloga 6). Vir podatkov: Statistike obiskovalcev Podzemlja Pece,
2010.
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Grafi 9-12: Povprečno število obiskovalcev Podzemlja Pece po posameznih mesecih v izbranih treh
zaporednih letih
Povprečno število obiskovalcev Podzemlja Pece po posameznih
mesecih v letih 1997-1999
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KOLESARJI-vsi

Povprečno število obiskovalcev Podzemlja Pece po mesecih v
letih 2006-2008
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Iz grafičnih prikazov je razvidno, da je podzemlje Pece najbolj obiskano v juniju in maju,
drugi višek obiskovalcev pa sta oktober in september. V juliju in avgustu je število
obiskovalcev precej nižje od prej omenjenih mesecev. Razlog za to verjetno tiči v tem, da
so Slovenci, večinski obiskovalci turističnega rudnika, večinoma enodnevni gostje, ki se za
podzemne avanture odločajo izven letnih dopustov v juliju in avgustu. Prav v teh dveh
mesecih pa je opaziti porast tujih obiskovalcev, tako kolesarjev kot tistih, ki se odločijo za
obisk podzemlja z jamskim vlakcem. A je, kot kaže tudi graf v predhodnem poglavju,
število tujih obiskovalcev v primerjavi z domačimi izjemno nizko. Tudi v teh prikazih je
zaznati vsakoletno rast števila avanture željnih, ki se skozi Peco podajo s kolesi; največ se
jih za to odloči meseca avgusta. Razvidno pa je tudi, da bolj kot v ostalih mesecih prav v
juliju in avgustu prevladujejo odrasli obiskovalci, otrok pa je v ostalih mesecih verjetno
več tudi zato, ker podzemlje obiščejo v sklopu organiziranih šolskih aktivnosti. Najmanj
obiska je zabeleženega v zimskih mesecih.
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4.2.10. Prednosti in slabosti
Mag. Suzana Fajmut Štrucl, kot prednosti turističnega rudnika in muzeja navaja predvsem
dobro ohranjeno in bogato naravno, kulturno in tehnično dediščino, izjemno dobro
ohranjene jamske prostore, možnost izvajanja raznovrstnih prireditev za večje število
obiskovalcev v podzemlju in prednost, ki jo ima Podzemlje Pece pred ostalimi slovenskimi
turističnimi rudniki v Sloveniji in Evropi-možnost kolesarskega ogleda rovov. Kot slabosti
pa navaja dostop do rudnika preko industrijske cone, lokacijo (oddaljenost od večjih
središč), negativno okoljsko propagando in na splošno pomanjkljivo turistično
infrastrukturo in turistično ponudbo kraja. Največji izpad dohodka pa tako kot mnogim
povzročajo gospodarske razmere v svetu zadnje leto (Fajmut Štrucl, 2010).
Predsednik turističnega društva Tadej Pungartnik kot prednosti navaja razvoj turizma na
podlagi naravne, kulturne in tehnične dediščine, a hkrati poudarja, da, vsa našteta dediščina
še ni izkoriščena in nudi še veliko možnosti za snovanje vsebin. Prednost pomeni tudi še
dokaj dobro ohranjena narava, odmaknjenost od velikih urbanih središč, bližina Avstrije in
njihovih jezer. Ovire pa zaznava v tem, da gre za enačenje celotne zgornje Mežiške doline
z Dolino smrti, navaja tudi slabe prometne povezave, nezainteresiranost vlaganja kapitala v
turizem s strani večjih koroških podjetij, odsotnost družinskih turističnih podjetij (penzioni,
družinski hoteli), premalo ali preslabo povezovanje obstoječih ponudnikov pri promociji in
snovanju programov (Pungartnik, 2010).
4.2.11. Načrti za prihodnost
Mag. Suzana Fajmut Štrucl v viru »Fajmut Štrucl, 2010« kot trenutno največji izziv za
prihodnost navaja vzpostavitev čezmejnega Geoparka, ki bi zajemal območje občin okrog
Pece na avstrijski in Slovenski strani. S projektom je omogočena kandidatura za sredstva
EU za čezmejno sodelovanje, ta pa so predvidena tudi za vlaganje v izboljšanje urejenosti
samega turističnega kompleksa in rešitev prostorske stiske. S pridobljenimi novimi
prostori, ki bi se uredili v nekdanjih delavnicah, bi povečali svojo ponudbo (trgovina,
okrepčevalnica, večnamenski prireditveni prostor). V okolici kompleksa je načrtovana tudi
ureditev doživljajskega parka, v sklopu tega pa tudi nov dostop do rudnika in parkirišča.
Kratkoročno je v turističnem rudniku načrtovana tudi obnova rudniške separacije v
Žerjavu.
Po mojem mnenju bi bile dobrodošle novosti za obiskovalce Podzemlja Pece tudi:








priložnost, da bi obiskovalci Podzemlja Pece okusili pravo knapovško košto, kar bi
bilo izvedljivo v sodelovanju s katero izmed lokalnih gostiln ali turističnih kmetij,
ki bi svojim gostom, ob predložitvi vstopnice iz turističnega rudnika, pravi rudarski
obrok ponuditi po ugodnejši ceni,
organizirana kolesarska tekmovanja po manj znanih, a primernih in varnih rovih v
podzemlju Pece,
kolesa (ki si jih je mogoče izposoditi) enotnega izgleda,
prigrizek za kolesarje v podzemlju,
določena in posebej za to urejena najbolj atraktivna mesta v rudniku, kjer bi
obiskovalci lahko posneli resnično enkratne posnetke (fotografije),
interaktiven prostor v Moringu ali na Glančniku, kjer bi imeli obiskovalci možnost
igrati igre z rudarsko tematiko (npr. kako priti iz podzemnega labirinta, kako najti
povezave med posameznimi rovi…, za kar bi lahko uporabili model rovov v Peci),
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več spominkov iz svinca, cinka in mineralov iz rudnika,
vodeni kolesarski izlet tudi do Tople, ki bi ga bili obiskovalci Podzemlja Pece
deležni po posebej ugodni ceni, po predhodnem dogovoru pa bi bila pred
tamkajšnjim vhodom v podzemlje možna tudi organizacija rudarske pojedine (za
zaključene družbe),
orientacijsko tekmovanje v pogorju Pece s kontrolnimi točkami pri številnih vhodih
v podzemlje,
razstava mineralov v jamskih prostorih,
nazoren prikaz spreminjanja okolja zaradi rudarske dejavnosti v Mežiški dolini in
sanacija po prenehanju rudarske dejavnosti na tem območju (multimedijsko),
»kino pod zemljo« v večji dvorani v rudniku, kjer potekajo tudi koncerti in druge
prireditve; v določenem dnevu v tednu bi si lahko namesto v kinu film ogledali kar
v rudniku…
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4.3. MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE
4.3.1. Uvod
»Muzej premogovništva Slovenije v Velenju je zagotovo ena najbolj zanimivih in
prepoznavnih točk v Šaleški dolini. Nastal je na podlagi dela številnih generacij slovenskih
rudarjev in predstavlja zelo zanimiv način sodelovanja med delujočim Premogovnikom
Velenje z letno proizvodnjo okoli 4 milijone ton premoga ter tradicijo premogovništva, ki
traja že več kot 130 let« (Odkrijte skrivnosti podzemnega sveta, 2009). Danes Muzej
premogovništva Slovenije velja za enega najboljših sodobnih tehničnih muzejev v Evropi,
hkrati pa je edini podzemni premogovniški muzej v tem delu Evrope (Špegel, 2009).
4.3.2. Značilnosti rudišča
V Šaleški kadunji je 8,3 km dolgo, 2,5 km široko in do 160 m debelo nahajališče premoga
na globini od 200 do 500 m pod zemeljskim površjem. V srednjem pliocenu, pred približno
2,5 mio let, je nastala Velenjska tektonska udorina – dolinsko dno Šaleške doline. V
subtropskem podnebju so se v njej kopičile organske snovi in nastalo je močvirje. Odmrlo
drevje in bujno močvirsko rastje je ob ponovni tektoniki zalila voda. Počasi so jezero
zasuli vršaji in rečni zasipi. V številnih plasteh, nakopičenih v velenjski tektonski udorini,
je ostal ujet tudi nekdanji močvirski gozd. Za proces preperevanja je bilo premalo kisika,
zato so se odmrle rastline spremenile v trdno organsko gmoto in s pomočjo nekaterih
bakterij je v dveh milijonih let in pol tekel proces pooglenitve lesne mase, ki pa se je zaradi
velikih pritiskov in povečanega toplotnega vpliva stisnila v premog. Ta mlad premog, ki je
nastal v zgornjem terciarju, v pliocenu pred 2,5 mio let, se imenuje lignit. Njegova kurilna
vrednost je sicer nižja od vrednosti rjavega in črnega premoga, a za prebivalce Šaleške
doline je predstavljal pravi podzemni zaklad (Rudniki in premogovniki v Sloveniji, 2005).
Od 1875 do leta 2008 je bilo odkopanih 213 milijonov 585.967 ton premoga (Mejniki Sprehod skozi zgodovino, 2009).
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Karta 4: Občina Velenje

4.3.3. Zgodovina
Velenjski premogovnik deluje na največjem slovenskem nahajališču premoga in na eni od
najdebelejših znanih plasti premoga na svetu. V lignitnih plasteh, debelih kar 165 m, je
bilo doslej odkopanega več kot 180 milijonov ton lignita. Če bi ga naložili na vagone, bi
lahko z njimi sestavili kompozicijo, ki bi dvakrat obkrožila Zemljo (Premogovnik Velenje,
2009). V tem največjem slovenskem rudniku še danes poteka izkopavanje premoga.
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Domačini so že dolgo vedeli za nahajališče premoga, a je bil o najdbi avstrijski dvor
obveščen šele 1767, ko je o najdbi posameznih izdankov premoga patra Steiza poročal
Ivan Fuchs. Vneti raziskovalci so vrtali globlje in 1860 je že bila napisana prva
podrobnejša geološka študija Šaleške doline, leta 1875 pa jo je dopolnil Franz Mages, ki je
naletel na izredno debel lignitni sloj in ga poimenoval »glavni lignitni sloj«. Svojo
premogovno posest je leta 1885 prodal ustanovitelju in prvemu lastniku velenjskega
premogovnika, Danielu pl. Lappu. Ta je pridobil vse potrebne listine in dovoljenja v
Celovcu in rudarstvo se je pričelo razvijati. Nastal je jašek Škale, gradile so se železnice (iz
Velenja do Celja in kasneje do Slovenj Gradca in Dravograda), ki so omogočile transport
premoga za prodajo, za rudniške delavce so bila zgrajena delavska stanovanja (najbolj
znana je kolonija na Lilijskem griču v Pesju), zgrajena je bila ambulanta, kantina in
konzum trgovina, v kateri je bilo možno kupovati s posebnim denarjem, ki ga je uvedel
Lapp. Prevelika sla po rjavem bogastvu je odvrnila pozornost od varnosti in zaradi
eksplozivnega plina metana v jami sta se v letu 1893 zgodili dve najhujši nesreči v vsej
zgodovini rudnika, v katerih je življenje izgubilo 31 ljudi. Od tedaj naprej so jame umetno
prezračevali s prezračevalnimi napravami in ventilatorjem. Lapp je kot novost za prodajo v
široki potrošnji uvedel predelavo lignita v brikete in briketarna je delovala do 1. svetovne
vojne. Premog pa se je začel koristiti tudi za pridobivanje električne energije, ki je
omogočala prezračevanje v jami. V ta namen je bila leta 1904 postavljena prva industrijska
toplotna elektrarna. Po Lappovi smrti 1910 je rudnik prišel v avstrijske roke, po koncu 1.
svetovne vojne pa je rudnik prevzela nova Kraljevina Jugoslavija in ga preimenovala v
Državni premogovnik Velenje. V času med obema vojnama rudnik ni vidno napredoval;
razen tega, da je bila leta 1919 ustanovljena rudarska godba pod vodenjem Frana Koruna –
Koželjskega, so se ukvarjali s problemi nihanja proizvodnje zaradi gospodarske
nestabilnosti, z vdori vode, požari in nesrečami zaradi podorov premoga v jami. Število
zaposlenih se je zmanjšalo. a potrebe pridobivanja električne energije je bila zgrajena še
večja termoelektrarna, v sklop izboljšanja razmer v premogovniku pa sodi tudi ustanovitev
Strokovne šole za rudarje in profesioniste v začetku 30. let. Tedaj so začeli tudi z
uvajanjem prvih zasekovalnih strojev za hitrejšo gradnjo podzemnih prostorov. Po nemški
zasedbi premogovnika se je proizvodnja bliskovito povečala, kar je kasneje povzročilo
pogrezanje vasi Škale. Boj proti okupatorju je zahteval veliko žrtev prav med rudarji.
Obdobje po osvoboditvi je bilo za rudnik izjemno. Uvedena je bila nova odkopna metoda,
t.i. velenjska odkopna metoda*.
Objekti jaška Škale so postali premalo zmogljivi za povečanje proizvodnje premoga, zato
je 1953 nastal še jašek Preloge. Še pred tem je upravljanje premogovnika prevzel
novoustanovljeni Delavski svet Rudnika lignita Velenje, direktor Nestl Žgank pa je s
svojim delovanjem vtisnil mestu in premogovniku neizbrisen pečat. Pri gradnji mesta je
bilo veliko udarniškega dela in slovesna otvoritev modernega središča Velenja je bila
1959. leta. Potrebe po električni energiji so naraščale in v premogovniku so letno nakopali
več kot milijon ton premoga letno. Staro leseno podporje so menjali z jeklenim in
hidravličnim, še več izkopa pa so zagotovili z mehanizacijo odkopavanja in novimi
pridobivalno-nakladalnimi stroji. Tehnične in tehnološke izboljšave v rudarstvu so
zahtevale vedno več strokovno usposobljenega kadra, zaradi česar je bila 1958
ustanovljena Industrijska rudarska šola.

* Po letu 1947 se je uveljavila velenjska širokočelna odkopna metoda, ki je zaradi svoje specifičnosti in visoke produktivnosti svetovno
znana in se kot samostojni termin navaja v rudarski strokovni literaturi. S to metodo se poveča območje pridobivanja tudi nad
varovalnim območjem na odkopu, pri čemur je mogoče izkoriščati naravne sile lomljenja in drobljenja sloja oziroma proces pospešiti z
miniranjem. Odkopavanje po velenjski metodi je mogoče delno ali v celoti avtomatizirati (Rudniki in premogovniki v Sloveniji, 2005).
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Rudarji so bili tudi glavna delovna sila pri gradnji kulturnih in športnih društev in klubov
ter mesta Velenje nasploh. Celotno gospodarstvo in nasploh vsa nastajajoča podjetja v
Šaleški dolini so se tesno navezovala na premogovništvo, kar pa je spodbujalo k
neprestanem večanju proizvodnje premoga. Leta 1977 sta v Šoštanju začela delovati dva
bloka termoelektrarne, ki sta s svojo močjo 755 MW postala največji proizvajalec
električne energije v Sloveniji in pokrivala kar tretjino celotne proizvodnje. Po gospodarski
krizi v 60. letih prejšnjega stoletja sta število nakopanih ton premoga ter število zaposlenih
rudarjev dosegla svoj višek. Leta 1984 je bilo zaposlenih rekordno število rudarjev, 5.458.
Leta 1985 so dosegli proizvodni rekord – 5.106.400 ton premoga. Mehanizirana
proizvodnja je zahtevala dodatne oziroma nadomestne objektov v Novih Prelogah ter
drobilnice in klasirnice v Pesju.
Z razvojem premogovništva in gospodarskih dejavnosti, ki jim je premogovnik omogočil
obstoj, se je širil tudi obseg negativnih posledic na okolje v Šaleški dolini. Zaradi udora tal
nad rudniškimi rovi se je ugreznil teren in v kotanjah so nastala tri jezera. Voda in zrak sta
bila glavni žrtvi onesnaževanja. S projekti podjetja ERICo iz Velenja pa se je vzpostavil
zaprt krogotok vode s pepelom iz Termoelektrarne Šoštanj (v nadaljevanju TEŠ), preprečili
pa so tudi izpust izčrpane jamske vode v reko Pako. Največji del okoljske sanacije pa je bil
končan po namestitvi razžvepljevalne naprave na blok 5 v TEŠ. Premogovniški delavci
svoja znanja nenehno dopolnjujejo in sodelujejo v številnih projektih znotraj in zunaj
slovenskih meja. Leta 1995 so Rudnik lignita Velenje preimenovali v Premogovnik
Velenje in pod tem imenom je v naslednjih letih pridobil pomembne certifikate o
kakovosti, ravnanju z okoljem in certifikat sistema varnosti in zdravja pri delu. Za varnost
rudarjev je danes dobro poskrbljeno saj je vzpostavljen informacijski sistem za področje
celotnega premogovnika, kjer se beležijo podatki o vsem dogajanju v podzemlju.
Reševalna četa je ves čas pripravljena za morebitno posredovanje v zemeljskih globinah. S
tem so dokazali obvladovanje tehnoloških postopkov in poslovnih procesov. Premogovnik
je registriran kot raziskovalna institucija in veliko vlaga v nove razvojne projekte. Sredi 90.
let preteklega stoletja je premogovnik pridobil patent za velenjsko odkopno metodo,
poudariti pa moramo leto 1999, ko se je v opuščenih podzemnih prostorih jaška Škale
odprl Muzej premogovništva Slovenije.
V novo tisočletje je premogovnik vstopil kot eden največjih in najmodernejših
premogovnikov v Evropi in na svetu. Leta 2001 se je vključil v novoustanovljeni Holding
Slovenske elektrarne, leta 2002 iz javnega podjetja nastane delniška družba in od leta 2003
dalje je velenjski lignit namenjen le še TEŠ in ne več za široko potrošnjo. Od leta 2005
intenzivno poteka prestrukturiranje poslovnega sistema z želijo zmanjšanja potreb po
zaposlenih. Cilj je skupaj z enajstimi povezanimi družbami ustvariti nova delovna mesta na
področju storitev, proizvodnje, informacijskih in čistih tehnologij ter rekreacije in oddiha
(Rudniki in premogovniki v Sloveniji, 2005).
4.3.4. Razlogi za prenehanje rudarjenja
Razlog za prenehanje kopanja premoga v jašku Škale je preprost: premog je bil večinoma
izkoriščen in proizvodnja premoga se je preselila na nove lokacije področja Premogovnika
Velenje (Špegel, 2010).
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4.3.5. Zapiralna dela
Zapiralna dela tega dela rudnika so potekala konec 90. let prejšnjega stoletja. Sredstva za
dokončno zapiranje se še zbirajo (Špegel, 2010).
4.3.6. Rudnik danes
Zaloge velenjskega lignita pri današnjem izkopu (4,06 milijonov ton letno) zadoščajo še za
štiri desetletja delovanja premogovnika. Zaradi sprememb v energetiki in predvidenih
sprememb v delovanju termoelektrarne se bodo premogovniška delovišča zaprla, še preden
bodo zaloge lignita pošle (Premogovnik Velenje, 2009). Danes je dolžina rovov skupaj
približno 56 km v več obzorjih (Špegel, 2010). Premogovnik Velenje d.d. je v večinski
lasti Holdinga slovenske elektrarne (Polanič, 2009). Osnovna dejavnost podjetja je
pridobivanje premoga. V skladu z elektroenergetsko bilanco velenjski premogovnik skrbi
za stabilno in dolgoročno oskrbo TEŠ s premogom. Vizija podjetja je tudi v prihodnje
zagotavljati proizvodnjo premoga, ki bo omogočala tehnično in ekonomsko učinkovito
poslovanje. Pri tem podjetje stremi k čim učinkovitejšemu reševanju ekoloških problemov,
ki v Šaleški dolini nastajajo kot posledica pridobivanja premoga (Polanič, 2009). Tudi tri
hčerinska podjetja Premogovnika Velenje od skupaj enajstih so bila ustanovljena prav z
namenom usmerjanja razvoja po tirnicah trajnostno sonaravnega razvoja v čim večji meri
(Premogovnik Velenje d.d. – Sloexport, 2009).
Pod okriljem Premogovnika Velenje deluje tudi Muzej premogovništva Velenje.
4.3.7. Muzej premogovništva Slovenije
Podzemni muzej je postavljen v resnično okolje nekdanje jame Škale, kjer se je
premogovništvo v Šaleški dolini pred več kot 130 leti pravzaprav tudi začelo.
Obiskovalcem nudi najpristnejši vpogled v delo premogarjev. Večini je premog pomenil
kruh, ki je bil včasih bolj, drugič pa manj bel, mnogim pa je bil le zla usoda.
Izpostavljenost nepredvidljivim dogodkom v trdi temi pod zemljo je z globino vedno bolj
krepilo tovarištvo med premogarji (Merčnik, 2007).
Ob 10-letnici Muzeja premogovništva Slovenije, ki so jo praznovali 8. oktobra 2009, so v
Muzeju pripravili javno svečano prireditev. Obletnico so z nastopi zaznamovali Šaleški
akademski pevski zbor Velenje, Gledališče Velenje in Fešta Band. Na ogled je bil tudi
promocijski film »SREČNO« Muzeja premogovništva Slovenije (Muzej premogovništva
Slovenije, 2009). Muzej je dobil tudi novo celostno grafično podobo (Špegel, 2009).
Ureditev muzeja
Številne generacije slovenskih rudarjev so si prizadevale zgodbo o slovenskem
premogovništvu približati čim večjemu številu ljudi. Uspeh so z ustanovitvijo Muzeja
premogovništva Slovenije, muzeja vseh slovenskih premogovnikov, leta 1957 dosegli
predstavniki slovenskih premogovnikov in društev inženirjev in tehnikov iz Velenja,
Zabukovice, Zagorja, Senovega in Laškega ter direktor Tehničnega muzeja Slovenije,
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Franjo Baš. Leta 1966 je bila na Velenjskem gradu na ogled postavljena prva zbirka, ki so
jo leta 1982 dopolnili (Rudniki in premogovniki v Sloveniji, 2005).
V Šaleški premogovni kadunji je po 120 letih odkopavanja prešlo v fazo zaključnega
odkopavanja v vzhodnem predelu Šaleške doline. S tem je vse bolj zorela ideja, da bi se
muzejska zbirka z razstavnimi eksponati, dopolnjena s sodobnejšo opremo, prestavila na
lokacijo starega jaška Škale, v pravo rudarsko okolje. Ta ideja se je udejanjila na rudarski
praznik, 3. julija 1999, ko je bil na starem jašku Škale odprt Muzej premogovništva
Slovenije. Tako so se življenja in usode ljudi ter mnogi dosežki, rojeni iz premoga, uvrstili
med ostala bogastva slovenske kulturne dediščine (Merčnik, 2007).
Za namen muzeja je bilo potrebno preurediti oziroma prirediti objekte v jami in na površju,
ki so jo še do avgusta 1998 uporabljali zaposleni. Zgrajenih in obnovljenih je bilo 1.346 m
od skupno 1.880 m jamskih prog muzeja. Nekaj so jih obzidali, preostali del pa je podprt z
jeklenimi ločnimi podporniki ter utrjen z vrvnimi sidri in izolacijskim plaščem (Rehar,
2009).
Razstavni prostori
Rudarska kultura je nastajala in se razvijala nad in pod zemljo. Danes so pristnemu prikazu
pestre rudarske dediščine namenjeni podzemni in nadzemni razstavni prostori, nekateri na
prostem, drugi v muzejski stavbi ob Starem jašku. Od začetka delovanja muzeja julija 1999
je velenjsko podzemlje obiskalo že več kot 285.000 obiskovalcev, kar je povprečno 91
obiskovalcev na dan (Špegel, 2009).
Razstavni prostori na površju
S parkirišča se je skozi platanov drevored muzejskega parka mogoče podati po glavni,
asfaltni poti, veliko bolj vznemirljivo pa je stopati po pravi stari leseni rudniški poti iz
jamskega dela muzeja. Po njej se je sprehodilo preko 265.000 obiskovalcev muzeja in še
danes velja, da kdor se sprehodi po njej, postane del zgodbe, ki traja že več kot 10 let
(idejna zasnova Stojan Špegel, postavitev poti osebje Muzeja premogovništva Slovenije v
Velenju). Ob njej in na vejah dreves, ki jo obkrožajo, je izvrstno mesto za občasne
umetniške razstave in inštalacije; tako je bilo na primer poleti 2009 ob poti v dolžini
približno 30 m 4.500 obdelanih in črno obarvanih plastenk mineralne vode slovenskega
proizvajalca, ki so predstavljale premog. Z vej platan nad potjo so viseli snopi belih
plastičnih lončkov, ki so ponazarjali hmelj. Tako obiskovalec lahko na nek način podoživi
občutke rudarjev na šihtu globoko pod zemljo; ti so izmučeni stopali po leseni rudarski
poti, pod njihovimi nogami črn premog, žeja in želja po osvežilni pijači pa sta marsikdaj
dvignili njihov pogled kvišku… (Špegel, 2009).
V parku ob poti proti vhodu v muzej je razstavljenih nekaj nekdanjih tehnoloških
pripomočkov rudarjev pri uvajanju mehanizacije v slovenske premogovnike. Največji
muzejski eksponat je izvažalni stroj Dominion, ki je bil v Velenje pripeljan po 2. svetovni
vojni kot pomoč zaveznikov (Rudniki in premogovniki v Sloveniji, 2005).
Največja pridobitev zadnjega leta je diesel lokomotiva, ki je od leta 1971 do današnjih dni
prevažala material in opremo na površini Premogovnika Velenje (Muzej premogovništva
Slovenije v Velenju ponovno odprl svoja vrata, 2009) Od jeseni 2009 na zelenici stoji tudi
geološki steber (Špegel, 2009).
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Fotografiji 14 in 15: Umetniško zasnovana pot do vhoda v Muzej premogovništva Slovenije

Avtorica: Logar, T.

Pri Starem jašku v sklopu Muzeja premogovništva Slovenije v Velenju se je septembra
2009 potrdilo še eno prijateljstvo – med rudarji in hmeljarji. Ob jašku raste sadika hmelja,
ki jo je v šali nekoč posadil tja eden od rudarjev. V letu 2009 so ji delavci muzeja prvič
podstavili oporo, jo pripravili za obiranje in se v sodelovanju s hmeljarskim inštitutom v
Žalcu dogovorili za varjenje rudarskega piva. Rudarji imajo sicer navado ob vsakem
praznovanju nazdraviti s pivom, z njim tudi sprejemajo novince v rudarski stan na Skoku
čez kožo. Hmelj s te trte bodo vključili v gensko banko inštituta in ga uporabili za
žlahtenje piv. Iz njega naj bi zvarili okoli 100 l piva. Negovanje rudarskega hmelja ob 120
let starem jašku je dobrodošla popestritev vsebine muzeja, kajti med tradicionalne
življenjske navade rudarjev spada tudi pitje piva (Ob Muzeju premogovništva…, 2009).
Ob vstopu v muzejsko poslopje se obiskovalci odločijo, ali bodo najprej obiskali podzemni
ali površinski del muzeja. Če se najprej odločijo za slednjega, se podajo skozi črno
garderobo.
Ohranjena je takšna, kot so jo zapustili rudarji. V njej so nekoč puščali svoja delovna
oblačila. Služi kot razstavni prostor za razne slikarske, fotografske, kiparske in druge
umetniške razstave (Rudniki in premogovniki v Sloveniji, 2005). V njej se odvijajo tudi
prireditve. Odkar je vodenje muzeja prevzel Stojan Špegel, se kulturno-umetniški dogodki
vrstijo drug za drugim in le s težavo bi naleteli na dan, ko črno garderobo krasijo le stare
rudarske obleke na obešalnikih.
Na prehodu iz črne v belo garderobo je kopalnica, v kateri so rudarji po šihtu s sebe sprali
črnino. Oprema v njej je takšna, kakršno so za seboj pustili po zadnjem tuširanju. Danes
prav tako kot črna garderoba služi za razstavni prostor, je pa tudi izjemno akustična, zato
so zvočni efekti v njej enkratno doživetje.
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V beli garderobi se nahajata stalni zbirki rudarsko stanovanje pred letom 1930 in zbirka
razvoja slovenskega premogovništva od prvih najdb do svetovno znane Velenjske odkopne
metode. S figurami rudarjev v naravni velikosti je nazorno prikazana tradicionalna
prireditev Skok čez kožo, na ogled je tudi multimedijska predstavitev nastanka Zemlje. V
zgornji etaži je prostor, opremljen z moderno multimedijsko opremo. Namenjen je za
najem za organizacijo sestankov, predavanj, predstavitev in za druženju. Prostora je za
približno 60 sedežev. Prezivnica, kjer so nekoč rudarji čakali na spust v podzemeljski svet,
je danes namenjena zboru skupin pred odhodom v podzemlje, ponuja pa tudi izjemen
prostor za koncerte, predstave in predstavitve. Na voljo je tudi sestavljivi oder (Špegel,
2009).
Fotografija 16: Razstava v črni garderobi

Fotografija 17: Umetniška inštalacija v rudarski
kopalnici

Avtorica: Logar, T.

Avtorica: Logar, T.

Razstavni prostori v podzemlju
Obiskovalci vstopnice za v podzemni del muzeja kupijo v sprejemnici, ki je hkrati tudi
prodajalna spominkov in kjer je po končanem ogledu možno kupiti fotografijo, posneto v
jami. Pred odhodom v podzemlje vsak prejme kontrolno markico. Kuharica pripravi
rudarsko malico, vodič pa obiskovalce seznani s potjo v podzemlju ter jim poda pomembne
napotke. Eden najpomembnejših je, da garderobi pustijo vse predmete, ki bi v stiku z
metanom lahko povzročili eksplozijo plina (vžigalniki). Nato se skupaj spustijo po jašku
Škale 157 m v globino z avtentičnim jamskim dvigalom, ki se spušča s hitrostjo štiri metre
na sekundo in v dveh nivojih hkrati prepelje 24 ljudi (Rehar, 2009). Jamski del muzeja je
tematsko razdeljen na dva dela. Prvi je stari zgodovinski del, kjer obiskovalci spoznajo
zgodovino rudarstva; od samih začetkov pred 130 leti do druge svetovne vojne. 16
scenskih postavitev, opremljenih z avdio in video opremo ter lutkami in objekti v naravni
velikosti nazorno prikazujejo delo premogarjev v preteklosti (Merčnik, 2007).
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Fotografija 18: Scena

Vir: Špegel, 2010

Multimedijska predstavitev je na voljo v petih jezikih, in sicer v slovenskem, hrvaškem,
nemškem, angleškem in italijanskem (Špegel, 2010). Po doživetih prikazih z izjemnimi
svetlobnimi, zvočnimi in celo mehanskimi efekti si obiskovalci zaslužijo oddih za rudarsko
malico, ki jo nosijo s seboj, in sicer v jedilnici na globini 180 m pod zemeljskim površjem.
Omeniti je potrebno še, da je kot prva scena v tem delu muzeja 160 m globoko pod
zemeljskim površjem postavljena kapelica Svete Barbare, zavetnice rudarjev. To najgloblje
ležečo kapelico v Sloveniji je moderno zasnoval sodobni slovenski umetnik Rok Poles.
Jamske prostore varuje in krasi od 4. decembra 2006 dalje (Merčnik, 2007).
Po malici sledi ogled novega dela, kjer je prikazan razvoj premogovništva in rudarstva v
Sloveniji po drugi svetovni vojni. Scen z avdio in video posnetki ni več; v rovih so
razstavljeni stroji in naprave, ki so po letu 1950 postopno prihajale v uporabo v Rudniku
lignita Velenje, kot se je imenoval v tistih časih, oziroma v Premogovniku Velenje, kot se
imenuje danes. Zaradi varnosti so vse naprave v nedelujočem stanju, kako izgleda
delovanje, pa si je mogoče ogledati v kratkem filmu na televiziji ob koncu ogleda. Posebna
atrakcija je vožnja z gumijastim trakom (Rehar, 2009). Spremembe pri prehodu iz starega
v novi del muzeja so očitne; dve najizrazitejši sta velikost rovov in podporniki v rovih.
Rovi v novem delu so dovolj veliki, da je vanje mogoče dostavljati stroje in opremo, ki je
potrebna pri samem tehnološkem procesu pridobivanja premoga in vseh drugih
dejavnostih, ki se vzporedno s tem izvajajo v jami. Podporniki pa so v starem delu leseni, v
novem pa so jih v petdesetih letih prejšnjega stoletja začeli nadomeščati z jekleno
podgradnjo. Ogled v podzemlju se konča z vožnjo z akumulatorsko lokomotivo po
najstarejši progi v Velenjskem premogovniku proti jašku Škale, od tam pa z dvigalom na
površje (Rehar, 2009).
Tehnični podatki o muzeju
Celoten obisk muzeja v podzemlju obsega 3 km poti 180 m pod zemljo, 9.000 m²
razstavnih površin, 36 scen (prizorišč), 16 multimedijskih predstavitev, podzemno
jedilnico, vožnjo z jamskim trakom in 700 m dolga vožnjo z jamsko železnico (Rudniki in
premogovniki v Sloveniji, 2005). Obisk traja približno eno uro in 45 minut. Temperaturne
razmere v podzemlju se bistveno ne razlikujejo od zunanjih, pozimi pa se za ugodnejše
počutje turistične rove tudi ogreva. Zunanji del muzeja zavzema 600 m² razstavnih
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površin, 78 panojev, 350 fotografij, skic in diagramov, rudarsko stanovanje iz začetka 20.
stoletja, razstaviščni prostor, rudarsko kantino in sobo prve pomoči (Vodnik po Muzeju
premogovništva Slovenije).
Zagotavljanje varnosti obiskovalcev
Muzej obratuje na podlagi rudarskega projekta RP-117/97IČ in odločbe, ki jo je izdalo
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti leta 1999 in je v skladu s predpisi o varstvu pri delu
in varnosti obiskovalcev ter zajema splošne predpise, odloke, pravilnike, standardne in
normative (vseh skupaj je preko 30), ki so določeni za izvajanje tovrstnih del (Merčnik,
2007). Pred vsakodnevnim obratovanjem muzeja je potrebno opraviti vse predpisane
preglede: pregled izvoznega jaška Škale, pregled muzejskih prostorov pred začetkom
obratovanja, pregled zračenja muzejskih prostorov, pregled muzejskih prostorov po
daljšem premoru obratovanja muzeja (Rehar, 2009). Neposredna varnost obiskovalcev je
zagotovljena z usposobljenimi vodiči, ki neposredno zagotavljajo izvajanje varnosti v
Muzeju (Merčnik, 2007). Obiskovalce seznanijo s pravili muzeja, razdelijo jim zaščitne
čelade in ogrinjala, poskrbijo, da vsi obiskovalci prejmejo rudarsko malico, da kontrolne
markice obesijo na kontrolno tablo ter da predmete, ki jih je prepovedano vnašati v muzej,
pustijo v garderobnih omaricah. Obiskovalce seznanijo s potjo v podzemlje in jih na poti
ves čas tudi budno spremljajo. Vsak vodič ima lahko skupino največ 24 obiskovalcev in
navadno se z njimi podata dva; eden vodi, drugi pa hodi za skupino in spremlja celotno
dogajanje. Vodiči s skupino obiskovalcev ostanejo do tedaj, ko le-ti vrnejo kontrolne
markice in izposojeno opremo. Celotno dogajanje v podzemlju iz nadzornega centra
muzeja ves čas spremlja dežurni muzeja (vodič nadzornik). Njegovo glavno delo je
vodenje in koordiniranje dela vodičev, nadzor dogajanja v jamskem delu muzeja preko
avdio-video sistema in po potrebi komunikacija z vodiči v jami in dežurnim
premogovnika. Sistem mu omogoča, da ves čas vidi, kje v rovu se nahajajo obiskovalci,
nadzira stopnjo prezračenosti, količino določenih plinov in vlage v zraku, temperaturo
zraka in višino nivoja vode pod zemljo. Tako natančen varnostni sistem je vzpostavljen
zato, ker so muzejski rovi povezani s še vedno aktivnimi premogovniškimi rovi. Kot vsi
drugi premogovniki je tudi velenjski opredeljen kot metanska jama. Le del v katerem je
urejen muzej, je opredeljen kot nemetanska jama, kar je osnovna zahteva za to, da se v
njem lahko izvaja turistična dejavnost. Za takšno opredelitev jamči Republiški rudarski
inšpektorat (Rehar, 2009).
Dodatna ponudba
Sprejemnica, kjer obiskovalci kupijo stopnice in prevzamejo markice za v podzemne
prostore, je hkrati tudi prodajalna z bogato ponudbo tipičnih rudarskih spominkov, na voljo
pa je tudi obsežna ponudba knjižnih del. Prodaja spominkov se iz leta v leto povečuje, zato
se ponudba dopolnjuje z novimi različicami le-teh, s knjigami, čipkami, maketami,
majicami in podobnim promocijskim gradivom. Trajen in najbolj pristen spomin na obisk
velenjskega podzemlja je skupinska fotografija, ki jo eden od spremljevalcev vodnika
posname v rudniku in je tedaj, ko se skupina vrne na zemeljsko površje, že mogoče
prevzeti v sprejemnici.
Rovi muzeja imajo poleg prikaza življenja in dela rudarjev še dodatno vlogo. V kapelici sv.
Barbare, ki je s 160 m pod zemeljskim površjem najgloblje ležeča kapelica v Sloveniji, so
gostili že več zlatih, junija 2009 pa se je zgodila tudi prva civilna poroka (Špegel, 2009).
Za zaključene družbe (poroke, sestanke, rojstne dneve, predstavitve, catering pogostitve in
druge posebne priložnosti) je v podzemlju zadnje leto na novo urejen Bergmandelčev
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salon.
Zunanji prostori Muzeja premogovništva Slovenije so nadvse primerni za izvedbo srečanj,
predstavitev in različnih prireditev. Učilnica sprejme 60 udeležencev, osrednji prostor v
prezivnici pa preko 150. Odmevnejše prireditve, ki so se že zgodilev prostorih muzeja:
Extempore 1999, Predstavitev knjige Šaleška jezera, Slavnostna večerja za udeležence
Spar evropskega prvenstva v krosu, Podelitev certifikata kakovosti podjetju ERICo –
Inštitutu za ekološke raziskave, Razstava Dekleta in šola, Praznovanje ob sv. Barbari
zaščitnici rudarjev, kiparska razstava Tomaža Šebreka, pogostitve v Bergmandelčevem
salonu, svečana prireditev ob desetletnici Muzeja premogovništva Slovenije, koncerti,
gledališka predstava Knapovska večerja (Janežič, 2009).
Obiskovalcem je v muzeju na voljo tipična rudarska kantina, kjer so si nekoč rudarji lahko
kupili osvežilno pijačo, žvečilni tobak in nekatera sredstva za osebno higieno. Danes je v
kantini okrepčevalnica (Muzej premogovništva Slovenije. Dodatna ponudba, 2009).
Dobrodošla popestritev že sicer bogate ponudbe je nočni ogled muzeja. S svojimi nastopi
ga od leta 2001 dalje vsak december popestrijo dedek Mraz, Pungartnikov Korl in Pihalni
orkester Premogovnika Velenje (Špegel, 2010).
Za najmlajše se od leta 2007 dalje priložnostno izvajajo Bergmandelčeve delavnice, na
katerih se izdeluje okraske iz voska, premoga in drugih naravnih materialov, mehiške
igrače, risanje Bergmandelcev, barvanje kamenčkov in podobno (Špegel, 2010).
Že štiri leta zapored pa se god zavetnice rudarjev, Svete Barbare, proslavi z brezplačnim
vstopom v Muzej (Špegel, 2010).
Tehnična in naravoslovna dediščina rudnika
Na priporočilo Zavoda za kulturno dediščino Celje je velenjski mestni občinski svet sprejel
sklep, da objekti Starega jaška postanejo kulturni spomenik lokalnega pomena. Po tem aktu
so zaščiteni prevozni jašek s stavbo, v katerem je Muzej premogovništva Slovenije,
strojnica za prevozno napravo in pritličje poslovnega objekta, v katerem so stalne razstave
v Črni in Beli garderobi (Srečno, 2009).
Nagrade, pohvale, priznanja in odlikovanja rudniku
Muzej premogovništva Slovenije je do sedaj prejel že več priznanj; leta 2001 posebno
nagrado Evropskega foruma v tekmovanju za najboljši muzej leta, pa Fordovo nagrado za
ohranjanje naravne in kulturne dediščine, Valvasorjevo priznanje in zlati grb občine
Velenje (Rudniki in premogovniki v Sloveniji, 2005).
Fotografija 19: Jašek Škale
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Avtorica: Logar,T.

Podatki za obiskovalce
Domača spletna stran
Domača spletna stran Muzeja premogovništva Slovenije (http://muzej.rlv.si/slo/index.htm)
je dostopna tudi s strani Premogovnika Velenje (http://www.rlv.si/si/premogovnikvelenje). Poleg slovenske sta na voljo tudi različici v angleškem in nemškem jeziku. Na
domači spletni strani so dostopne vse potrebne osnovne informacije za obiskovalce in
druge aktualne vsebine, ki se ažurno obnavljajo in dopolnjujejo. Stran je interaktivno
zasnovana, opremljena tudi z bogatim foto-materialom.
Lokacija
Muzej se nahaja na območju starega jaška Škale in obsega zunanje in jamske prostore.
»Muzej je del najstarejšega industrijskega območja v Velenju, kjer so leta 1885 začeli s
prvimi odpiralnimi deli pri izvažalnem jašku premogovnika. Leta 1929 so v bližini zgradili
termoelektrarno, ki je bila takrat najpomembnejši energetski objekt Dravske banovine«
(Rudniki in premogovniki v Sloveniji, 2005, str. 139). Do stare elektrarne, pred katero je
velik parkirni prostor za obiskovalce, vodijo skrbno postavljene oznake od prvega križišča
v Velenju dalje. Za uporabnike GPS navigacije so podane tudi koordinate Muzeja: N46
22.344 E15 05.907 (Odkrijte skrivnosti podzemnega sveta. 2009). Na domači spletni
strani je lokacija Muzeja dobro označena, s puščicami pa zaznamovana tudi pot iz smeri
Celje in Slovenj Gradec (Muzej premogovništva Slovenije, 2009).
Povezave z javnim prevozom
Redne avtobusne linije dnevno potekajo v smereh: Šoštanj, Topolšica, Slovenj Gradec,
Celje, Maribor in Ljubljana. Dostop je možen tudi z vlakom; redne dnevne povezave so
vzpostavljene s Celjem (Avtobusna postaja…, 2010). Z železniške ali avtobusne postaje v
Velenju mimo Starega jaška vozi »Lokalec«, brezplačen mestni avtobus (Špegel, 2010).
Obratovalni čas
Muzej je odprt od torka do nedelje od 8.30 do 15. ure, ob ponedeljkih pa je zaprt. Vsak
prvi četrtek v mesecu muzej obratuje od 11.30 do 18.00 ure. Ogled za skupine je mogoč
samo s predhodno najavo oziroma rezervacijo, za posameznike in družine pa je vodenje
organizirano ob 9.00, 12.00 in 15.00 uri, lahko pa se priključijo k že formirani skupini
(Muzej premogovništva Slovenije, 2009).
Cenik
Otroci, dijaki, študentje si podzemlje lahko ogledajo za 6,50 EUR, v programu IEMIC
(Industrijsko-ekološki-muzejsko-izobraževalni center) za 8,50 EUR, vstopnina za
upokojence znaša 7,50 EUR, za odrasle pa 9,00 EUR. V vstopnini je všteta tudi rudarska
malica (kranjska klobasa, kruh in sok ali vegetarijanski obrok), ki jo dobijo vsi obiskovalci.
Obiskovalci podzemnega dela muzeja imajo ogled zbirke slovenskega premogovništva v
beli garderobi vštet v ceno vstopnice, tisti, ki pa si želijo ogledati samo zbirko slovenskega
premogovništva v beli garderobi, za vstopnico za odrasle odštejejo 2,50 EUR, za otroke pa
1,50 EUR. Pod posebnimi pogoji je možno uveljavljati popust pri nakupu vstopnic oziroma
pravico do brezplačnega vstopa v muzej, prav tako pa so določeni tudi pogoji za doplačilo
(Muzej premogovništva Slovenije. Cenik, 2010).
Primernost za obiskovalce s posebnimi potrebami
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Obisk muzeja je namenjen vsem in vsakomur; ne glede na starostne, gibalne, jezikovne ali
druge omejitve. Traso muzeja je možno v celoti opraviti tudi z invalidskimi vozički
(Rehar, 2009). Priporočljivo je, da se obisk posameznika ali skupine s posebnimi
potrebami vnaprej napove. Pogosto skupine varovancev s posebnimi potrebami prihajajo iz
bližnje Topolšice, pa tudi iz Kranja, Kamnika in Ljubljane. Obiskali so ga tudi slepi in
slabovidni (Špegel, 2009). S popolno prilagojenostjo nadzemnih in podzemnih prostorov
muzeja invalidom je velenjski premogovniški muzej edini slovenski podzemni muzej s
tovrstno ponudbo (Rehar, 2009). Strokovno usposobljeno vodstvo se namreč dobro zaveda
pomena muzeja za kulturno in turistično podobo Šaleške doline in cele Slovenije. V
delovanju muzeja so ohranjene stare rudarske vrednote: tovarištvo, solidarnost in pomoč,
ki se izražajo tudi v odnosu do obiskovalcev in poslovnih partnerjev (Rudniki in
premogovniki v Sloveniji, 2005).
Navodila za obiskovalce
Obisk podzemnega dela muzejske zbirke je dovoljen starejšim od sedem let. Obiskovalci
morajo upoštevati nasvete in navodila vodiča, brez katerega ogled podzemlja ni mogoč
(Rudniki in premogovniki v Sloveniji, 2005).
Vodenje
Vodenje poteka v slovenskem, nemškem, angleškem, italijanskem in hrvaškem jeziku
(Rudniki in premogovniki v Sloveniji, 2005). Turistično informacijsko gradivo o Muzeju
je na voljo v slovenskem, hrvaškem, angleškem, nemškem, italijanskem in francoskem
jeziku (Špegel, 2010).
4.3.8. Izobraževalna in povezovalna vloga Muzeja premogovništva Slovenije
Poleg in v sklopu turistične ima turistični rudnik in muzej še druge vloge; povezovalno,
izobraževalno in razvojno. Nekaj primerov je navedenih v nadaljevanju.
Članstvo v Skupnosti muzejev Slovenije
Muzej premogovništva Slovenije je član Skupnosti muzejev Slovenije, ki jih povezuje v
skupnem interesu reševanja izbranih poklicnih in statusnih vprašanj. S svojim delovanjem
predstavlja in promovira 64 slovenskih muzejev in galerij ter preko njih celotno kulturno in
naravno dediščino za katero skrbijo (Skupnost muzejev Slovenije, 2009).
Podzemni muzeji rudarstva v Sloveniji
Podzemni muzeji rudarstva v Sloveniji, rudniki Idrija, Mežica in Velenje, so z združenimi
močmi izdelali in izdali pregledno in poučno karto z najpomembnejšimi informacijami za
svoje obiskovalce v slovenskem, angleškem, nemškem, in italijanskem jeziku (Herlec et
al.).
Transverzala podzemnih muzejev
Leta 2000 je bila ustanovljena transverzala podzemnih muzejev s sedežem v Velenju, ki
združuje idrijski Antonijev rov, turistični rudnik Mežica in velenjski Muzej
premogovništva Slovenije ter tri muzeje iz Avstrije in enega iz Italije, ki so pripravili
program skupnega nastopa na trgu Alpe-Adria, s pomočjo mestne občine Velenje pa so za
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projekt transverzale dobili tudi Pharov prispevek v višini 44.000 EUR. Namen projekta je
spodbuditi kulturno, gospodarsko in turistično sodelovanje med osrednjimi regijami
(Strgar, 2001).
Legendarni podzemni svet
Muzej premogovništva Slovenije in Turistični rudnik Mežica sta skupaj s še štirimi
avstrijskimi sodelavci, Kapniško jamo Obir in Kapniško jamo Grebinj (Griffen) ter dvema
turističnima rudnikoma, Hüttenberg in Terra Mystica, izdala zloženko z naslovom
Legendarni podzemni svet. V njej je atraktivno predstavljeno vsako od šestih podzemnih
doživetij, podani pa so tudi vsi potrebni kontakti in na zemljevid vrisana okvirna lokacija
(Legendarni podzemni svet, brez letnice).
IEMIC
IEMIC – Industrijsko-ekološki-muzejsko-izobraževalni center Velenje deluje v sklopu
Muzeja premogovništva Slovenije. Informacije in rezervacije ekskurzij je moč dobiti pri
gospodu Alešu Dremlu. Programi se odvijajo znotraj naslednjih treh sklopov: ogled
multimedijskega Muzeja premogovništva Slovenije, učna ura o okolju s strokovnjaki
Inštituta za ekološke raziskave ERICo, kjer je možno izbirati med naslednjimi vsebinami:
Sekundarni biotop na premogovniških ugrezninah, Predalpski svet, Gospodarjenje z
odpadki, Vode, Od premoga do električne energije, za konec pa še kosilo v Restavraciji
Jezero ob Velenjskem jezeru (Muzej premogovništva…Izobraževanje, 2009).
ERICo
Inštitut je lociran neposredno poleg muzejskega objekta na Koroški cesti. Zaradi dejavnosti
premogovnika in vplivov na okolje je sodelovanje med inštitutom in Premogovnikom zelo
dobro. Največja dosežka sta vzpostavitev zaprtega krogotoka vode s pepelom iz TEŠ ter
preprečitev izpuščanja izčrpne jamske vode v reko Pako. Osrednja dejavnost inštituta so
različne storitve na okoljskih področjih (ERICo. Storitve, 2009).
Sodelovanje z Muzejem Velenje in Usnjarskim muzejem v Šoštanju
Ob izgradnji novega mesta so v Velenju zaradi želje po ohranjanju kulturne dediščine
ustanovili muzej. Ustanovna listina Muzeja slovenskih premogovnikov je bila podpisana 3.
novembra 1957 z namenom ohranjati in predstavljati zgodovino vseh naših
premogovnikov. Sedež je dobil na Velenjskem gradu Prva urejena zbirka v muzeju je bila
Zbirka slovenskih premogovnikov, ki je bila javnosti predstavljena leta 1966. Danes je v
Muzeju Velenje na ogled 11 stalnih muzejskih in galerijskih zbirk. Poleg zbirk v prostorih
na Velenjskem gradu predstavlja muzej tudi Muzej usnjarstva na Slovenskem, Grilovo
domačijo v Lipju pri Velenju, Kavčnikovo domačijo v Zavodnju nad Šoštanjem, ki je
zaradi svoje dimnične zasnove izjemen kulturni spomenik ljudske arhitekture, ter
spominski sobi v Topolšici in na Graški Gori (Muzej Velenje, 2010). Obiskovalcem
Muzeja Velenje, Usnjarskega muzeja in Muzeja premogovništva Slovenije je na voljo
vstopnica po ugodnejši ceni, ki vključuje ogled Muzeja premogovništva Slovenije in še
enega izmed omenjenih dveh muzejev (Muzej premogovništva Slovenije. Cenik, 2010).
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Sodelovanje s podjetji v Šaleški dolini
Sodelovanje s Premogovnikom Velenje je seveda neizbežno, dobrodošlo pa je tudi
sodelovanje z drugimi velikimi gospodarskimi subjekti v bližini, kot so ERICo, Gorenje in
Termoelektrarna Šoštanj (Rehar, 2009).
4.3.9. Statistika obiskovalcev
Vir letnih in mesečnih statistik, na podlagi katerih so nastali grafični prikazi v nadaljevanju
tega poglavja, so podatki, ki jih za svojo evidenco vodijo v Muzeju premogovništva
Slovenije. V seznamu virov so navedene kot Statistike obiskovalcev Muzeja
premogovništva Slovenije. Avtorica grafičnih prikazov sem sama.
Število obiskovalcev Muzeja premogovništva Slovenije v letih 1999-2009
Podatki o številu obiskovalcev za posamezna leta se beležijo od 3. julija 1999, ko se je
Muzej premogovništva Slovenije odprl za turiste. Na voljo so podatki o številu domačih in
tujih obiskovalcev. V desetih letih in nekaj mesecih je po statističnih podatkih, ki jih vodijo
v rudniku, v turistični del velenjskega podzemlja vstopilo 291.282 obiskovalcev.
Graf prikazuje gibanje števila obiskovalcev v letih obratovanja turističnega rudnika in
muzeja, natančne številske podatke pa vsebujejo preglednice v prilogah (priloga 3).

Graf 13: Število obiskovalcev Muzeja premogovništva Slovenije od 3.7.1999 do 31.12.2009
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Od dne, ko so se odprla vrata podzemnega muzeja, pa vse do leta 2002, se je število
obiskovalcev vsako leto močno povečalo in leta 2002 doseglo višek. Razlog za to je
verjetno ta, da se je za novo turistično atrakcijo tedaj že dobro razvedelo in da je bil edini
konkurent Antonijev rov v nekdanjem rudniku živega srebra v Idriji. Istega leta je bil
dosežen tudi višek domačih obiskovalcev, medtem ko se je število gostov iz tujine z
manjšim padcem leta 2005 povečevalo iz leta v leto in doseglo višek v letu 2006. Leto
2006 je bilo najuspešnejše tudi v naslednjih pogledih: 10. junija 2006 je v enem dnevu
muzej obiskalo rekordno število obiskovalcev, kar 1.504, junij istega leta pa je bil tudi
najdonosnejši mesec v zgodovini poslovanja Muzeja, saj ga je obiskalo kar 5.508
obiskovalcev iz Slovenije in tujine (Merčnik, 2007). Tedaj se je tudi v skupnem trendu in
trendu domačih obiskovalcev pojavil sekundarni višek obiskovalcev. K uspešnim letom
poslovanja Muzeja do leta 2007 so veliko prispevale tudi družabne prireditve v Velenju,
kot so Pikin festival, predvsem pa družabni dogodki za družine, ki so jih pripravljali veliki
trgovski centri. Obiskovalci t.i. »Merkatorijad« in »Sparijad« so si po zabavi z veseljem
privoščili še kanček poučnega in se podali v velenjsko podzemlje. V zadnji letih tovrstnih
dogodkov trgovski centri niso več prirejali, kar se, po besedah g. Stojana Špegla, močno
pozna v statistikah obiskovalcev Muzeja. Po letu 2007 je zabeležen precejšen upad
domačih in nekoliko manj izrazit upad tujih obiskovalcev. Poleg konkurenčnosti v domači
ponudbi turističnih rudnikov in muzejev, ki se je leta 1997 povečala z mežiškim
Podzemljem Pece, je poglaviten krivec za upad obiskovalcev svetovna gospodarska kriza,
v času katere se ljudje najprej odpovejo predvsem življenjsko nepotrebnim stvarem, kamor
sodijo tudi turistični izleti in potovanja.
Mesečne statistike
Za boljšo predstavo grafi prikazujejo triletna povprečja gibanja števila obiskovalcev
Muzeja premogovništva Slovenije po posameznih mesecih. Preglednice s podrobnimi
številkami so v prilogah (priloga 7). Vir podatkov: Statistike obiskovalcev Muzeja
premogovništva Slovenije, 2010. Podatki o številu obiskovalcev v posameznih mesecih
leta 2009 niso bili na razpolago za obdelavo.

Grafi 14-17: Povprečno število obiskovalcev Muzeja premogovništva Slovenije po posameznih mesecih v
izbranih treh zaporednih letih
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Povprečno število obiskovalcev Muzeja premogovništva
Slovenije po posameznih mesecih v letih 1999-2001
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Povprečno število obiskovalcev Muzeja premogovništva
Slovenije po posameznih mesecih v letih 2002-2004
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Povprečno število obiskovalcev Muzeja premogovništva
Slovenije po posameznih mesecih v letih 2005-2007
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Št. obiskovalcev

Število obiskovalcev Muzeja premogovništva Slovenije po mesecih v
letu 2008

Mesec

Izstopajoča meseca po številu obiskovalcev sta bila v prvih šestih letih delovanja Muzeja
oktober in za njim julij, po letu 2006 pa se višek pojavlja v juniju in maju, šele nato sledi
oktober. Skozi vse leto prevladujejo domači obiskovalci, porast obiskovalcev iz tujine je
predvsem v poletnih mesecih in septembra, v času letnih dopustov. Po besedah g. Špegla je
več kot polovica obiskovalcev podzemnega muzeja otrok, predvsem šolskih skupin.
Najmanj obiskovalcev se beleži v zimskih mesecih. Tedaj muzej obišče le peščica tujcev.
4.3.10. Prednosti in slabosti
Stojan Špegel kot največje kvalitete in hkrati prednosti muzeja navaja sledeče: gre za edini
podzemni muzej premogovništva v Sloveniji, v katerem obiskovalci z multivizijsko
dodelanimi scenami na edinstven način doživijo podzemni svet, skozi katerega jih
popeljejo strokovno usposobljeni vodiči. Ogled celotnega muzeja je na voljo tudi
invalidoma na vozičkih (Špegel, 2010). Dodatna ponudba je izjemno pestra, še posebej pa
se je obogatila v zadnjih letih. V prostore, kjer se je nekoč nič koliko mož iz dneva v dan
pripravljalo na boj za svoje preživetje in preživetje svojih družin, so vnesene različne
oblike sodobne umetnosti. Izvedene so nekatere tehnične in organizacijske spremembe ter
projekt prenove in obogatitve muzejske zbirke, delovanje muzeja pa je popestreno s
številnimi prireditvami in z dodatno ponudbo. Izvajajo se marketinške akcije, usmerjene
med določene ciljne skupine in na določena območja Slovenije, ki so se v raziskavah trga
izkazale za t.i. bele lise. Uveden je daljši delovni čas vsak prvi četrtek v mesecu, nov cenik
s ponudbo družinske vstopnice, skupne vstopnice za obisk Muzeja premogovništva
Slovenije in Muzeja na Velenjskem gradu ali Muzeja usnjarstva Šoštanj, na voljo so tudi
vstopnice kot poslovno darilo. V razstavišču Barbara se vsak mesec menjajo razstavljavci
in ta umetniška dela so zanimiva dopolnitev razstave tehničnih dosežkov, eksponatov,
povezanih s premogovništvom. Razstave nastajajo v sodelovanju s Tehniškim muzejem
Slovenije in slovenskimi rudarskimi muzeji (Janežič, 2009). Poleg že omenjene diesel
lokomotive, ki je od leta 1971 do današnjih dni prevažala material in opremo na površini
Premogovnika Velenje in krasi park pred Muzejem, je bila obnovljena tudi lokomotiva, s
katero se prevažajo obiskovalci v jamskem delu muzeja (Muzej premogovništva Slovenije
v Velenju ponovno odprl svoja vrata, 2009). Od jeseni 2009 park pred muzejem krasi tudi
geološki steber (Špegel, 2009). Za dodatno ponudbo je bil v podzemlju urejen
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Bergmandelčev salon, obnove so bili deležni kavarna, audiovizualni pripomočki v jami in
na površini. Za vsa nepozabna doživetja ob obisku Muzeja premogovništva Slovenije se z
njim trudi osem vodičev in dve sodelavki v sprejemnici in muzejski trgovini (Janežič,
2009).
4.3.11. Načrti za prihodnost
Način, kako in s čim pritegniti čim več obiskovalcev v Muzej, je zelo pomembna naloga
pri načrtovanju prihodnosti. Rehar v svojem diplomskem delu (Rehar, 2009) navaja
sledeče:











shranjevanje in arhiviranje in razstava muzealij iz slovenskih rudnikov in
premogovnikov, ki so danes že opuščeni,
ohranjanje in obnavljanje scen v Muzeju premogovništva Slovenije v sodelovanju s
Tehniškim muzejem Slovenije in Muzejem Velenje,
ohranjanje avtentičnih scen,
sodelovanje pri postavitvi muzeja energetike v neposredni bližini,
sodelovanje z upravitelji prireditvenega prostora ob Velenjskem jezeru pri
organizaciji večjih prireditev (v določeni meri to sodelovanje že poteka, lahko pa bi
ga utrdili),
kandidiranje za pridobitev evropskih sredstev za ohranjanje tehnične in kulturne
dediščine,
še večja zastopanost v medijih iz različnih področij,
izgradnja in negovanje blagovne znamke Muzeja premogovništva Slovenije v
sodelovanju s Premogovnikom Velenje,
dodatna predstavitev posameznih delovnih faz v rudarstvu v zunanjih prostorih za
tiste, ki jih še posebej podrobno zanima, kako poteka raziskovanje, odpiranje,
izkoriščanje in zapiranje nahajališča ter vse jamske logistike,
krčenje stroškov dela in racionalizacija obratovanja.

Po besedah vodje muzeja, g. Špegla, pa je glavni poudarek na širitvi dodatne ponudbe
celotnega muzeja, pri čemer kot primere navaja še več razstav, medijsko prisotnost in
namestitev oglasnih tabel. Da se v muzeju trudijo zadovoljiti tudi tuje goste, kaže tudi
podatek, da so muzej v zadnjem letu dni obiskali prebivalci kar 54 držav sveta (10 let
muzeja premogovništva Slovenije, 2009).
Ob večkratnem obisku Muzeja premogovništva Slovenije so se mi porodile nekatere ideje,
ki bodo morda kdaj v prihodnosti koristile pri popestritvi turistične ponudbe:





kot spominke bi prodajali koščke premoga; lahko bi si ga vsak obiskovalec na
določenem mestu v jami odkopal sam,
kot spominke bi prodajali tudi lično izdelane male jamske vozičke, napolnjene s
premogom ali prazne, pivo, obogateno s hmeljem, ki raste za jaškom,
v beli ali črni garderobi bi lahko bila maketa območja, na katerem se oziroma se je
kopal velenjski lignit; vidno bi bilo torej površje, v prerezih pa tudi podzemni rovi
in potek dela v njih (električna inštalacija s premikanjem figur, strojev…),
v prezivnici, kjer obiskovalci čakajo na termin, ko se lahko z vodnikom podajo v
podzemlje, bi bilo na večjem zaslonu zanimivo predvajanje krajšega filma,
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dokumentarca ali oddaje o premogovništvu v Sloveniji, o premogovniku,
domiselne oznake za Stari jašek bi prišleke morale usmerjati že od začetka Velenja,
pristnejša rudarska malica za vegetarijance,
oznaka, ki bi obiskovalce vodila k ogledu hmelja za jaškom
v večjih podzemnih prostorih bi se lahko, enako kot v rudniku Podzemlje Pece,
uredilo »kino pod zemljo«, v katerem bi npr. enkrat tedensko predvajali izbrane
filme…
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4.4. ŠENTANSKI RUDNIK
4.4.1. Uvod
Šentanski rudnik je ena izmed žal prevečkrat pozabljenih turističnih znamenitosti
Slovenije. Le malokdo ve, da se rudnik nahaja v Podljubelju in da so v njem nekoč, tako
kot v Idriji, kopali živosrebrovo rudo. Verjetno je pomen rudarstva v teh krajih zasenčila
tudi obrtna in kasnejša industrijska dejavnost, po kateri je in še danes slovi Tržič. Vest o
zanimivi izletniški točki se zaradi prizadevanja občine Tržič v zadnjih letih hitro širi in
postaja priljubljena tako med šolskimi skupinami kot tudi med posamezniki.

4.4.2. Značilnosti rudišča
Rudnik se nahaja pod površjem jugozahodnega vznožja Begunjščice. Orografsko to
območje pripada Karavankam, ki sodijo v verigo južnih apneniških Alp. Epigenetsko
orudenje z živim srebrom je vezano na spodnje in srednje triasne apnence, ki se nahajajo
med dvema horizontoma skrilavca. Edini rudni mineral je cinabarit, ki zapolnjuje žile in
razpoke temno sivega apnenca in delno svetlejšega dolomitiziranega apnenca in
lapornatega apnenca. Rudonosna plast je dolga 4 km in široka 250 m. Rudna cona je dolga
približno 350 m, debela nekaj deset metrov in poteka v smeri vzhod-zahod (Buser, 1987).

Fotografija 20: Cinabarit

Avtorica: Logar, T.
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Karta 5: Občina Tržič

4.4.3. Zgodovina
Šentanski rudnik je bil že od 16. stoletja dalje eden izmed najpomembnejših objektov v
Podljubeljski dolini. Tako kot rudnik živega srebra v Idriji je bil deležen velike pozornosti;
vanj se je veliko vlagalo, se ga posodabljalo in hkrati koristilo njegovo bogastvo, dokler ni
bilo le-to izčrpano. Cvetoča rudarska dejavnost in rudnik sam pa sta do nedavnega ostala le
del zgodovine Podljubeljske doline, skrite in neznane Slovencem.
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Prve vesti o rudarjenju so iz leta 1557, ko je bil rudnik kameralna last dunajskega dvora, z
njim pa so upravljali različni zakupniki. Leta 1837 so z obratovanjem Šentanskega rudnika
pričeli zasebniki, katerim pa je zmanjkalo denarja in po treh letih so z delom prenehali.
Jeseni leta 1872 pa je z obratovanjem rudnika pričel nadporočnik Friderik Dorotka. 1874 je
bila ustanovljena ilirska živosrebrna rudarska družba, 1875, ko so bili zgrajeni rudarski in
metalurški objekti, pa se je začela redna proizvodnja. Sledil je četrtstoletni razcvet
Šentanskega rudnika, zraslo je rudarsko naselje, kraj je dobil svojo pošto, leta 1880 se
ustanovi Bratovsko skladnico, bolniško in pokojninsko zavarovanje. Rudnik je bil sodoben
in mehaniziran. 1893 je bila v rudnik, istočasno z Idrijo, prvič na slovenskem uvedena
elektrika (Teršič, Gosar, Šajn, 2006). Šentanski rudnik in rudnik živega srebra v Idriji sta
tesno sodelovala in dokler ob Šentanskem rudniku niso postavili žgalnice, so nakopano
rudo prevažali v matično, idrijsko topilnico (Preislinger, 2010).
Rudniška jama se je raztezala od vzhoda proti zahodu v Potočnikovemu grabnu. Avgustov
rov, ki je služil kot servisna proga, je imel ustje v neposredni bližini ceste Tržič-Ljubelj.
Pod nivojem Avgusta je bil najnižji (odvodni) rov Julij, ki je služil za odvodnjavanje
celotnega rudnika. Ostali rovi so bili nad Avgustovim rovom in so tvorili posamezne
odkopne horizonte oziroma obzorja. Od nivoja Julijevega rova do Antonovega je bil strojni
jašek. Antonov rov je služil kot zračni rov. To obzorje je bilo najbolj razvejano, ker je bilo
najbolj bogato z rudo. Vsa obzorja, razen spodnjega, so bila s prečnimi rovi zvezana s
površino. Rovi Alojzij, Jurij, Anton, Jakob in Fridrik so imeli ustje na levem bregu
Potočnikovega potoka. Rov Fridrik je bil glavni izvozni rov za jalovino. Na ploščadi sta
bili skladišči za rudo in oglje, v podaljšku proti Potočnikovemu grabnu sta bili prebiralnica
in topilnica oziroma žgalnica z jaškastimi pečmi za kosovno rudo in s plamensko pečjo ter
stiskalnico in laboratorijem, na koncu vzdolž potoka pa je bilo odlagališče žgalniških
ostankov in jamske jalovine. Medsebojno so bili rovi spojeni z vertikalnimi jaški in
vpadniki. Glavni jašek Jožef je bil globok 155 m in je bil opremljen z izvozno napravo, ki
je bila urejena na vodni pogon. Jašek je imel tri predele: prevozni, strojni in lestveni. Po
njem se je prevažalo rudo na nivo rovov Jakob in Fridrik in po teh do prebiralnice ter v
topilnico. Rudo so izkopavali v etažah, od spodaj navzgor, s pomočjo prečne odkopne
metode. Izkopane prostore so zasipali deloma z jalovino od prebiranja. Separacija je bila
zelo preprosto urejena. Kar so izkopali, so prebirali v drobno in kosovno rudo. Kosovno
rudo so žgali v dveh jaškastih pečeh, medtem ko so drobno in izbrano bogato rudo
predelovali v plamenski peči. Topilnica je zavzemala 430 m2 površine. Sredi zgradbe sta
stali dve jaškasti peči s stolpom, kondenzacijskimi napravami in petimi komorami.
Komore so merile 3,5 × 5,5 m. Zadnji dve, ki sta bili pod zemljo, sta bili nekoliko manjši.
V prizidku je bil prostor za delavce, laboratorij in stiskalnica. Zgradba je imela pet
dimnikov. V zgradbi nasproti topilnice je bila jamomerska pisarna in mizarska delavnica.
Konec osemdesetih let 19. stoletja je bilo v rudniku zaposlenih 75 ljudi, od tega 24 žensk
(Teršič, Gosar, Šajn, 2006).
V letih obratovanja so v rudniku pridobili 180 ton živega srebra, za kar je bilo potrebno
izkopati 60.000 ton rude (Občina Tržič. Odkrijte in doživite…, 2010). Zanimivo pa je, da v
Šentanskem rudniku nikoli niso našli živorodnega živega srebra (Preislinger, 2010).
4.4.4. Razlogi za prenehanje rudarjenja
S 1. januarjem 1902 je bilo delo v rudniku ustavljeno, pravzaprav pa se je končalo že
decembra 1901. Tedaj je bil lastnik rudnika baron Julius Born. 15. januarja 1902 je bil
sprejet sklep o likvidaciji Ilirke živosrebrne združbe. Med prvo svetovno vojno je vojska
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potrebovala velike količine živega srebra, zato se je Avstro-Ogrska vojaška uprava odločila
obnoviti izkop v Šentanskem rudniku. Rudnik naj bi pričel ponovno obratovati leta 1917, a
se to ni zgodilo. Tudi kasnejše raziskave po 2. svetovni vojni so pokazale, da rudišče zaradi
prenizke vsebnosti živega srebra v rudi (0,4 %) ni več perspektivno (Srečnik, 2004).
4.4.5 Zapiralna dela
Posegov v kamnino po podatkih jamarjev, ki skrbijo za urejenost rudnika, ni bilo. Pri
vhodu v Antonov rov so se namestila železna vrata z odprtinami, ki omogočajo netopirjem
in drugim manjšim živalim neoviran vstop v jamo. Ostala zapiralna dela niso bila potrebna.
Vrata v Antonov rov so zaklenjena, ključe pa hranijo v Turistično promocijskem in
informacijskem centru (v nadaljevanju TPIC) Tržič (Dolžan, 2009).
4.4.6. Antonov rov
Danes je rudnik ena izmed znamenitosti Podljubeljske doline, za katero malokdo ve,
marsikdo pa na novo izve in ga z veseljem obišče. V TPIC Tržič so z dejavnostjo vodenih
ogledov v rudnik pričeli leta 1998 (Dolžan, 2009).
Razstavni prostori
Razstavni prostori na površju
Na površini so ob Potočnikovem grabnu vidni ostanki jaškastih žgalnih peči (Srečnik,
2004). Delno sta ohranjeni še dve rudarski hiši (Občina Tržič. Odkrijte in doživite…,
2010). Sicer pa dediščina s časa rudarjenja ni zbrana in obiskovalcem dostopna za ogled na
enem mestu.
Razstavni prostori v podzemlju
Antonov rov z vhodom na višini 819 m je služil kot prezračevalni rov. V. obzorje je bilo
najbolj bogato z rudo in najbolj razvejano, zato je najprimernejše za ogled. V rovih se
pojavlja v navpičnih pasovih po stenah jamsko mleko, ki tvori prevleke cvetačaste oblike
umazano bele barve. Čeprav je bil poleg Idrije Šentanski rudnik prvi elektrificiran rudnik v
Sloveniji, pa je danes obisk mogoč le v soju svetilke (Dolžan, 2009).
Tehnični podatki o muzeju
Celoten jamski sistem je dolg preko pet km in je povsem ohranjen. Ogled dela Antonovega
rova z izhodiščem na Lajbu (nekdanji objekt TGT) traja eno uro in pol (Dolžan, 2009).
Zagotavljanje varnosti obiskovalcev
Stranski rovi in jaški v delu Antonovega rova, ki je namenjen turističnim ogledom, so
zavarovani, vhod v Antonov rov je zaprt in zaklenjen. Ostali vhodi niso zaprti in
zavarovani. Redno se vzdržuje del rudnika, namenjenega ogledu obiskovalcev; ureja se
varovalne ograje, menja talne deske, ipd. V TPIC Tržič se obiskovalci pred odhodom na
izhodišče podzemnega izleta opremijo z zaščitnimi čeladami in čelnimi svetilkami.
Izposoja te opreme je brezplačna.
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Vodniki so usposobljeni v sklopu tečajev za lokalne turistične vodnike, kot je opredeljeno
v Odloku o turističnih vodenjih na ravni turističnega območja občine Tržič. Vodijo lahko
le s potrjeno licenco vodnika. Trenutno je za oglede Šentanskega rudnika na voljo devet
vodnikov (Dolžan, 2009).
Za upravljanje tega naravnega spomenika bi bilo potrebno določiti upravljavca in pripraviti
načrt upravljanja. Slednji bi moral vsebovati tudi razvojne usmeritve, način izvajanja
varstva, rabe in upravljanja zavarovanega (Šentanski rudnik živega srebra, letnica
neznana). V času organiziranih vodenih ogledov se med obiskovalci ni pripetila nobena
nesreča (Dolžan, 2009).

Fotografija 21: Jamsko mleko

Fotografija 22: Sigaste tvorbe na stropu

Avtorica: Logar, T.

Avtorica: Logar, T.

Dodatna ponudba
Rudnik dodatne ponudbe nima, je pa sam del dodatne ponudbe v času prireditve Dnevi
mineralov, fosilov in okolja (v nadaljevanju MINFOS), ki že 36 let poteka v Tržiču.
Osrednje dogajanje prireditve je v Dvorani tržiških olimpijcev, organizirani in brezplačno
vodeni pa so v tem času tudi izleti po okolici; v Šentanski rudnik in Dovžanovo sotesko
(Program prireditve…, 2010) .
Tehnična in naravoslovna dediščina Šentanskega rudnika
Najdišče cinabaritne rude v rudniku Sv. Ana v Podljubelju spada med pomembnejše
naravne vrednote v Sloveniji. Med geološke naravne vrednote sodi zaradi sestave in oblike
zemeljske skorje ter procesov v notranjosti in na njenem površju. Rudnik je nahajališče
rudnega minerala cinabarita. Hkrati je posebnost tudi z vidika zgodovine Zemlje in
evolucije življenja. Je redek, izjemen, ohranjen, znanstveno-raziskovalno pomemben
objekt. Je tudi habitat redkih, verjetno endemičnih vrst jamskih hroščev, kar ga uvršča med
naravne največje zoološke naravne vrednote. S kulturnega vidika pa je pomemben zato, ker
je velik del zgodovine Podljubeljske doline in širše okolice Tržiča povezane z rudarjenjem
v Šentanskem rudniku, danes pa je ena najbolj poznanih krajevnih znamenitosti.
Rudnik cinabarita je od leta 2004 naravna vrednota, določena v Pravilniku o določitvi in
varstvu naravnih vrednot Ur. list RS 111/04. V teku so pogajanja za to, da bi rudnik z
okolico postal naravni spomenik. Naravni spomenik je območje z eno ali več naravnimi
vrednotami, ki imajo izjemno obliko, velikost, vsebino, lego, ali pa so redek primer
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naravne vrednote. Po definiciji Svetovne zveze za varstvo narave gre za zavarovano
območje za varovanje specifičnih naravnih znamenitosti in oblik. Spomenik naj bi imel
spomeniško, znanstveno raziskovalno in izobraževalno namembnost prebivalstva
(Šentanski rudnik živega srebra).

Fotografija 23: Mali podkovnjak

Fotografija 24: Kobilica

Avtor: Krajnc, M.

Avtor: Krajnc, M.

Podatki za obiskovalce
Domača spletna stran
Šentanski rudnik svoje spletne strani nima, mu je pa namenjen prostor na številnih straneh,
ki predstavljajo največjo naravno in kulturno dediščino tržiške občine in Karavank. Temeljit
opis in navodila, kje dobiti več informacij ter se dogovoriti za obisk podzemlja, je na domači
strani občine Tržič (http://www.trzic.si/default.aspx) in podstrani TPIC Tržič.
Lokacija
Šentanski rudnik leži v zaselku Lajb nad Podljubeljem v občini Tržič. Od Tržiča je oddaljen
devet km. Leži pod južnim pobočjem hriba Ostrog ob Potočnikovem grabnu na
jugovzhodnem pobočju Begunjščice. Mimo njega vodi pot od Gostišča Lajb, ki pelje na
planino Preval (Florjančič, 1995).
Povezave z javnim prevozom
Do Tržiča vozi redna avtobusna linija, prav tako pa iz Tržiča v Podljubelj (Avtobusna
postaja…, 2010).
Obratovalni čas
Ogledi rudnika so možni ob predhodni najavi v TPIC Tržič; večje skupine se morajo najaviti
nekaj dni pred načrtovanim obiskom, individualni obiskovalci pa vsaj uro prej (Dolžan,
2009).
Cenik
Cena obiska za otroke, študente in dijake znaša 2,00, za odrasle 2,75 EUR (Dolžan, 2009).

Primernost za obiskovalce s posebnimi potrebami
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Za obiskovalce s posebnimi potrebami ogled ni primeren, saj je potrebno do vhoda v rudnik
opraviti kratek vzpon po gozdni poti. Obisk je primeren le za fizično pripravljene osebe brez
motenj v gibalnih sposobnostih (Dolžan, 2009).
Navodila za obiskovalce
Obiskovalci se morajo natančno držati navodil osebja v TIPC Tržič in vodnika. V rudnik ne
smejo osebe, ki se bojijo zaprtih in tesnih prostorov ali osebe pod vplivom drugih omamnih
substanc (Dolžan, 2009).
Vodenje
Vodenje poteka ne glede na število obiskovalcev; vodi se lahko tudi posameznika,
najprimernejše število pa je pet obiskovalcev naenkrat. Največje število udeležencev, ki se
smejo v podzemlje podati naenkrat, je 20. Sprehod po Antonovem rovu poteka v enem
horizontu, gre le za hojo, plezanja in vzpenjanja po lestvah ali stopnicah ni. Vodenje v tujih
jezikih je možno, čeprav se za ogled odloči zelo malo tujih gostov. Vodenje po potrebi
poteka v angleškem, nemškem ali francoskem jeziku (Dolžan, 2009).
4.4.7. Izobraževalna in povezovalna vloga
Šentanski rudnik vedno pogosteje obiskujejo šolske skupine v sklopu svojih izobraževalnih
programov. Za ogled se odločajo predvsem osnovne in srednje šole, kot so: OŠ Tržič, OŠ
Bistrica, OŠ Kolezija, OŠ Poljane Ljubljana, OŠ Radenci, Šolski center Velenje, Škofijska
gimnazija Vipava, Tehniški športni center Kranj, gimnazija Želimlje, Waldorfska šola. Vse
več povpraševanja pa je s strani različnih društev (planinska, športna…).
Največjega obiska hkrati je rudnik deležen v času MINFOS-a, ko je do Lajba in v
Dovžanovo sotesko organiziran brezplačen avtobusni prevoz in ogled za vse obiskovalce
MINFOS-a izpred Dvorane tržiških olimpijcev.
Preglednica 2: Število obiskovalcev na leto in v času MINFOS-a
Leto

Št. obiskovalcev

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

19
225
142
148
327
486
336

Število in odstotek obiskovalcev času
MINFOS-a
180 (80%)

164 (50%)
138 (28,4%)
195 (58%)

Vir: Dolžan, 2010

4.4.8. Statistika obiskovalcev
Vir letnih in mesečnih statistik, na podlagi katerih so nastali grafični prikazi v nadaljevanju
tega poglavja, so podatki, ki jih za svojo evidenco vodijo v TPIC Tržič. V seznamu virov so
navedene kot Statistike obiskovalcev Antonovega rova. Avtorica grafičnega prikaza sem
sama.
Število obiskovalcev Antonovega rova v letih 2003-2009
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Podatki o številu obiskovalcev za posamezna leta se beležijo od leta 1998, ko se je del V.
obzorja, del Antonovega rova, odprl za turiste. Na voljo so podatki o številu obiskovalcev
skupaj, brez posameznih kategorij, od leta 2003 dalje.
Graf 18: Število obiskovalcev Antonovega rova od 2003 do 31.12.2009
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Vir: Statistike obiskovalcev Antonovega rova, 2010

Iz grafikona je razvidno, da se od leta 2003 število obiskovalcev z izjemo upada v letu 2004
neprestano povečuje. Enako kot vsi ostali turistični rudniki v Sloveniji tudi Šentanski rov
leta 2009 beleži rahel upad števila obiskovalcev zaradi splošne gospodarske situacije v
svetu. Razlog za načeloma vsakoletno porast števila obiskovalcev je predvsem ta, da ljudje
za Šentanski rudnik večinoma ne vedo in se ob spoznanju, kje je in kaj ponuja na ogled,
navadno hitro odločijo za obisk. Največ obiskovalcev pa, kot že omenjeno, predstavljajo
šolske skupine otrok, ki imajo srečo, da jih njihovi mentorji spodbujajo k spoznavanju skoraj
pozabljenih zakladov Slovenije.
Mesečne statistike
Za boljšo predstavo graf prikazuje triletna povprečja gibanja števila obiskovalcev v
Antonovem rovu po posameznih mesecih. Preglednica s podrobnimi številkami je v prilogah
(priloga 8).
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Graf 19: Povprečno število obiskovalcev Antonovega rova po posameznih mesecih v izbranih treh zaporednih
letih

Vir: Statistike obiskovalcev Antonovega rova, 2010

Razvidno je, da je obiskovalcev rudnika izrazito največ v maju. Poglaviten razlog za to je
MINFOS, ki se vsako leto odvija maja in tedaj se v Antonovem rovu zvrsti največ
obiskovalcev (preglednica 1). Drugotnega pomena pa so tudi šolske skupine, ki maja in
junija ter ob začetku šolskega leta septembra najpogosteje prirejajo naravoslovne dneve, za
obisk rudnika pa sta privlačna tudi april in oktober. Visok obisk v poletnih mesecih je
pripisati predvsem višku turistične sezone, skromen obisk v zimskih, poznih jesenskih in
zgodnjih spomladanskih mesecih pa splošno pojmovanim manj ugodnim razmeram za
tovrstne aktivnosti v naravi.
4.4.9. Prednosti in slabosti
Na TPIC kot največjo prednost Šentanskega rudnika vidijo bogato zgodovino in pomembno
vlogo tega rudnika, ki jo je treba le še na pravi način promovirati in ponujati vedoželjnim
obiskovalcem. Največja ovira pa je pomanjkanje sredstev, da bi se rudnik bolje priredilo za
turistične oglede (Dolžan, 2009).
Kot veliko prednost Šentanskega rudnika vidim lego; Podljubeljska dolina je namreč dobro
obiskana, saj je izhodišče tako za družinske izlete kot tudi za planinske in gorske ture,
obiskovalce privlačijo tudi bogata kulturna dediščina in tradicionalne prireditve v Tržiču.
Prednost je tudi ta, da je rudnik med Slovenci in tujimi obiskovalci naše dežele slabo poznan
in ima še velik potencial za razvoj in trženje svojih skrivnosti med veliko konkurenco na
domačem trgu. Enostaven je tudi dostop do rudnika, čas vodenja je prilagojen napovedanim
obiskovalcem, potrebno opremo zagotovi TPIC Tržič, prav tako pa ni potrebna nobena
dodatna oprema, posebna obutev ali obleka, saj je obisk rudnika tehnično popolnoma

92

nezahteven. Tudi cena ogleda je le simbolična. Obisk poleg samega ogleda rova razkrije še
delček skrivnostne zgodovine Podljubeljske doline.
Med slabosti pa bi lahko uvrstila prešibko udejstvovanje za vzpon med konkurenco
slovenskih turističnih ponudnikov, premalo promocije in zato preslaba prepoznavnost v
širšem slovenskem prostoru, premalo poudarka na nezanemarljivih zgodovinskih dejstvih.
Gradiva o Šentanskem rudniku je vsekakor premalo, da bi ga poznale širše množice, hkrati
pa je bil in še vedno je s strani večine izobraževalnih ustanov po krivici zanemarjen. Moteče
je morda tudi dejstvo, da se je potrebno za ogled rudnika predhodno dogovoriti v TPIC,
česar marsikdo ne ve, tisti pa, ki za znamenitost izve šele na TPIC, pa mora na prihod
vodnika počakati.
4.4.10. Načrti za prihodnost
V prihodnje se namerava osebje TPIC-a še bolj truditi za promocijo rudnika in ga ponuditi
na ogled še več izobraževalnim ustanovam, še bolj kot to pa se namerava podati v
promocijo, ki bi v rudnik privabila več odraslih obiskovalcev, tako posameznikov kot tudi
skupin; zelo zaželeno tudi tujcev. Izjemna priložnost za to so turistični sejmi doma in v
tujini, ki se jih je in se jih tudi bo udeleževala občina kot samostojna ali pa v okviru
turistične ponudbe Slovenije (Dolžan, 2009).
Dobrodošlo bi bilo tudi vse gradivo o rudniku, pisne vire in druge ostanke nekdanje
dejavnosti, zbrati in predstaviti na enem kraju. Potrebno bi bilo postaviti več oznak, več
informacijskih gradiv in tabel, saj bi s tem k obisku rudnika pritegnili marsikaterega
tranzitnega obiskovalca Tržiške pokrajine.
Porodila se mi je tudi ideja, da se v zgodovinskih virih in ljudskem izročilu najde kakšno
zanimivo povest o rudniku in se ga Slovencem predstavi tudi skozi mit, povest ali bajko.
Dobrodošla popestritev bi bila tudi animacija, kratek film, dokumentarec ali multimedijska
predstavitev dela v rudniku nekoč. Za tiste, željne večjih avantur, bi v rudniku lahko
pripravili tekmovanja kombiniranih športnih panog; od teka do spuščanja po vrvi, za kar
rudniški jaški ponujajo enkratno priložnost, orientacije. Del rovov bi bil lahko ustrezno
prilagojen in namenjen izvajanju vrhunskih programov za nego in sprostitev telesa in duha v
neobičajnem ambientu – pod zemljo, kar bi bila v slovenskem prostoru velika inovacija.
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4.5. POVZETEK
Naj na kratko povzamem dejstva in ugotovitve ob proučevanju analize stanja: Vsi štirje
slovenski turistični rudniki se nahajajo v pokrajinah, ki se jih še dandanes oklepa sloves
degradiranih območij. Z izjemo Velenja so, ob zaprtju rudnikov zaradi nerentabilnega
poslovanja in razmer na svetovnem trgu, izgubile vsakršno privlačnost, celo kot delovno
okolje. A pojavile so se nove možnosti za razvoj drugih privlačnosti teh pokrajin; predvsem
turistične. Na podlagi bogate rudarske zgodovine so obravnavani rudniki razvili turistično
dejavnost vsak v okviru svojih do sedaj največjih zmožnosti na podlagi naravnih in
družbenih potencialov. Njihova turistična vloga pa je, kljub močnim prizadevanjem in
velikopoteznim spremembam v smislu širjenja in dopolnjevanja atraktivne ponudbe
prešibka, kar se izraža v preskromnem obisku tako samih turističnih rudnikov kot tudi
pokrajin, v katerih se rudniki nahajajo. Poleg oziroma v sklopu turistične vloge rudnikov se
krepijo še njihove povezovalna, izobraževalna in razvojna vloga, kar se že odraža na širšem
območju, ne le na ravni občin, kjer se objekti nahajajo.
Največ truda v razvoj turizma na podlagi rudarske tradicije vlagata mežiško Podzemlje Pece
in idrijski Antonijev rov. Slednja turistična rudnika sta namreč vsak na svojem območju
temelja in gonilni sili turističnega razvoja. Snujeta lastne projekte ter se hkrati vključujeta v
številne nacionalne, evropske in svetovne projekte. Muzej premogovništva Slovenije svojo
turistično vlogo izpopolnjuje na ožjem, predvsem državnem nivoju. Z izjemo Šentanskega
rudnika, ki se v turistične, razvojne in druge projekte vključuje le pasivno (kot ena izmed
turističnih, naravnih in kulturnih znamenitosti v občini), turistični rudniki medsebojno tudi
sodelujejo, kar je zaslediti predvsem v promocijskem gradivu. Še vedno pa je to sodelovanje
in povezovanje z ostalimi obstoječimi in potencialnimi turističnimi ponudniki v okolici
prešibko za uspešen razvoj turizma na občinski in regionalni ravni.
Do prave veljave bodo omenjene vloge slovenskih turističnih rudnikov torej prišle tedaj, ko
bodo občine in regije, v katerih se rudniki nahajajo, v večji meri kot danes prilagojene
potrebam uspešnega razvoja turizma in ko bodo svojo ponudbo uspešno in prodorno tudi
promovirale. Za vzpostavitev in izpopolnitev turistične ponudbe in infrastrukture bo
potrebnega še nekaj časa in veliko vloženega truda, saj se perspektivnejše možnosti za
napredek ponujajo šele v zadnjem desetletju. Največja vrzel se kaže v ponudbi nastanitvenih
zmogljivosti na ravni občin in pokrajin. Ponudba je preskromna in premalo pestra.
Zadovoljevati bi morala tako potrebe najprestižnejših gostov kot tudi najbolj preprostih,
željnih taborjenja, in sicer ne glede na število prišlekov. Ob tem bi bilo potrebno dopolniti,
razširiti in izpopolniti tudi gostinsko ponudbo, organizirano ponudbo vodenih športnih
aktivnosti, vodenih ogledov lokalnih znamenitosti, vodeno spoznavanje tamkajšnjih
običajev in kulinaričnih doživetij, ponudbo objektov s poudarkom na negi, zdravju in
sprostitvi, ponudbo otrokom namenjenih tematskih animacijskih programov, ponudbo
izobraževalnih vsebin in podobno. Znamenitosti, vrednih ogleda, in možnosti za preživljanje
prostega časa je na vseh obravnavanih območjih obilo, a zaradi šibke promocije in
pomanjkljive organizacije zanje ve le malo ljudi, obiščejo pa jih le nekateri izmed tistih, ki
samoiniciativno obiskujejo turistično manj oblegane lepote Slovenije.
Predhodno omenjenim potrebam za uspešen razvoj turizma najbolj zadošča Velenje, saj gre
za peto po številu prebivalcev največje mesto v Sloveniji z najbolje razvito turistično
ponudbo in infrastrukturo med vsemi štirimi obravnavanimi kraji. Zaradi značaja
industrijsko in rudarsko še vedno aktivnega mesta pa je kljub prizadevanjem in usmeritvam
razvoja po načelih trajnostnega razvoja s poudarkom na izboljšanju bivanjskih razmer in
možnosti za preživljanje prostega časa lokalnega prebivalstva, obiskovalcev in turistov,
manj privlačno za počitnikovanje, kot bi bila, ob izpolnjevanju omenjenih pogojev za
uspešen razvoj turizma, ostala tri obravnavana območja.
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Kljub temu pa je potrebno še enkrat poudariti, da imajo vsi turistični rudniki in pokrajine, v
katerih se nahajajo, še obilo neizkoriščenih turističnih razvojnih potencialov.
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5. SKUPNA STATISTIKA OBISKOVALCEV V TURISTIČNIH
RUDNIKIH SLOVENIJE
Celovit pogled na to, kako se je v posameznih letih obratovanja rudnikov spreminjalo
skupno število njihovih obiskovalcev, prikazujeta spodnja preglednica in grafikon.

Preglednica 3: Število obiskovalcev v turističnih rudnikih Slovenije od leta začetka delovanja posameznega
turističnega rudnika do 31.12.2009

LETO

ANTONIJEV
ROV

PODZEMLJE
PECE-z jamskim
vlakcem

PODZEMLJE
PECE-kolesarji

PODZEMLJE
PECE-skupaj

MUZEJ
PREMOGOVNIŠTVA
SLOVENIJE

ŠENTANSKI
RUDNIK

1994

6321

1995

20282

1996

25383

1997

30153

8650

8650

1998

26831

13402

13402

1999

25257

14391

14391

11576

2000

25921

14777

14777

24217

2001

23102

13379

13379

26677

2002

23026

17036

473

17509

31756

2003

20699

17086

1007

18093

29512

19

2004

20724

17875

1616

19491

28488

225

2005

13774

17388

1874

19262

28879

142

2006

16916

17174

1690

18864

29702

148

2007

17726

18612

2471

21083

29274

327

2008

16000

17047

2053

19100

25787

486

2009

14573

13340

2028

15368

25401

336

SKPAJ

326688

200157

13212

213369

291269

1683

Vir: Statistike obiskovalcev Antonijevega rova, 2010, Statistike obiskovalcev Antonovega rova, 2010,
Statistike obiskovalcev Muzeja premogovništva Slovenije, 2010, Statistike obiskovalcev Podzemlja Pece, 2010

96

Graf 20: Skupno število obiskovalcev v vsakem od slovenskih turističnih rudnikov po posameznih letih

Vir: Statistike obiskovalcev Antonijevega rova, 2010, Statistike obiskovalcev Antonovega rova, 2010,
Statistike obiskovalcev Muzeja premogovništva Slovenije, 2010, Statistike obiskovalcev Podzemlja Pece, 2010

Preglednica vsebuje še podrobnejše podatke o številu obiskovalcev Podzemlja Pece; loči
namreč še med obiskovalci, ki so turistični rudnik obiskali z jamskim vlakcem in med
tistimi, ki so se skozi Peco podali s kolesi. A na tem mestu je uporabnejši podatek za skupno
število obiskovalcev rudnika.
Opazno je, da je število obiskovalcev Antonijevega rova v Idriji, ki je prvi začel izvajati
turistično dejavnost v svojih opuščenih rovih, skokovito upadlo po tem, ko je svoja vrata leta
1997 turistom odprl mežiški rudnik svinca in cinka. Dodatna konkurenca z leta 1999
ustanovljenim Muzejem premogovništva Slovenije v Velenju je botrovala, da je višek
obiskovalcev Antonijevega rova v Idriji zabeležen leta 1996, od tedaj dalje pa z manjšimi
odstopanji v pozitivno smer v posameznih letih beleži upad svojih obiskovalcev; še posebej
po letu 2007, ko je zaradi konkurence ostalih dveh slovenskih turističnih rudnikov in
svetovne gospodarske krize zabeleženo število obiskovalcev najnižje v času obratovanja
Antonijevega rova v turistične namene (izjema je začetno leto 1999, ko je bil rudnik za
obiskovalce odprt le slabe pol leta).
Krivulja, ki ponazarja spreminjanje števila obiskovalcev v Podzemlju Pece v posameznih
letih je v začetnih letih obratovanja turističnega rudnika manj strma kot krivulji, ki
ponazarjata rast števila obiskovalcev v prvih letih obratovanja ostalih dveh slovenskih
turističnih rudnikov. Vendar pa Podzemlje Pece z izjemo leta 2001 in 2006 beleži
konstantno povečevanje letnega števila obiskovalcev. V veliki meri je k takšnemu trendu
doprinesla novost – kolesarjenje po jamskih rovih skozi Peco, ki se je pričela izvajati leta
2002; ravno v letu po tem, ko je rudnik zabeležil prvi upad svojih obiskovalcev. Kot je
razvidno iz zgornje preglednice in grafikona, se število kolesarske avanture željnih iz leta v
leto povečuje. Kljub temu pa tudi v Podzemlju Pece po letu 2007, ko je bil dosežen višek
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obiska, beležijo strm upad števila obiskovalcev, za kar so v največji meri krive razmere v
svetovnem gospodarstvu.
Leta 1999 se je v bitko s konkurenco podal še Muzej premogovništva Slovenije. Do
vključno leta 2002 je število obiskovalcev v njem skokovito naraščalo. Razlogi za to so
predvsem inovativen pristop k prikazu premogovniške dejavnosti in večja turistična
zanimivost na območju, kjer so že bile razvite nekatere druge vrste turizma: poslovni,
kongresni, športni, kulturni, znanstveni, zdraviliški in drugi. Po doseženem višku v
omenjenem letu je število obiskovalcev nekoliko upadlo, se leta 2006 malenkostno povečalo
glede na prejšnja tri leta, od leta 2007 pa so bili usoda in razlogi zanjo enaki kot pri
predhodno omenjenih dveh turističnih rudnikih.
Zanimiva izjema pa je Šentanski rudnik. Sicer se število obiskovalcev v njem ne more meriti
v konkurenci ostalih treh, očitno pa javnost pritegne prav s svojo skrivnostnostjo. Od leta
2003 dalje, odkar je del tega rudnika, Antonov rov, na voljo za ogled, ga je vsako leto
obiskalo več ljudi. Obisk v letu 2009 je glede na leto poprej sicer rahlo upadel, a je bil še
vedno višji kot v letu 2007. To kaže na dobrodošlo, a žal premalo poznano osvežitev v
ponudbi slovenskega podzemnega turizma, ki je cenovno dostopna prav vsakomur.
Za primerjavo velja omeniti število obiskovalcev izbranih turističnih znamenitosti.
V letu 2008 so v Postojnski jami zabeležili 548.424 obiskovalcev, v Škocjanskih jamah
100.299, na Blejskem gradu/otoku 221.230, v Tehniškem muzeju Bistra 43.028, na
Sečoveljskih solinah pa 23.147 (Obiskanost izbranih…, 2010). Opazno je, da so vse
znamenitosti, z izjemo Sečoveljskih solin, precej bolje obiskane kot turistični rudniki; na
primer, Postojnsko jamo, najbolje obiskano turistično znamenitost Slovenije, je v letu 2008
obiskalo preko 20-krat več obiskovalcev kot najbolje obiskani turistični rudnik, Muzej
premogovništva Slovenije v Velenju. Razlogov za tako velike razlike med obiskovalci
turističnih rudnikov in obiskovalci izbranih znamenitosti je sicer več, menim pa, da so
najpomembnejši naslednji:





omenjene turistične atrakcije niso vezane na gospodarsko dejavnost, ki je negativno
vplivala (oziroma še vpliva) na okolje,
imajo že dolgo tradicijo turističnih znamenitosti (z izjemo Sečoveljskih solin, kar se
pozna tudi na številu njihovih obiskovalcev),
njihova promocija v Sloveniji, Evropi in svetu je prodorna, široko zastavljena in
uspešna,
v zavesti Slovencev in tujcev so to turistične destinacije in znamenitosti (rudarski
revirji pa, kljub velikim spremembam, v zavesti številnih ostajajo turistično
neatraktivna območja).

Osebno kot razvojne potenciale in s tem možnost za povečanje zanimanja za obisk v
slovenskih turističnih rudnikih vidim še:



sodobne interaktivno opremljene prostore v podzemlju ali v nadzemnih rudarskih
objektih, kjer bi se bilo mogoče individualno še globlje seznaniti z rudarstvom na
posameznem območju in z rudarskim življenjem skozi desetletja in stoletja,
večjo medsebojno promocijo v rudnikih, kombinirano vstopnico za vse štiri
slovenske turistične rudnike po ugodnejši ceni (lahko celo v povezavi z avstrijskimi
ponudniki tovrstnega turizma) in skupno promocijo v visoko konkurenčnem
evropskem in svetovnem prostoru,
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promocijo v ostalih turistično-informacijskih centrih v najbolj turistično obiskanih
krajih v Sloveniji (Portorož, Piran, Ljubljana, Bled, slovenska zdravilišča in terme,
Lipica, letališče Jožeta Pučnika, predvsem pa v Postojnski in Škocjanskih jamah itd.
udarnejšo skupno promocijo turističnih rudnikov Slovenije in pokrajin, v katerih se
nahajajo, v evropskem in svetovnem prostoru,
večjo vključenost lokalnega prebivalstva v turistično ponudbo nekdanjih rudarskih
območij,
širše kot le regionalno odmevne akcije in prireditve v turističnih rudnikih z namenom
lastne promocije predvsem na domačih tleh; na primer: orientacijska tekmovanja v
podzemlju v vseh omenjenih rudnikih, promocija tradicionalne rudarske kulinarike v
rovih, tematske likovne razstave v podzemlju ipd.
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6. ANKETNA RAZISKAVA
6.1. METODOLOGIJA SESTAVLJANJA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA
Vprašalnik sem sestavila sama na podlagi tega, kar me je za izpolnitev zastavljenega
namena, ciljev in hipotez pravzaprav zanimalo poleg teoretičnih osnov – kako dobro
obiskovalci podzemnih muzejev poznajo turistično vlogo vseh slovenskih rudnikov in kako
so z obiskom rudnika, ki so ga obiskali, zadovoljni.
Na voljo so bile različice v treh jezikih: slovenskem, angleškem in nemškem. V kratkem
vprašalniku zaprtega formata na eni A4 strani sem z 11 vprašanji želela pridobiti sledeče
podatke:













Starost obiskovalcev (leta sem uvrstila v eno izmed treh določenih kategorij; v prvo
stare od petega do 30. leta, v drugo stare med 31 in 65 let, v tretjo pa starejše od 66
let. Razlog za izbor teh kategorij je: obiskovalci do 30. leta starosti so večinoma tisti,
ki turistične znamenitosti obiskujejo sami, v šolskih skupinah, s starši ali partnerji in
v veliki večini še nimajo svojih otrok, kar pomeni, da se za obisk podzemne
dogodivščine odločajo predvsem zaradi lastnega interesa ali pod okriljem
izobraževalnih ustanov. V kategoriji od 31. do 60. leta prevladujejo delovno aktivni
obiskovalci. Delež tistih, ki se za obisk podzemlja odločijo zaradi otrok, je v tej
starostni skupini največji. Obiskovalci, stari preko 65 let pa so večinoma že
upokojeni, za obisk podzemlja se odločajo predvsem po lastni želji. Verjetnost, da
imajo katero izmed zdravstvenih težav, zaradi katere se v rudnik ne morejo podati, s
starostjo narašča.
Kraj bivanja (s tem sem dobila vpogled v to, iz katerih statističnih regij Slovenije je
obiskovalcev v poletnih mesecih največ oziroma z drugimi besedami kako močno
privlačnost ima posamezen turistični rudnik in do kje seže; pri tujih gostih pa sem
upoštevala nacionalno pripadnost, ki je dala sicer grobo predstavo o tem, kako daleč
v svet seže vest o posameznem turističnem rudniku v Sloveniji, kako močan vpliv
ima promocija posameznega turističnega rudnika in kako močna je privlačnost
vsakega izmed njih za obiskovalce Slovenije).
Morebitno spremstvo (zanimalo me je, če in s kom je udeleženec v raziskavi obiskal
rudnik; na voljo je bilo pet odgovorov, možno pa jih je bilo obkrožiti tudi več).
Razloge za obisk (tudi tu je bilo med petimi ponujenimi mogoče obkrožiti več
odgovorov oziroma dodati svojega).
Ali je udeleženec v raziskavi že kdaj obiskal rudnik, v katerem je vprašalnik
izpolnjeval (odgovorov na to vprašanje nisem mogla vključiti v interpretacijo
rezultatov, ker je bilo vprašanje očitno dvoumno zastavljeno).
Poznavanje še katerega drugega slovenskega turističnega rudnika (in tiste, ki so se
odločili za pritrdilen odgovor, sem povprašala še po tem, katerega poznajo).
Predhodni obisk katerega drugega slovenskega turističnega rudnika; če ja, katerega.
Vtise po ogledu rudnika, kakšno je zadovoljstvo z vodenjem in organizacijo obiska
in kakšno je zadovoljstvo s ceno ogleda glede na doživetje (v vseh treh vprašanjih je
šlo za obkroževanje številke od 1 do 5; 1 pomeni najmanjše, 5 pa največje
zadovoljstvo).
Komentar (ki ga je vsak lahko prosto oblikoval, odgovore pa sem razvrstila v tri
kategorije, in sicer »pohvala«, »predlogi« in »graja«).
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6.2. IZVEDBA
V poletnih mesecih (julij, avgust, september) sem ob pomoči in sodelovanju osebja v
slovenskih turističnih rudnikih v Idriji, Mežici in Velenju (Muzej premogovništva Slovenije
v nadaljevanju označujem s kratico »MPS«) izvedla raziskavo z vprašalniki med obiskovalci
omenjenih podzemnih muzejev. V TPIC Tržič, ki upravlja s Šentanskim rudnikom in
organizira vodenje vanj, sem jih prav tako dostavila, a nisem od tam prejela nobenega
izpolnjenega vprašalnika. Po preteku nekaj mesecev sem izpolnjene vprašalnike prevzela in
jih analizirala.

6.3. REZULTATI
Rezultati vprašalnikov so pojasnjeni in grafično prikazani v nadaljevanju. Grafični prikazi so
moje delo. Primer vprašalnika se nahaja v prilogi 9
V raziskavo je bilo vključenih skupaj 214 obiskovalcev slovenskih podzemnih muzejev; 142
domačih in 72 iz tujine.

Graf 21: Prikaz porekla obiskovalcev, vključenih v raziskavo
OBISKOVALCI, VKLJUČENI V RAZISKAVO
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V Antonijevem rovu se je izpolnjevanja vprašalnikov lotilo 24 Slovencev in 49 tujcev, v
MPS 39 domačih in 14 tujih obiskovalcev, v mežiškem rudniku pa 79 domačih in devet tujih
obiskovalcev.
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Graf 22: Starostna struktura domačih obiskovalcev, vključenih v raziskavo v vsakem od vsakem od slovenskih
turističnih rudnikov

Prvi grafikon prikazuje starostno strukturo domačih gostov. Prevladovali so pripadniki
starostne skupine od 30 do 65 let. Za Muzej premogovništva Slovenije se je tudi pri
izpolnjevanju vprašalnikov izkazalo, da več kot polovico obiskovalcev predstavljajo otroci
in mladi do 30. leta starosti. V omenjenem turističnem rudniku so zabeležili tudi obiskovalce
najvišje starostne kategorije.

Graf 23: Starostna struktura obiskovalcev iz tujine, vključenih v raziskavo v vsakem od vsakem od slovenskih
turističnih rudnikov

Takšna pa je bila starostna struktura tujih obiskovalcev slovenskih turističnih rudnikov. V
Antonijevem rovu lahko sklepamo na prevlado najmlajših gostov v poletnih mesecih, v
velenjskem podzemlju kaže na enako število otrok in odraslih, Podzemlje Pece pa so
obiskali izključno starejši; pripadniki srednje starostne skupine in dva obiskovalca, starejša
od 65 let.
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Graf 24: Regionalna pripadnost domačih obiskovalcev, vključenih v raziskavo v vseh treh slovenskih
turističnih rudnikih

Glede na regionalno pripadnost med domačimi anketiranci je opaziti, da je bila struktura
obiskovalcev najmanj pestra v Antonijevem rovu, v preostalih dveh pa so zastopane vse
razen ene statistične regije; v MPS ni bilo nobenega predstavnika Koroške statistične regije,
v Podzemlju Pece pa predstavnika Spodnjesavske statistične regije. V Antonijevem rovu in
MPS je na podlagi izpolnjenih vprašalnikov zaznati prevlado gostov iz domače statistične
regije. Ob tem velja opozoriti, da so rezultati lahko tudi posledica tega, da se je v raziskavo
vključil kdo od zaposlenih ali zunanjih sodelavcev, in da zato statistika kaže na prevladujoči
deleč obiskovalcev iz dotične regije, kjer se nahaja rudnik. Podzemlje Pece je bilo bolj kot
za domače privlačno za predstavnike iz Osrednjeslovenske statistične regije.

103

Graf 25: Državljanska pripadnost tujih obiskovalcev, vključenih v raziskavo v vseh treh slovenskih turističnih
rudnikih

V nasprotju s predhodnim prikazom pa je struktura tujih obiskovalcev v slovenskih
turističnih rudnikih najbolj pestra v Antonijevem rovu, kjer je zastopanih kar 12 držav s
celega sveta. Po raznolikosti sledi MPS s predstavniki iz 10 evropskih držav, nacionalno
najmanj pestra pa je struktura obiskovalcev Podzemlja Pece.

Graf 26: Način prihoda domačih obiskovalcev, vključenih v raziskavo v vsakem od turističnih rudnikov v
Sloveniji
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Med domačimi obiskovalci so po načinu prihoda prevladovali tisti, ki so se za obisk
podzemlja odločili z družino, le MPS je bil izrazito bolje obiskan z večjimi organiziranimi
skupinami. Najmanj je bilo takšnih, ki so se za obisk podzemlja odločili sami.

Graf 27: Način prihoda tujih obiskovalcev, vključenih v raziskavo v vsakem od turističnih rudnikov v Sloveniji

Med tujimi obiskovalci je bilo v Antonijevem rovu in Podzemlju Pece največ takšnih, ki so
se na podzemno avanturo podali v spremstvu partnerja in prijateljev, kar je pričakovano, saj
je takšen način raziskovanja Slovenije v dvoje ali s prijatelji enostavnejše kot z družino.
Slednje so v manjši meri zastopane le v MPS in Antonijevem rovu. V MPS so prevladovale
večje organizirane skupine, nekaj jih je bilo tudi v idrijskem podzemlju. Tudi med tujci je
obisk posameznika v rudnikih redkost.

Graf 28: Razlogi za obisk domačih obiskovalcev, vključenih v raziskavo v posameznem turističnem rudniku

Prevladujoči razlog za obisk je bil med vsemi domačimi obiskovalci želja po spoznavanju
naravne in kulturne dediščine Slovenije, drugoten pa v Antonijevem rovu in Podzemlju Pece
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popestritev prostega časa, v MPS, kjer so prevladovali obiskovalci v organiziranih skupinah,
pa je bil razlog za obisk organiziran program skupine.
Graf 29: Razlogi za obisk tujih obiskovalcev, vključenih v raziskavo v posameznem turističnem rudniku

Med tujimi obiskovalci so prav tako prevladovali tisti, ki so podzemlje obiskali zaradi želje
po spoznavanju naravne in kulturne dediščine Slovenije, drugotni razlog za obisk pa je bila
popestritev prostega časa. Razlog za obisk v MPS je med obiskovalci v organiziranih
skupinah enak kot v zgornjem primeru pri domačih gostih; torej, da je bil obisk rudnika del
v naprej predvidenega programa.

Grafi 30, 31 in 32: Poznavanje drugih turističnih rudnikov v Sloveniji in morebiten obisk v njih – domači
obiskovalci posameznega turističnega rudnika, vključeni v raziskavo
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Kot najbolje poznan in že obiskan se je med obiskovalci ostalih dveh turističnih rudnikov
izkazal idrijski Antonijev rov, sledi mu MPS, temu pa Podzemlje Pece. Za Šentanski rudnik
ni vedel nihče od vprašanih.
Med tujimi obiskovalci sta bila na to vprašanje le dva odgovora, in sicer je eden od
obiskovalcev Antonijevega rova že obiskal MPS, eden od obiskovalcev MPS pa Podzemlje
Pece.
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Grafa 32 in 33: Povprečna ocena moči vtisa domačih in tujih obiskovalcev, vključenih v raziskavo po ogledu
posameznega turističnega rudnika

Med domačimi obiskovalci je bila povprečna ocena moči vtisa, ki ga je ogled rudnika
naredil na posameznika, najvišja v MPS, sledilo je Podzemlje Pece, Antonijev rov je bil
ocenjen z najnižjo oceno. Med tujimi obiskovalci je najvišjo povprečno oceno prejelo
Podzemlje Pece, sledil je MPS, temu pa Antonijev rov.

Grafa 34 in 35: Povprečna ocena zadovoljstva z vodenjem, organizacijo obiska po ogledu posameznega
turističnega rudnika - domači in tuji obiskovalci, vključenih v raziskavo

Domači obiskovalci so bili z vodenjem in organizacijo najbolj zadovoljni v Podzemlju
Pece, sledil je MPS in Antonijev rov. Tuji obiskovalci so z najvišjo oceno ocenili MPS,
malenkost slabše Podzemlje Pece in Antonijev rov.
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Grafa 36 in 37: Povprečna ocena zadovoljstva s ceno ogleda glede na doživetje - domači in tuji obiskovalci,
vključeni v raziskavo po ogledu posameznega turističnega rudnika

Najbolj zadovoljni so bili domači obiskovalci s ceno ogleda glede na doživetje v
Podzemlju Pece, MPS in nato v Idriji. Tuji obiskovalci so najvišjo oceno prisodili MPS,
sledil je Antonijev rov in temu Podzemlje Pece.

Graf 38: Komentar po obisku posameznega turističnega rudnika-domači

Graf 39: Komentar po obisku posameznega turističnega rudnika-tuji
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Največ pohval med domačimi obiskovalci je bilo deležno Podzemlje Pece, a je bilo hkrati
deležno tudi ene graje. Antonijev rov je poleg pohval prejel tudi en predlog. MPS je prejel
same pohvale. Tuji obiskovalci so Antonijev rov največkrat pohvalili, a dodali tudi svoja
predloga in eno grajo. Graja je, poleg prevladujočih pohval, doletela tudi MPS, Podzemlje
Pece pa so le malenkostno pohvalili. V veliki večini so bile pohvale splošne (super, the
best, nepozabno…), v predlogih je najpogosteje zaznati, da si obiskovalci želijo daljšo, več
časa trajajočo in še bolj vznemirljivo dogodivščino v podzemlju in enako je bilo tudi med
grajami, čeprav je bilo le-teh izjemno malo.

Metodologija analize odgovorov
Zbrane podatke sem vnesla v Excelove tabele in jih obdelala ter grafično prikazala.
Preverila sem, če starost ali regionalna pripadnost vplivata na poznavanje in obisk ostalih
slovenskih turističnih rudnikov. S pomočjo programa za statistične obdelave podatkov
SPSS sem preverila, če med spremenljivkami starost, kraj bivanja, poznavanje še katerega
drugega slovenskega turističnega rudnika in obisk v še katerem drugem slovenskem
turističnem rudniku obstaja statistično pomembna povezava. Ugotovila sem, da povezave
med spremenljivkami ni.

6.4. UGOTOVITVE
Na podlagi izpolnjenih vprašalnikov je stanje v turističnih rudnikih Slovenije mogoče
razložiti na sledeči način: prevladujejo domači gostje, z izjemo Antonijevega rova, starejši
od 30 in mlajši od 65 let. Malenkostno prevladujejo obiskovalci iz domače statistične
regije glede na lokacijo posameznega turističnega rudnika, le Podzemlje Pece je še bolj kot
pri domačih priljubljeno pri obiskovalcih iz Osrednjeslovenske statistične regije. Največji
delež tujih obiskovalcev pritegne idrijski Antonijev rov, ki ima v svetu opravičeno največji
sloves in kot turistični rudnik v Sloveniji deluje dlje od ostalih dveh. Posledica tega je manj
domačih, a zato izrazito veliko tujih obiskovalcev v poletnih mesecih. Slovenci svoje
naravne in kulturne dediščine na podlagi pridobljenih odgovorov ne poznamo najbolje. Za
kateri drug turistični rudnik poleg tistega, v katerem so izpolnjevali vprašalnike, ve manj
kot 50 % vprašanih, le dobra polovica od teh ga je tudi obiskala. Za dva ve v povprečju
slabih 20 %, od katerih je oba obiskala le slaba polovica vprašanih. Za Šentanski rudnik v
Podljubeljski dolini ne ve nihče. Na domače obiskovalce je največji vtis naredil MPS, na
tuje pa Podzemlje Pece. Razlog za to je po mojih ocenah sledeči: MPS je še posebej
prilagojen svoji najširši ciljni skupini – otrokom in mladim, zato jih tudi najbolj navduši. In
ker je bil tudi med vključenimi v raziskavo v MPS največji delež prav predstavnikov te
starostne skupine, so ga ocenili z visokimi ocenami. Podzemlje Pece pa ni usmerjeno k
določeni starostni skupini, zato je med domačimi obiskovalci prejel nekoliko nižje ocene,
saj je bilo poleti v njem le malenkost manj predstavnikov starostne skupine od pet do 30 let
kot tistih od 31 do 65 let. Med tujimi obiskovalci pa so v Podzemlju Pece prevladovali
prav slednji in ga ocenili z višjimi ocenami, kot so to storili predstavniki iste starostne
skupine v MPS; prvi razlog za to je že pojasnjen v prejšnjem stavku, drugi pa je prav
gotovo ta, da kolesarska avantura skozi podzemlje naredi na obiskovalca resnično velik
vtis. Antonijev rov je požel najnižje, a še vedno zelo visoke ocene.
Visoke ocene so domači in tuji obiskovalci pripisali zadovoljstvu z vodenjem in
organizacijo obiska rudnika. Najvišje ocene med domačimi obiskovalci je poželo
Podzemlje Pece, med tujimi pa MPS. Antonijev rov je bil med ocenami domačih in tujih
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obiskovalcev nekoliko za ostalima dvema ponudnikoma podzemne dogodivščine. Pri
ocenjevanju zadovoljstva s ceno glede na doživetje je z ocenami domačih obiskovalcev na
prvem mestu Podzemlje Pece, verjetno tudi zaradi kolesarske avanture skozi podzemlje,
sledi pa mu MPS, med tujimi obiskovalci pa je najvišje ocene prejel MPS, sledi pa mu
Antonijev rov. Obiskovalci iz tujine, ki se v Podzemlje Pece ne podajo s predhodnim
ciljem doživeti kolesarsko avanturo, se redko odločijo za tovrstno izkušnjo, saj poleg
primerne obleke in obutve za kolesarjenje izposoja kolesa in sama avantura pomenita
precej večji izdatek kot pa le ogled Pecinega podzemlja z jamskim vlakom. To doživetje pa
očitno ni ocenjeno tako dobro kot podzemna pustolovščina v ostalih dveh rudnikih.
Iz analize teh zadnjih treh postavk: vtis po obisku rudnika, zadovoljstvo z vodenjem in
organizacijo obiska in zadovoljstvo s ceno glede na doživetje je mogoče sklepati, da gre za
visoko stopnjo zadovoljstva vseh obiskovalcev, domačih in tujih, v prav vseh slovenskih
turističnih rudnikih. Sicer je poznavanje tovrstnih turističnih proizvodov s strani
Slovencev, če to sklepamo na podlagi izpolnjenih vprašalnikov, na nizkem nivoju. Menim,
da bi morali Slovenci bolje poznati posebej inovativno in specifično turistično ponudbo na
svojem ozemeljskem prostoru, še posebej zato, ker je le-ta vezana na pomembna
zgodovinska dejstva in bogato tehnično, kulturno in naravno dediščino. V manjši meri bi
lahko krivdo pripisali tudi pomanjkljivi promociji na domačem trgu. Glavno krivdo za
slabo poznavanje slovenskih turističnih rudnikov med tujimi obiskovalci pa gre v večji
meri pripisati pomanjkljivi promociji; tako v Sloveniji kot v tujini. Kot opažam tudi sama,
preredko naletim na turistični urad ali promocijsko gradivo o Sloveniji, kjer bi se
oglaševali slovenski turistični rudniki. Predvsem bi se moralo ponatisniti promocijska
gradiva, ki so oglaševala vse turistične rudnike v Sloveniji skupaj in so že pošla. Z
združenimi močmi bi bila promocija gotovo uspešnejša tako na domačih, kot na tujih tleh.
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7. SKLEP
S temeljitim proučevanje zgodovinskih dejstev, razvoja in sprememb, ki so pripeljale do
današnjega stanja v obravnavanih rudnikih in v rudarskih pokrajinah ter z zbiranjem
podatkov o nadaljnjih razvojnih načrtih le-teh je bil namen diplomske naloge uresničen,
zastavljeni cilji pa doseženi. Ugotovila sem, da se turistična vloga obravnavanih rudnikov
izraža na različne načine; vsak namreč deluje na svoj način in v okviru svojih naravnih
danosti, na podlagi lastnih zgodovinskih dejstev ter današnjih razmer in okoliščin. Z
okoljem, v katerem se nahaja, vzajemno vplivata drug na drugega in pogojujeta
izkoriščanje razvojnih potencialov drug drugega. K tem ugotovitvam je pomembno
prispevala tudi anketa, izvedena med obiskovalci Antonijevega rova v Idriji, Podzemlja
Pece v Mežici in Muzeja premogovništva Slovenije v Velenju. Z analizo rezultatov sem
prišla do dragocenih podatkov o obiskovalcih turističnih rudnikov ter o njihovem videnju
in doživljanju podzemnih avantur v Sloveniji.
Na podlagi analitičnega in empiričnega dela se lahko opredelim tudi do zastavljenih
delovnih hipotez.
Tezo, da je turistična vloga nekaterih slovenskih rudnikov pomenila začetek razvoja
turizma na rudarskih območjih v Sloveniji in da še danes turistični rudniki predstavljajo
osrednjo turistično atrakcijo v teh pokrajinah, lahko v celoti potrdim za turistični rudnik in
muzej Podzemlje Pece ter za turistični rudnik Antonijev rov. V obeh občinah, Mežica in
Idrija, ter njuni bližnji okolici se namreč nahajajo številne naravne in kulturne
znamenitosti; izmed slednjih se jih večina veže na rudarsko tradicijo. Same po sebi
pritegnejo večinoma le izletnike, ki raziskujejo lepote Slovenije, ni pa takšne, ki bi se s
svojo turistično vlogo lahko primerjala z omenjenima turističnima rudnikoma. Pretežno je
hipotezo mogoče potrditi tudi v primeru velenjskega Muzeja premogovništva Slovenije.
Turistično privlačne so namreč tudi terme Topolšica v sosednji občini Šoštanj. Gre za dve
povsem različni vrsti turizma, ki pa se medsebojno uspešno dopolnjujeta, za mesto Velenje
in celotno Šaleško dolino pa sta nepogrešljivi del turistične ponudbe. Za razvoj turizma
pomembne vloge do sedaj ni imel Antonov rov v Podljubelju, čeprav poleg še nekaterih
znamenitosti tržiške pokrajine dandanes predstavlja enega večjih turističnih razvojnih
potencialov na tem območju.
K potrditvi druge delovne hipoteze, da je turistična vloga slovenskih rudnikov v domačem
in širšem prostoru slabo poznana, premalo uveljavljena in šibko promovirana, kar se
odraža na številu obiskovalcev v rudnikih in pokrajinah, v katerih se nahajajo, pripomorejo
tako ugotovitve na podlagi proučevanja zbranih virov in literature kot tudi odgovori
anketirancev. Število obiskovalcev v turističnih rudnikih je, glede na to, kakšno
doživljajsko vrednost imajo in koliko dodatnih vlog še opravljajo znotraj in poleg turistične
(izobraževalno, povezovalno in razvojno), nizko. Pokazatelj za to so podatki, ki
prikazujejo število obiskovalcev v turističnih rudnikih in število domačih in tujih turistov v
občinah, kjer se nahajajo. Še posebej zgovorni ti podatki postanejo ob primerjavi z
izbranimi turistično najbolj priljubljenimi destinacijami v Sloveniji. Razvidno je, da veliko
večino obiskovalcev slovenskih turističnih rudnikov in drugih, številnih znamenitosti teh
območij, predstavljajo enodnevni obiskovalci. Skromna in pomanjkljiva turistična ponudba
in infrastruktura, pa tudi neprivlačnost samega kraja zaradi negativnega slovesa, ki je
doletel nekoč rudarske pokrajine, jih ne prepriča v to, da bi se v občini ali bližini kraja, kjer
se turistični rudniki nahajajo, zadržali več kot en dan. Promocija doma in v tujini na nivoju,
kakršnem je danes, ni dovolj močna in prodorna, da bi lahko prispevala k uveljaviti
turističnih rudnikov med največje turistične znamenitosti Slovenije. Tako za pestro
zgodovino, rudno bogastvo slovenskega podzemlja ter izjemno dovršeno in enkratno
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predstavitev le-tega v turističnih rudnikih ve malo Slovencev in še manj tujih državljanov.
Tisti, ki se podajo na katero izmed poti skozi podzemlje, so nad doživetjem izjemno
navdušeni. To je pokazatelj, da bi ob izpopolnjeni in medsebojno povezani turistični
ponudbi in ustrezni turistični infrastrukturi, ki bi ju bilo potrebno poleg največje atrakcije,
turističnega rudnika, bolj promovirati, podzemni muzeji in pokrajine, v katerih se nahajajo,
postali konkurenčni v domači, evropski in svetovni turistični ponudbi.
Tudi tretja delovna hipoteza, da so bogati razvojni potenciali pokrajin, v katerih se
turistični rudniki nahajajo, slabo izkoriščeni, drži. Vsem štirim je namreč skupno, da svojih
bogatih razvojnih potencialov, ki se uvrščajo na prestižne sezname v nacionalnem,
evropskem in svetovnem merilu, še niso uspele medsebojno skladno razviti in ponuditi v
celostni podobi, s katero bi povečale svojo turistično privlačnost; v spodbudo pri tem so
zagotovo lahko nadpovprečne ocene zadovoljstva z videnim in doživetim, kot so se
opredelili v anketo vključeni obiskovalci v turističnih rudnikih. Do nedavnega je bilo
odobravanja in podpore za turistični razvoj v rudarskih pokrajinah premalo, dandanes pa so
korenite spremembe že v teku in v naslednjih letih je na področju razvoja turizma
obravnavanih območij pričakovati velik napredek, ki bo rezultat prizadevanj številnih
razvojnih akterjev z različnih strokovnih področij, turističnih delavcev in lokalnega
prebivalstva.
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8. SUMMARY
By thoroughly studying the historical facts, development and changes that resulted in
today's state of the mines and the regions and by collecting the data on the developing
strategies of the above mentioned, the purpose of my thesis was realized and the goals
were accomplished. I have found out that the tourist role is manifested in different ways
since individual mines function each in its specific manner, conditioned both on natural
endowments as well as on historical facts and present conditions. Each mine and its
environment influence each other by conditioning each other's development potentials. A
helpful contribution to these findings was a questionnaire, conducted among visitors of the
Antoni's pit in Idrija, Peca underground in Mežica and Coal Mining Museum of Slovenia
in Velenje. Analysis of the data collected gave me an important insight into the structure of
visitors of the tourist mines and their experience of the underground adventure in Slovenia.
My thesis about the tourist role of the mines being a foundation for the development of
tourism in certain regions of Slovenia and being the central tourist attraction in the regions
still today was fully affirmed in the case of Peca Underground and Antoni's pit. Both
municipalities, Mežica and Idrija, offer many other tourist attractions, most of them linked
to the mining tradition of the region, but none of them as significant as the mines
themselves. The thesis was party affirmed in the case of Coal Mining Museum of Slovenia
in Velenje, since Topolšica Spa Bath is the other significant tourist attraction of the region.
So far, Antoni's pit in Podljubelj hasn't played an important role in the touristic
development of the region; it still remains one of the region's great potentials.
My second thesis was that the tourist role of Slovene mines in the region, country and
abroad is not widely known and is poorly promoted, which is reflected in a relatively small
number of visitors. The thesis was confirmed both by my study of different sources such as
yearly visitors statistics and the results of the questionnaire. Taking into account the
important role – touristic, educational and developmental – that the mines hold, the number
of visitors is low, especially when compared to the number of people visiting other
renowned touristic venues in Slovenia. The data collected shows that the majority of the
mine's visitors and other tourist venues in these regions are daily visitors. Humble and
insufficient tourist offer and infrastructure as well as the unattractive image of the cities,
caused by the ruined reputation of mining regions, make for a very poor excuse to stick
around for more than one day. The promotion as it is, in Slovenia as well as abroad, is not
as strong and penetrating as it should be and as such, it is not able to put the mines and
mining regions on the tourist maps of Slovenes, let alone foreigners. Those who do know
and have experienced the underground of Slovenia are excited about it, which shows that
the tourist mines themselves are not disappointing, it is the lack of information that keeps
them from being more visited.
My third thesis about the rich development potentials of the mining regions being
unexploited was also fully confirmed. Despite their potentials, they have not yet managed
to step together and prepare a rounded-up offer that would without a doubt help their
promotion. However, we have seen some changes in the past few years and the satisfaction
of the people who have visited the mines, as well as the efforts of different experts, tourist
workers and local inhabitants give hope for a brighter future.
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11. PRILOGE
Priloga 1: Število obiskovalcev Antonijevega rova od 22.6.1994 do 31.12.2009
LETO

OTROCI

ODRASLI

1994

2828

2749

TUJCI

SKUPAJ

1995

12676

6880

1996

17061

6532

334

25383

1997

18829

7393

1552

30153

1998

14657

7905

2031

26831

1999

14121

7447

1744

25257

2000

15211

7773

2503

25921

2001

14535

6791

3055

23102

2002

15646

5533

3092

23026

2003

10855

8474

4110

20699

2004

10852

8707

4888

20724

2005

6865

6110

3450

13774

2006

8198

7719

4283

16916

2007

8375

8320

4684

17726

2008

7888

7234

4270

16000

2009

7817

5814

3321

14573

6321
20282

Priloga 2: Število obiskovalcev Podzemlja Pece od leta 1997 do 31.12.2009
LETO

OTROCI
-domači

ODRASLI
-domači

KOLESARJI
-domači

1997

3094

5117

98

341

1998

5353

7674

111

264

1999

5641

8176

156

418

2000

6278

8018

80

401

2001

4862

8068

71

328

2002

7034

8828

245

403

2003

6254

9126

75

624

2004

6101

9221

98

839

2005

6224

8592

1385

127

349

448

2006

6349

8769

1099

142

310

591

2007

6597

9019

1534

163

632

937

2008

6061

8544

1280

35

347

773

2009

5045

7885

1396

83

327

632

OTROCI-tuji
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ODRASLI-tuji KOLESARJI-tuji

LETO

SKUPAJ
-domači

SKUPAJ-tuji

SKUPAJ
-kolesarji

1997

8211

439

8650

1998

13027

375

13402

1999

13817

574

14391

2000

14296

481

14777

2001

12930

399

2002

15862

648

523

17033

2003

15380

699

1007

17086

2004

15322

937

1616

17875

2005

16201

924

1833

18958

2006

14816

476

1833

17174

2007

15616

525

2471

18612

2008

14605

382

2053

17040

2009

12930

410

2028

15368

VSI SKUPAJ

13329

Priloga 3: Število obiskovalcev Muzeja premogovništva Slovenije - Velenje od 3.7.1999 do 31.12.2009
LETO

DOMAČI

TUJI

SKUPAJ

1999

11300

276

11576

2000

23288

929

24217

2001

25018

1659

26677

2002

29434

2322

31756

2003

26878

2634

29512

2004

25274

3214

28488

2005

25954

2925

28879

2006

26221

3615

29836

2007

26317

2957

29274

2008

23281

2506

25787

2009

22978

2423

25401

Priloga 4: Število obiskovalcev v Antonovem rovu od 1.1.2003 do 31.12.2009
LETO

ŠTEVILO OBISKOVALCEV

2003

19

2004

225

2005

142

2006

148

2007

327

2008

486

2009

336
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Priloga 5: Statistični podatki o povprečnem številu obiskovalcev v turističnem rudniku Antonijev rov v Idriji
od 22.6.1994 do 31.12.2009
Statistični podatki o povprečnem številu obiskovalcev v rudniku po mesecih v letih 1994, 1995 in 1996
MESEC

OTROCI
-skupine

OTROCI
-posamezno

ODRASLI
-skupine

ODRASLI
-posamezno

TUJCI

januar

17,5

32,5

0

35,5

0

85,5

februar

220

77,5

30

51

0

378,5

SKUPAJ

marec

401

51,5

149

116

0

717,5

april

1368,5

120,5

251

239

0

1979

maj

2669,5

200,5

311,5

304,5

0

3486

junij

1237

227

387

216

0

2067

julij

1758,3

182,6

316,5

253,1

0

2510,5

avgust

50,7

399

125,7

1000,3

114*

1575,7

september

1603,3

219,3

267,7

251,3

76

2417,6

oktober

2262,7

240

504

261,7

73

3341,4

november

606,3

160,7

287,3

152

65

1271,3

december

70,7

33

54,7

46

6

SKUPAJ

210,4
20040,4

* Prvi obiskovalci so se v Antonijev rov podali 22.6.1994
**Tuji obiskovalci Antonijev rov obiskujejo od 23.8.1996 dalje

Statistični podatki o povprečnem številu obiskovalcev v rudniku po mesecih v letih 1997, 1998 in 1999
MESEC

OTROCI
-skupine

OTROCI
-posamezno

ODRASLI
-skupine

ODRASLI
-posamezno

TUJCI

SKUPAJ
255,7

januar

106,7

58,0

16,7

58,7

15,7

februar

171,3

86,3

0,0

166,7

26,7

451,0

marec

160,7

250,0

88,0

204,3

20,7

723,7

april

732,0

1121,3

130,3

482,7

193,7

2660,0

maj

1459,7

1771,0

371,0

866,7

227,3

4695,7

junij

1112,3

1457,7

383,3

580,0

151,3

3684,7

julij

82,3

286,7

89,0

391,3

190,7

1040,0
2419,3

avgust

127,3

529,3

132,0

1196,0

434,7

september

1005,7

1460,3

317,7

600,7

227,7

3612,0

oktober

1271,7

1948,3

423,7

634,3

204,3

4482,3

november

315,3

268,7

118,3

240,0

61,3

1003,7

december

6,3

80,0

27,0

63,3

21,7

198,3

SKUPAJ

25226,4
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Statistični podatki o povprečnem številu obiskovalcev v rudniku po mesecih v letih 2000, 2001 in
2002
MESEC

OTROCI
-skupine

OTROCI
-posamezno

ODRASLI
-skupine

ODRASLI
-posamezno

TUJCI

SKUPAJ

januar

0,0

64,0

0,0

37,0

9,7

110,7
477,0

februar

103,3

181,3

35,0

112,0

45,3

marec

405,3

140,3

88,3

179,3

112,3

925,7

april

931,7

657,3

165,3

434,3

290,0

2478,7

maj

1568,0

1208,3

283,3

477,0

333,0

3869,7

junij

1363,0

1040,0

534,7

409,7

305,7

3653,0

julij

194,3

236,3

123,7

501,0

417,7

1473,0

avgust

86,3

562,0

95,0

961,0

604,0

2308,3

september

1224,3

1085,0

425,7

437,3

380,7

3553,0

oktober

1681,3

1510,0

499,3

399,3

293,7

4383,7

november

389,0

253,7

189,0

184,7

68,3

1084,7

december

164,3

81,3

57,3

69,7

23,0

SKUPAJ

395,7
24713,0

Statistični podatki o povprečnem številu obiskovalcev v rudniku po mesecih v letih 2003, 2004 in
2005
MESEC

OTROCI
-skupine

OTROCI
-posamezno

ODRASLI
-skupine

ODRASLI
-posamezno

TUJCI

SKUPAJ
200,7

januar

75,3

23,0

21,0

46,3

35,0

februar

219,0

31,0

39,0

47,5

48,0

384,5

marec

431,0

33,5

95,5

83,0

91,5

734,5

april

1245,5

126,5

264,5

315,5

395,0

2347,0

maj

1656,0

192,0

705,5

512,0

434,5

3500,0

junij

1720,7

119,0

562,3

396,0

390,3

3188,3
2289,0

julij

138,0

306,7

270,7

701,3

872,3

avgust

81,3

588,3

329,3

1340,3

1289,0

3628,3

september

1726,7

92,3

526,7

379,7

397,7

3123,0

oktober

1457,0

119,0

914,3

328,7

419,3

3238,3

november

241,3

53,0

321,7

150,7

56,7

823,3

december

129,0

30,3

49,7

50,0

43,0

302,0

SKUPAJ

23759,0

* Antonijev rov je bil v letu 2005 zaprt od 25.1. do 31.5. in od 6.12. do 31.12.
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Statistični podatki o povprečnem številu obiskovalcev v rudniku po mesecih v letih 2006, 2007 in
2008
MESEC

OTROCI
-skupine

OTROCI
-posamezno

ODRASLI
-skupine

ODRASLI
-posamezno

TUJCI

SKUPAJ

januar

121,5

48,5

29,0

68,5

30,0

297,5

februar

98,5

55,5

14,0

114,5

37,0

319,5

marec

249,5

45,5

83,0

98,0

167,7

643,7

april

574,0

196,0

66,0

420,5

349,7

1606,2

maj

1220,0

122,5

452,0

461,0

399,7

2655,2

junij

1486,0

131,0

685,0

536,0

541,3

3379,3

julij

118,5

286,5

288,5

639,5

836,0

2169,0

avgust

33,0

525,0

319,0

1101,0

1214,3

3192,3

september

906,5

130,0

674,5

443,0

461,7

2615,7

oktober

1541,0

99,0

704,5

273,5

232,7

2850,7

november

231,0

55,5

298,0

160,0

122,3

866,8

december

110,5

40,0

93,0

90,0

42,3

SKUPAJ

375,8
20971,7

* Antonijev rov je bil v letu 2006 zaprt od 1.1.do 4.3.

Statistični podatki o številu obiskovalcev v rudniku po mesecih v letu 2009
MESEC

OTROCI
-skupine

OTROCI
-posamezno

ODRASLI
-skupine

ODRASLI
-posamezno

TUJCI

SKUPAJ

januar

35

18

91

65

20

228

februar

109

44

84

93

24

347

marec

655

34

136

109

106

993

april

844

106

136

290

288

1513

maj

761

102

265

405

308

1685

junij

1137

118

555

409

323

2381

julij

259

273

193

544

656

1296

avgust

58

346

163

730

785

1325

september

1276

58

222

304

358

1977

oktober

1033

111

398

270

338

1972

november

338

30

153

125

72

676

december

47

21

35

39

43

SKUPAJ

180
14573
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Priloga 6: Statistični podatki o povprečnem številu obiskovalcev v turističnem rudniku Podzemlje Pece v Mežici od
leta 1997 do 31.12.2008
Statistični podatki o povprečnem številu obiskovalcev v rudniku po mesecih v letih 1997, 1998 in 1999
MESEC

OTROCI
-domači

ODRASLI
-domači

OTROCI
-tuji

ODRASLI
-tuji

SKUPAJ
-domači

SKUPAJ
-tuji

SKUPAJ

januar

94

104

15

14

197

29

226

februar

118

164

0

3

282

3

285

marec

249

207

2

6

256

8

264

april

407

413

22

20

773

42

815

maj

1014

813

6

35

1826

41

1867

junij

1159

917

12

23

2075

35

2110

julij

262

660

12

65

883

77

960
1156

avgust

287

773

34

62

1060

96

september

328

914

17

56

1340

73

1413

oktober

580

1123

1

33

1807

34

1841

november

175

463

1

6

639

7

646

december

62

283

0

7

345

7

352

11483

452

11935

SKUPAJ

Statistični podatki o povprečnem številu obiskovalcev v rudniku po mesecih v letih 2000, 2001, 2002
MESEC

OTROCI
-domači

ODRASLI
-domači

OTROCI
-tuji

ODRASLI
-tuji

KOLESARJI
-vsi

SKUPAJ
-domači

SKUPAJ
-tuji

SKUPAJ

januar

119

125

0

9

12

244

256

512

februar

212

176

21

8

0

388

388

776

marec

158

261

20

12

27

419

446

892

april

499

505

13

30

22

1004

1026

2052

maj

1358

2294

20

69

107

3652

3759

7518

junij

1064

1728

2

39

74

2792

2866

5732

julij

125

570

13

49

33

695

728

1456

avgust

239

731

11

248

63

970

1033

2066

september

317

1170

4

78

110

1487

1597

3194

oktober

1152

1105

2

35

55

2257

2312

4624

november

308

208

0

9

14

516

530

1060

december

102

363

12

6

6

465

471

942

523

14889

15412

30824

SKUPAJ

* KOLESARJI so kategorija zase-niso všteti k ostalim kategorijam z izjemo kategorije SKUPAJ
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Statistični podatki o povprečnem številu obiskovalcev v rudniku po mesecih v letih 2003, 2004, 2005
MESEC

OTROCI
-domači

ODRASLI
-domači

OTROCI
-tuji

ODRASLI
-tuji

KOLESARJI
-vsi

SKUPAJ
-domači

SKUPAJ
-tuji

SKUPAJ

januar

215

151

6

8

10

366

14

390

februar

186

80

1

8

6

266

9

281

marec

256

142

1

23

24

398

24

446
1387

april

803

458

0

8

118

1261

8

maj

1071

1307

0

36

180

2378

36

2594

junij

1242

1845

36

60

199

3087

96

3382

julij

212

663

22

141

241

875

163

1279

avgust

259

879

25

181

182

1138

206

1526

september

654

1118

1

63

215

1772

64

2051

oktober

689

1405

9

54

211

2094

63

2368

november

211

593

0

18

64

804

18

886

december

82

338

0

11

38

420

11

469

1488

14859

712

17059

SKUPAJ

* KOLESARJI so kategorija zase in niso všteti k ostalim kategorijam z izjemo kategorije SKUPAJ

Statistični podatki o povprečnem številu obiskovalcev v rudniku po mesecih v letih 2006, 2007, 2008
MESEC

OTROCI
-domači

ODRASLI
-domači

KOLESARJI
-domači

OTROCI
-tuji

ODRASLI
-tuji

KOLESARJI
-tuji
1

januar

258

119

7

13

5

februar

253

181

13

0

35

3

marec

329

243

34

2

17

6

april

580

378

109

21

17

18

maj

1132

1334

171

0

21

107

junij

1308

1451

175

20

13

130

julij

292

630

160

45

48

156

avgust

307

720

168

40

78

205

september

768

1431

145

1

56

106

oktober

709

1504

183

0

12

66

november

254

449

108

0

2

10

december

166

339

35

0

6

0

MESEC

SKUPAJ
-domači

SKUPAJ
-tuji

SKUPAJ
-kolesarji

SKUPAJ
403

januar

377

18

8

februar

434

35

16

485

marec

572

19

40

631

april

958

38

127

1123

maj

2466

21

278

2765

junij

2759

33

305

3097

julij

922

93

316

1331

avgust

1027

118

373

1518

september

2199

57

251

2507

oktober

2213

12

249

2474

november

703

2

118

823

december

505

6

35

546

SKUPAJ

15135

452

2114

17701
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Statistični podatki o številu obiskovalcev v rudniku po mesecih v letu 2009
MESEC

OTROCI
-domači

ODRASLI
-domači

KOLESARJI
-domači

OTROCI
-tuji

ODRASLI
-tuji

KOLESARJI
-tuji

januar

190

69

9

9

0

0

februar

112

76

38

38

0

0

marec

214

182

42

42

2

18

april

404

462

43

43

0

0

maj

670

1939

267

267

0

18

junij

1185

983

208

208

16

160

julij

197

332

180

180

70

166

avgust

267

578

158

158

77

154

september

721

1326

184

184

17

64

oktober

499

1045

133

133

115

52

november

249

528

94

94

29

0

december

337

365

40

40

1

0

MESEC

SKUPAJ
-domači

SKUPAJ
-tuji

SKUPAJkolesarji

SKUPAJ

januar

259

0

9

268

februar

188

0

38

226

marec

396

2

60

458

april

866

0

43

909

maj

2609

0

285

2894

junij

2168

18

368

2554

julij

529

113

346

988

avgust

845

97

312

1254

september

2047

17

248

2312

oktober

1544

125

185

1854

november

777

37

94

908

december

702

1

40

743

SKUPAJ

12930

410

2028

15368

Priloga 7: Statistični podatki o povprečnem številu obiskovalcev v Muzeju premogovništva Slovenije Velenje od 3.7.1999 do 31.12.2008
Statistični podatki o povprečnem številu obiskovalcev v rudniku po mesecih v letih 1999, 2000 in 2001
MESEC

DOMAČI

TUJI

SKUPAJ

januar

12

2

14

februar

826

23

849

marec

1604

50

1654

april

1422

101

1523

maj

1792

94

1886

junij

2468

140

2608

julij

2643

90

2733

avgust

1341

130

1471

september

1886

121

2007

oktober

3159

135

3294

november

1670

61

1731

december

1045

27

SKUPAJ

1072
20842
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* Muzej premogovništva slovenije je vrata obiskovalcem odprl 3. julija 1999,
** Januarja leta 2000 je bil muzej zaprt

Statistični podatki o povprečnem številu obiskovalcev v rudniku po mesecih v letih 2002, 2003 in 2004
MESEC

DOMAČI

TUJI

januar

752

57

SKUPAJ
809

februar

834

74

908

marec

1948

145

2093

april

2485

230

2715

maj

3081

290

3371

junij

3853

281

4134

julij

4210

215

4425

avgust

1045

371

1416

september

1167

471

1638

oktober

4108

326

4434

november

2550

172

2722

december

850

91

SKUPAJ

941
29606

Statistični podatki o povprečnem številu obiskovalcev v rudniku po mesecih v letih 2005, 2006 in 2007
MESEC

DOMAČI

TUJI

SKUPAJ
525

januar

506

19

februar

584

68

652

marec

1816

178

1994

april

2660

290

2950
4484

maj

4174

310

junij

4920

369

5289

julij

1966

411

2377
1586

avgust

1070

516

september

2217

440

2657

oktober

3264

353

3617

november

2052

120

2172

december

936

69

SKUPAJ

1005
29308
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Statistični podatki o povprečnem številu obiskovalcev v rudniku po mesecih v letih 2008
MESEC

DOMAČI

TUJI

SKUPAJ

januar

308

167

475

februar

677

24

701

marec

1300

140

1440

april

3001

257

3258

maj

3820

186

4006

junij

3359

304

3663

julij

951

442

1393

avgust

2033

570

2603

september

2262

228

2490

oktober

2954

87

3041

november

1824

52

1876

december

792

40

832

SKUPAJ

25778

Priloga 8: Statistični podatki o povprečnem številu obiskovalcev v turističnem rudniku Antonov rov v
Podljubelju od 1.1. 2003 do 31.12.2009
Povprečno število obiskovalcev v rudniku v navedenih obdobjih
OBDOBJA

2003-2005

2006-2008

2009

SKUPAJ

januar

0

0

1

1

februar

0

1

0

1

marec

0

0

0

0

april

0

16

34

50

MESEC

maj

125

146

204

474,7

junij

12

42

97

151

julij

0

92

0

92

avgust

0

3

0

3

september

19

64

79

161,5

oktober

14

23

24

61

november

0

0

0

0

december

0

0

0

0

* Z dejavnostjo vodenih ogledov rudnika se je začelo leta 1998, podatki o obiskovalcih pa so bili posredovani za obdobje od
leta 2003 do konca 2009
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Priloga 9: Primer vprašalnika, ki je bil namenjen slovensko govorečim obiskovalcem izbranega turističnega
rudnika

VPRAŠALNIK – IDRIJSKI RUDNIK
Pozdravljeni! Že vnaprej se vam zahvaljujem za vaš čas in trud, ki ga boste vložili v izpolnjevanje tega vprašalnika. Odgovori bodo
namreč dragocen prispevek k raziskavi v mojem diplomskem delu »Turistična vloga slovenskih rudnikov.«

SREČNO!
Teja Logar, študentka geografije na FF v Ljubljani
__________________________________________________________________________________________
1. STAROST:
2. KRAJ BIVANJA:
3. PRIŠLI STE:

■ sami

■ s partnerjem
■ z družino
■ s prijatelji
■ z večjo organizirano skupino (izletniki, šolske skupine, zavodi…)

(možnih je več odgovorov)
4. RAZLOGI ZA OBISK: (možnih je več odgovorov)
■ želja po avanturi
■ želja po spoznavanju naravne in kulturne dediščine
■ popestritev prostega časa
■ po priporočilu prijatelja/znanca/turistično informacijskega centra/…
■ ogleda nisem organiziral/-a sam/-a; ogled rudnika je bil vključen v že pripravljen program
■ drugo: ______________________________________________

5. STE KDAJ ŽE OBISKALI TA RUDNIK?

■ DA

■ NE

6. POZNATE ŠE KATERI DRUG SLOVENSKI TURISTIČNI RUDNIK? ■ DA

■ NE
KATEREGA?

7. STE KDAJ OBISKALI ŠE KATERI DRUG SLOVENSKI TURISTIČNI RUDNIK? ■ DA

■ NE
KATEREGA?

8. KAKŠNI SO VTISI PO OGLEDU IDRIJSKEGA RUDNIKA? (od 1 do 5; 5-nepozabno doživetje, 4-vredno obiska, 3-z obiskom
rudnika sem zadovoljen/-na, 2-name obisk rudnika ni naredil posebnega vtisa, 1-sem razočaran/-a)
1
2
3
4
5
9. ZADOVOLJSTVO Z VODENJEM, ORGANIZACIJO OBISKA RUDNIKA (od 1 do 5; 5-zelo zadovoljen, 1-nezadovoljen)
1

2

3

4

5

10. KAKO STE ZADOVOLJNI S CENO OGLEDA GLEDE NA DOŽIVETJE? (od 1 do 5; 5-zelo zadovoljen, 1-nezadovoljen …)
1

2

3

4

11. KOMENTAR:
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Priloga 10: Statistika odgovorov na vprašanja, zastavljena v vprašalniku – DOMAČI GOSTJE
ANTONIJEV
ROV

MPS

PODZEMLJE
PECE

1 (5-30 let)

8

19

32

2 (31-65 let)

16

16

47

STAROST

3 (66 +)

0

4

0

SKUPAJ

24

39

79

ANTONIJEV
ROV

MPS

PODZEMLJE
PECE

Gorenjska

3

2

5

Jugovzhodna Slovenija

3

4

6

Obalno-kraška

2

3

6

Goriška

6

3

1

Notranjskokraška

3

4

6

Osrednjeslovenska

5

5

25

Spodnjesavska

0

2

0

Zasavska

0

2

1

Koroška

0

0

15

Podravska

0

6

5

Pomurska

1

1

2

Savinjska

1

7

7

ANTONIJEV
ROV

MPS

PODZEMLJE
PECE

sam

1

0

5

s partnerjem

6

2

23

z družino

9

11

32

KRAJ BIVANJA-regionalna pripadnost

NAČIN PRIHODA

s prijatelji

6

7

19

z večjo organizirano skupino

3

24

4

drugo

0

0

0

ANTONIJEV
ROV

MPS

PODZEMLJE
PECE

RAZLOGI ZA OBISK
želja po avanturi

1

4

34

želja po spoznavanju naravne in kulturne dediščine

17

21

54

popestritev prostega časa
po priporočilu prijatelje, znancev, TIC, promocijskega gradiva,
literature

10

5

35

3

5

11

ogled je bil del organiziranega programa

2

13

10

drugo

0

0

0

ANTONIJEV
ROV

MPS

PODZEMLJE
PECE

16

35

POZNATE ŠE KATER DRUG SLOVENSKI TURISTIČNI RUDNIK?
Antonijev rov
Muzej premogovništva Slovenije

8

Podzemlje Pece

6

19

Šentanski rudnik

0

0

0

ANTONIJEV
ROV

MPS

PODZEMLJE
PECE

STE ŽE KDAJ OBISKALI KATER DRUG SLOVENSKI TURISTIČNI
RUDNIK?
Antonijev rov

30

9

Muzej premogovništva Slovenije

5

Podzemlje Pece

4

18

Šentanski rudnik

0

0

140
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20
0

VTISI PO OGLEDU RUDNIKA

POVPREČNA OCENA

Antonijev rov

3,96

Muzej premogovništva Slovenije

4,72

Podzemlje Pece

4,58

ZADOVOLJSTVO Z VODENJEM, ORGANIZACIJO OBISKA
RUDNIKA

POVPREČNA OCENA

Antonijev rov

4,33

Muzej premogovništva Slovenije

4,82

Podzemlje Pece

4,87

ZADOVOLJSTVO S CENO OGLEDA GLEDE NA DOŽIVETJE

POVPREČNA OCENA

Antonijev rov

4,15

Muzej premogovništva Slovenije

4,67

Podzemlje Pece

4,7
ANTONIJEV
ROV

MPS

PODZEMLJE
PECE

pohvala

11

13

32

predlog

0

0

0

graja

1

0

1

KOMENTAR
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Priloga 11: Statistika odgovorov na vprašanja, zastavljena v vprašalniku – TUJI GOSTJE
STAROST

ANTONIJEV
ROV

MPS

PODZEMLJE
PECE

1 (5-30 let)

26

7

0

2 (31-65 let)

23

7

7

3 (66 +)

0

0

2

SKUPAJ

49

14

9

ANTONIJEV
ROV

MPS

PODZEMLJE
PECE

KRAJ BIVANJA-regionalna pripadnost
Španija

1

Nemčija

13

Avstrija

4
2

Italija

3

1

Hrvaška

1

1

Madžarska

2

Srbija

2

2
1

Črna gora

1

Moldavija

2

Nizozemska

2

1

Škotska

2

BIH

1

Makedonija

2

Belgija

7

Danska

3

Anglija

5

Francija

6

Izrael

3

Švica

2

ZDA

2
ANTONIJEV
ROV

NAČIN PRIHODA

MPS

PODZEMLJE
PECE

sam

1

1

0

s partnerjem

22

2

4

z družino

9

2

0

s prijatelji

8

0

5

z večjo organizirano skupino

11

9

0

drugo

0

0

0

ANTONIJEV
ROV

MPS

PODZEMLJE
PECE

želja po avanturi

10

0

4

želja po spoznavanju naravne in kulturne dediščine

40

5

6

popestritev prostega časa
po priporočilu prijateljev, znancev, TIC, promocijskega gradiva,
literature

12

4

5

7

0

1

ogled je bil del organiziranega programa

8

5

1

drugo

0

0

0

ANTONIJEV
ROV

MPS

PODZEMLJE
PECE

0

0

RAZLOGI ZA OBISK

POZNATE ŠE KATER DRUG SLOVENSKI TURISTIČNI RUDNIK?
Antonijev rov
Muzej premogovništva Slovenije

1

Podzemlje Pece

0

142

0
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Šentanski rudnik
STE ŽE KDAJ OBISKALI KATER DRUG SLOVENSKI TURISTIČNI
RUDNIK?

0

0

0

ANTONIJEV
ROV

MPS

PODZEMLJE
PECE

0

0

Antonijev rov
Muzej premogovništva Slovenije

1

Podzemlje Pece

0

1

0

Šentanski rudnik

0

0

0

VTISI PO OGLEDU RUDNIKA

0

POVPREČNA OCENA

Antonijev rov

4,18

Muzej premogovništva Slovenije

4,52

Podzemlje Pece

4,64

ZADOVOLJSTVO Z VODENJEM, ORGANIZACIJO OBISKA
RUDNIKA

POVPREČNA OCENA

Antonijev rov

4,49

Muzej premogovništva Slovenije

4,93

Podzemlje Pece

4,87

ZADOVOLJSTVO S CENO OGLEDA GLEDE NA DOŽIVETJE

POVPREČNA OCENA

Antonijev rov

4,65

Muzej premogovništva Slovenije

4,74

Podzemlje Pece

4,41
ANTONIJEV
ROV

MPS

PODZEMLJE
PECE

pohvala

14

6

2

predlog

2

0

0

graja

1

1

0

KOMENTAR
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Priloga 12: Slovarček uporabljenih pojmov iz rudarskega žargona


AUFCUG: obešalnik



BERGMANDELC (PERGMANDELC): jamski škrat, ki je rudarjem rad ponagajal, jim pokazal pot
do bogate rude, največkrat pa so ga slišali, kako v oddaljenih rovih koplje rudo



KAMŠT: vodno kolo, ki ga je poganjala voda iz rak, s pomočjo teh naprav so dvigovali in spuščali
bremena v rudnik ali pa črpali jamsko talno vodo



KLAVŽE: vodne pregrade, za katerimi se je zaustavljal les, ki so ga plavili po rekah in uporabljali v
rudnikih



KNAP: rudar



KOŠTA: jed



MARKICE: ploščice, vsaka s svojo številko za evidenco rudarjev, ki so se podali v podzemlje



MAŠINHAUS: zgradba v sklopu rudarskega kompleksa in je edina delavnica, ki ima, v mežiškem
rudniku, tir, kanal za popravilo lokomotiv in dve ročni verižni dvigali



PREMOGAR: rudar v premogovniku



PREZIVNICA: prostor, v katerem so se zbirali rudarji pred odhodom v podzemlje



RAKE: kanal ob reki Idrijci, po katerem se je pretakala vod in poganjala kamšt



ŠIHT: delo, delavnik, služba
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