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GEOPARK IDRIJA
Izvleček:
Diplomsko delo obravnava možnosti ustanovitve Geoparka Idrija na potencialnem območju
občine Idrija. V ta namen je bilo najprej treba razložiti in opredeliti pomen geoparka kot
neformalne oblike varovanja geoloških in ostalih naravnih vrednot ter kultorno-zgodovinske
dediščine v povezavi z razvojem geoturizma in s tem trajnostnega razvoja celotnega območja
geoparka. Na podlagi glavnih smernic Evropske in Svetovne mreže geoparkov pod okriljem
UNESCA, ki ju sestavljajo posamezni nacionalni geoparki, se diplomsko delo osredotoča na
analizo razvojnih potencialov območja. V to analizo so zajeti okoljski potencial, kamor sodijo
tudi geološke vrednote, kulturni potencial, socialni potencial, potencial lokalne skupnosti ter
turistični potencial območja kot podlaga novemu razvoju glavne tržne niše geoparka,
geoturizma. Na podlagi analize potencialov in opisov primerov dobre prakse je izdelana
SWOT analiza potencialnega območja Geoparka Idrija. V zaključku pa so poleg razmišljanj o
možnostih vzpostavitve geoparka podana tudi priporočila o nadaljnih aktivnostih Geoparka
Idrija v ustanavljanju.
KLJUČNE BESEDE: geopark, geološke vrednote, naravne vrednote, kulturna dediščina,
geoturizem, trajnostni razvoj

GEOPARK IDRIJA
Abstract:
This B.A. dissertation investigates the possibilities of establishing the Geopark Idrija at a
potential area of municipality of Idrija. Therefore, the first matter was to explain and define
the meaning of geopark as a non-formal way of protecting geological and other natural values
and cultural and historical heritage in terms of the development of geoturism and the
sustainable development of the area of the Geopark Idrija. Based on the main directives of the
European and World network of geoparks under the auspices of UNESCO, that consist of
individual national geoparks, this B.A. dissertation focuses on the analysis of development
potentials of the area. This analysis includes the environmental potential, social potential, the
potential of the local community and the tourist potential of the area, as the foundation of the
new development of the main market niche of a geopark – geoturism. Based on the analysis of
potentials and descriptions of examples of good practice a SWOT analysis of potential area of
Geopark Idrija has been created. The conclusion gives, apart from the thoughts and
considerations regarding the establishment of a geopark, the recommendations about the
further activites of the Geopark Idrija in the process of establishment.
KEY WORDS: geopark, geological values, natural values, cultural heritage, geoturism,
sustainable development
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1 UVOD
Že od davnine sta človek in narava medsebojno povezana. Človeštvo teži k temu, da bi si
naravo podredilo, in le redko je pripravljeno z njo živeti v sožitju, pa čeprav se zaveda
medsebojne povezanosti in soodvisnosti. V zadnjih desetletjih ljudje vse bolj prepoznavajo
nujnost varovanja in s tem ohranjanja okolja. In prav zaradi vse večje ozaveščenosti o
pomembnosti sožitja v odnosu narava-družba in ohranjanju naravnih vrednot ter s tem tudi
kulturne in zgodovinske pokrajine danes potekajo različne oblike formalnega in neformalnega
varovanja prek vladnih in nevladnih institucij, organizacij, društev in posameznikov. Ena
izmed praks ohranjanja, ki je v tujini že dobro poznana in uveljavljena, je geopark. Gre za
obliko neformalnega varovanja geoloških vrednot z ostalo naravno ter kulturno-zgodovinsko
dediščino in interpretacijo le-te. V svoji osnovi predstavlja poleg zaščite določenega območja
tudi ekonomski vidik, ki temelji na predpostavki razvoja geoturizma in z njim povezanih
dejavnosti. Preko teh smernic teži k trajnostnemu razvoju lokalnih skupnosti in celotnega
območja.

1.1 NAMEN IN CILJI NALOGE
Osnova ustanovitve geoparka je njegov geološki potencial in ostale naravne vrednote ter
kulturno-zgodovinska dediščina območja. Da Geopark Idrija kljub izrednemu geološkemu
potencialu ne bi ostal le mrtva črka na papirju, je treba v njem prepoznati razvojni potencial
območja, ki ga zajema. Prav s tega vidika je, če hočemo pravilno ovrednotiti in razumeti
vlogo geoparka v procesu trajnostnega razvoja, potreben geografski pristop k analizi območja,
zajetega v Geopark Idrija.
V diplomskem delu sem si zastavil naslednje cilje:
1. Geografski oris območja Geoparka Idrija.
2. Analiza razvojnih potencialov Geoparka Idrija, ki v povezavi z geoturizmom dajejo
osnovo trajnostnemu razvoju območja, ki ga vključuje.
3. Ker geopark kot tak ne more in tudi ne bo zaživel brez podpore lokalne skupnosti, sem
si za pomemben cilj zadal podrobnejšo preučitev lokalne skupnosti in naklonjenost lete projektu geoparka.
4. S pomočjo SWOT analize želim preučiti prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti
ustanovitve in delovanja Geoparka Idrija za trajnostni razvoj območja preko
ohranjanja geoloških in drugih naravnih vrednot kot tudi kulturne dediščine s pomočjo
razvoja geoturizma.
5. V zaključku želim podati priporočila o potrebnih nadaljnjih aktivnostih Geoparka
Idrija v ustanavljanju in možnostih vključitve Geoparka Idrija v Evropsko mrežo
geoparkov (EGN).

1.2 METODE DELA
1. Pregled in zbiranje ustrezne literature in virov (geografski in zgodovinski oris
območja, oris geološkega potenciala ter drugih naravnih vrednot in kulturne dediščine
geoparka, analiza razvojnega potenciala območja, geoturizem).
2. Terensko delo (pregled določenega izbranega geološkega in kulturnega potenciala na
terenu, fotografiranje, preučitev interesa lokalne skupnosti – anketa).
3. Analiza zbranih podatkov in njihovo vrednotenje ter izdelava zaključkov.
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1.3 DELOVNA HIPOTEZA
Območje občine Idrija in s tem potencialno območje Geoparka Idrija ima velik potencial, da
postane prvi geopark v Sloveniji.
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2 GEOPARK
Slika 1: Evropska mreža geoparkov (EGN)

Slika 2: Globalna mreža geoparkov (GGN)

Vir: http://www.europeangeoparks.org/isite/home/1%2C1%2C0.asp

2.1 OD IDEJE DO EVROPSKE IN GLOBALNE MREŽE GEOPARKOV
POD OKRILJEM UNESCA
Geologa Guy Martini iz Francije ter Grk Nicolas Zouros sta se spoznala leta 1997 v Pekingu
na Mednarodnem kongresu geologov. Kot je to v navadi, so bile tudi na tej konferenci
predstavljene izredne geološke posebnosti posameznih območij sveta in možnosti njihove
zaščite in ohranitve. Takrat se je govorjenje o geoloških vrednotah zdelo napredno, saj je bila
sama ideja o čem širšem šele v povojih. Tisti, ki so skušali peljati vlak naprej, pa so se
srečevali z različnimi preprekami in nerazumevanjem med strokovno in laično javnostjo.
Tako se jima je porodila ideja o nekakšni mreži geoparkov. Guy Martini je zaprosil Evropsko
skupnost za finančna sredstva pri študiji, usmerjeni v pridobitev partnerjev za pomoč pri
pripravi prošnje za dodatna evropska sredstva. V tem izzivu je uspel. Začel je z vseevropskim
iskanjem potencialnih partnerjev, s katerimi bi delili cilj po ohranitvi in predstavitvi geoloških
vrednot širši javnosti. Želel je, da bi ljudje v tem videli možnost trajnostnega razvoja
območja. Kmalu je ugotovil, da so območja Haute Provence (Francija), Maestrazgo/Terruel
(Španija), Lesvos Island (Grčija) in Vulkaneifel (Nemčija) kljub temu, da niso vedela druga
za drugo, že začela delovati v prej opisani smeri. Kmalu so bila pripravljena sodelovati.
Vendar je bilo, da bi lahko izpolnili željo po združitvi v mrežo, potrebno, da se vsa štiri
območja zavežejo k istim idealom (The Idea, 2009). To se je na srečo zgodilo in rezultat je bil
ustanovitev Evropske mreže geoparkov (EGN), kar se je zgodilo med 3. in 5. junijem 2000 v
Grčiji (History, 2010). Evropska mreža geoparkov je imela omenjene štiri ustanovne člane.
Postavili so si jasno zastavljene cilje. Prvi cilj je v zavedanju potrebe po sodelovanju,
izmenjavi idej, zaupanju v organizacijo, v tolerantnosti do različnih identitet in kljub temu
skupnemu delu v iskanju rešitev za nadaljnji razvoj. Drugi cilj je v uporabi različnih pristopov
in nacionalnih mentalitet k preučevanju geologije za reševanje problemov s ciljem
trajnostnega razvoja virov pokrajine za naslednje generacije. Tretji cilj je v zavedanju, da če
želijo slediti in razvijati svoje ideale, potrebujejo nove somišljenike, ki se jim bodo pridružili
v EGN in jim pomagali zgraditi Evropsko skupnost regij s sonaravno prihodnostjo (The Idea,
2009). Po ustanovitvi EGN je vse steklo z bliskovito naglico. 20. aprila 2001 je prišlo v
Španiji do podpisa o sodelovanju med EGN in UNESCO-m, natančneje z oddelkom za
Zemeljine znanosti. Istega leta so bili v EGN sprejeti prvi novi člani. Februarja 2004 se je
mednarodna skupina UNESCO-vih strokovnjakov v Parizu odločila, da se bo ustanovila
Globalna mreža geoparkov pod okriljem UNESC-a, v katero bodo vključeni vsi do sedaj
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priznani geoparki. Tega leta je bil med omenjenima akterjema podpisan tudi dogovor, ki
predvideva, da člani EGN avtomatično postanejo tudi člani svetovne mreže geoparkov pod
okriljem UNESC-a. Naslednje leto, oktobra 2005, pa je bila EGN s strani UNESC-a (oddelka
za Zemljine znanosti) priznana kot uradni zastopnik UNESCO-ve Globalne mreže geoparkov
v Evropi. S to izjavo je UNESCO EGN postavil kot referenco, ki ji je potrebno slediti pri
oblikovanju podobnih kontinentalnih mrež geoparkov širom sveta (History, 2009).

2.2 KAJ JE GEOPARK?
Glede na opredelitev, ki jo podaja EGN-European Geoparks Network (2009), velja, da je
geopark geografsko točno določeno območje z izredno geološko dediščino, ki ima strategijo
za njeno varovanje, promocijo in trženje le-te v korist lokalne skupnosti.
Naloga geoparkov je v prvi vrsti zaščita geoloških posebnosti območja. Geopark mora
vsebovati geološka in geomorfološka mesta, ki jih opredeljuje posebna znanstvena vrednost,
redkost in estetska ter izobraževalna funkcija in so zanimiva tako za strokovno kot tudi za
laično javnost. Poleg geološke dediščine je v okviru geoparka prisotna tudi skrb za ohranjanje
ekološke, arheološke in kulturne dediščine.
Upravitelji geoparkov morajo skrbeti, da celotna dejavnost poteka v skladu z lokalnimi zakoni
in tradicijo ter da v povezavi s strokovnjaki nudijo ustrezne mere zaščite dediščine parka. V
projekt geoparka mora biti vključeno lokalno prebivalstvo, ki lahko skozi ohranjanje in
promocijo dediščine območja s tako imenovanim geoturizmom nudi obiskovalcem različne
proizvodne in storitvene dejavnosti in s tem doprinese k ekonomsko-socialnemu razvoju
lokalne skupnosti in območja.
Geoparki organizirajo različne aktivnosti in nudijo logistično podporo za posredovanje znanja
s področja geoznanosti ter znanja o okolju. V ta namen so sestavni deli delovanja geoparka
muzej, informacijski center, učne poti, organizacije seminarjev itd.
Cilj vsakega geoparka mora biti vključitev v Evropsko mrežo geoparkov oziroma European
Geoparks Network, ki sedaj šteje 35 članov. Da geopark lahko postane član EGN, mora
predložiti prošnjo z dosjejem, ki mora vsebovati geografski oris območja geoparka, opise
točk, argumentacijo, ki opravičuje nominacijo za vključitev Geopraka v EGN, splošen pregled
ekonomskega stanja območja, trajnostno vizijo območja s predstavljeno vlogo geoturizma v
konceptu trajnostnega razvoja območja ter uradno prošnjo nominacije, ki mora biti podpisana
s strani kompetentne osebe. Cilji mreže so promocija in zaščita geološke dediščine in njene
raznolikosti ter podpora ekonomskega razvoja območja geoparka, predvsem v smislu turizma
in s tem razvoja lokalne skupnosti. Vendar vključitev v mrežo pomeni tako rekoč šele
začetek. Status geoparka kot parka Evropske mreže geoparkov se vrednoti vsake štiri leta in
ob neizpolnjevaju ciljev lahko pride celo do izključitve iz same mreže. Zato je potrebno
nenehno ohranjanje in celo izboljševanje kakovosti glavnih smernic geoparkov. Člani
Evropske mreže geoparkov avtomatsko postanejo tudi člani Globalne mreže geoparkov, ki se
ponaša s 64 člani iz 19 držav in je pod okriljem UNESC-a (European Geoparks …, 2009).
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2.3 ZAKAJ GEOPARK IDRIJA?
Ideja se je leta 2004 porodila rudniškemu geologu Bojanu Režunu. Po besedah g. Režuna
(2010) je zavedanje o izjemnih geološki vrednostih idrijskega rudišča pripeljalo do potrebe,
da se ta geološka vrednota zaščiti. V sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave,
natančneje Območno enoto v Novi Gorici, je bila izdelana Strokovna podlaga za zavarovanje
idrijskega rudišča. Prav to je v g. Režunu spodbudilo željo, da bi se širše idrijsko ozemlje, ki
je izjemno bogato z geološkimi vrednotami, katerih vrhunec vsekakor predstavlja živosrebrno
rudišče, zaščitilo. Idealna priložnost se je po mnenju Režuna pokazala prav z nastajanjem
mlade mreže geoparkov v Evropi in širom sveta ter možnostjo vzpostavitve geoparka na
območju občine Idrija. Kljub prvotnemu prepričanju, da gre pri geoparku zgolj in samo za
prepoznavanje in zaščito geoloških vrednot, je ob spoznanju širšega pomena geoparka, ki
lahko služi kot dobra podlaga trajnostnega razvoja območja s pomočjo geoturizma, v
geoparku prepoznal izjemno priložnost za občino Idrija in njeno prebivalstvo. Leta 2007 je
bila tako ustanovljena iniciativna skupina za promocijo in ustanovitev Geoparka Idrija.
Želja po ustanovitvi Geoparka v Idriji danes tako izhaja predvsem iz zavedanja, da ima
potencialno območje, ki leži na stiku Dinaridov in Alp, izjemne geološke in druge naravne
vrednote. Tu je na majhnem prostoru nakopičenih veliko naravnih zanimivosti, od kamnin,
polnih fosilov, tektonskih pojavov, kraških pojavov, sotesk, … do botaničnih in zooloških
posebnosti. Poleg tega pa ima Idrija in okolica zaradi bogate zgodovine rudnika živega srebra
tudi izjemno kulturno-zgodovinsko dediščino. Prav z ustanovitvijo geoparka bi lahko na
izviren in edinstven način povezali naravne vrednote in kulturno dediščino območja, hkrati pa
bi bil to nov zagon za turizem v občini Idrija (Peljhan in sod., 2009).
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3 GEOGRAFSKI ORIS OBMOČJA GEOPARKA IDRIJA
3.1 LEGA OBOMČJA
Geopark Idrija bi najprej obsegal območje občine Idrija z bližnjo okolico. Občina Idrija je le
ena izmed 210-ih občin v Sloveniji. Leži v zahodnem delu Slovenije in jo uvrščamo v
severnoprimorsko regijo. Meji na občine Ajdovščina, Cerkno, Nova Gorica, Logatec,
Postojna, Tolmin ter Žiri. Obsega površino 293,7 km2. 11 989 prebivalcev (Statistični urad
…, 2009) živi v desetih krajevnih skupnostih; Idrija, Spodnja Idrija, Godovič, Črni Vrh,
Vojsko, Krnice-Masore, Kanomlja, Zavratec, Dole, Ledine, katerih imena so tudi imena
večjih naselij v občini z občinskim središčem mestom Idrija, ki šteje 5998 prebivalcev
(Statistični urad …, 2009). Celotna občina šteje 37 naselij (Občina Idrija, 2009). Geografske
koordinate mesta Idrija so 14o02′07″VGD in 46°00′08″SGŠ (The Mercury and Silver …,
2008, str. 11).
Karta 1: Lega občine Idrija

Vir: Benčina, 2010

3.2 ZGODOVINSKI PREGLED RAZVOJA OBMOČJA
Kot poudarjajo vsi, ki so se kadarkoli vsaj malo ukvarjali z zgodovino idrijskega dela
Slovenije ter njegovim razvojem, ugotavljajo tesno povezanost in medsebojno soodvisnost
mesta Idrije ter širšega območja z idrijskim rudnikom. Tako kot se je območje in njegovi
ljudje spreminjalo in oblikovalo s pomočjo rudnika, tako je tudi rudnik ob razvoju pokrajine
dobival nove razsežnosti ter pomen za idrijsko prebivalstvo ter okolico.
In čeprav rudnik danes ne obratuje več in je v fazi postopnega zapiranja in zasipavanja dolgih
rovov, ki se vijejo pod mestom, se še danes čuti izredna povezanost obeh zgodovinskih
akterjev, ki tako prebivalce mesta kot tudi obiskovalce, če se prepustijo vodstvu poznavalca,
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opozarja na dogodke, ki so izoblikovali celostno podobo okoliških ljudi in ljudi rudarskega
mesta, ki to ostaja in bo ostalo vsaj še nekaj rodov v prihodnosti, ne glede na to, da rudnika že
dolgo ne bo več.
Slika 3: Škafar

Vir: http://www.rzs-idrija.si/zgodovina_vec.htm; Grafika: Rudi Skočir

Zgodovinski razvoj rudnika živega srebra je možno razdeliti v kar nekaj različnih obdobij, ki
so ga zaznamovala. Vsa zgodba se je začela odvijati ob koncu 15. stoletja, natančneje leta
1490, ko je bil pri današnji cerkvi Sv. Trojice odkrit živosrebrni studenec. Po ustnem izročilu
naj bi v tistih dneh na sotočju Idrijce in Nikove živel škafar, ki je svoje izdelke namakal pri
bližnjem studenčku. Nekega dne so se mu v škafu poleg vode nabrale tudi srebrne, njemu
neznane kapljice. Da bi ugotovil, kaj to je, jih je odnesel v Škofjo Loko, kjer je neki zlatar
prepoznal, kaj mu je neznani škafar prinesel (Arko, 1931). Najdba ni bila dolgo prikrita in
tako se je počasi začelo rudarjenje. Leta 1504 je pridobivanje čiste kovine prevzela družba, ki
je začela z izkoriščanjem leta 1506 in 22. junija leta 1508 je prišlo do bogatega odkritja
cinobaritne rude na območju današnjega Ahacijevega trga na globini 42 metrov. Družba se je
nato postopoma spremenila v pravo rudniško podjetje z okoli 100 do 200 delavci. Leta 1550,
ko je pogorel španski Almadén, je živo srebro iz Idrije za nekaj časa pokrivalo tako evropski
trg kot tudi tržišče španskih ameriških kolonij. Okoli pol stoletja so z idrijskim živim srebrom
razpolagale augsburške trgovske hiše, dokler ni rudnik leta 1575 z nakupom postal last
avstrijske države. Počasi, a vztrajno se je rudnik razvijal in z njim mesto Idrija in njegova
okolica. Ob koncu 16. stoletja so tako v Idriji že rudarili v globini 170 m pod površino.
Idrijski rudnik je bil ta čas eden najglobljih v Evropi in je slovel po svoji odlični tehnični
opremljenosti. Razvijalo se je tudi mesto in do konca stoletja je Idrija premogla okoli 100 hiš
s 1000 stanovalci pretežno nemškega porekla, ki so živeli v bednih razmerah z dodatno
težavo, merkurializmom. Kasneje je s priseljevanjem kmečkega prebivalstva mesto dobivalo
slovensko podobo. Med leti 1522 in 1533 so zgradili mogočni grad, ki še danes obnovljen
stoji nad mestom. Zgrajen je bil za potrebe rudnika. Z napravami (kamšt, klavže, retortne
peči, …) zgrajenimi do sredine 17. stoletja, je rudnik postal tehnično najbolje opremljen
rudnik notranje avstrijskih dežel. Velika slava rudnika je privabila v Idrijo številne pomembne
svetovne popotnike in znanstvenike, med njimi tudi našega znamenitega Valvasorja (1689).
Kljub odlični tehnični opremljenosti pa so bile zdravstvene in socialne razmere idrijskih
rudarjev v tistem času zelo slabe, kar je pripeljalo do krize, zaradi česar je bil odstavljen
takratni upravitelj Sigmund Kienparch. Tega je dvorna oblast zamenjala in zaupala vodstvo
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rudnika priznanemu rudarskemu strokovnjaku Johanu Frideriju Stamferju, katerega
prizadevanja so imela le kratkotrajen uspeh. Njegovemu nasledniku Antonu Steinbergu je
uspelo prepričati Dunaj, da je začel z obnovo in modernizacijo rudnika in sledilo je dolgo in
zelo uspešno ter zanimivo obdobje idrijske zgodovine. V letih 1767 do 1772 so bile po načrtih
graditelja in jamomerca domačina Jožefa Mraka zgrajene »slovenske piramide«, mogočne
vodne pregrade za plavljenje lesa – Klavže na Idrijci in Belci, ki so danes tehnični muzej v
naravi. Po prizadevanju upravitelja A. Haubtmanna in po priporočilu osebnega zdravnika
cesarice Marije Terezije, slavnega Gerharda van Wietena, je Idrija dobila prvega šolanega
zdravnika – prirodoslovca Joannesa Antoniusa Scopolija, ki je ostal v Idriji do leta 1769. V
Idrijo je prišel tudi vsestransko razgledani prirodoslovec Baltazar Hacquet in kot izkušen
kirurg tu sedem let uspešno lajšal težave idrijskim rudarjem. Slaba prodaja in padec cen
živega srebra na svetovnem trgu v 80. letih 18. stoletju pa sta porinila idrijski rudnik na rob
rentabilnosti. Ko pa je bila leta 1785 med cesarskim Dunajem in špansko vlado podpisana
pogodba za dobavo velikih količin živega srebra in ko se je pogodba leta 1792 obnovila še za
6 let, je prišlo do porasta proizvodnje, zaradi česar se je v tem obdobju število zaposlenih
dvignilo iz okoli 500 pred letom 1785 na približno 1350 v letu 1790. Prišlo je do doseljevanja
rudarjev z drugih avstrijskih rudnikov in celo s Češke in Tirolske. Prvi dve francoski zasedbi
Idrije leta 1797 in 1805 sta cesarski Dunaj drago stali, saj so Francozi zasegli velike količine
živega srebra. V štiriletnem obdobju (1809–1813) tretje zasedbe so Francozi reorganizirali
rudniško upravo in nadaljevali z odkopavanjem najbogatejših delov rudišča brez vlaganj v
odkrivanje novih ležišč. Po odhodu Francozov so v povsem izčrpani jami začeli z novimi deli
in raziskovalnimi rovi in bili so mnenja, do so Idriji šteti dnevi. Te dvome pa je odpravila
posebna komisija idrijskih strokovnjakov leta 1823 po ogledu celotne jame. V prvi polovici
19. stoletja je rudniški obrat doletelo več hudih nesreč. Zanimivo je, da je z vdorom vode v
jamo leta 1837 povezan pomemben tehnični napredek rudnika, saj sta bila postavljena prva
parna stroja na slovenskih tleh. Po marčevskih nemirih leta 1848, ki so pretresli tudi Idrijo, se
začenjajo za rudnik desetletja tehnično in tehnološko plodnega razvoja jame in metalurškega
obrata. Ko so si leta 1872 ogledali idrijsko žgalnico (Čermak – Špirekove peči) predstavniki
španskega živosrebrnega rudnika Almadéna, se niso mogli načuditi velikosti idrijskih naprav
in tudi razsipnosti pri investicijah in porabi goriva. Omenjene žgalne presipalne peči so bile za
obdobje 19. stoletja moderne in tehnološko dobre. Po letu 1850 pa vse tja do prve svetovne
vojne je bilo po nepopolnih podatkih napisanih kar okrog 140 del s področja zgodovine,
geologije, rudarstva, metalurgije, kemije, tehnike, medicine dela in ekologije. Avstrijske
načrte o nadaljnji razširitvi in modernizaciji rudnika pa je preprečila prva svetovna vojna
(Čar, 1989; Kavčič, 1993). Idrijo je leta 1918 zasedla italijanska vojska. Osovražene
italijanske oblasti so ob vsesplošnem grobem nacionalnem zatiranju ostale v Idriji 25 let. Po
razpadu Italije leta 1943 je do pomladi leta 1945 upravljala idrijski obrat nemška vojska.
Dolgo zasedbeno obdobje je bilo za rudnik čas splošnega nazadovanja in težkih socialnih
razmer, saj so v letih 1930–1936 odpustili okrog 370 delavcev. Če izvzamemo širokopotezno
elektrifikacijo, se Italijani niso lotevali niti tehnično-tehnološke obnove rudnika, kot tudi ne
večjih raziskovalnih in sledilnih del v rudišču. V letih 1922 do 1930 so pridobili od 532 do
452 ton Hg, v naslednjih letih pa od 422 do 277 ton Hg letno (Mohorič, 1960). Tudi v prvih
povojnih letih ne moremo govoriti o smotrnem gospodarjenju. Šele leta 1952 je dozorel čas za
racionalnejše izkoriščanje in temeljito obnovo rudnika. Modernizacija je potekala postopno
vse tja do leta 1975. V začetnem obdobju so zamenjali zastarele parne izvozne stroje,
mehanizirali prevoz rude v jami in koncentrirali celotno izkopanino na jašku Delo ter zgradili
žičnico in separacijo. Prav tako so v šestdesetih letih za nakladanje vedno večjih količin rude
na odkopnih poljih mehanizirali s samonakladalnimi transportnimi lopatami. Po letu 1970, ko
so po skoraj 500 letih za odpiranje postali ponovno zanimivi skrilavci s samorodnim živim
srebrom, so pri rudniku nabavili še moderen pridobivalni »glodalni« stroj. Uspešna
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raziskovalna dela so omogočala ohranjanje letne proizvodnje, to je okrog 500 ton živega
srebra na leto, vse do začasne prekinitve del v idrijski jami leta 1977. Ustavitev ni bila
nepričakovana, saj je bil rudnik že od leta 1972 v finančni stiski. Vzroki rudniških težav pa so
imeli korenine v krizi svetovnega trga živega srebra in nejasni nadaljnji usodi uporabnosti te
edine tekoče kovine. Slovenska skupščina je 24. septembra 1987 sprejela sklep o postopnem
zapiranju rudnika do leta 2003 oziroma 2006, ko naj bi bilo zaključeno tudi opazovanje
morebitnih posledic zapiralnih del (Čar, 1989; Kavčič, 1993). Danes rudnik še vedno ni
dokončno zaprt, vendar pa je že v zaključni fazi in ni več dolgo dan, ko bo rudarjenje v njem
ostalo samo še spomin na preteklo zgodovino Idrije in njenega rudnika, Rudnika živega srebra
Idrija.

3.3 NARAVNO-GEOGRAFSKI ORIS OBMOČJA
Območje Geoparka Idrija sovpada z mejo občine Idrija, kar nam prikazuje tudi spodnja karta.
Posamezne točke segajo tudi izven meja območja.
Karta 2: Območje Geoparka Idrija

Vir: Benčina, 2007, str. 15
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V grobem lahko območje Geoparka Idrija opredelimo kot stik alpskega in dinarskega sveta, ki
se bistveno ne razlikujeta zaradi podobne kamninske zgradbe (Krajevni leksikon …, 1995).
Poleg prevladujočih karbonatnih kamnin (apnenec in dolomit) velja omeniti še kremenov
peščenjak in konglomerat, glinovec in meljevec ter tuf s tufiti. S podrobnejšo členitvijo
(Geografska regionalizacija Slovenije GIAM ZRC SAZU) se nam razkrije dejstvo, da park
tvori več večjih naravno geografskih enot, med katerimi je meja ponekod lepo razvidna, spet
drugod dokaj nejasna. Večinski osrednji, severozahodni in zahodni del zavzema Idrijsko
hribovje, ki je del sredogorskega sveta in obsega porečje zgornjega toka Idrijce. Kamninsko
podlago predstavljajo prevladujoče karbonatne kamnine, ki so omogočile razvoj različnih
kraških pojavov. Skrajni severni del prištevamo k Cerkljanskemu hribovju s številnimi
značilnostmi dinarskih pokrajin. Severovzhodnega dela se v okolici Mrzlega Vrha dotakne
Žirovsko hribovje, ki sodi v jugozahodni del Škofjeloškega hribovja. Na vzhodnem delu
parka je zakraselo Rovtarsko hribovje s številnimi kraškimi pojavi in slemenitvijo SZ–JV, ki
nas že opozarja na prehod v dinarske pokrajine. V južni in jugozahodni del sega Trnovski
gozd, ki je le ena izmed visokih kraških planot gorske pregrade, ki predstavlja ločnico med
celinskim in sredozemskim delom Slovenije in katerega kamninsko podlago večinsko gradijo
apnenci in dolomiti. Jugovzhodnega dela pa se v okolici Godoviča dotika Notranjsko podolje
(Slovenija …, 1998).
Velik del površja obsega v preteklosti uravnan kraški svet, v katerega je reka Idrijca, ki izvira
na nadmorski višini 930 metrov pod Mrzlo Rupo na robu Vojskarske planote in je z 58
kilometri najdaljši pritok Soče, v katero se izliva pri Mostu na Soči (Bavdaž in sod., 1999), s
svojimi pritoki Zala, Nikova ter Kanomljica z Ovčjakom vrezala debrske doline ter grape
(Slovenija …, 1998). Vse so tipične hudourniške reke. Nad izredno strmimi do prepadnimi
pobočji dolin se dviga svet valovitih planot, katerega na vzhodu predstavlja vrtačast svet s
krajšimi ponikalnicami in manjšimi kraškimi jamami Ledinske planote, Vrsniške planote,
Dolske planote in Zavraške planote, ki ležijo med 600 in 850 metri nadmorske višine. Na
severu in zahodu se vse do nadmorske višine 1100 metrov dviga planotast svet z
izoblikovanim osamelim krasom okoli Idrijskih Krnic, Šebrelj, Vojskarske planote in teras v
Čekovniku. Jug ozemlja tvori strmo nad dolino dvignjena Črnovrška planota s Črnovrškim in
Zadloškim suhim kraškim poljem v nadmorski višini med 650 in 750 metri ter visoka kraška
planota Trnovski gozd, kjer prevladujejo nadmorske višine med 800 in 1000 metri. Tu so
ravno tako prisotna majhna kraška polja ter uvale (Benčina, 2007; Slovenija … 1998).
Planotast svet predstavlja večino ravnega sveta, saj so večje ravnine samo še ob sotočju rek na
aluvialnih ravnicah, ob sotočju Belce z Idrijco v zgornjem toku Idrijce v Idrijski Beli, ob
sotočju Nikove z Idrijco, kjer se je razvila Idrija, ter ob sotočju Kanomljice z Idrijco, kjer se
nahaja drugo naselje po številu prebivalcev – Spodnja Idrija (Slovenija …, 1998). Prav zaradi
razgibanega reliefa so lepo vidne razlike v naklonu površja in nadmorski višini. Nad dolinami
rek in planotami se vzpenjajo neizraziti zaobljeni vrhovi, ki še dodatno povečujejo razliko
med najvišjimi in najnižjimi deli površja. Nadmorske višine se gibljejo med 320 metri v dolini
Idrijce, pa vse do okoli 1350 metrov nad morjem na posameznih vrhovih.
Območje Geoparka Idrija ima zmerno kontinentalno, natančneje zmerno kontinentalno
podnebje zahodne in južne Slovenije, za katerega velja, da je povprečna temperatura
najhladnejšega meseca med 0º in –3ºC in povprečna temperatura najtoplejšega meseca med
15º in 20ºC. Vendar povprečne letne temperature opredeljuje tudi nadmorska višina. Tako je
povprečna letna temperatura v Idriji, ki leži na nadmorski višini okoli 330 m, 9oC, na
Vojskem z okoli 1070 m nadmorske višine pa 6,2oC. Velja tudi, da so povprečne oktobrske
temperature višje od povprečnih aprilskih. Ima submediteranski padavinski režim z viškom
padavin oktobra ali novembra. Povprečna letna količina padavin znaša med 1300 in 2800 mm.
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Izjema pri tem je le višje ležeča Vojskarska planota, kjer lahko pade tudi do 3500 mm padavin
in bi jo lahko zaradi svežih poletij in dolgih zim z debelo (1 m) in dolgotrajno snežno odejo
(4–6 mesecev) prišteli k podnebju nižjega gorskega sveta zahodne Slovenije (Ogrin, 2005;
Slovenija … 1998).
Preglednica 1: Povprečna količina padavin in temperatur; Vojsko 1961–1990
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Grafikon 1: Klimadiagram za meteorološko postajo Vojsko (1961–1990)
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Pod vplivom prevladujoče karbonatne matične podlage, reliefne razgibanosti, podnebja z
veliko padavin ter odmrlega rastlinstva in drugih organizmov so se razvili različni tipi prsti.
Na dolomitu in apnencu so razvite plitve ter srednje globoke rjave prsti s prevladujočo
humusno sivorjavo prstjo in rendzino na pobočjih ter rahlo bazične rjave pokarbonatne prsti
na območju visoke kraške planote. V mokrotnih kotanjah in vrtačah najdemo kislo rjavo prst s
podzolom in psevdooglejem, medtem ko na kremenovih peščenjakih in tufih najdemo kislo
rjavo prst. Zaradi specifičnih rastiščnih pogojev, ki jih slabšajo veliki nakloni in nadmorska
višina, je območje eno najbolj gozdnatih v Sloveniji s precej velikim deležem travnikov.
Nasprotno je delež njiv in sadovnjakov med najnižjimi. Od vseh drevesnih vrst, ki oblikujejo
lastne gozdne združbe ali pa so v sestavi navzoče, je vsekakor najpomembnejša bukev.
Nekateri jo imenujejo kar krušna mati idrijskih gozdov, saj je pod vplivom več kot 500letnega gospodarjenja ponekod prešla v enodobne bukove sestoje ter raste tako rekoč povsod
od najnižjih do najvišjih leg. Manj razširjena je jelka, ki z bukvijo sestavlja mešan gozd bukve
in jelke. Poleg obeh omenjenih so pomembne drevesne vrste tudi smreka, ki se prav zaradi
pogozdovanja hitro širi, rdeči bor ter plemeniti listavci, kot so gorski javor, ostrolistni javor,
veliki jesen, gorski brest, lipa itn. Zaradi bližine toplega sredozemskega območja ima skoraj
celotno območje rahel termofilni značaj (Kordiš, 1986; Slovenija …1998)
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3.4 GEOLOŠKA ZGRADBA OBMOČJA GEOPARKA IDRIJA
Po Čarju (2009) ima celotno območje,
predvsem pa Idrijsko hribovje izredno
zapleteno geološko zgradbo. Vendar je v
geološkem pogledu tudi eno najbolj
raziskanih v Sloveniji. Najstarejše kamnine
predstavljajo čez 300 milijonov let stari
temnosivi
skrilavci
in
peščenjaki
karbonske starosti. Permsko obdobje
zastopajo kremenovi peščenjaki, dolomiti
in s fosili bogati apnenci. Sledijo
najpogostejše pisano razvite kamnine
skitske starosti iz najnižjega dela triasa. To
so dolomiti, laporovci in različni apnenci,
ki prekrivajo obsežne terene tako na
Idrijskem (pobočja v dolini Kanomljice in
Idrijce) kot tudi Cerkljanskem (ozemlje
okrog Želina). Pogost je tudi neplastnati
anizijski dolomit, v katerem so oblikovana
strma pobočja prekrita s plitvo, slabo
rodovitno preperino (Kobalova planina,
Kočevše, Vojsko, Krnice). Na idrijskem
mu sledijo kamninsko bogato razvite
ladinijske in karnijske plasti. V Idriji in
Rovtah so pogosti različni konglomerati in
peščenjaki. Na Cerkovnem vrhu, Krnicah
in Jagrščah je veliko apnenca in belega
dolomita, manj pa je tufov in tufitov z
spremljajočimi izlivi diabaza in keratofirja,
ki jih najdemo med Stopnikom in Pisanci,
v Zgornji Idrijci in Kazarski grapi. Južno
in vzhodno od Idrije v Čekovniku, zgornji
Idrijci ter na Črnovrški planoti sledi
mogočen
kompleks
plastnatega
zgornjetriasnega dolomita, ki leži na
mlajših, močno zakraselih spodnje in
zgornjekrednih apnencih, ki jim sledimo v
Gladkih skalah, Strugu, Idrijskem Logu in
Godoviču. V globokih dolinah Struga,
Bevk in Bratuševe grape pogledajo na dan
še najmlajše paleocenske flišne kamnine,
ki so stare »le« okrog 60 milijonov let.
Obsežna in zapletena tektonska dogajanja,
ki so se pričela konec eocena ali v začetku
oligocena pred okoli 30 milijoni leti, so
imela za posledico to, da danes ležijo v
Idriji in njeni širši okolico ter na območju
Vojskega in Kanomlje starejše kamnine na
mlajših. Podrivanje Jadranske mikropolšče

pod Evropsko ploščo je kamnine na tem
območju najprej preoblikovalo v veliko
poleglo gubo. Tako so dobile plasti
zgornjega krila obrnjeno (inverzno) lego.
Nadaljnja premikanja so razrezala gubo na
posamezne velike enote (na pokrove in
vmesne narivne luske), ki so se ob narivnih
ploskvah premikala proti jugozahodu.
Ponekod tudi za več deset kilometrov. Ob
narivnicah so nastale večje izravnave, kot
so Idrijski Log, Zadlog itd. ter tudi
nekatere grape, doline in sedla. Z
narivanjem preoblikovano ozemlje so nato
sekali še močni od severozahoda proti
jugovzhodu potekajoči prelomi. Od
številnih prelomov omenimo le Idrijski in
Zalin prelom. Znameniti Idrijski prelom
poteka mimo Godoviča skozi Ljubevško
dolino in Idrijo, čez Kanomeljsko
Razpotje, po dolini Kanomlje in čez
Oblakov Vrh dalje proti severozahodu.
Idrijski prelom seka celotno Slovenijo in je
lepo viden na satelitskih posnetkih.
Slika 4: Stratigrafski stolpec idrijskega ozemlja

Vir: Placer, 1990, str.73
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Karta 3: Geološka karta Geoparka Idrija.

Vir: OGK SFRJ 1:100 000, L 33–76 , Gorica; L 33–65 , Kranj; L 33–77 , Postojna; L 33–64 , L 33–63 , Tolmin
in Videm
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LEGENDA
KVARTAR
Aluvialni nanosi rek in potokov (prod in pesek)
TERCIAR
PALEOCEN/EOCEN : Fliš (glinavec, laporovec in kremenov peščenjak v menjavanju z apnenčevim
peščenjakom in brečo)
KREDA
ZGORNJA KREDA : Svetlosivi do beli plastnati ali neplastnati rudistni apnenec
SPODNJA KREDA : Temnosivi bituminozni plastnati apnenec z redkimi vložki temnosivega
tankoplastnatega zrnatega dolomita
JURA
LIAS : Beli apnenec in zrnat dolomit
TRIAS
ZGORNJI TRIAS
NORIJ, RETIJ : Sivi plastnati dolomit, sivi zrnati do beli plastnati dolomit, skladoviti in masivni dolomit
KARNIJ : Skladoviti dolomit, masivni dolomit, skladoviti mikritni apnenec, pisani peščenjaki, glinavci,
tufiti, dolomit z laporjem
SREDNJI TRIAS
LADINIJ : Diabaz in tuf
LADINIJ : Bel do svetlosiv debelozrnati dolomit, temno sivi ploščati apnenci z roženci
LADINIJ : Bel in svetlosiv neskladovit dolomit ter apnenec
LADINIJ : Tuf, tufit, tufitni peščenjak, skrilavec, konglomerat, apnenec
LADINIJ: Keratofir in tuf
LADINIJ: Tuf, tufit, ploščasti apnenec in konglomerat
ANIZIJ : Skladoviti in masivni dolomit ter dolomitni konglomerat, ploščati apnenec in dolomit
ANIZIJ : Dolomit, skladoviti masivni dolomit ter dolomitni konglomerat
SPODNJI TRIAS
SKITIJ : Dolomit, oolitni apnenec, sivi apnenec, laporni apnenec, laporni skrilavec, meljevec, peščenjak,
lapor, kalkarenit
PERM
ZGORNJI PERM : Skladoviti apnenec, skladoviti dolomit
SREDNJI PERM: Grödenski peščenjak, meljevec in glinavec
KARBON
Glinasti skrilavec in kremenov peščenjak

_________ PRELOM
______

ŠIBAK PRELOM

└┴┴┴┴┴┴┘ NARIV, LUSKA

Vir:
OGK SFRJ 1:100 000, Tolmač lista Gorica; Tolmač lista Kranj; Tolmač lista Postojna; Tolmač lista Tolmin in
Videm
Opomba: V legendo je zajeto le območje občine Idrija in njene bližnje okolice.
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3.5 NASTANEK IDRIJSKEGA RUDIŠČA
Glavna značilnost Geoparka Idrija je njegovo izredno zapleteno in edinstveno rudišče, ki je
približno 1500 m dolgo in od 300 do 600 m široko ter 450 m globoko. Danes nad rudiščem
leži približno tretjina Idrije.
Opis nastanka idrijskega rudišča je skoraj v celoti povzet po Čarju (1993), ki razlaga, da so
najstarejše kamnine, ki gradijo idrijsko rudišče, nastale pred približno 340 milijoni let v
karbonu. Iz tega obdobja najdemo temno sive do črne glinavce im meljevce z lečastimi vložki
sivega sljudnatega kremenovega peščenjaka in konglomerata. Debelina teh kamnin znaša
ponekod tudi do 350 metrov. Podrobnejši pogled teh kamnin nam razkriva, da so se odsedale
na šelfu, v katerega so vode iz kopnega prinašale glino, melj, pesek in prod.
Odsedanje kamnin naj bi se nadaljevalo vsaj do spodnjega dela permske dobe, ko se je šelfni
del dvignil nad morsko gladino in je na kamnine začela delovati vetrna ter vodna erozija, kar
geologi imenujejo erozijska diskordanca.
Na erodirano površje se je v jezerskem in rečnem okolju srednjega perma odložilo med 10 in
40 m sivih in rdeče obarvanih kremenovih peščenjakov in konglomeratov, katerih material je
bil prinešen iz predelov, podobnim današnjim puščavam.
V zgornjem permu so v močno slanih zaprtih lagunah vročega subtropskega podnebja nastali
dolomiti 50 do 70 m debele plasti temnosivega in črnega dolomita z medplastnimi vložki
laporovca.
V bolj ali manj zaprtem plitvovodnem morskem šelfu s podvodnimi tokovnimi kanali, kjer so
nastajali tudi oolitni apnenci, so se v triasu pred okoli 250 milijoni let začeli odlagati sivi in
rumenkasto sivi tanko plastnati dolomiti ter kremenovi in dolomitni peščenjaki, katerih
debelina v jami znaša tudi do 200 m. Sledijo jim 80 do 120 m debeli zelenosivih in rdečkastih
meljevcev ter laporovcev z lečami oolitnega apnenca. V vseh teh plasteh so lepo vidni odtisi
plitvovodnih valovnih sipinic kot znak valovanja.
Ob drugačnih pogojih se je sedimentacija še nadaljevala. Najprej so nastali sivi zrnati
neplastnati dolomiti, katerih debelina se giblje med 80 in 150 m. Nato sivi plastnati laporasti
apnenci in laporovci, katerih debelina horizonta še bistveno bolj niha, saj je v jami debel okoli
20 m, medtem ko v okolici Idrije doseže debelino tudi do 200 m. Razlike v debelini in razvoju
zgornjeskitskih plasti v jami in okolici Idrije kažejo na razgibano morfologijo šelfa, kjer so se
kamnine odsedale. Vzrok temu naj bi bilo postopno prodiranje magme v zemeljsko skorjo,
kar je povzročilo kupolasto dviganje zemeljske skorje na dolžini 20 km in širini 5–10 km. Na
temenu antiklinale so nastale natezne napetosti, ki so povzročile spuščanje določenih delov
šelfnega dna. Na predelih med spuščenimi in dvignjenimi deli so ob nadaljnjem dvigovanju
postopoma nastali globoki prelomi. Dogajanje je predstavljalo šele začetek idrijske tektonske
faze, ki je močno vplivala na slovensko ozemlje ter na nastanek idrijskega rudišča.
Razčlenjevanje šelfnega dna se je odvijalo pod morsko gladino, tako se je tudi odsedanje
kamnin nadaljevalo tudi v sp. delu anizijske podstopnje. V odprtem razgibanem plitvovodnem
okolju so nastajali sivi neplastnati dolomiti in beli do rožnati oraganogeni apnenci. Ključno
obdobje idrijske tektonske faze se je začelo v sr. delu anizija. Kosanje morskega dna se je
nadaljevalo, prelomi so bili že izoblikovani in zaradi dviganja idrijskega ozemlja so nekateri
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deli pogledali nad morsko gladino. Izoblikovati se je začel idrijski srednjetriasni tektonski
sistem, ki ga je na J omejeval južni sedimentacijski bazen. Med obema kotlinama so ležali
južni prag, tektonski jarek ter severni prag, ki so še danes ohranjeni v zgradbi rudišča. Na
kopnem so začeli potekati zapleteni procesi. Na severnem in južnem pragu je erozija odnesla
750 m anizijskih, skitskih in permskih plasti, ki jih je voda v obliki vršajev in prodnih
nanosov nanesla na severni in južni sedimentacijski prostor. Tako so nastale debele plasti
konglomeratov in peščenjakov na današnjem območju Gor, Dol in Rovt. Ob koncu prvega
erozijskega obdobja so na površju severnega in južnega praga ležali karbonski skrilavci,
medtem ko so tektonski jarek prekrivale različne skitske kamnine (Čar, 1993).
V nadaljevanju je rudišče prekrilo plitvo morje, v katerem se je odlagal svetlosivi dolomit
anizijske starosti, kar dokazujejo ostanki foraminifere. Na severnem pragu se je odlagal na
karbonske plasti, v tektonskem jarku pa na erodirano skitsko podlago. Koliko časa je trajala
sedimentacija, ni znano.
Sledilo je aktivno tektonsko dogajanje, kar je povzročilo hitro pogrezanje osrednjega dela
tektonskega jarka in zaostajanje nekaterih drugih blokov, ki so tako spet prešli nad morsko
gladino. Vse skupaj pa je spremljala še prva faza vulkanskega delovanja. Nastali so pogoji za
nastanek kamninsko izredno bogatih ladinijskih plasti.
Iz dvignjenih delov je erozija odstranila večji del zgornjeanizijskih dolomitnih plasti ter del
karbonskih in skitskih plasti, ki so v obliki vršajev in blatnih plazov zapolnile najgloblje dele
tektonskega jarka. Nastale so muljaste dolomitne blokovne breče, konglomerati z muljastim
vezivom ter kremenovi peščenjaki in meljevci, sestavljeni iz presedimentiranih karbonskih
kamnin.
Ob nastopu mirnejšega tektonskega obdobja je bila zveza z morskim okoljem prekinjena in na
območju rudišča se je oblikovala kopenska kotlina, pokrita z rastlinsko bogatim močvirjem.
Nastali so bituminozni zaglinjeni peščenjaki, črni meljevec in za Slovenijo redke, a za rudišče
značilne kaolinitne, ki so sestavljene iz minerala kaolinita in so posledica preperevanja
različnih magmatskih kamnin. Sočasno so ob prelomih z dotekanjem hidrotermalne vode s
cinobaritom nastale prve sedimentne cinobaritne rude.
Sledilo je odločilno obdobje nastanka idrijskega rudišča. Nastajali so novi prelomi in
prihajalo je do dviganja in pogrezanja posameznih tektonskih blokov. V ozkih tektonskih
območjih so nastajali debelo klastični sedimenti iz različno velikih odlomkov starejših
kamnin in prodnikov. V pogreznjenih delih najdemo drsne blokovne breče, blokovne
konglomerate, rečne konglomerate in peščenjake ter kamnine, ki so sestavljene iz mešanice
proda in nezaobljenih delcev. Na območju tektonskega jarka je po zasutju globljih delov
nastalo plitvo sladkovodno jezero, kjer so nastali dolomitni zaglinjeni apnenčevi peščenjaki in
laporasti apnenci.
Postopoma je zaradi zasipavanja jezera v njem začelo rasti rastlinje. V nastalem močvirju so
nastale skonca plasti. Usedali so se črni bituminozni glinavci, meljevci ter peščenjaki z vložki
konglomerata in lečami antracita. Na koncu se je odsedla še plast glinenčevo-kremenovega
peščenjaka z ostanki ramenonožcev. Ob nastajanju skonca plasti je iz globin pritekala z živim
srebrom bogata termalna voda, katere del se je ob prelomih in razpokah pretakal skozi starejše
plasti (Čar, 1993). Z tako imenovanim epigenetskim orudenjem je cinabarit kristaliziral v
kamninskih razpokah in porah ali pa je nadomeščal karbonatne kamnine in vezivo klastičnih
kamnin (The Mercury and Silver …, 2008) Nastala so rudna telesa v karbonskih, permskih,
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skitskih, anizijskih in starejših langobardskih plasteh. Najbogatejši del hidrotermalnih
raztopin pa se je izlival v močvirje in s tako imenovanim singenetskim orudenjem (sočasni
nastanek rude in kamnine) so iz cinabaritnih gelov nastali različki sedimentnih cinabaritnih
rud. Dogajanje je bilo prekinjeno s povečano vulkansko aktivnostjo in 80 m debele plasti
vulkanskega pepela so prekrile skonca plasti. Tako se je zaključil razvoj idrijskega
srednjetriasnega tektonskega jarka. Od takrat naprej že lahko tektonski jarek in severni prag
imenujemo idrijsko rudišče. Vsi dogodki, ki so vplivali na nastanek, so potekali pred okoli
235 milijoni let v langobardski podstopnji srednjega triasa (Čar, 1993).
Kasneje v oligocenu in miocenu pred okoli 65–40 milijoni let je prišlo do preoblikovanja
idrijskega rudišča zaradi gubanja, narivanja in prelamljanja. Veliki deli nagubanih plasti so
bili narinjeni proti severu in jugu. Dvignjeni deli so bili v miocenu erodirani in nastalo je
skoraj izravnano površje, planota, katere ostanki so še danes vidni v okolici Idrije (Antonijev
rov, 2008).
Okoli 10–15 milijonov let nazaj je tektonsko delovanje razkosalo idrijsko ozemlje z mnogimi
prelomi, od katerih je najbolj poznan Idrijski prelom. Prelomi so povzročili predvsem
horizontalno premikanje in dviganje ter pogrezanje določenih delov. Prav omenjeni prelom je
botroval premiku idrijskega rudišča za 2,5 km (Antonijev rov, 2008).
Slika 5: Geološki prerez idrijskega rudišča

Vir: Peljhan, 2009
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4 ANALIZA
IDRIJA

RAZVOJNIH

POTENCIALOV

GEOPARKA

Vsa območja varovanja, tako tudi geopark, pa čeprav ne gre za klasičen primer zavarovanega
območja, združujejo v sebi okoljske, kulturne, socialne in človeške potenciale, ki nudijo
ugodne razmere razvoja območja s pomočjo (sonaravnih) dejavnosti, ki so v skladu s cilji
ohranjanja naravnih vrednot in kulturne dediščine. Kot take jih v razvojnem smislu
opredeljujemo kot razvojne potenciale določenega območja, ki v sebi združujejo različne
vrednote, ki so predstavljene v Preglednici 2, hkrati z njihovo vrednostjo uporabe (neposredna
uporabna vrednost, posredna uporabna vrednost, vrednost neuporabe), ki je odvisna od tipa
varovanja območja in varovalnega režima (Trajnostni …, 2008). Poleg osnovnih štirih
potencialov je v preglednici predstvaljen tudi turistični potencial območja.
Preglednica 2: Razvojni potenciali (za)varovanih območij in njihove vrednosti uporabe in neuporabe

POTENCIAL
OKOLJSKI
POTENCIAL

SESTAVINA
POTENCIALA
naravne vrednote*

biotska raznovrstnost

naravni viri

ekosistemske storitve

PODSESTAVINA
POTENCIALA
- površinske geomorfološke
- podzemeljske geomorfološke
- geološke
- hidrološke
- botanične
- zoološke
- ekosistemske
- drevesna
- oblikovane naravne
- (po)krajinske
- minerali
- fosili
- rastlinske in živalske vrste
- habitatni tipi
- ekosistemi
- genski viri
- voda
- biomasa, les
- zrak
- prst
- sončna energija
- geotermalna energija
- surovine
- kroženje hranil, kisika
- blaženje klimatskih sprememb
- uravnavanje vodne bilance
- nastajanje prsti
- kontrola in zaščita pred
erozijo
- samočistilne zmogljivosti

Nepremična materialna
kulturna dediščina**

PUV, NV

PUV, VN

NUV, PUV, NV
NUV
PUV
PUV
NUV, PUV
NUV
NUV
PUV

NUV, PUV, VN

zemljišče

KULTURNI
POTENCIAL

VREDNOSTI
UOPORABE

- arheološka najdišča
- naselbinska območja
- stara mestna in vaška jedra
- oblikovana naravna in kulturna
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NUV, PUV, VN

premična materialna
kulturna dediščina**

živa dediščina

kulturni potencial
družbe
SOCIALNI
POTENCIAL

vključenost
prebivalstva v javno
življenje lokalne
skupnosti
stopnja zaupanja in
občutek varnosti

POTENCIAL
LOKALNE
SKUPNOSTI

pokrajina
- stavbe, skupine stavb
- umetnost
- zgodovinske ali tehnične
pričevalnosti
- arhivsko in knjižnično gradivo
- predmeti zgodovinskega,
arheološkega, etnološkega ali
naravoslovnega pomena
- običaji
- znanje – živa mojstrovina

- jezik
- tradicija
- znanje
- društva, povezana z ohranjanjem
narave in kulturne dediščine
- društva, ki spodbujajo
sodelovanje, krepijo regionalni
razvoj
- zaupanje v sodelovanje
- zaupanje v vodstvene strukture
- zaupanje v druge ljudi
- občutek varnosti

NUV, PUV, VN

NUV, PUV, VN

PUV, VN
PUV, VN
PUV, VN
PUV, VN

VN

VN

občutek pripadnosti
lokalnemu okolju
družinske, prijateljske
in medsosedske
povezave
naravni prirastek
starostna sestava
spolna sestava
migracije
izobrazbena sestava
zaposlenost
poklicna sestava
znamenitosti
turistična
infrastruktura
turistična ponudba

VN

PUV

- vse naravne in kulturne
NUV, PUV
znamenitosti
- prenočitveni in gostinski objekti,
ostala turistična infrastruktura,
muzeji, urejene poti
- prireditve, aktivnosti, vodiči, …
itd.
NUV – neposredne uporabne vrednosti, PUV – posredne uporabne vrednosti, NV – neuporabne vrednosti
Vir: prirejeno po Trajnostni …, 2008, str. 41–42;* Ur. l. RS, št. 111/04, str. 13174, ** Ur. l. RS, št. 7/99, str. 555

TURISTIČNI
POTENCIAL

4.1 OKOLJSKI POTENCIAL OBMOČJA
Okoljski viri so deli narave, ki lahko človeku zagotavljajo dobrine, prostor za dejavnosti in
storitve, ekosistemske funkcije v smislu samočiščenja, vrednotenja pokrajine itd. Okoljski viri
vključujejo tudi tržno neovrednotene ekosistemske soritve, zato je njihovo obravnavanje širše
zasnovano in uravnoteženo. Vendar upravljanje z okoljskimi viri vedno privede do konflikta
interesov uporabnikov okolja oziroma okoljskih virov. Prav »upravljanje« z okoljem mora
zato vključevati širši pogled z ekološko oziroma ekosistemskega ter ekonomskega in
kulturnega vidika, ki so medsebojno prepleteni (Trajnostni …, 2008).
18

Okoljski viri, ki jih sam z vidika geoparka opredeljujem kot okoljski potencial, lahko
razdelimo v pet sklopov; naravne vrednote, biotska raznovrstnost, naravni viri, ekosistemske
storitve in zemljišča (Trajnostni …, 2008). Za primer geoparka je kot okoljski potencial
najbolj relevantna njegova sestavina potenciala, naravne vrednote s svojimi podsestavinami
potenciala: površinske geomorfološke vrednote, podzemeljske geomorfološke vrednote,
geološke vrednote, hidrološke vrednote, botanične vrednote, zoološke vrednote, ekosistemske
vrednote, drevesne vrednote, oblikovane naravne vrednote, (po)krajinske vrednote, minerali
in fosili (Ur. l. RS, str. 111/04, str. 13174).
4.1.1 VARSTVENO POMEMBNA OBMOČJA NARAVE V OBČINI IDRIJA
Zakon o ohranjanju narave (ZON) »določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem
varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave«. V ospredju je trajnostni
vidik rabe in varovanja rastlinskih in živalskih vrst z njihovim genskim materialom, habitati
in ekosistemi (Ur. l . RS, št. 56/99, str. 7146).
4.1.1.1 Naravne vrednote
Naravne vrednote so predvsem geološki pojavi, minerali, fosili, nahajališča mineralov in
fosilov, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske, različni
geomorfološki pojavi, ledeniki, oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera,
barja, potoki, reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste in njihovi izjemni
predstavniki, njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava (Ur. l. RS,
št. 56/99, str. 7141). Nadalje lahko naravne vrednote razdelimo na vrednote državnega in
lokalnega pomena (Pravilnik o določitvi …, Ur. l . RS, št. 111/04, str. 13173).
Na podlagi Pravilnika o določitvi naravnih vrednot iz leta 2004 je bilo na območju občine
Idrija 170 naravnih vrednot, med katerimi je bilo 131 naravnih vrednot lokalnega pomena in
39 naravnih vrednot državnega pomena (Kavčič, Peljhan, 2010; Ur. l. RS, št. 111/04).
Danes so glede na Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/04) in
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot
(Ur. l. RS, št. 70/06) na območju občine Idrija evidentirane 403 naravne vrednote. Od tega
272 naravnih vrednot državnega pomena in 131 naravnih vrednot lokalnega pomena (Kavčič,
Peljhan, 2010). Pri tem je potrebno izpostaviti dejstvo, da so bile glede na Pravilnik o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št.
70/06) leta 2006 k naravnim vrednotam na podlagi Zakona o varstvu podzemnih jam (Ur. l.
RS, št. 2/04) dodane jame. Tako imamo danes na območju občine Idrija kar 233 naravnih
vrednot državnega pomena, ki sodijo med podzemne geomorfološke naravne vrednote
(Kavčič, Peljhan, 2010).
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Karta 4: Naravne vrednote območja (jame)

Karta 5: Naravne vrednote območja (točke)

Vir: Kamenšek …, 2008

Vir: Kamenšek …, 2008

V občini Idrija je danes izraženo v odstotkih opredeljeno 58 % podzemnih geomorfoloških
naravnih vrednot. S 14 % jim sledijo dendrološke naravne vrednote. Geoloških naravnih
vrednot je 4 %. Isti odstotek predstavljajo ekosistemske, hidrološke-površinske
geomorfološke naravne vrednote. Botanične, površinske geomorfološke, geomorfološkebotanične in geološke-površinsko geomorfološke naravne vrednote predstavljajo vsaka po 2
%. Mešanih naravnih vrednot je 3 %. Preostali del predstavljajo botanične-dendrološke,
hidrološke-geološke, hidrološke-ekosistemske, podzemeljsko geomorfološke-geološke in
botanično-zoološke naravne vrednote.
Grafikon 2: Vrste naravnih vrednot in njihov odstotek v občini Idrija

Vir: Kavčič, Peljhan, 2010, str. 6; Ur. l. RS, št. 70/06, (izdelala Mojca Kavčič)
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4.1.1.2 Zavarovana območja narave
Glede na ZON (Ur. l. RS, št. 56/99, str. 7155–7157) se zavarovana območja v Sloveniji delijo
na ožja zavarovana območja in širša zavarovana območja. Sam zakon v svojem bistvu
»določa ukrepe o ohranjanju biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot z
namenom prispevati k ohranjanju narave« (Ur. l. RS, št. 56/99, str. 7155). Medtem ko so ožja
zavarovana območja zaščitena z izključnim namenom varovanja in ohranitve, so širša
zavarovana območja zaščitena z namenom trajnostnega razvoja območja v smislu želja
lokalnega prebivalstva in zagotavljanju okoljsko prijaznega razvoja in bivanja. Za
mednarodno veljavnost zaščitenega območja je potrebno vzeti v ozir mednarodno priznano
kategorizacijo zaščitenih območij po kriterijih Svetovne zveze za varstvo narave;
IUCN1(Kavčič, Peljhan, 2010). Glede na mednarodno kategorizacijo v Sloveniji v praksi
nimamo ustreznih zavarovanih območij, ki bi jih lahko uvrstili v kategoriji IV in VI glede na
kriterije Svetovne zveze za varstvo narave (Trajnostni …, 2008).
Ožja zavarovana območja Slovenije:
 Naravni spomenik (NS): Območje, ki ima eno ali več naravnih vrednot z izjemno obliko,
velikostjo, vsebino ali lego ali je redek primer naravne vrednote. Po IUCN kriterijih spada
v III. Kategorijo zavarovanega območja.
 Strogi naravni rezervat (SNR): Območje naravno ohranjenih geotopov, življenjskih
prostorov ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih vrst ali območje, pomembno za
ohranjanje biotske raznovrstnosti, kjer potekajo naravni procesi brez človeškega vpliva.
Po IUCN kriterijih spada v I. kategorijo zavarovanih območij.
 Naravni rezervat (NR): Območje geotopov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali
značilnih rastlinskih živalskih vrst ali območje, pomembno za ohranjanje biotske
raznovrstnosti, ki se z uravnoteženim delovanjem človeka v naravi tudi vzdržuje. Po
IUCN kriterijih spada v I. kategorijo zavarovanih območij.
Širša zavarovana območja Slovenije:
Območja narave z veliko abiotsko, biotsko in krajinsko raznovrstnostjo ter veliko gostoto in
raznolikostjo naravnih vrednot, ki so lahko med seboj tudi kompleksno in funkcionalno
povezana. Pri ustanavljanju le-teh se upošteva tudi trajnostne razvojne možnosti prebivalstva.
V njih so lahko tudi manjša zavarovana območja. Ustanavljajo se tudi za uresničevanje
mednarodno priznanih oblik varstva območij narave. V njih se lahko določijo varstvena
območja, s katerimi se podrobneje uredi režim zavarovanja (Ur. l. RS, št. 55/99, str. 7156).
 Narodni park (NP): Veliko območje s številnimi naravnimi vrednotami ter z veliko
biotsko raznovrstnostjo. Pretežno je prisotna prvobitna narava z ohranjenimi ekosistemi in
naravnimi procesi, v manjšem delu narodnega parka so lahko tudi območja večjega
človekovega vpliva, ki pa je z naravo skladno povezan. Po IUCN kriterijih spada v II./V.
kategorijo zavarovanega območja.
 Regijski park (RP): Obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi
deli prvobitne narave in območji nravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer je
človekov vpliv večji, vendarle pa z naravo uravnotežen. Po IUCN kriterijih spada v V./II.
kategorijo zavarovanega območja.
 Krajinski park (KP): Območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom
človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost. Po IUCN
kriterijih spada v V. kategorijo zavarovanega območja.

1

Kriteriji so podrobneje predstavljeni v Prilogi 1.
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Na območju občine Idrija je po zgornjih kriterijih trenutno zavarovano območje Krajinskega
parka Zgornja Idrijca, 17 naravnih spomenikov in 1 naravni rezervat (Program varstva …,
2009, str. 23). V zavarovana območja v občini Idrija spada 16,03 % ozemlja občine, 83,97 %
pa je nezavarovanega (Kavčič, Peljhan, 2010).
Zavarovana območja narave v občini Idrija:
 Zgornja Idrijca (KP)
 Bukov vrh (NR)
 Divje jezero (NS)
 Gačnik (NS)
 Jelenk (NS)
 Ukovnik (NS)
 Del porečja Govškarce (NS)
 Ponor s sotesko v Klamah (NS)
 Izvir v bližini Šinkovčeve jame in Jama nad izvirom (NS)
 Studenčkova jama in Jama pri Studenčku (NS)
 Slap na Klavžarici (NS)
 Vovkova jama ali Jama v podsteni (NS)
 Kramaršča (NS)
 Suha Idrijca (NS)
 Bedrova grapa (NS)
 Vrtači pod Petelinovim vrhom (NS)
 Jama nad Kobilo (NS)
 Habečkovo brezno (NS)
 Kačja smreka (NS)
4.1.1.3 Območja Nature 2000
Območja Natura 2000 ne spadajo med zavarovana območja v ožjem pomenu besede, vendar
so kljub temu namenjena varovanju in ohranjanju rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih
habitatov (Trajnostni …, 2008).
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij držav članic EU. Glavni cilj je
ohranjanje biotske raznovrstnosti, težnja po ohranitvi redkih ali ogroženih živalskih vrst in
habitatov, katerih ohranjanje je v interesu EU. Na območjih Nature 2000 se ne izključuje
človeška dejavnost, vendar mora biti ta v skladu s trajnostnim razvojem, tako da zadovoljuje
potrebe sedanjih rodov in ohranja enake možnosti za prihodnje generacije (Natura 2000,
2010).
Natura 2000 v sebi združuje dva tipa območij. Območja SPA (Special protected Areas),
posebna območja varstva in SAC (Special Areas of Conservation), posebna območja
ohranitve. Prva območja opredeljuje Direktiva o pticah, drugo pa Direktiva o habitatih.
Območja se pretežno prekrivajo (Natura 2000, 2010).
Slovenija (vlada) je območja Nature 2000 v Sloveniji določila leta 2004. Seznam potencialno
pomembnih območij narave za EU (pSCI, Preposed Sites of Community Interest), ki ga je
Slovenija pripravila, je bil leta 2008 s strani Evropske komisije tudi uradno potrjen in
območja pSCI so dobila oznako SCI (Sites of Comminity Interest). Država članica pa je sedaj
območjem s seznama dolžna s svojo zakonodajo podeliti status SAC (Natura 2000, 2010).
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Delež območij Nature 2000 v občini Idrija je 50,77 % (Slovenija 36 %), kar pomeni, da
zavzemajo 149,11 km2 površine občine (Delež območij …, 2010).
Območja Nature 2000 v občini Idrija:2
 Idrijca s pritoki (pSCI)
 Jelenk (pSCI)
 Ukovnik (pSCI)
 Jama v Globinah (pSCI)
 Jama na Pucovem Kuclu (pSCI)
 Jama pod Lešetnico (pSCI)
 Trnovski gozd – Nanos(pSCI)
 Trnovski gozd (SPA)
Karta 6: Območja Nature 2000 v občini Idrija

Vir: Kamenšek …, 2008

4.1.1.4 Ekološko pomembna območja narave
Ekološko pomembno območje je območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje
ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. (Ur. l. RS, št.
56/99, str. 7151). Gre za najpomembnejša biotska območja. Zagotavljanje ohranjanja biotske
raznovrstnosti je zagotovljeno z blažjim režimom varovanja, predvsem v smeri koordiniranja
pri prostorskem planiranju in s tem ohranjanju naravnega stanja območja (Kavčič, Peljhan,
2010).
Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 56/99, str. 7151) opredeljuje pet skupin pomembnih
ekoloških območij:
- Območja habitatnih tipov z izjemno biotsko raznovrstnostjo ali dobro ohranjenostjo,
kjer so habitati ogroženih ali endemičnih rastlinskih ali živalskih vrst in habitati vrst,
ki so mednarodno pomembne po merilih ratificiranih mednarodnih pogodb ali ki
drugače prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti.
2

Vir: Program varstva …, 2009, str. 24.
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-

-

Območja habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispevajo k
ohranjanju naravnega ravnovesja s tem, da so glede na druga ekološko pomembna
območja uravnoteženo biogeografsko razporejena in sestavljajo ekološko omrežje.
Habitati mednarodno varovanih vrst.
Selitvene poti živali.
Območja, ki bistveno prispevajo h genski povezanosti populacij rastlinski ali živalskih
vrst.

Ekološko pomembna območja v občini Idrija:3
 Idrijca s pritoki
 Jelenk
 Kendove robe
 Ukovnik
 Jama v Globinah
 Idrija – spodnja
 Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri
 Jama na Pucovem Kuclu
 Jama pod Lešetnicami
 Studenec pod Vojskarsko planoto
 Trebuša
 Zgornja Idrijca
 Trnovski gozd in Nanos
Karta 7: Območja naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij občine Idrija

Vir: Kamenšek …, 2008

4.1.1.5 Krajinski park Zgornja Idrijca
Zakonske osnove
Razglašen je bil leta 1993 z odlokom o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca (Ur. l.
RS, št. 11/93). Po 1. členu se »območje Zgornje Idrijce in Belce s pritoki in okolico zaradi
3

Vir: Program varstva …, 2010, str. 25
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posebnih geoloških, geomorfoloških, hidroloških in botaničnih posebnosti ter visoke stopnje
naravne ohranjenosti razglasi za Krajinski park Zgornja Idrijca«, katerega strokovne osnove je
izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Nova Gorica (Ur. l. RS, št. 11/93, str.
474). Območje parka spada tudi pod območje Nature 2000 in pod ekološko pomembna
območja. V območju Krajinskega parka Zgornja Idrijca je dodatno razglašen naravni rezervat
in 6 naravnih spomenikov, ki po ZON spadajo med ožja zavarovana območja. Prav tako so na
območju parka 4 kulturni spomeniki državnega pomena.
Znotraj parka so razglasili naravni rezervat Bukov vrh. Naravne spomenike: Bedrova grapa,
Divje jezero, Jama nad Kobilo, Kramaršca, Suha Idrijca ter vrtači pod Petelinovim vrhom.
Kulturne spomenike: Drviše, Brusove Klavže, Putrihove Klavže, Idrijske Klavže, območje
partizanske bolnice Pavla, Kamšt in obeležje partizanski vojni bolnici »SVPB« Pavla. Z
odlokom so tudi določili režim varovanja celotnega Krajinskega parka Zgornja Idrijca in
poseben varstveni režim za vsako izmed 14 varovanih območji ter kazenske določbe za
kršitve (Ur. l. RS, št. 11/93). Park pa z odlokom ni dobil upravljavca in tako ostaja tudi danes.
Naravno-geografski oris območja KP Zgornja Idrijca
Geografskji oris je povzet po članku Cernatič Gregorič, Gorkič (1995) v Idrijskih razgledih.
Krajinski park Zgornja Idrijca predstavlja večje zavarovano območje v občini Idrija z
posebnim varovalnim režimom. Razprostira se v JV delu občine Idrija, v porečju zgornje
Idrijce na površini 4320 ha, od tega ima kar 4105 ha gozdnih površin, kjer prevladujeta bukev
in jelka. Gozd zajema velik del Idrijskega hribovja in SZ del Trnovskega gozda.
Tektonsko gre za zapleten sistem narivnih pokrovov, ki so značilni za idrijsko-žirovsko
ozemlje. Prav tako je zapletena in zanimiva tudi geološka zgradba območja, kjer se menjavajo
propustne in nepropustne kamnine, izmed katerih zasledimo skrilavce karbonskih starosti,
triasne kamnine, kredne apnence, eocenske plasti in celo magmatske kamnine. Nemalo kje
lahko zasledimo številne fosilne najdbe in opazujemo lepo vidne razgaljene preseke plasti iz
različnih geoloških dob. Prevlada triasnih dolomitov daje parku tudi kraški značaj s številnimi
vrtačami, jamami in brezni. Značilnost območja »Struga« je prevlada pretakanja vode
globoko pod površino, zato ta del prištevajo pod t.i. globoki kras, katerega vrhunec
predstavlja Divje jezero. Po ostalem delu parka je razvit t.i. osameli kras. Robni del
Trnovskega gozda pa kaže tudi sledove pleistocenske poledenitve.
Območje parka je nekdaj planotast svet, v katerega so reke in potoki zarezali svoje struge. V
oblikovanem reliefu prevladujejo ozke doline in grape, nad katerimi se dvigajo strma do
prepadna pobočja, ki se zaključujejo v ozek in dolg planotast svet. Nad posameznimi
planotami se vzpenjajo zaobljeni vrhovi.
Celotno območje parka je izredno namočeno. V okolici Krekovš lahko pade tudi preko 3000
mm padavin. Velika količina padavin vpliva na to, da je glavni tok parka, reka Idrijca, kljub
karbonatnemu zaledju zadosti vodnata. Njen najmočnejši izvir je tipično kraški.
Krajinski park Zgornja Idrijca ima izredno zanimivo vegetacijo in floro. Kljub ogromnemu
izkoriščanju lesnega bogastva idrijskih gozdov skozi stoletja za potrebe rudnika je prav
smotrnejše gospodarjenje v zadnjih desetletjih ohranilo razmeroma stabilen gozdni ekosistem
z visoko kakovostjo dreves. Najpogostejša je bukev, ki jo najdemo praktično povsod.
Redkejša je jelka, ki v glavnem z bukvijo gradi mešane sestoje. Zaradi človeškega vpliva je
zelo pogosta smreka. Gorski javor in veliki jesen sta zastopnika plemenitih listavcev. Ob reki
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Idrijci in Belci pa je prisotna tudi siva jelša. Vse drevesne vrste parka tvorijo različne gozdne
združbe. V okolici Rak je nižinski gozd gradna in belega gabra. Višje lege pokriva predalpski
in dinarski gorski bukov gozd. Najbolj razširjen je dinarski gozd bukve in jelke. V najvišjih
legah pa uspeva dinarski visokogorski bukov gozd. Vegetacijsko posebnost prestavlja t.i.
mrazišče, kjer zaradi temperaturnega obrata nastaja obrat vegetacijskih pasov. Na dnu vrtač,
kjer je zrak hladnejši, tako najdemo pas rušja, ki ga na pobočjih zamenja pas smreke. Na
zgornjih robovih vrtače in izven nje pa se nahaja pas bukve. Druga posebnost pa je avtohtoni
gozd črnega bora na Malih Govcih.
Prav tako park krasi svojevrstna flora z dinarsko-alpskimi in submediteranskimi vrstami.
Pobočja so rastišča številnih rastlinskih vrst s pravimi botaničnimi redkostmi. To so kranjski
jeglič kot slovenski endemit, avrikelj in njun križanec idrijski jeglič. Rastiščne razmere
omogočajo, da uspevajo tako alpske kot bolj toploljubne rastline. Nekatere izmed njih so:
klasijev svišč, dlakavi sleč, jesenček, lepi čeveljc, bodika itd.
Poleg svojevrstne flore nam park ponuja tudi zanimivo favno s prevladujočimi vrstami
dinarsko zoogeografskega območja. Čeprav je favna območja še dokaj neraziskana, pa prav
podatek, da kar 21 od 73 vrst registriranih ptičev sodi v Rdeči seznam ogroženih ptičev v
Sloveniji, in to, da v Divjem jezeru živi človeška ribica, nakazuje na njeno pestrost.
Karta 8: Krajinski park Zgornja Idrijca

Vir: Cernatič Gregorič, Gorkič, 1995, str. 112

4.1.2 ORIS NARAVNIH VREDNOT IN GEOLOŠKIH POSEBNOSTI OBMOČJA
Oris naravnih vrednot in geoloških posebnosti ter njihova geografska razporeditev, ki
pripomore k večji preglednosti, je narejena in prirejena na podlagi Geološke dediščine v
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občini Idrija (Čar, 1998), Kriterijev za popis točk Geoparka Idrija (Čar, Kavčič, Peljhan,
2009) ter izbrane literature.
IDRIJA IN SPODNJA IDRIJA
Antonijev rov – rudnik
Izkopan je bil leta 1500 in je eden najstarejših ohranjenih vhodov v rudnik v Evropi.
Poimenovan je po sv. Antonu Padovanskem. Prvotno je bil podprt le z lesenim podporjem,
dokler ga niso leta 1766 obzidali z apnenčevimi bloki v rov ovalne oblike. Višina rova je do 2
m in širina med 1,3–1,8 m. Več kot dvesto let je služil kot vhodni rov v nižje dele rudnika. Od
22. junija 1994 služi kot vhod v rudnik za obiskovalce turističnega dela rudnika. Muzejski del
rudnika zajema 1200 m jamskih poti v treh nivojih. S pomočjo multivizije in ogleda jame
obiskovalci dobijo vpogled v nastanek rudišča,4 zgodovino rudarjenja in mesta. (Antonijev
rov, 2008).
Slika 6: Antonijev rov

Vir: Davor Vodopija

Enojno tektonsko Bevkovo okno
V dnu doline Nikove med Podobnikom in Bevkom izdanjajo neplastnati, tektonsko močno
pretrti, svetlo do temno sivi zgornjekredni apnenci. Diskordatno na njih ležijo eocenski
muljevci, laporovci in kremenovi peščenjaki. Na več mestih najdemo tudi kalkarenite z
numulitinami. Opisane kamnine pripadajo Hrušiškemu pokrovu. Fliš je z zgornje strani
omejen z narivnico Koševniške vmesne luske, ki jo gradijo spodnjekredni apnenčevi različki,
višje v grapi pod zaselkom Nikova pa tudi skoraj beli zgornjkredni apnenci. Na kredne
apnence je narinjen zgornjetriasni norijsko-retijski dolomit Čekovniške vmesne luske. Lepo
dostopna in vidna je golica na sotočju Nikove in grape izpod Kodrovega rovta pod Kačjim
gradom, kjer izdanjajo ob narivnem kontaktu v strugo Nikove močno porušeni in zdrobljeni
flišni laporovci in meljevci ter pretrti spodnjekredni apnenci. Narivni stik je v strugi razgaljen
na večji razdalji. Ob narivnici se zaradi nepropustne podlage nahaja več izvirov. Ob istem
kontaktu je oblikovan tudi občasni bruhalnik Jama pod Kačjim gradom (Čar, 1998).
Debela skala
Osamelec. Osamela skala v Idriji.

4

Idrijsko rudišče in njegov nastanek sta podrobneje predstavljena v poglavju 3.5 (Čar, 1993).
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Slika 7: Debela skala

Vir: Davor Vodopija

Geološki zbirki
Ena izmed zbirk se nahaja v prostorih Rudnika živega srebra Idrija. Ima več kot 800
primerkov in je nedvomno najbolj strokovna zbirka rudnika in njegove okolice, ki je nastala
med leti 1955–2003. Zaradi svoje kompleksnosti je razdeljena v sedem tematskih sklopov.
Primerki, izmed katerih so nekateri edinstveni in neprecenljivi, predstavljajo posamezne
geološke elemente, ki so botrovali nastanku idrijskega rudišča. V celoti gledano zbirka
predstavlja najdbe geologov večih generacij, ki so bile zbrane v osrčju idrijskega rudišča.
Zbirka vsebuje tudi izredno bogato ohranjeno dokumentacijo in je v celoti dosegljiva tudi na
računalniku. V bazi podatkov je zajeta strokovna razlaga vsakega primerka, ki vsebuje opise
njegovih posebnosti, lokacijo znotraj rudišča in fotografijo (Kavčič, Peljhan, Režun, 2009).
Druga zbirka se nahaja v Mestnem muzeju Idrija. Prve vesti o zbirki so iz srede 18. stoletja. V
tem času je imel rudnik že svojo majhno zbirko mineralov in rud. Ve se, da je J.A. Scopoli
imel v lasti kar obsežno in dobro urejeno zbirko mineralov, kamnin in rud. Pomembna je bila
tudi zbirka B. Hacqueta. Leta 1867, ko je upravljanje rudnika prevzel slovenski geolog M. V.
Lipold, je bogata zbirka fosilov in kamnin že obstajala, a vendar je prav Lipold v naslednjih
letih obogatil zbirko in jo nadgradil na nivo državnega pomena. Del zbirke je še danes
ohranjen in je na ogled v Mestnem muzeju Idrija. Po vzpostavitvi omenjenega muzeja so
rudniški strokovnjaki leta 1956 postavili na ogled novo stratigrafsko-litološko, paleontološko
in mineralološko ter z živosrebrnimi rudami bogato zbirko. Skozi leta je zbirka prišla do
zavidljive številke 2000 primerkov (Kavčič, Peljhan, Režun, 2009).
Slika 8: Geološka zbirka v Mestnem muzeju Idrija

Vir: Kavčič, Peljhan, 2010, str. 15, (Avtor: Anton Zelenc)
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Idrijski prelom
Prelom se začenja v Karniji, seka celotno Slovenijo in se zaključuje na območju Velebita na
Hrvaškem. Maksimalen premik ob prelomu je dokazan na območju Idrije, in sicer 2,5 km.
Prelom je zelo verjetno še aktiven. Ožja prelomna cona Idrijskega preloma je široka nekaj
10m (do 50m), širša prelomna cona pa je lahko široka tudi do 2 km. Ob prelomu so kamnine
pretrte do stopnje zdrobljenih (milonit, gline in tektonske breče) in porušenih con. V dolini
Kanomljice in Hotenje je prelomna cona Idrijskega preloma odprta na več mestih v različnih
usekih in v obliki številnih plazovitih območij. Najizraziteje je cona morfološko izražena med
Mostom na Soči in Idrijo. Imenitni pogledi na prelomno cono se odpirajo iz Kanomeljskega
Razpotja in Hudournika na Vojskarski planoti. Morfološko zelo izrazito je območje, od 450
do 650 m globoke, vzdolž prelomne cone Idrijskega preloma oblikovane doline Rošpove
grape, Kanomljice in Hotenje med Kanomeljskim Razpotjem in Dolenjo Trebušo z vmesnim
sedlom na Oblakovem Vrhu (Čar, 1998).
Slika 9: Idrijski prelom z razgledišča na Kanomeljskem Razpotju

Vir: Davor Vodopija

Scopolijev vrt
Nahaja se v neposredni bližini Jožefovega jaška, pred začetkom Rak. Urejen je v čast Janeza
Antona Scopolija, ki je bil prvi rudniški zdravnik in evropsko priznan naravoslovec. Takratno
poznavanje rastlin na Kranjskem pa je izhajalo prav iz mesta Idrije in okolice. V botaničnem
vrtu so zato prikazane tiste rastline, ki so jih prav Scopoli in ostali idrijski botaniki prvi
odkrili in opisali. To so: kranjski volčič (Scopolia carniolica), navdno tevje (Hcquetia
epipactis), kranjski jeglič (Primula carniolica) itd. (Bavdaš, Kavčič, 2004).
Slika 10: Scopolijev vrt

Vir: Davor Vodopija
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Skonca plasti v Logarčni grapi
Skonca plasti so posebnost idrijskega ozemlja in drugod v Sloveniji niso razvite. Uvrščajo jih
v zgornji anizij. Nastale so v sladkovodnih močvirjih in imajo zato svoj litološkosedimentološki razvoj. Na idrijskem obstajata dva horizonta podobnih kamnin, spodnji in
zgornji skonca horizont, izmed katerih je prvi razvit v nekaj golicah na površini, drugi pa v
idrijskem rudišču. Skonca plasti se ločijo v pet horizontov. 1. horizont predstavljajo črni
bituminozni glinavci z antracitnimi vložki, ki ležijo nad izrazito diskordančno površino. V 2.
horizontu jim sledijo črni do temno rjavi skrilavci, laporovci in muljevci v menjavi z
apnenčevim peščenjakom in tufitskim peščenjakom. 3. horizont predstavljajo bituminozni in
antracitni skrilavci, nad njimi pa ležijo rumenkasto sivi apnenčevi in tufski peščenjaki s
številnimi rastlinskimi ostanki 4. horizonta. Presek zaključuje 5. horizont z rdeče obarvanim
apnenčevo-dolomitnim peščenjakom in dolomitom. V vseh kamninah se nahajajo različni
rastlinski ostanki preslic, praprotnic in različnih listavcev (Čar, 1998).
Veliki jesen
Veliki jesen (Fraxinus excelsior) raste na začetku sprehajane poti Rake. Njegov premer znaša
1,3 m in meri v višino 30 m, kar kaže na to, da premore okoli 20 m3 lesa. S svojimi
dimenzijami velja za največji primerek velikega jesena v Sloveniji (Bavdaš in sod., 1999).
Slika 11: Veliki jesen ob Rakah

Vir: Davor Vodopija

KRAJINSKI PARK ZGORNJA IDRIJCA
Babji zob v dolini Belce
Skalni osamelec v obliki zoba ob poti proti Brusovim klavžam.
Slika 12: Babji zob

Vir: Davor Vodopija
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Bazalt ob poti na Vojsko
Golica bazalta s kalcitnimi mandeljni in bazaltno brečo (rdeče in zelene barve). Pred 230
milijoni let je bilo naše območje vulkansko zelo aktivno. Vulkanske kamnine, ki jih dobimo v
okolici Idrije, pričajo o vulkanskem delovanju (Kriteriji za …, 2009).
Slika 13: Bazalt s kalcitnimi mandeljni

Vir: Martina Stupar

Bedrova grapa
Profil v Bedrovi grapi obsega celoten litološki razvoj od cordevola, jula, tuvala in spodnjega
dela norijsko-retijskega (glavnega) dolomita. V pobočju Kramaršce v podaljšku profila je
viden še postopen prehod v ladinijske plasti in del ladinijskih piroklastov. V karnijskih plasteh
so vidne Lumakele megalodontidnih in drugih značilnih karnijskih školjk, predvsem
Myophoria in Pachicardia. Na sotočju Idrijce in Bedrove grape spremljamo svetlo sivi do bel
zrnat porozen neplastnat cordevolski dolomit. Višje po grapi prehaja v plastnati sivi do temno
sivi zrnati, verjetno julski dolomit, ki se v višjih delih menjava s sivim apnencem, ki postaja
postopno temnejši in gomoljast. Vsebujejo medplastne vložke laporovcev in pisanih klastitov,
ki postopoma prevladajo. Več deset metrov debel horizont julskih pisanih klastitov
(menjavanje gilanvcev, meljevcev, kremenovih peščenjakov in konglomerata) je bogat z
rastlinskimi ostanki. Vmes pa so tudi lemekele iz megaloditnih školjk. Sledi do 100 m debel
horizont megalodontidnega apnenca, ki je prekrit z debelimi plastmi tuvaljskih klastitov.
Prevladujoči so rdeči in vijolični peščenjaki in skrilavci. Višje se med sivo zelenim glinavcem
in laporovcem že pojavijo konkrecije, nato leče dolomita (Čar, 1998).
Bukov vrh
Gre za naravni rezervat v obliki pragozda, ki spada med maloštevilne naravno ohranjene
predele v Sloveniji. V njem lahko zasledimo vse razvojne faze, ki s o značilne za življenje
pragozda (Gorkič, Gregorič, 1995). Leži v vrtači na triasnem dolomitnem apnencu severnega
roba Trnovske planote na višini 1314 m in meri 9,25 ha. Porašča ga združba bukve in jelke.
Že ime samo pove, da je najštevilčnejša drevesna vrsta v njem bukev, ki ji je povsod primešan
gorski javor in jelka. Poleg omenjenih drevesnih vrst dobimo na Bukovem vrhu še nekaj
velikega jesena in navadnega mokovca, medtem ko sta smreka in jerebika izredno redki. Prav
tako je tudi zelo malo grmovnih vrst, med katerimi prevladuje malinje. Čeprav pragozd
zavzema majhno površino, je njegov razvoj pester. Tako je v njem moč zaslediti vse tri
razvojne stopnje, tipične za pragozd; inicialna, optimalna in terminalna faza, ki se med seboj
prekrivajo, prepletajo in vrivajo. Povsod lahko zasledimo ležeča in še stoječa suha drevesa, ki
se razkrajajo (Kordiš, 1986).
Divje jezero
Divje jezero bruha od 60 do 100 in več m3 vode v sekundi. Je oddušnik mogočnega
potopljenega freatičnega jamskega sistema Trnovskega gozda. Začetni 15-metrski navpični
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del sifonskega rova je nastal ob manjšem veznem prelomu, ki poteka po sredini glavne južne
stene. Z zadnjimi potapljaškimi raziskavami so prišli do globine 164 m. Divje jezero je skrito
pod prepadne stene obrobja Črnovrške planote. Stene so iz temno sivega plastnatega
bituminoznega spodnjekrednega apnenca. Kamnine pripadajo Koševniški vmesni luski, ki je
narinjena na flišne in zgornjekredne kamnine Hrušiškega pokrova. Leži med dvema
močnejšima, zdrobljeno-porušenima conama, ki sta del 400 m široke prelomne cone Divjega
jezera. Ob visokih vodah se na izviru pod steno izoblikuje obsežna, cca. 60 cm visoka goba.
Velikost samega jezera niha, odvisno od količine vode, in se izteka v reko Jezernico, ki je
najkrajša reka v Sloveniji. Divje jezero je tudi zanimiva botanična lokaliteta (Čar, 1998).
Slika 14: Divje jezero

Vir: Davor Vodopija

Enojno tektonsko okno Strug
Enojno tektonsko okno Strug leži v dolini Idrijce. Pričenja se pri jezu pri Kobili in se zaključi
v prevoju Idrijce pri Vojkovi plošči. V oknu izdanjajo zgornjekredni apnenci z diskordantno
ležečimi paleocenskimi in eocenskimi flišnimi kamninami Hrušiškega pokrova (paravtohton
za Idrijsko ozemlje). Z zgornje strani so flišne kamnine omejene z narivnico koševniške
vmesne luske, ki jo sestavljajo spodnje in zgornjekredne kamnine. Opisane geološke razmere
so najlepše vidne ob stari poti po levem bregu Idrijce od jeza pri Kobili do Fežnarja v Beli.
Zgornjekredni apnenci so srednje do debelo plastnati in vsebujejo v okolici Kobile precej
ostankov rudistnih školjk. Flišne kamnine so pisano razvite. Nad diskordanco ležijo leče
blokovnega do debelozrnatega apnenčevega konglomerata, sledi pa menjavanje kremenovega
peščenjaka, sivozelenega in rjavkastega flišnega laporovca ter muljevca z iverasto krojitvijo s
plastmi in lečami kalkarenita in numulitne breče. Najlepše numulitne breče najdemo v vsekih
v neposredni okolici jezu Pri Kobili. Kamnine paleocenske in eocenske starosti je mogoče
ločiti le s pomočjo fosilov (Čar, 1998).
Golice ladinijskih plasti pod Rižnikarjem
Izdanki se nahajajo v pobočju nad cesto Tratnik – Idrijske klavže, na območju pod kmetijo
Rižnikar. V prvi golici opazujemo menjavanje rdečih do rdeče rjavih in zelenih tufskih
glinavcev in laporovcev ter gomoljastih silificiranih apnencev. Tu je bilo najdenih več dobro
ohranjenih amonitov. Kakih 150 m dalje ob cesti se odpira nova golica, ki se potegne v obliki
vertikalne stene vsaj še 70 m v pobočje. Opazujemo menjavanje glinavcev z gomoljasto
oblikovanimi apnenčevimi in dolomitnimi plastmi. Med obema golicama je lepo vidna guba
ladinijskega dolomita. Površina znaša 200 x 50 m (Čar, 1998).
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Slika 15: Ladinijske plasti

Vir: Davor Vodopija

Jama »nad Kobilo«
Kraška jama nad jezom pri Kobili, ki je nastala v zgornjekrednih apnencih. Je bruhalnik, iz
katerega po velikem deževju pritekajo ogromne količine vode v obliki slapu (Bavdaš in sod.,
1999).
Slika 16: Jama nad Kobilo

Slika: Davor Vodopija

Knipajz (megalodontidni apnenci)
V useku ob novi gozdni cesti v Knipajzu najprej vidimo karnijske plasti (glinavci in
peščenjaki) iz jula-tuvala. V njih so vidne lepaste strukture in peščene sipinice.
Megalodontidni apnenec je vmesni horizont med julom in tuvalom. V njem najdemo številne
megalodontidne školjke Triadomegalodon idrianus (Kriteriji za …, 2009).
Slika 17: Megalodontidni apnenec

Vir: Martina Stupar
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Kramaršca – soteska Idrijce
Okrog 200 m dolga soteska na območju Kramaršce v Zgornji Idrijci. Začenja se na ostrem
dvojnem prevoju struge Idrijce, konča pa približno 100 m nad sotočjem Črnega potoka v
Idrijco. Vhod v sotesko Idrijce v Kramaršci je širok le nekaj metrov. Po prevoju za devetdeset
stopinj se Idrijca pretoči čez neprehodne velike balvane v štirih slapičih (ocenjeno 6 m, 3 m,
3 m, 3 m). Sledi osrednji del soteske, ki ga zapolnjujejo štirje tolmuni, dva večja. Iz zadnjega
tolmuna se voda previje v neprehoden spust z – kot kaže – dvema slapovoma. Voda se nato
po manjšem zaključnem preskoku umiri v večjem trikotnem tolmunu, ki je dostopen po levem
pobočju s steze proti Pasareli. Zelo strme do vertikalne, od 50 do 80 m visoke stene soteske so
iz zgornjetriasnega neplastnatega zrnatega cordevolskega dolomita. Območje seka širok
pahljačasti snop prelomov s smerjo S–J. Ker so prelomne milonitne cone zelo goste in so
vmesni deli kamnin pretrti do stopnje porušenih con, je voda lahko s hitrimi preskoki iz ene
zdrobljene cone v drugo izdolbla najslikovitejšo sotesko na Idrijskem (Čar, 1998).
Slika 18: Kramaršča

Vir: Kavčič, Peljhan, 2010, str. 13

Megalodontidne školjke
Apnenci z jedri megalodontidnih školjk izdanjajo na desnem gozdnatem pobočju Idrijce med
Krekovšami (gozdarska koča) in Kozjim robom (702 m). Morfološko močno izstopajoči
greben apnenca se vleče v smeri severozahod–jugovzhod in je dostopen z dveh gozdnih poti,
ki se odcepita od ceste Krekovše–Mrzla Rupa med krekovško gozdarsko kočo in lokacijo Na
vrtu. Megalodontidne školjke z vrsto Triadomegalodon idrianus n.sp. se nahajajo v t.i.
megalodontidnem apnenčevem horizontu tuvalske starosti. Kamnina je delno plastnata le v
najnižjih in najvišjih delih, sicer neplastnata. Jedra so rahlo sprijeta tako, da se luščijo iz
lumakel. Opazujemo lahko tudi pastnat apnenec, za katerega je značilno hitro menjavanje
pelsparitnih in pelmikritnih različkov, ki dajejo kamnini pasovito teksturo (Čar, 1998).
Naravni rezervat Paradana
Naravni gozdni rezervat, ki združuje v sebi izjemno bogastvo površinskih in podzemeljskih
kraških pojavov in kjer so lepo vidni tudi ostanki ledeniškega delovanja in vegetacijski obrat.
Na območju Paradane so trije naravni spomeniki, Velika ledena jama, ki je globoka 385 m in
dolga 1550 metrov, Mala ledena jama in Ledeniško-kraška globel. V kraškem podzemlju se
skriva večni sneg in led, s katerim so v preteklosti oskrbovali morske kraje in ga izvažali celo
v Egipt (Kavčič, 2002).
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Slika 19: Vhod v jamski sistem Ledene jame

Vir: Davor Vodopija

Podroteja – izvira
Kraški izvir Podroteje leži v bližini sotočja Idrijce in njenega desnega pritoka Zale.
Nadmorska višina izvira je 329 m. Izviri Podroteje se nahajajo na skrajnem SZ obrobju
Črnovrške planote. Ležijo na najnižji točki v dolini Idrije, ki predstavlja krajevno erozijsko
bazo. Bližnjo okolico gradijo zakraseli spodnjekredni apnenci, ki pripadajo Koševniški
vmesni luski. Za nastanek izvirov imajo velik pomen tudi tektonske razmere. V bližini je
široka prelomna cona Zalinega preloma. Ob visokih vodah priteka voda na dan tudi iz
številnih razpok nad cesto (Čar, 1998).
Slika 20: Izvira v Podroteji

Vir: Davor Vodopija

Slap na Logu
Slap se nahaja na reki Idrijci, Na Logu. V neposrednem zaledju slapa se začne menjavanje
apnenčevih in dolomitnih plasti. Slap je oblikovan v dolomitu, verjetno julske starosti. Nižje
od slapu je Idrijca že izoblikovala strugo v cordevolskem dolomitu. Za oblikovanje stene sta
bila poleg zmrzali, luščenja blokov ter vodne erozije pomembna dva soramerno šibka
konjugirana razpoklinska sistema. Slap je visok okoli 13 m ob nizkih in okoli 17 m ob visokih
vodah. V zgornji polovici slap drsi po skali, v spodnjem delu pa zaradi vertikalne stene pada.
Posebnost slapa je v tem, da se slapišče ni izoblikovalo ob izraziti prelomni coni, kot je
običaj, ampak v dveh sorazmerno šibkih razpoklinskih conah (Čar, 1998).
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Smrekova draga
Smrekova draga spada pod naravni gozdni rezervat Golaki. Znana je po svojevrstni vegetaciji
s številnimi glacialnimi relikti. Vegetacijski pasovi so obrnjeni in si sledijo od zgoraj navzdol:
pas bukve, pas smreke, ki prehaja v pas jelo-bukovega in na dnu pas rušja z alpskimi vrstami.
Na dnu poleg rušja najdemo tudi planinske trate in mahove. Je največje mrazišče Trnovskega
gozda in hkrati tipično visoko-kraško mrazišče. Vzroki obrnjene vegetacije so v
izoblikovanosti reliefa, saj vrtačo zapirajo okoliški grebeni, ki preprečujejo gibanje zraka.
Posledica je specifična mezoklima z mirnim ozračjem, večjo relativno vlago in pogosto
meglo. Temperatura zraka s spuščanjem v dno vrtače pada. Smrekova draga ima tako
klimatski in vegetacijski obrat (Pelc, 1996).
Slika 21: Smrekova draga

Vir: Davor Vodopija

Strug
Ozka dolina Idrijce med Podrotejo in Fežnarjem. Tipična dolina zgornjega toka Idrijce.
Rastišče Kranjskega jegliča (Primula carniolica), dobro ohranjen termofilni bukov gozd
(gozdni rezervat) (Kriteriji za …, 2009).
Slika 22: Pogled s »Prižnice« v »Strug«

Vir: Davor Vodopija

Suha Idrijca – Črni potok
Črni potok je hudourniški potok, ki se naceja iz neznatnih močil pod Vršičem (891m) na
širšem območju Loga pod Črno Rupo v Zgornji Idrijci. Potok je slabo vodnat in v zgornjem
delu večino leta suh. To je poseben tip struge po plastnatosti. Oblikovala se je na kontaktu
dolomita in apnenca. Pod prelomom se nadaljuje soteska Suhe Idrijce (sp. del Črnega potoka).
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Tu vidimo še plastnati dolomit, t.i. prehodni dolomit (od cordevola navzgor), ki se lahko
bočno menjuje z apnencem julske starosti z algo Clypeina besici (Čar, 1998).
Slika 23: Črni potok

Vir: Mojca Kavčič

Tratnikovi usadi
Na območju Tratnikovih usadov so razgaljene klastične julske plasti (spodnji klastični
karnijski horizont) s postopnim prehodom v cordevolski dolomit. Opazujemo litološko bogate
zvezne prehode med glinavci, peščenjaki in konglomerati. Med klastične kamnine so vloženi
gomoljasti apnenci z različnimi količinami terigenega materiala. V rdeči in zelenih
peščenjakih je pogost jaspis. Golica in kamnine so bogate z različnimi teksturnimi oblikami.
Pogosti so slabo ohranjeni primerki školjk Pachicardia rugosa Hauer, Myophoria kefersteini
Bittner in Lopha montiscaprilis Klipstein. Tudi zgubana struktura inverzno ležečih plasti
predstavlja pri nas redek geološki fenomen. Površina 200 x 150 m (Čar, 1998).
Slika 24: Tratnikovi usadi

Foto: Davor Vodopija

VOJSKARSKA PLANOTA
Gačnik (soteska)
Potok Gačnik, desni pritok Trebušice, s slapovi in profili zg. triasnih kamnin ter fosilnimi
školjkami Myophora in Pachycardia, fosilnim kamnovrtom Solenomorphora ter močvirnimi
travniki (Kriteriji za …, 2009). Na Gačniku je kar 12 različno velikih slapov. Prvi je 6 m
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visok Brdarjev slap. Za njim je večji, 7 m visoki Slap pod Brdarjem, ki je sestavljen iz dveh
stopenj. Zadnji skok (5 m) je nastal ob močnem prelomu s smerjo SV–JZ. Sledi mu 4 m
visoki Slap pri spodmolu. Dalje po grapi pridemo do 13 m visokega tridelnega Macesnovega
slapu. Naslednji slap, imenovan Slap pod luknjo, je okoli 9 m visok. Sledijo mu 25 m visoki
Studenčkov slap, 10 m visok Slap pod gamsovo polico in 13-metrski Slap v zelenem kotlu ter
izreden 27 m visoki Skriti slap. Tako do izliva Gačnika v Trebušico preostanejo še trije
slapovi. Prvi je Stopničasti slap, ki meri najmanj 40 m. Sledita pa mu 8-metrski Slap pod
balvanom in zadnji 6-metrski slap, imenovan Prvi slap (Ramovš, 1983).
Slika 25: Brdarjev slap

Vir: Pelc, 1996, str. 28.

Hvalova jama
Nahaja se na Perdenskem vrhu, 100 m pod Hvalovo kmetijo. Je najlepše zasigana jama tega
območja, katere vhod predstavlja velik rov, ki se razširi v 30 m visoko in 20 m dolgo dvorano,
ki se konča z zasiganim podorom (Pelc, 1995).
Hudournik
Hudournik je vrh na severnem robu Vojskarske planote. Na J in JZ pobočjih se pojavljajo
številni skalni osamelci oz. samotarji. Ti kljubujejo mehaničnemu razpadanju in kemičnemu
preperevanju. Posebno pridejo do veljave v nehomogeni kamnini. Med različnimi apnenci se
pojavljajo dolomiti in v njih so najpogosteje izoblikovani različni samotarji. Na kraškem
svetu, kjer je površinska denudacija nekoliko manj učinkovita, prihajajo poleg mehaničnega
razpadanja do veljave korozijski učinki. Površje ob vznožju samotarja, prekrito z rušo in
preperelino, se hitreje znižuje kot razgaljena skala. Dolomitna pobočja so povečini poraščena
z gozdom. Prevladujejo bukovi gozdovi, ki odvisno od rastiščnih razmer gradijo različne
gozdne združbe (Kriteriji za …, 2009). 1148 m visok vrh je razgledišče proti planotastemu
svetu Jagršč in Šentviške planote, nad katerimi se dvigajo Porezen, Kojca in Blegoš, v ozadju
pa so lepo vidne gore Julijskih Alp s Triglavom in Kamniških Alp. Pogled lahko seže vse do
Dolomitov v Italiji. Na jugu so vidni Trnovski gozd z Golaki, Notranjska, Porezen in Blegoš
(Pelc, 1996). Ponuja pa se tudi enkraten pogled na Idrijski prelom.
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Slika 26: Pogled s Hudournika proti Tolminskem

Vir: Davor Vodopija

Kamniti gozd Pr' Smodinu
Po poti naprej od Smodina (približno 500 m) je čudovit kamniti gozd. Z roba se odpre lep
razgled na Poldanovec in Trnovski gozd. Pokrajina je podobna osamelcem v Kočevšah. Po
vsej verjetnnosti imamo tudi tu dolomit in konglomerat anizijske (cordevolske?) starosti
(Kriteriji za …, 2009).
Slika 27: Kamniti gozd pri Smodinu

Vir: Mojca Kavčič

Karnijski peščenjaki v Gačniku
Nad potokom Gačnik se razteza razgibana pokrajina, ki se je oblikovala v mehkih karnijskih
peščenjakih. V primerjavi s Tratnikovimi usadi so bolj glinasti, so temno sivi, rumeni, črni,
rdečkasti (Kriteriji za …, 2009).
Slika 28: Karnijski peščenjaki v Gačniku

Vir: Mojca Kavčič
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Karnijske školjke
Izdanki lumekel karnijskih školjk se nahajajo na večih mikrolokacijah na desnem pobočju
potoka Gačnika med Ogalcami in kmetijami Za Robom (Robar), Pustota (Stata) in v Gačniku
(Skok). Plasti v grapi Gačnik vpadajo položno po grapi navzdol, tako da je potok vrezan v
vedno mlajše litostratigrafske člene. Iz značilnega belega cordevolskega dolomita prehajamo
v prehoden temno siv plastnat julski dolomit z ostanki vodilne alge Clypeina besici Pantić.
Sledi temno siv, skoraj črn plastnat apnenec, nato pa mehki klastiti julske starosti. V številnih
golicah izdanjajo različki tufskega peščenjaka s prehodi v kremenov jaspisni konglomerat in
vložki organogenega gomoljastega apnenca. V desnih stranskih grapah najdemo v zgornjem
delu julskega klastičnega horizonta v vložkih apnenca ali vmesnih laporovcih več plasti
lumakel. Poleg školjčnega drobirja so zelo pogosti celi primeri. Dobro so ohranjeni različki
Myophorie in Pachicardije, posebnost pa predstavlja karnijski kamenovrt Solenomorpha
gladius Laube (določil mag. M. Cigale – neobjavljeno) (Čar, 1998).
Ladinijski amonit
Nahajališče triasnih (ladinijskih) amonitov v Čekovniku, pri Šavelju. V podlagi leži erodiran
siv preperel anizijski dolomit, na katerem ležijo pisani tufiti in različne tufske kamnine z
vložki silificiranih apnencev. Po prvih opazovanjih sodeč se v nahajališču pojavljajo kamena
jedra in odlomki treh vrst amonitov (verjetno Joanites, Trachyceras in ?). V useku se vidi
žepe, zapolnjene s presidementiranim preperinskim in piroklastičnim materialom. Površina 10
x 3 m (Čar, 1998).
Slika 29: Ladinijski amoniti pri Šavelju

Vir: Mojca Kavčič

Mokrišča v Gačniku
Pod usadi v Gačniku se razteza več mokrišč. Zanimiva drevesna struktura (breze, macesni,
smreke, bor, brin). Zanimiva botanika (Kriteriji za …, 2009).
Slika 30: Mokrišče v Gačniku

Vir: Mojca Kavčič
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Območje s skalnimi samotarji
Izraziti in številni skalni samotarji (čoki, trdini) so na J pobočju Planinice in na Vojščici na
Vojskem. Trdini, ki kljubujejo mehaničnemu razpadanju in kemičnemu preperevanju, pridejo
posebej do veljave v nehomogeni kamnini. Največ jih je v dolomitnem svetu. Na krasu, kjer
je površinska denudacija manj učinkovita, prihajajo poleg mehaničnega razpadanja do veljave
korozijski procesi. Površje ob vznožju samotarja, prekrito z rušo in preperelino, se znatno
hitreje znižuje od gole skale. Na osončenih travnatih pobočjih Planinice ter osončenih suhih
traviščih nad cesto dobro uspeva kranjski jeglič. Ta endemična vrsta, ki je tudi zavarovana,
ponavadi raste na senčnatih in bolj vlažnih rastiščih. Veliko redkejša so rastišča na suhih in
osončenih travnikih, zato so tista na Vojščici toliko bolj pomembna (Kriteriji za …, 2009).
Poncale
Kras na dolomitu v območju periglacialnih procesov. Tipična kraška depresija, uvala,
kompleksni objekt naravne vrednote, depresija, izvir, ponikalne rupe. Južno od zaselka
Planina je izoblikovana manjša uvala. V njenem zgornjem robu izvira studenec, ki ponika v
rupah na dnu uvale. Tam je več metrov na debelo drobirja, ki je nastal s preperevanjem
dolomita in skrilavih vložkov v obrobju. Recentno spiranje je v njem izoblikovalo manjše
podolgovate rupe, ki so ob visoki vodi poplavljene (Kriteriji za …, 2009).
Slika 31: Poncale

Vir: Mojca Kavčič

Skalni samotar pod domačijo pri Čarju
Pod domačijo pri Čarju, tik ob cesti, ki vodi v dolino Gačnika, se nahaja slikovit skalni
samotar z manjšim naravnim mostom (Kriteriji za …, 2009).
Tektonsko polokno na Vojskem
V podlagi je Kanomeljska luska, na njej je 4. pokrov. V podlagi so sp. skitski dolomiti, ob
poti proti kmetiji Škratovec pa izdanjajo permski črni dolomiti z vmesnimi plastni glinavcev
in skrilavcev. V permu najdemo tudi vključke železovih gomoljev in alge Gymnocodium
Bellerophontis (Kriteriji za …, 2009).
Trohova ravan
Trohova ravan se začenja J od zaselka Planina in je vrezana v razvodni hrbet med Idrijco in
Ovčjakarico. Skoraj 200 m dolgo in 1,5 km dolgo položno dno je zapolnjeno s periglacialnim
drobirjem. Ob vznožju bregov se ta spira v zakraselo podlago. Značilen pojav so aluvialne
vrtače, ki niso tipične kraške vrtače (strme stene, lijakasta oblika). Od tu tečejo vode v
Vovkovo jamo. Na travnatih površinah rasteta med drugim Clusijev svišč (Gentiana Clusii) in
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brstična lilija (Lilium bulbiferum). Naprej od Trohove ravni je v gozdu med smrekami
mrazišče (Kriteriji za …, 2009).
Slika 32: Trohova ravan

Vir: Mojca Kavčič

Trovtnarska raven
Med Škratovšem in Korpcijo je podolje, ki visi na V nad Ovčjakarico, na Z strani pa se
prevesi v normalno dolino Gačnika. Dolinka je zapolnjena z dolomitnim drobirjem. V več
požiralnikih ponikajo potoki in studenci z višjega J brega pod zaselkom Planina. Pojavljajo se
tudi aluvialne vrtače. Dolinka je nastala v lokalnih geoloških in hidrografskih razmerah. Kras
na dolomitu v območju periglacialnih procesov, kompleksni objekt naravne dediščine – izviri,
kratki potoki, ponikalne rupe (Kriteriji za …, 2009).
Uvala in skalni samotarji (anizijski dolomit)
Izraziti skalni samotarji (čoki, trdini) na Vojskem so na Kočevšu. Geneza je še neznana,
verjetno pa je pogojena s triasno tektoniko. Trdini, ki kljubujejo mehaničnemu razpadanju in
kemičnemu preperevanju, pridejo posebej do veljave v nehomogeni kamnini. Največ je
anizijskega dolomita s konglomeratnimi vključki. Posebno sta slikovita 4 do 5 m visoka
samotarja, ki stojita sredi obsežne plitve uvale. Nastala sta v celoti zaradi diferenciranega
poglabljanja prvotne dolinke. Pri zasnovi in razvoju prvotne suhe doline je bila pomembna
površinska denudacija. Kasneje je tam nastala plitva dolasta uvala, ki je za več metrov kraško
poglobljena pod najnižjim prevalom proti Nikovi (Kriteriji za …, 2009).
Slika 33: Skalni samotarji na Kočevšu

Vir: Mojca Kavčič

Vovkova jama
Nahaja se v strmi grapi pod domačijo pri Trohu. Raziskana je v dolžini 200 m. V njej se
nahaja jezero in je prehodna s pomočjo čolna (Kavčič, 2002).
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DOLINA KANOMLJICE, IDRIJSKE KRNICE IN MASORE
Bratuševo trojno tektonsko okno
Trojna tektonska okna so redek geološki feonomen v širšem alpskem prostoru. Značilne za
tovrstne pojave so tri v prostoru zaključene narivnice, ki strukturno ločijo štiri narivne enote.
Bratuševo trojno tektonsko okno, katerega osrednji del predstavlja Bratuševa grapa, zajema
pobočja na desni strani Kanomljice med Rošpovo grapo in Šinkovcem in se zaključuje v
višini kmetije Melanovc, pod Robarjem in v pobočjih med Bratušem in Šinkovcem. Na
severovzhodu je omejeno s cono Idrijskega preloma. Na območju Bratuševega trojnega
tektonskega okna lahko spremljamo izdanke eocenskih flišnih kamnin, ki pripadajo
Hrušiškemu pokrovu ter so sestavljene iz menjavanja glinavcev in laporovcev z redkimi
plastmi kremenovega peščenjaka. Z zgornje strani so omejene z narivnico Koševniške vmesne
luske, ki jo gradijo spodnjekredni plastnati in bituminozni apnenci v normalni legi. Na
zahodnem delu pod Bratušem kredne kamnine na več mestih ležijo neposredno na eocenskem
flišu. Čekovniško vmesno lusko gradijo srednje do debelo plastnati zgornjetriasni norijskoretijski dolomiti v inverzni legi, ki gradi obsežna pobočja med Rošpovo grapo, Melanovci,
Bratušem in Šinkovcem v dolini Kanomljice. Zgornjetriasni dolomit je navzgor omejen z
inverznimi plastmi Kanomeljske vmesne luske (Čar, 1998).
Govškarca – slapovi
Na Govškarici najdemo več manjših slapov, izmed katerih sta vredna ogleda predvsem oba
slapa na sliki, ki sem jih sam poimenoval, Mali slap na Govškarici z višino okoli 2,5 m in
Veliki slap na Govškarici z višino, ocenjeno na 10 m.
Slika 34: Mali slap na Govškarici

Slika 35: Veliki slap na Govškarici

Vir: Davor Vodopija

Vir: Davor Vodopija

Izvir v bližini Šinkovčeve žage (izvir Ovčjaka)?
Klavžarica se na svoji poti pretaka delno po Studenčkovi jami (delni ponor Klavžarice), delno
po nedostopnih kanalih proti dnu Kanomeljske doline. V podzemeljskih rovih se združi s
Kanomljico, ki izginja delno ali v celoti (odvisno od količine vode) v požiralniku v Klamah in
priteče na dan v kraških izvirih nad Šinkovčevo žago (Ramovš, 1983). Voda prihaja na dan na
narivnem stiku med spodnjekrednim apnencem koševniške vmesne luske in zgornjetriasnim
dolomitom Čekovniške vmesne luske. Kamnine so močno pretrte zaradi bližine prelomne
cone Idrijskega preloma (Čar, 1998).
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Slika 36: Izvir Ovčjaka?

Vir: Davor Vodopija

Jelenk in Idrijski jeglič
1107 m visok vrh, ki poleg lepega razgledišča ponuja tudi bogata rastišča kranjskega jegliča
in avrikla, ki spadata med zavarovane rastline, ter njunega križanca, idrijskega ali dražestnega
jegliča. Idrijski jeglič je naravni križanec med avrikljem ali lepim jegličem (Primula auricula)
in kranjskim jegličem (Primula carniolica), ki je endemit našega ozemlja. Tako je tudi idrijski
jeglič naš endemični križanec. Svoje latinsko ime (Primula x venutsa) je dobil že leta 1827.
Kasneje je bil večkrat preimenovan, tudi v Primula jelenkiana, po Jelenku nad Spodnjo Idrijo,
kjer je bilo nakaj časa edino znano rastišče. Vendar je nazadnje obdržal svoje prvotno ime. Je
izredno redek, čeprav bi ga potencialno lahko iskali povsod, kjer rasteta oba jegliča. Najdemo
pa ga, zaradi različnih vzrokov, samo tam, kjer rasteta oba jegliča povsem skupaj. Znana
rastišča so Jelenk, Trnovski gozd, Rodne na suhem travniku (Bavcon,1988) in na Hleviški
planini.
Slika 37: Idrijski jeglič

Vir: Davor Vodopija

Kanomeljsko trojno tektonsko okno
Če se podamo peš na pot od Šinkovca proti Slapu na Klavžarici, lahko opazujemo trojna
tektonska okna, ki so redek pojav celo na širšem območju Alp. Revenova grapa je poleg
Vovšarske grape, Belega potoka in Bratuševe grape idealno mesto za opazovanje omenjenih
trojnih tektonskih oken, v katerih so lepo odkriti izredni preseki tektonske zgradbe JZ
Slovenije in s tem Idrijskega ozemlja (Ramovš, 1983).
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Korita in požiralnik v Klamah
Korita v Klamah se nahajajo v dolini Kanomljice na začetku Gorenje Kanomlje. Začenjajo se
pod kmetijo v Ilovi grapi in se zaključujejo pod kmetijo Debelo brdo. Korita ležijo znotraj
Kanomeljskega trojnega tektonskega okna. V bližini poteka Idrijski prelom. V grapi Belega
potoka in v grapi nasproti Šinkovca je erozija že razgalila tudi manjše flišne zaplate
Hrušiškega pokrova. Okrog 300 m dolga, težko prehodna soteska, ki ji domačini rečejo v
Klamah, se je oblikovala v močno pretrtih spodnjekrednih apnencih Koševniškega pokrova.V
pretrti coni že pri vstopu v sotesko je na levi strani struge nastal požiralnik, v katerega izginja
Kanomljica v nizkih vodah. Nekaj metrov niže se nahaja na levi strani razpoka, skozi katero
močno piha, sliši se tudi šumenje podzemskega vodnega toka. Po dosedanjih podatkih in
barvanjih voda podzemeljsko prečka strugo Kanomljice, se združi z vodami Klavžarice in
Vovšje grape in priteče na dan v Izviru pri Šinkovčevi grapi (Čar, 1998).
Slika 38: Požiralnik v Klamah

Slika 39: Korita v Klamah

Vir: Davor Vodopija

Vir: Davor Vodopija

Oblakov vrh
Preval med dolino Hotenje in Kanomljice. Iz doline Kanomljice vodi pot preko slikovitega
prelaza Oblakov vrh v dolino Hotenje. Na prelazu se ponuja slikovit razgled na cono
Idrijskega preloma (Kriteriji za…, 2009).
Slika 40: Pogled na Idrijski prelom iz Oblakovega vrha

Vir: Martina Stupar

»Pillow lava« v Stopniku
Pillow lave (»blazina«) je gomoljasta, okroglasta ali cevasta oblika lave, ki se izoblikuje med
dokaj blagimi erupcijami magme pod morsko gladino. Počasno skrepenevanje lave daje
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zadosti časa, da se oblikuje debela skorja na vseh straneh balzine in prepreči samostojnim
blazinam združevanje v večje krpe. Globje so blazine del magmatskih tokov, ki so notranje
povezani s kanali. Blazine niso ne tipično votle in tudi ne vedno v celoti strjene. Pogosto
imajo na straneh tipične linije raz, ki nastajajo ob skrepenevanju lave. »Blazinasti« tokovi so
posledica trganja posameznih blazin. Ko se »blazinasti« tok oblikuje, z vrha eruptirajo nove
»blazine« in se, preden se strdijo, razlivajo v različne smeri. To je proces, ki lahko naredi
velike kupe ali celo hrbte, katerih debelina lahko preseže nekaj deset metrov (Pillow lava,
2010).
Slika 41: »Pillow lava«

Vir: Martina Stupar

Pot od Oblakovega vrha preko Pisanc do Lokvarskega vrha
(vulkanoklastične kamnine, zeleni-vijolični do rdeči bazalti, piroklastiti, keratofirji,
apnenci ...)
Ob poti opazujemo golice ladinijskih kamnin: črn gost ladinijski apnenec (pisanice) in
mandljast diabaz, ki je zelo preperel. Barva se spreminja od sive, zelene do vijolične. Po poti
od Pisanic proti Lokvarskemu vrhu najdemo apnence, zelene, vijolične do rdeče bazalte in
piroklastite s keratofirji (Kriteriji za …, 2009).
Slika 42: Zelen in vijolični bazalt

Vir: Martina Stupar

Slap na Klavžarici
Slap je nastal na dokaj vodnatem potoku. Voda se iz Vojskarske planote in Trohove ravni
pretaka podzemno in pride na dan v Vovkovi jami kot Klavžarica. Pod Vovkovo jamo se je v
anizijskem dolomitu oblikovalo pet slapov, od katerih je največji (Čar, 1998) 27 m visok Slap
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na Klavžarici, ki se nahaja v 50 m široki prelomni coni s smerjo skoraj S–J, v katero si je
Klavžarica izdolbla svojo strugo (Ramovš, 1983).
Ukovnik
Vodna jama s podzemskim vodnim tokom, ki se nahaja na desnem bregu Idrijce nedaleč ob
cesti Spodnja Idrija–Tolmin (Naravovarstveni atlas, 2010).
Zaganjalka Vrhčev
Zaganjalka se nahaja na Grdi grapi nad cesto Idrija–Želin. Zaganjanje se pojavlja le ob
določenih hidroloških pogojih z intervalom 25–30 ur. Prave značilnosti Zaganjalke Vrhčev
niso dobro poznane (Čar, 1998).
Zbirka mineralov in fosilov
Bogata zbirka mineralov in kamnin upokojenega rudarja Janeza Klemenčiča. Plod več kot 40letnega zbirateljstva. V zbirki so edinstveni primerki iz širšega območja Idrije in drugih delov
Slovenije in sveta. Zbirka vsebuje preko 80 različnih vrst, vseh primerkov pa je preko 1000.
Hiša se nahaja v Srednji Kanomlji. Pri ribogojnici zavijemo levo proti Kanomeljskim
Klavžam. Po 500 metrih poti sledi oster ovinek v levo, za katerim nas star urejen rudniški
»hund« (beri jamski voziček) opozarja, da smo prispeli (Klemenčič, 2009).
PLANOTAST SVET LEDIN, DOLOV, GOR, JELIČNEGA VRHA IN ZAVRATCA
Babja rupa
Tipičen primer ponikev na osamelem Ledinskem krasu, kompleksni objekt naravne vrednote,
izvir, ponor, vrtača, ekosistem z ogroženimi rastlinskimi in živalskimi vrstami.V vrtači, levo
pod križiščem za Vrsnik, je na JV strani izvir, ki le 10 m stran, na drugi strani vrtače, odteče
nazaj v podzemlje (Kriteriji za …, 2009).
Slika 43: Babja rupa

Vir: Mojca Kavčič

Jama na Pucovem kuclu
Vodoravna jama na vzpetini Zavratec, ki je pomembna predvsem zaradi svoje favne in jo
ogroža nenadzorovano nabiranje jamskih hroščev (Naravovarstveni atlas, 2010).
Jama pod Lešetnicani
Jama se nahaja pri Jeličnem Vrhu. Vodoravna 73 m dolga jama je življenjski prostor
endemične vrste dvojnonog (Naravovarstveni atlas, 2010).
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Konglomerat (Zavratec, Dole)
Izredno lepo vidna meja med apnencem in konglomeratom. Doline so na konglomeratu, nad
katerim se dviga apnenec. V Zavratcu so lepi izdanki konglomerata (Kriteriji za …, 2009).
Slika 44: Konglomerat

Vir: Mojca Kavčič

Ledinske ponikve – Jama v Globinah
Ledinska planota ima zelo kompleksno strukturo. Za razliko od ostalega Idrijskega ozemlja se
tu morfologija oblikuje po močnih triasnih prelomih, ki se raztezajo v smeri V–Z. Na tem
območju dolomit bočno prehaja v skrilaste lapornate apnence. Doline se ponavadi oblikujejo
v lapornatem apnencu, kjer je manj odporen, ponavadi po dolinah potekajo prelomi, ob
katerih so se kamnine zdrobile in postale manj odporne. Morfologija je zelo lepa, vendar
dokaj tuja za Idrijske razmere. Območje je deloma zakraselo – lapornati apnenci. Pojavljajo se
vrtače in suhe kratke dolinice. Na Ledinah si lahko v sklopu Ledinskih ponikev ogledamo
vhod v Ledinsko jamo. To je horizontalna jama, ki se konča z veliko dvorano (dolžnina:
300m). Ko je veliko dežja, jamo včasih zalije (Kriteriji za …, 2009). Jama v Globinah je 192
m dolga in 52 m globoka poševna vodna jama (Naravovarstveni atlas, 2010).

Matjaževe kamre
Jama ima izredno zanimiv tloris in je zelo slikovita, skupaj z reko Sovro predstavlja
speleološki objekt regionalnega pomena. Je življenjski prostor redkih in zavarovanih jamskih
živali in paleolitska postojanka. Jama ima več vhodov. Na južni strani so trije, vseh pa je pet.
Glavna jama je lepo oblikovan skalnat rov. Drugi glavni del jame je nekoliko nižji in ima
ilovnata tla. Stene v jami so povsod brez kapniških tvorb. Skoraj cela jama je razsvetljena z
dnevno svetlobo. Po legi v kolenu reke Sovre in obliki rova je skoraj gotovo, da jo je izdelala
Sovra, ko je tekla višje in po »bližnjici« skozi skalni greben. Jama je tudi pomembna
paleolitska postojanka (kosti jamskega medveda in alpskega svizca). V jami so od biološkega
materiala najdene suhe južine in kobilice (Kriteriji za …, 2009).
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Slika 45: Matjaževe kamre

Vir: Mojca Kavčič

Ponikve pri Govejku
Tipičen primer ponikev na osamelem krasu Ledinske planote, kompleksni objekt naravne
vrednote, izviri, ponori, vlažni travniki, redek ekosistem, življenjski prostor ogroženih
rastlinskih in živalskih vrst.V dolinah in vrtačah pri Govejku, neposredno za vasjo (pod
Smrečjem) je več ponikev. Z manjših vzpetin se voda zbira na slabo prepustnih laporastih
skrilavcih in ponika v zgornjeskitski apnenec. Ponikalnice delujejo občasno po dežju. Več
ponikev (Kriteriji za …, 2009).
Poštarčkova jama
Vhod v jamo leži takoj pod cesto med Gorenjimi in Dolenjimi Dolami Pri Poštarju.
Vodoravna jama je naravni požiralnik voda, ki se iztekajo iz manjše grape in ceste. Ima tri
vhode, od katerih je eden zasut in neprehoden. Skupna dolžina jame je preko 200 m. Jama se
je razvila ob tektonskih razpokah in je formirana v konglomeratu. Jama je malo zasigana in še
to le v srednjem delu. Konča se v neprehodnem zasutju z ilovico (Kriteriji za …, 2009).
Tomaževa skladovna miza
Skladovna miza zahodno od Raven pri Žireh. Ob strani potekata dva preloma. Na sredini se je
iz dveh plasti iz dolomita z erozijskimi procesi oblikovala struktura v obliki mize. Zanimivo
je, ker je to ista kamnina, le da je spodnja plast malce manj odpora na razne procese (Kriteriji
za …, 2009).
Slika 46: Tomaževa skladovna miza

Vir: Mojca Kavčič
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Živosrebrni studenec
Pri Podklancu je več kraških izvirov, ki imajo zaledje v Zavraški planoti. V enem izmed njih
se pojavlja samorodno živo srebro v obliki majhnih kapljic, ki so opazne, če pobrskamo po
peščenem dnu. Luskasta zgradba širšega zaledja z lomsko završkim prelomom je del
škofjeloško-trnovskega pokrova, v katerem leži idrijsko rudišče. Živo srebro se tam pojavlja v
karbonsko permskem črnem skrilavem glinavcu (t.i. srebrni skrilavec). Voda, ki prihaja na
dan v izvirih, je v zaledju verjetno v povezavi s karbonsko permskimi skladi. Živosrebrni izvir
pri Podklancu je edini doslej znani izvir s samorodnim živim srebrom v Sloveniji.
Po ljudskem izročilu so ti studenci nekdaj vsebovali Hg, vendar ostaja to neraziskano. To
prehajanje Hg v studenčnico se da razložiti z močnimi triasnimi prelomi, ob katerih je višje
prihajalo Hg. Izviri vode so medplastni, po V pravilu (Kriteriji za …, 2009).
GODOVIČ
Anžičkove in Pagonove ponikve
Tipičen primer ponikalnih rup na dolomitu, del kompleksnega geografskega naravnega
območja Hotenjskega podolja, redek ekosistem, življenjski prostor ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst. V Pagonove in Anžičkove ponikve se stekajo vode iz bližnjih obdobnih
izvirov. Voda se podzemeljsko odteka v Novi Svet (Kriteriji za …, 2009).
Slika 47: Anžičkove in Pagonove ponikve

Vir: Mojca Kavčič

Kačja smreka
Kačja smreka se nahaja pri Godoviču. Danes verjetno edina znana ohranjena kačja smreka v
Sloveniji. Ime je dobila zaradi značilne razrasti, ki je posledica posebne in razmeroma redke
kombinacije dednih zasnov. Pri tej obliki smreke so veje dolge, niso ravne in rastejo v vse
smeri. Iglice so na mlajših delih daljše, kar ima za posledico to, da je smreka nenavadno gola.
Vse to jo loči od običajnih smrek, ki jih poznamo (Skoberne, 1988).
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Slika 48: Kačja smreka

Vir: Kavčič, 2002, str. 87.

Marjančne ponikve
Tipičen primer ponikalnih rup na dolomitu, del kompleksnega geografskega naravnega
območja Hotenjskega podolja, redek ekosistem, življenjski prostor ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst.V Marjančnih ponikvah ponika voda iz Kaštelove in Grudnove mlake. Od tu se
podzemeljsko pretaka v rečje Idrijce (Kriteriji za …, 2009).
Slika 49: Marjančne ponikve

Vir: Mojca Kavčič

Mlaka v Ivanjih dolinah
Značilen vaški kal, redek ekosistem, življenjski prostor ogroženih rastlinskih in živalskih vrst
ter zavarovanih živalskih vrst (Odonata). Večja vzdrževana mlaka, ki se občasno še uporablja
za napajanje živine. Na plitvem obrežnem delu rastejo značilnice tovrstnih biotopov:
širokolistni rogoz (Typha latifolia), močvirska sita (Eleocharis palustris), vodna meta (Mentha
aquatica) in druge. Mlaka ima bogato nevretenčarsko favno, tudi več vrst kačjih pastirjev
(Odonata). V zadnjih letih so v mlaki naselili krape in rdeče ribice (Kriteriji za …, 2009).
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Slika 50: Mlaka v Ivanjih dolinah

Vir: Mojca Kavčič

Odtisi stopinj triasnih živali
Stopinje se danes nahajajo na dolomitni plošči pri kmetiji Pesek nad Godovičem. Nastale so v
zgornjem triasu pred približno 220 milijoni leti. Pripadajo dvonogemu reptilu, ki je bil
verjetno velikosti človeka in je pripadal predhodniku dinozavrov, ki so prav v tistem času
začeli svojo okoli 160 milijonov let dolgo zgodovino. Vseh stopinj je pet in so med seboj
enakomerno oddaljene v razdalji 32 cm. Skupna dolžina znaša 130 cm. Stopinje imajo okrog
12 cm premera in potekajo v smeri SV–JZ. Okolje, v katerem so nastale, je bilo podobno
današnjim lagunam. Kuščar, ki jih je naredil, je hodil po mehkem dolomitnem blatu v plitvini
lagune (cv: Čar, Skaberne, 2004).
Slika 51: »Dinozavrove« stopinje v dolomitu

Vir: Davor Vodopija

Potok v Ivanjih dolinah
Kompleksen objekt naravne vrednote, izvir, mlaka, potok, ponor, redek ekosistem, življenjski
prostor ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. V Ivanjih dolinah izvira (kontaktni izvir) stalen
potok, ki napaja ribnik in iz njega teče dalje ter ponikne v Mlakah. Območje je življenjski
prostor ogroženih in zavarovanih živalskih vrst (Odonata, Amphibia) (Kriteriji za …, 2009).
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Slika 52: Potok v Ivanjih dolinah

Vir: Mojca Kavčič

Šebalske ponikve
Tipičen primer ponikalnih rup na dolomitu, del kompleksnega naravnega geografskega
območja Hotenjskega podolja, redek ekosistem, življenjski prostor ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst. V Šebalskih ponikvah ponika potok Potočna, ki izvira pod Grižami, Z od
Godoviča. V te ponikve se zlivajo tudi vode iz studenca na Brinju, Krapeževega studenca,
Močil in Pagonove mlake. Voda se podzemeljsko odteka v Novi Svet. Lepo je vidna posebna
»močvirska« flora (Kriteriji za …, 2009).
Slika 53: Šebalske ponikve

Vir: Mojca Kavčič

ČRNOVRŠKA PLANOTA
Andrejčkov brezen v Koševniku
Vhod v brezno je na severni strani vrtače, severno od vasi Koševnik. Brezno je nastalo v
krednem apnencu Koševniškega pokrova. Vhod je elipsaste oblike 2 x 4 m. V breznu sta dve
manjši polici. Dno je veliko 10 x 7 m, nepravilnih oblik zaradi razpok. Na koncu rova je med
kamenjem mivka in prst. Stene so precej zasigane (Kriteriji za …, 2009).
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Slika 54: Andrejčkov brezen

Vir: Davor Vodopija

Brezno na Pevcu
Vhod brezna leži v izraziti kraški gozdnati pokrajini. Leži v podaljšku manjše vrtače in se
takoj spušča navpično do globine 95 m. Oblika je izrazito vodnjakasta, vmes so manjše strme
poličke. Stene so zasigane od 50 m navzdol. Dolžina: 95 m; globina: 95 m (Kriteriji za …,
2009).
Habečkov brezen
Habečkov brezen je najgloblje brezno v Idrijski občini, redkost zaradi naravnega mosta na
vhodu in izvirov v breznu. Vhod v Habečkov brezen se odpira v globoko zakraselih
zgornjekrednih rudistnih apnencih Koševniške vmesne luske. Po zgornjekrednih apnencih
poteka nekako do globine 48 m, nato pa naj bi bil do dna izoblikovan v spodnjekrednih
kamninah. Pred vhodom v brezno je 5 m globok in 9 m dolg podor z naravnim mostičem.
Brezno se je razvilo ob prelomu, ki je vzporeden Idrijskemu, in njegova pretrta cona služi kot
ponikalni pas Črnovrške planote. V tem pasu se vrste požiralniki, brezna in kraški izviri, med
vsemi pa najbolj izstopa Habečkov brezen. Morfološko lahko razčlenimo brezno v dva dela; v
zgornji del z večjimi ali manjšimi brezni, ki segajo do 215 m globoko, in v spodnji del z bolj
ali manj horizontalnimi ozkimi rovi, ki jih vežejo vmesne stopnje. Z barvanjem voda so
ugotovili, da vode iz brezna odtekajo proti izvirom pri Podroteji in Divjem jezeru (Kriteriji za
…, 2009).
Slika 55: Vhod v Habečkov brezen

Vir: Davor Vodopija
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Kal pri Gregorcu
Redek ekosistem, življenjski prostor ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Kal leži v
depresiji nedaleč od ceste proti Bukovski Rovni v Zadlogu. Naseljujejo jo rastlinske in
živalske vrste, značilne za tovrstne biotope. Obrežni pas porašča biček (Schoenoplectus sp.)
(Kriteriji za …, 2009).
Slika 56: Kal pri Gregorcu

Vir: Mojca Kavčič

Kal v Hudem kotu
Značilen obcestni kal, redek ekosistem, življenjski prostor ogroženih zavarovanih (Odonata)
živalskih vrst. Kal leži ob vaški poti v Hudem kotu v Zadlogu in je še v uporabi. Napajajo ga
meteorne vode. Kal je naseljen z rastlinskimi in živalskimi vrstami, značilnimi za tovrstne
biotope. Med njimi je tudi več vrst kačjih pastirjev. Napajajo ga meteorne vode. Ob cesti v
Hud kot se lahko opazi zanimivo morfologijo. V izravnavi Zadloške planote se pojavljajo
"kucljasta območja". Zdaj so še lepše vidna, ker so kmetje očistili področja (Kriteriji za …,
2009).
Kal za Ivanškovo domačijo
Značilen kal v okviru domačije, redek ekosistem, življenjski prostor ogroženih in zavarovanih
živalskih vrst. Kal leži ob kolovozu nad domačijo v Zadlogu. Napajajo ga meteorne vode.
Zaradi stalnega vzdrževanja in uporabe so brežine neporaščene. V kalu živijo različne vrste
dvoživk (Rana sp. in Triturus sp.), številni so tudi kačji pastirji (Odonata) (Kriteriji za …,
2009).
Lipa pri hiši št. 11 – pri Ivanšku
Stara lipa (Tilia Platyphyllos) izjemnih dimenzij, ena najdebelejših v zahodni Sloveniji,
krajevna zanimivost. Lipa raste na dvorišču Ivanškove domačije v Zadlogu. Mogočno deblo z
izjemnim koreničnikom (1m visok, 4 m širok) nosi enakomerno in lepo oblikovano krošnjo.
Ocenjena starost je med 500 in 600 leti. Obseg: 5,15 m; višina: 28–30 m (Kriteriji za …,
2009).
Mlake
Dolomitno gričevje Predgriž prehaja pri zaselku Koševnik v manjšo robno ravnico.
Izoblikovana je vzdolž narivne črte triasnega dolomita na kredni apnenec, ki poteka v dinarski
smeri med Predgrižami in Idrijskim Logom. Po dolinkah se stekajo vode z dolomitnega
severnega obrobja Zadloga, ki poniknejo kot potok z imenom Mlaka v požiralnik ob cesti
nedaleč od kmetije pri Habečku. Domačini za potok danes ne poznajo imena. Ob poplavah se
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voda razliva naprej po ravnici in ponika v spodnjem delu Koševnika. Tam so številne rupe v
dolomitni preperini. Zelo visoke vode se prelivajo celo proti Idrijskemu Logu in izginjajo v
Leskovčevih rupah. Območje, vključeno v inventar naravnih vrednot, je zaokroženo med
domačijama Kovač in Krapež. Vlažni in ponekod zamočvirjeni travniki so rastišče značilne
flore (Iris sp., Eriophorum sp. itd.). Za območje je značilna pestra favna (kačji pastirji,
dvoživke in ptiči). Potok s čisto vodo je življenjski prostor številnih vodnih nevretenčarjev
(Kriteriji za …, 2009).
Mlake pri Košandru
Redek ekosistem, življenjski prostor ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Nedaleč od
domačije Pri Košandru se na vododržni podlagi zbira voda in ustvarja manjše mokrišče, ki mu
domačini pravijo Mlaka. Mokrišče napaja potoček s povirnimi kraki v dolomitnem pobočju.
Voda se izgublja v rupah pod domačijo. Območje porašča rogoz (Typha latifolia, T.
angustifolia), biček (Schoenoplectus sp. ) in druge značilnice tovrstnih biotopov. Območje
ima pestro favno metuljev in kačjih pastirjev (Kriteriji za …, 2009).
Plešnikarjeve ponikve
Tipičen primer ponikalnih rup na dolomitu, del kompleksnega geografskega naravnega
območja Črnovrške planote, redek ekosistem, življenjski prostor ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst. Potok Bajer, ki teče skozi naselje Črni Vrh in ponavadi ponika takoj za
cerkvijo, teče ob deževju do bližnjih Raznožnikovih ponikev, včasih pa še do Plešnikarjevih
ponikev (Kriteriji za …, 2009).
Raznožnikove ponikve
Tipičen primer ponikalnih rup na dolomitu, del kompleksnega geografskega naravnega
območja Črnovrške planote, redek ekosistem, življenjski prostor ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst. Potok Bajer teče skozi naselje Črni Vrh in ponavadi ponika takoj za cerkvijo.
Ob deževju teče do bližnijh Raznožnikovih ponikev (Kriteriji za …, 2009).
Tektonska krpa Pevc
Tektonska krpa Pevc leži na severnem obrobju Črnovrške planote in sicer severno od
Idrijskega Loga ob cesti Podroteja–Idrijski Log. Zajema severni del Smrekovca na višini
okrog 700 m. Tektonsko krpo gradi zgornjetriasni norijsko-retijski "glavni" dolomit. Dolomit
je siv do temno siv, prekristaljen, ponekod stromatoliten, tanko do srednje debelo plastnat in
leži v inverzni legi. Pripada Čekovniški vmesni luski. V podlagi ležijo spodnjekredni debelo
plastnati temno sivi organogeni in ponekod bituminozni apnenci Koševniške vmesne luske v
normalni legi. Na idrijskem je še več različno velikih tektonskih krp. Največja je Koblančeva
tektonska krpa na območju Gor nad Idrijo. Manjše tektonske krpe pa predstavljajo erozijske
ostanke norijsko-retijskega dolomita Čekovniške vmesne luske na krednih apnencih
Koševniške vmesne luske (Čar, 1998).

4.2 KULTURNI POTENCIAL
Glede na Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD) kulturna dediščina, ki jo sam v
povezavi z geoparkom opredeljujem kot kulturni potencial, zajema nepremično materialno
dediščino (arheološka najdišča in predmeti, stara mestna in vaška jedra, oblikovana naravna in
kulturna krajina, stavbe in skupine stavb umetnostne, zgodovinske ali tehnične pričevalnosti),
premično materialno dediščino (arhivsko gradivo, knjižnično gradivo, predmeti ali skupine
predmetov zgodovinskega, umetnostnozgodovinskega, arheološkega, umetnostnega,
sociološkega, antropološkega, etnološkega ali naravoslovnega pomena) (Ur. l. RS, št. 7/99,
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str. 555), živo dediščino (običaji, znanje) ter kulturni potencial družbe (jezik, tradicija, znanje)
(Trajnostni …, 2008). Kulturna dediščina predstavlja vire in dokaze človeške zgodovine ter
kulture, ne glede na njihov izvor, razvoj in ohranjenost, ter s tem povezane kulturne dobrine.
Njihova kulturna, znanstvena in splošna vrednost je garant varovanja dediščine v državnem
interesu. Osnovna kulturna funkcija je njeno vključevanje v prostor in aktivno življenje v
njem, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja, posredovanja znanj preteklih obdobij
ter krepitev narodne identitete (Ur. l. RS, št. 7/99, str. 555).
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99, str. 555) določa, da je potrebno
vzdrževanje, obnavljanje, ohranjanje dediščine na način, da je dostopna tako strokovni kot
tudi laični javnosti, nudi možnosti za izobraževanje in se zagotavlja njena trajna vrednost.
Zaradi izrednega pomena kulturnega potenciala vsake lokalne skupnosti in njegovega
varovanja ter ohranjanja se kaže potreba po vključevanju kulturnega potenciala v sistem
(za)varovanih območij. Spodbuda razvoja in ohranjanja kulturne dediščine določenega
območja pa je odvisna od zavedanja lokalne skupnosti, prepoznavnosti kulturne dediščine in
režima (za)varovanega območja (Trajnostni …, 2008).
Bogata zgodovina Idrije in njene okolice, ki temelji na živem srebru in njegovem več kot
petstoletnem pridobivanju, je območju zapustila zelo pomemben kulturni potencial, ki zajema
nepremično materialno kulturno dediščino (rudniški objekti, sakralni objekti, …), premično
materialno kulturno dediščino (čipke, znanstvena dela, ki obravnavajo Idrijo, …) in kulturni
potencial družbe v smislu jezika, tradicije ter znanj prebivalstva (čipkarski festival, kulinarika,
narečje, …), ki živi na tem območju. V nadaljevanju je podrobneje prestavljena nepremična
kulturna dediščina območja.
4.2.1 ZAVAROVANA KULTURNA DEDIŠČINA OBMOČJA
Dediščina, ki ji je dokazana kontinuiteta ali posamezna stopnja kulturnega in civilizacijskega
razvoja ali pa predstavlja kakovostni dosežek ustvarjalnosti, lahko dobi status kulturnega
spomenika. Glede na pomembnost lahko dediščina nosi status spomenika lokalnega pomena
ali državnega pomena (Ur. l. RS, št. 7/99, str. 555). Lahko so premični in nepremični
predmeti, zbirke, stavbe, naselja ali njihovi deli in območja. Spomenike delimo glede na
varstvene skupine spomenikov, ki so opredeljene v ZVKD. Lahko so arheološki, zgodovinski
umetnostni in arhitekturni, naselbinski, etnološki, tehniški, spomeniki oblikovane narave,
kulturna krajina ter knjižnično gradivo (Ur. l. RS, št. 7/99, str. 556).
Preglednica 3: Število kulturnih spomenikov v občini Idrija glede na pomen

Državni pomen
Lokalni pomen
Vpis v UNESCO?
Število spomenikov
13
49
41
Vir: The Mercury and Silver…, 2008, str. 119–121; Ur. l. RS, št. 16/86, str. 1364–1367; Ur. l. RS, št 56/93, str.
2827; Ur. l . RS, št. 26/97, str. 2157; Ur. l . RS, št. 45/97, str. 4100; Ur. l. RS, št. 66/01, str. 6729–6730; Ur. l.
RS, št. 55/02, str. 5720; Ur. l. RS, št. 131/03, str. 18727–18728; Ur. l . RS, št. 45/07, str. 6334; Ur. l. RS, št.
115/07, str. 16410–16413; Ur. l .RS, št. 16/08, str. 1162–1163; Ur. l. RS, št. 20/09, str. 2625–2626.
4.2.1.1 Kulturni spomeniki državnega pomena v občini Idrija
V Odloku o razglasitvi tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne spomenike
državnega pomena (Ur. l. RS, št. 66/01, str. 6729) so podane lastnosti, ki utemeljujejo
razglasitev podanih spomenikov, ki so bili razglašeni s tem odlokom in dopolnjeni z odloki
55/02, 16/08, 20/09 kot spomeniki državnega pomena, ker so v »svoji pojavnosti in izvedbi
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edinstvene na področju RS in zelo redki v evropskem in svetovnem okviru. Idrija in njen
živosrebrni rudnik sta bila drugi največji tovrstni obrat na svetu, ki je imel mednarodni
pomen.Ves čas delovanja rudnika so njegovi lastniki in strokovnjaki vanj vlagali velike
napore za vzdrževanje proizvodnje na čim sodobnejši stopnji. Uvajali so najsodobnejšo
namensko tehnologijo in gradili največje in najmogočnejše stroje in naprave, enakovredne ali
celo boljše od podobnih na svetu. Navedeni stroji, naprave in objekti so karakteristični prav za
Idrijo in večinoma edinstveni na področju varstva tehniške dediščine v svetu. Idrijski rudnik
je s svojo infrastrukturo dolga stoletja tvoril avantgardo na področju montanistike, rudarstva
in strojništva pri nas.«














Antonijev rov
Topilnica
Grad Gewerkenegg
Jašek Frančiške
Jožefov jašek
Kamšt
Rudarska hiša na Bazoviški 4
Rudarsko gledališče
Rudarsko skladišče (Magacin)
Putrihove Klavže
Ovčjaške ali Kanomeljske Klavže
Idrijske Klavže
Brusove Klavže

4.2.2 IDRIJA NA SEZNAMU UNESCA?
UNESCO je organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), ki ima sedež v Parizu.
Ustanovljena je bila leta 1945 s prepričanjem, da je izobrazba izredno pomembna, in tako je
bilo sklenjeno, da mora UNESCO vzpostaviti intelektualno in moralno solidarnost človeštva.
Leta 1972 je bila sprejeta konvencija o varstvu kulturne in naravne dediščine. V UNESCO je
danes sprejetih 192 članic, med njimi tudi Slovenija (UNESCO, 2010).
UNESCO je vpleten v različne svetovne projekte, kot so varovanje kulturne in naravne
dediščine, tehnično izobraževanje, izobraževanje učiteljev, promocija neodvisnih medijev in
svobode tiska, pismenost, vzdrževanje regionalne in kulturne zgodovine ter promocija
kulturne raznolikosti, mednarodni znanstveni programi, varovanje človekovih pravic, pomoč
pri razvoju nerazvitih delov sveta itd. (UNESCO, 2010).
V svoji kandidturi v dosjeju (The Mercury and Silver …, 2008) za vpis na UNESCOV
seznam svetovne dediščine Idrija s svojo nepogrešljivo in pomembno vlogo v mednarodni
medcelinski trgovini z živim srebrom opravičuje svojo vlogo v skupni nominaciji Almadéna,
Idrije in San Lui Potosíja.
Mesto je bilo v preteklosti eno glavnih točk živosrebrne poti v več kot 500-letni zgodovini
rudarjenja. Živo srebro in njegova trgovina sta povezovala znanje, denar in kulturne tokove
različnih delov sveta in tako vplivala na spremembe in razvoj na globalni ravni. Mednarodna
trgovina z živim srebrom je združevala tri celine skozi stoletja. Združila je Evropo, Ameriko
in dele jugovzhodne Azije z njihovimi pristanišči, mesti, naselbinami in trgovskimi središči s
ciljem zagotavljanja stabilnosti ekonomskega modela, ki temelji na eksluzivnih pravicah in
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drugih kulturnih ter duhovnih vrednotah. Ista pot, ki je bila namenjena transportu dobrin, je
omogočala hkrati tudi migracije ljudi, kulurno in religiozno izmenjavo in tako posredno
prispevala k uveljavljanju »novega svetovnega« koncepta. Mreža trgovskih poti je imela
geografsko gledano izjemno velik vpliv, saj je zaobjela tri celine, več arhipelagov, dva
oceana, številna morja, jezera, reke, zgodovinske poti in njihove stranske poti.
Prav tako pa je globalnega pomena tudi idrijsko rudišče. Zaradi singenetskega orudenja,
edinstvene mineralologije in zapletene geološke zgradbe predstavlja posebnost v svetovnem
merilu. Rudnik je skozi 500 let prispeval okoli 13 % svetovne proizvodnje živega srebra. S
svojo čistostjo 99,995 ki je posledica monomineralnega rudišča, pa ga postavlja na sam vrh
med rudniki po čistosti živega srebra na svetu. Samorodno živo srebro v idrijskem rudniku
predstavlja kar 30 % celotnega živega srebra v Idriji.
Živosrebrna pot, ki je povezovala Evropo in velik del Amerike med 18. in 19. stoletjem, je
vplivala na ekonomijo, znanost, tehniko, tehnologijo in kulturo pokrajin, ki se jih je dotaknila.
Izmenjava je bila povezana s proizvodnjo in pridobivanjem živega srebra in srebra. Posebej je
potrebno izpostaviti postopek amalgamacije, kjer se uporablja živo srebro za pridobivanje
srebra in zlata. Prav ta proces je botroval dolgoltrajni in intenzivni trgovini z živim srebrom iz
Evrope v Ameriko in prehajanju tehnologij iz Amerike v Almadén in v Idrijo, oziroma
obratno iz Idrije v Almadén (Čermak-Špirekova peč). Prihajalo je tudi do izmenjave
znanstvenih odkritij, vezanih na proizvodnjo živega srebra in srebra. Vpiv trgovanja z živim
srebrom se je kazal tudi v oblikovanju novih transportnih poti ter uvajanju novega načina
transporta. Vpliv pa je še danes viden tudi v svojevrstni arhitekturi.
Idrijski rudnik je edini rudnik na svetu, ki ima ekonomsko sprejemljive količine samorodnega
živega srebra, ki jih je bilo vredno izkopavati. Rudnik je bil izjemno tehnično opremljen in je
premogel tehnološka znanja in naprave za potrebe rudarjenja in metalurgije iz različnih
koncev sveta. Mnogo naprav in tehnološkega znanja je delo idrijskih strokovnjakov in je bilo
posredovano drugim rudnikom kot najsodobnejši tehnološki dosežki takratnega časa. Mnogo
teh naprav je shranjenih v Idriji in nekatere predstavljajo edine še ohranjene primerke na
svetu.
Idrija predstavlja izjemen primer prepleta med človekom in naravo, katera je dala ljudem vire
za življenje in napredek. Edinstven geološki razvoj idrijskega rudišča, izjemno singenetsko
orudenje in posebni postopki rudarjenja ter pridobivanja živega srebra predstavljajo
neverjetno veliko vrednoto za celoten svet. Delovanje rudnika in proizvodnja živega srebra sta
ustvarila poseben razvoj arhitekture in kulture, ki se kaže v izdelovanju čipk, glasbi,
slikarstvu, pripovedovanju zgodb, narečju, kulinariki itd. Po zaprtju rudnika je vsa rudarska
dediščina postala ranljiva pod pritiski sodobnega časa. Zato morajo rudniška tradicija in
izkušnje predstavljati osnove pri razvoju novih modernih tehnologij in podjetij, ki imajo
pomembno vlogo na svetovnem trgu ter v povezavi z drugimi panogami prispevati k
trajnostnemu razvoju območja.
Območje, ki bo v Idriji, če bo projekt seveda realiziran, spadalo pod okrilje UNESCA, lahko
radzdelimo v dva sklopa.
Ožje območje nominacije
Ožje območje nominacije se deli na sedem delov (The Mercury and Silver …, 2008, str. 119–
121). Ožje območje nominacije predstavlja nepremično kulturno dediščino in sovpada z
zgodovinskimi mejami starega mestnega jedra, ki se je od okoli leta 1500 razvijalo skupaj z
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razvojem rudnika. Karakteristike, ki jih ima to območje, so prepoznane kot nepogrešlljive za
razumevanje razvoja dejavnosti prebivalstva, njihovega razumevanja narave in njenega
pomena za življenje in razvoj širše lokalne skupnosti. Poleg tega v ožje območje spadata iz
starega mestnega jedra odmaknjena topilnica in Kamšt ter vodne pregrade klavže, ki
predstavljajo del edinstvene zgodovine rudnika. Čeprav so dokaj odmaknjene od ožjega
območja zaščite, jih k temu območju prištevajo zaradi velikega pomena pri obratovanju
rudnika s funkcijo plavljenja rudniškega lesa iz okoliških gozdov v mesto Idrija (The Mercury
and Silver …, 2008). Na 47,33 ha ožjega območja nominacije se nahaja 42 kulturnih
spomenikov in 1 naravna vrednota (The Mercury and Silver …, 2008, str. 388).
Vplivno območje nominacije
Vplivno območje nominacije vključuje kulturno in tehnično dediščino, ki je pomembna z
vidika lokalnega prebivalstva in presega okvire bližnje okolice mesta. Meja območja je
opredeljena glede na reliefne poteze in katastrske enote, zato meja sega vse do vrhov
okoliških hribov in lepo odraža kontrast med urbaniziranimi in naravnimi območji, ki so skozi
stoletja predstavljala neusahljiv vir razvoja mesta in okolice (The Mercury and Silver …,
2008). Vplivno območje nominacije zajema 563,60 ha. V njem se nahaja 78 kulturnih
spomenikov in 5 naravnih vrednot (The Mercury and Silver …, 2008, str. 388).
Karta 9: Meje območja, nominiranega za UNESCO

Vir:The Mercury and Silver …, 2008, str. 19
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Preglednica 4: Predlagana nepremična kulturna dediščina ožjega območja nominacije in vplivnega
območja nominacije za vpis na seznam UNESCA

OŽJE OBMOČJE
NOMINACIJE
Ožje območje nominacije 1
Staro mestno jedro
Grad Gewerkenegg
Rudniška hiša na Bazoviški 4
Rudnik živega srebra
Rudniško gledališče
Cerkev sv. Trojice

LP

DP

*
*
*

*
*

Hiša na Kosovelovi 8
Hiša v ul. Vinka Mohoriča 1
Rudniško skladišče (Magacin)
Jašek Frančiške
Antonijev rov
Čipkarska čola
Realka
Rudarska bloki v Freyerjevi ulici
Kripta pod nekdanjo cerkvijo sv.
Barbare
Hiša v ul. Zmage 1
Živosrebrna pot
Šola na Prelovčevi ulici
Ožje območje nominacije 2
Topilnica
Čermak-Špirekova peč št. 2
Ožje območje nominacije 3
Kamšt
Jožefov jašek
Dobov drevored ob Rakah
Ožje območje nominacije 4
Kanomeljske ali Ovčjaške
Klavže
Ožje območje nominacije 5
Idrijske Klavže
Ožje območje nominacije 6
Putrihove Klavže
Ožje območje nominacije 7
Belške ali Brusove Klavže

*
*
*
*
*
*
*

VPLIVNO OBMOČJE
NOMINACIJE
Strojnica jaška Inzaghi
Gozdarska šola
Hiša v ul. Carla Jakoba 5
Rudarski bloki v Gradnikovi in
Tomšičevi ulici
Rudarski bloki v Partizanski ulici
Rudarski bloki v Rudarski ulici
Rudarski bloki v Arkovi ulici
med št. 34–40
Hiša na Prešernovi 20
Blok na Prešernovi 6
Hiša na Arkovi 22
Hiša v ul. Otona Zupančiča 36
Hiša na Rudarski 37
Hiša na Kacinovi 20
Hiša na Gregorčičevi 37

*
*
*

*
*
*
*

*

*
*
*

Vir: The Mercury an Silver …, 2008, str. 119–121
* LP=lokalni pomen; DP=državni pomen
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LP
*
*

DP

4.2.3 ORIS NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE OBMOČJA
Oris kulturne dediščine je narejen na podlagi nominacije Idrije za vpis na seznam svetovne
dediščine pri UNESCU in ustrezne literature.
NOMINACIJA ZA VPIS NA SEZNAM UNESCA
Cerkev sv. Trojice
Prva listina, ki omenja cerkev, je z dne 22. avgusta leta 1500. Kakšna je bila prvotna cerkev,
je težko dognati, vendar se ve, da je bila lesena. Pred bojaznijo, da bi strohnela in propadla, so
jo okrog leta 1629 pozidali s kamnom v gotskem slogu. Svojo podobo je spreminjala vse do
danes (Medvešček, 1988). S kapelico je povezana tudi legenda o odkritju živega srebra v
Idriji. Prav na tem mestu naj bi Škafar (možak, ki je izdeloval sode) leta 1490 našel živo
srebro. Z znanstvenega vidika je dr. Jože Čar (1988) predstavil realnost legende na način, da
ima pripoved trdno geološko osnovo, saj je geološka zgradba na območju kapele takšna, da bi
v preteklosti lahko dovoljevala razmere, v katerih bi obstajal studenček, kakršen je opisan v
legendi, in iz katerega se je Škafarju v vedro nateklo živo srebro. Območje namreč gradijo
karbonske kamnine, konkretneje karbonski skrilavec, v katerem se v idrijskem rudišču
pojavlja samorodno živo srebro. Iz izkušenj na drugih območjih vedo, da so paleozojske
kamnine nepropustne, iz njih pa se običajno iztekajo šibki studenci ali pa se oblikujejo
številna močila, ki bi lahko v preteklosti na tem območju prinesla na dan živo srebrne
kapljice.
Slika 57: Cerkev sv. Trojice

Vir: Davor Vodopija

Čipkarska šola
Stavba je bila zgrajena leta 1876 z rudniškimi sredstvi in je bila poznana kot ena najlepših in
največjih šolskih stavb na Slovenskem. Čipkarska šola je bila odprta 17. oktobra 1876 pod
vodsvom mojstrice in učiteljice klekljanja Ivanke Ferjančič. Od leta 1903 pa je imela šola
strokovni naziv Strokovna šola za čipkarstvo. Danes v stavbi še vedno domujeta čipkarska in
poklicna kovinarska šola, ki delujeta v okviru Gimnazije Jurija Vege Idrija (Kavčič, 2002).
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Slika 58: Čipkarska šola

Vir: Davor Vodopija

Gozdarska šola
Delovala je 17 let, med letoma 1892–1909. Odprli so jo 1. oktobra 1982. Usmeritev šole je
bila nemška, zato so bili tudi učbeniki, ki so jih uporabljali, nemški. Namenjena je bila
predvsem gojencem s Kranjske in Primorske, a je kljub temu imela veliko učencev z ostalih
delov monarhije. V vseh letih jo je obiskovalo le šest Idrijčanov. Skupno število vseh
gojencev pa je bilo 121 (Pavlič, 1992).
Slika 59: Gozdarska šola

Vir: Davor Vodopija

Grad Gewerkenegg
Gewerkenegg v nemškem jeziku pomeni rudniški grad. Gradili so ga med letoma 1522–1533.
Zgrajen je bil za potrebe Rudnika živega srebra (Pet stoletij …,2009) in nikoli ni služil za
dvorno gospostvo. Od leta 1522 ga je gradila Ahacijeva družba rudarskih podjetnikov; die
Herren und Gewerken, od katerih je bila med najpremožnejšimi plemiška družina Egg
(Kavčič, 2002). Sprva je služil za shranjevanja žita in srebra. Kasneje pa je več kot 400 let
nudil prostore rudniški upravi. Grad je v določenih obdobjih nudil prostore tudi različnim
uradom, šolam in stanovalcem. Sprva renesančni grad je sredi 18. st. doživel baročno
predelavo. Obnovljen je bil sredi 90-ih let 20. st. in kot tak danes nudi svoje prostore
Mestnemu muzeju Idrija, glasbeni šoli in manjšemu gostinskemu lokalu (Pet stoletij …,
2009). Leta 1997 je bil v njem delujoči idrijski muzej proglašen za najboljši evropski muzej
tehniške in industrijske dediščine.
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Slika 60: Grad Gewerkenegg

Vir: Davor Vodopija

Idrijska rudarska hiša
Obnovljena tipična rudarska hiša, ki je bila postavljena ob koncu 18. stoletja. Zidana je samo
do pritličja, ostala konstrukcija je lesena in prekrita z ometom. Stavba je po tradiciji
prislonjena k bregu, ima visoko pročelje, majhna okna, strme kamnite zunanje stopnice ter
strmo streho, prekrito s skodlami iz jelovega lesa. Žal pa ta hiša nima za Idrijo tipičnih
strešnih pomolov oziroma »ajkrlov«. Notranji prostori imajo ustaljeno razporeditev. Obokan
podaljšek je namenjen veži in črni kuhinji (Kavčič, 2002).
Slika 61: Idrijska rudarska hiša

Vir: Davor Vodopija

Jašek Frančiške – Borba
Gradnja jaška se je začela leta 1792. Je med najstarejšimi in najpomembnejšimi objekti
rudnika ter eden izmed najbolj pomembnih jaškov. Sprva je bil imenovan Jašek Frančiške po
vladarju Francu II. Za časa italijanske vladavine se je imenoval Pozzo Vittorio (Jašek Zmage),
po drugi svetovni vojni pa je dobil ime Jašek Borba. Danes spet nosi svoje prvotno ime. Jašek
je globok 272 m. Danes je v jašku nameščeno moderno dvigalo. V vzhodnem delu stavbe je
danes urejen tehniški muzej rudniških naprav s konca 19. stoletja, ki danes pripadajo
Mestnemu muzeju Idrija (The Mercury and Silver …, 2008). Najzanimivejša je vsekakor
Kleyeva črpalka, ki je najstarejši ohranjeni parni stroj v Sloveniji in verjetno tudi v Evropi.
Delovati je začela leta 1985, zadnjič pa so jo pognali leta 1948 (Jašek Frančiške, 2010).
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Slika 62: Jašek Frančiške

Vir: Davor Vodopija

Jašek Inzaghi
Med letoma 1764 in 1791 je bil rudniški upravitelj Franz Johann von Inzaghi, po katerem se
jašek, ki so ga začeli kopati leta 1764, tudi imenuje. »Parno dvigalo«, ki je bilo nameščeno v
jašku po letu 1890, je služilo za dvigovanje rude iz rudnika in transportu ljudi. Na pomembost
jaška nas še danes spominja jeklena konstrukcija z dvema kolesoma, ki se dviga nad prostori
Turistično informacijskega centra, kateri so v urejeni stavbi jaška. Konstrukcija je bila na
današnjo lokacijo premaknjena po letu 1950, ko je potekalo obsežno posodabljanje rudnika,
»parno dvigalo« pa je zamenjalo električno. To dvigalo je bilo v uporabi več kot 25 let.
Celoten objekt, tako jeklena konstrukcija kot tudi strojnica, je bil obnovljen leta 2005 (The
Mercury and Silver …, 2008).
Slika 63: Jeklena konstrukcija jaška Inzaghi

Vir: Davor Vodopija

Jožefov jašek – Delo
Jašek je poimenovan po cesarju Jožefu II. Po drugi svetovni vojni je bil imenovan Jašek Delo.
Bil je najpomembnejši jašek za transport materiala in rudarjev v vsej rudniški zgodovini in je
kot edini povezoval vseh 15 obzorij. Izkopavanja Jožefovega jaška so se začela leta 1786,
razširjen pa je bil v sredini 19. stoletja. V jašku sta delovali dve vzporedni dvigali, ki sta se
premikali vsaka v svojo stran. V jašek je bil leta 1873 nameščen parni stroj, ki je bil prvi svoje
vrste v rudniku in eden prvih parnih strojev za črpanje vode v Avstro-Ogrski. Parni stroj za
dvigali je bil v rudnik namščen leta 1890 (The Mercury and Silver …, 2008).
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Slika 64: Jašek Delo

Vir: Davor Vodopija

Kamšt
Kamšt je veliko vodno kolo, ki je služilo črpanju jamske vode. Za namen poganjanja Kamšti
so že v 16. st. zajezili reko Idrijco nad Divjim jezerom in izdelali 3,5 km dolg vodni kanal,
imenovan Rake, ki je danes z 2,5 km nekoliko krajši, a z jezom pri Kobili še vedno služi za
dotok pogonske vode v HE Mesto. Voda Rak je prvotno služila za delovanje Kamšti v centru
Idrije. Danes ohranjena Kamšt datira v leto 1790 in je delovala vse do leta 1948. Njeno vodno
kolo ima premer 13,6 m in je največje ohranjeno tovrstno vodno kolo v Evropi in edina
tovrstna črpalka v Sloveniji, ki še stoji na prvotnem mestu. Črpanje je potekalo v treh
stopnjah. Batne črpalke so bile tako nameščene na XI, IX in III obzorju. Zmogljivost kolesa,
ki se je zavrtelo 4–5 x v minuti, je bila okrog 300 l/min. iz globine do 283 m (Idrijska kamšt,
2009).
Slika 65: Kamšt

Vir: Davor Vodopija

Klavže
Klavže so velike vodne pregrade, ki so bile v preteklosti postavljene na reki Idrijci in njenih
pritokih z namenom plavljenja lesa za potrebe Rudnika živega srebra. V krajinskem parku si
je moč ogledati troje Klavž. Dvoje na reki Belci, Brusove in Putrihove ter Klavže na Idrijci,
tako imenovane Idrijske ali Mrakove Klavže. V okolici Idrije pa so bile v preteklosti
postavljene še Smrečne Klavže na Zali, ki pa so danes porušene, in Klavže v Kanomlji,
Kanomeljske oziroma Ovčjaške Klavže, ki so bile zgrajene v času Ilirskih provinc leta 1813.
To nam kaže spominska plošča v skali pri Klavžah. Dolge so 32,6 m, debele 10,2 m in okoli
10 m visoke. Zajezile so lahko do 120.000 m3 vode, ki je letno v Spodnjo Idrijo splavila okoli
1500 m3 lesa (Mazi, 1955). Danes služijo za akumulacijo vode HE Klavžarica.
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Čas prvega nastanka Klavž ni točno poznan in je datiran v obdobje med letoma 1580 in 1600.
Vemo, da so bile prve Klavže lesene. Kasneje med letoma 1767 in 1772 so bile Klavže na
Idrijci in Belci pozidane, Belčne šele leta 1779. Ravno tako so bile leta 1772 zidane tudi
Klavže na Zali. Največje so Idrijske Klavže na reki Idrijci, ki so dolge 41,40 m, široke 10,80
m in so omogočile nastanek 785 m dolgega jezu, ki je lahko zajel do 210.000 m3 vode. Voda,
ki je ob odprtju zapornic potrebovala 15 do 20 minut, da je odtekla, je lahko v Idrijo naenkrat
odnesla do 13 000 m3 drv in drugega lesa. Belčne ali Brusove Klavže (na fotografiji) so bile
visoke 8,9 m in 34, 8 m dolge. Omogočile so zajezitev 100.000 m3 vode, ki je lahko enkratno
splavila do 3000 m3 lesa. Nekoliko višje od Brusovih Klavž v strugi Belce naletimo na
Putrihove Klavže, ki so 7,2 m visoke, debele 8,5 m in 44 m dolge. Zajele so lahko le 20.000
m3 vode, ki pa je lahko odplavila celo 7000 m3 m lesa. Služile so kot dopolnilo Belčnim
Klavžam (Mazi, 1955).
Za zaustavljanje lesa, ki so ga vode Idrijce in njenih pritokov prinašale v Idrijo, so bile v ta
namen na sotočju Nikove in Idrijce postavljene 412 m dolge pregrade, imenovane Grablje.
Ravno tako tudi na sotočju Idrijce in Kanomljice v Spodnji Idriji, kjer pa so bile Grablje s
180 m dolžine občutno krajše. Tako Klavže kot Grablje so svojemu namenu služile do leta
1926/27, ko so plavljenje lesa opustili. Rečni transport lesa je zamenjal cestni transport (Mazi,
1955).
Slika 66: Brusove Klavže na Belci

Vir:: Davor Vodopija

Magacin – rudniško skladišče
Veliko rudniško skladišče na Ahacijevem trgu, ki je bilo zgrajeno leta 1764 in predstavlja eno
izmed najstarejših baročnih stavb v Sloveniji. Zgrajeno je bilo za shranjevanje pšenice in
ostale hrane, ki je služila za delno izplačevanje rudarjev. Pročelje, ki gleda na Ahacijev trg, je
okrašeno z značilnimi rustičnimi okraski. Dvodelna stavba je združena z razkošnim obokom,
pod katerim je odprt prehod iz Ahacijevega trga na drugo stran stavbe. Na sprednji strani
stavbe so nameščene spominske plošče, namenjene največjim idrijskim osebnostim s področja
znanosti, Jožef Mrak, Marko Vincenc Lipold, Balthasar Hacquet, Franc Anton Steinberg,
Ivanka Ferjančič in Henrik Freyer (The Mercury and Silver …, 2008).
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Slika 67: Magacin

Vir: Davor Vodopija

Mestna hiša
Zgrajena je bila leta 1898 po načrtih nemški arhitektov Clemensa M. Kattnerja in Gustava
adolfa Koniga. Ima lep videz in dominira nad Mestnim trgom. Stavba je mešanica različnih
slogov od renesančnega, gotskega do klasicističnega, vendar v celoti daje izgled secesijske
stavbe s konca 20. stoletja. Stavbo zaznamujejo predvsem balkon, s katerega danes plapolajo
zastave, kip rudarja, ki drži klin in oljenko, in rudniškega škrata, Perkmandlca. Na stavbi pa je
lepo viden tudi grb mesta Idrije. V avli stavbe so lepo narejene freske, ki jih je po načrtih
Ivana Seljaka Čopiča napravil idrijski slikar Nande Rupnik. Leta 1992 sta Nande Rupnik in
Rudi Skočir s freskami okrasila konferenčno dvorano in delo posvetila dosežkom idrijskega
rudnika in idrijskih rudarjev (The Mercury and Silver …, 2008).
Slika 68: Mestna hiša

Vir: Davor Vodopija

Rake
Rake so 2,5 km dolg vodni kanal, ki poteka od idrijske Kamšti do jezu pri Kobili. Zgrajene so
bile zaradi potrebe rudnika. Bile so del modernizacije rudnika konec 16. stoletja. Služile so za
poganjanje velikih vodnih koles (Kamšt), ki so jih uporabljali za dvigovanje rude in vode iz
globin. Takratni rudniški upravitelj Adler je izdelal načrt, po katerem so zajezili Idrijco pri
Kobili in del vode po kanalu speljali v Idrijo. Prve Rake so bile lesene in dolge kar 3639 m,
vse do današnjega Ahacijevega trga. Dograjene so bile leta 1604. Lesene so bile vse do 1766–
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1770, ko so jih pozidali in utrdili. Rake so poganjale tudi opisano, leta 1790 narejeno Kamšt5
pri Jožefovem jašku6 (Bavdaš in sod., 1999).
Danes so Rake naravoslovna učna pot, ki je drugače imenovana tudi Pot idrijskih
naravoslovcev. Ob poti si lahko ogledamo bogato paleto živalskih in rastlinskih vrst ter pestro
geološko sestavo idrijskega območja. Za domačine pa je danes predvsem idealna pot za
rekreacijo ali čisto običajne sprehode.
Slika 69: Vodni kanal Rake

Vir: Davor Vodopija

Realka
Idrijska realka je bila prva srednja šola na slovenskih tleh. V njej je kot učni jezik
prevladovala slovenščina. Pouk se je pričel leta 1901. V prvi razred je bilo sprejetih 55
učencev. Sama stavba pa je bila zgrajena leta 1903 po načrtih ljubljanskega arhitekta Karla
Holinskega. Gradili so jo iz mestnega proračuna. Bila je bogato opremljena in dobro založena
z različnimi učili. Leta 1926 pa je fašistična reforma za 30 let idrijsko šolstvo prikrajšala za
nove maturante. Leta 1956 so šolanje končali prvi gimnazijski maturanti, saj se je šola
preimenovala v Gimnazijo Jurija Vege, katerega ime nosi še danes. Kip slovenskega
matematika še danes stoji nad glavnim vhodom v zgradbo. Leta 1991 so v avli šole izpod rok
slovenskih slikarjev Nandeta Rupnika in Rudija Skočirja nastale lepe freske, leta 2008 pa je
bila stavba v celoti obnovljena (The Mercury and Silver …, 2008, Prva slovenska …, 2010).
Slika 70: Realka

Vir: Davor Vodopija
5
6
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Rotacijska peč
Za časa svojega delovanja je rotacijska peč v Idriji predstavljala največjo peč za žganje
živosrebrne rude na svetu, saj je lahko v enem dnevu prežgala okoli 250 ton rude. S
postavitvijo peči in njenim delovanjem je bilo hkrati tudi prvič, da se je za žganje rude
uporabila rotacijska peč, ki je bila podobna tistim v cementarnah. Zaradi velikih potreb živega
srebra po drugi svetovni vojni je želja rudnika bila, da bi postavili pet rotacijskih peči, vendar
so zaživele le tri. Danes je ohranjena samo zadnja postavljena peč, ki je zadnjo rudo prežgala
leta 1995. Peči so bile izdelane v Milanu leta 1960. Ohranjena rotacijska peč predstavlja
največjo ohranjeno tovrstno peč v Sloveniji in v svetu (The Mercury and Silver …, 2008).
Slika 71: Rotacijska peč

Vir: Davor Vodopija

Rudniško gledališče
Rudniško gledališče, ki je bilo zgrajeno leta 1769, danes predstavlja najstarejše zidano
gledališče v Sloveniji. Obnovljeno je bilo v letih 1872, 1952, 1970 in 1987. Gledališče je bilo
zgrajeno in opremljeno s pomočjo rudniške uprave, rudarjev in donatorjev. Stavba ima
baročno zaobljeno obliko in klasicističen vhod. Poleg glavnega vhoda ima gledališče na
zadnji strani še dva stranska vhoda, na vsaki strani po enega. Enega za oder in enega za
garderobo. Na straneh so velika okna. Za glavnim vhodom se nahajajo tudi stopnice, ki
peljejo v manjši del v prvem nadstropju. Prvotno je bila vsa notranja oprema lesena. Oder je
bil 11 m dolg in 8 m širok. Gledališče je premoglo 17 vrst sedežev, stojišča in prostor za
orkester. Gledališče je lahko sprejelo od 300–400 obiskovalcev (The Mercury and Silver …,
2008).
Slika 72: Rudniško gledališče

Vir: Davor Vodopija
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Scopolijeva hiša
V tej pomembni rudniški stavbi, ki je bila sprva last F. A. Steinberga, pozneje pa je služila kot
stanovanje in ordinacija rudniških zdravnikov, je med leti 1754–1769 stanoval in ordiniral
prvi idrijski rudniški zdravnik Ioannes Antonius Scopoli, ki si je dopisoval tudi s slovitim
švedskim raziskovalcem Carlom Linnejem. Nad baročnim portalom se nahaja Scopoliju
namenjena spominska plošča. Stavba se nahaja v predelu, ki mu Idrijčani pravimo Švica.
(Idrija – Razvojni načrt …, 2009, Scopolijeva hiša, 2010).
Slika 73: Scopolijeva hiša

Vir: Davor Vodopija

Šelštev
Beseda izhaja iz nemške besede Gesellstube in pomeni prostor, kjer so se zbirali rudarji.
Šelštev je vhodna zgradba v današnji turistični del rudnika. Zgrajena je bila sredi 18. stoletja,
vendar je bila zgradba prvotno lesena. V njej se je leta 1890 rodil prvi poklicni letalski
konstruktor slovenskega rodu in projektant smučarskih skakalnic (Planica), Stanko Bloudek.
Namembnost zgornjega dela zgradbe se je spreminjala, od zasilne bolnišnice za pomoč
rudarjem ob zastrupitvah z živim srebrom, prostorov, ki so jih uporabljali rudniški jamomerci,
do stanovanj, ki so jih uporabljali priseljeni rudniški uslužbenci od konca 19. stoletja dalje. V
zgradbi je poseben prostor, imenovan prizivnica, kjer so se vsako jutro zbirali rudarji pred
odhodom na delo. V prizivnici so poslušali berilo, poslovodja je poimensko preveril
prisotnost, pred odhodom v rov pa so rudraji vzeli svetilko ter s t.i. smrtne ure svojo markico,
ki so jo po končanem šihtu vrnil nazaj na isto mesto. Danes skozi stavbo vstopamo v turistični
del rudnika, Antonijev rov (Antonijev rov, 2008).
Slika 74: Šelštev

Vir: Davor Vodopija
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Čermakova – Špirekova peč
Danes je ohranjen samo en primerek te peči, ki po mnenju poznavalcev predstavlja edino še
ohranjeno tovrstno peč na svetu. Za Idrijo in njeno zgodovino ima izreden pomen, saj je njen
izum delo domačih strokovnjakov in predstavlja izredno izpopolnjeno peč na področju žganja
rude takratnega časa. Peč je delo dveh idrijskih rudniških strokovnjakov, Josipa Čermaka in
Vinčenca Špireka. Leta 1878 sta omenjena strokovnjaka dizajnirala in skonstruirala
izboljšano verzijo jaškaste peči in nastala je tako imenovana Čermak-Špirekova peč, ki je s
svojimi karakteristikami veljala za najbolj napredno peč za žganje rude svojega časa. V njej
so lahko prežgali do 110 ton rude dnevno. Zadnjo rudo je prežgala 23. septembra 1974 (The
Mercury and Silver …, 2008).
Slika 75: Čermak-Špirekova peč.

Vir: The Mercury and Silver …, 2008, str. 138

Topilnica
Žganje rude je v Idriji prešlo od faze žganja rude v kopah do najmodernejšega postopka s
pomočjo rotacijskih peči. V ta namen je bila postavljena tudi mogočna stavba, imenovana
Topilnica, in sicer pri današnji tovarni Kolektor, kjer so zbirali rudo in jo pripravljali za
žganje. Za transport rude od Jožefovega jaška do Topilnice so uporabljali žičnico z vozički, v
zadnjih letih tovornjake. Rudo so v Topilnici najprej separirali in zdrobili na manjše do
maksimalno 70 mm velike dele, nato pa jo spravili v zbiralne bunkerje. Iz bunkerjev je ruda
počasi prehajala v rotacijske peči, kjer so jo žgali pri temperaturi od 800–9000C. Živosebrne
hlape so nato s pomočjo kondenzatorjev ohlajali in utekočinili (The Mercury and Silver …,
2008).
Slika 76: Topilnica

Vir: Davor Vodopija
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Živosrebrna pot
Živosrebrna pot se je začela že v mestu samem, z začetkom v rudniku in koncem v rudniškem
skladišču živega srebra. Lahko bi rekli, da se je živosrebrna pot dejansko začela že pod
površjem Idrije, kjer so rudarji kopali živosrebrno rudo in jo skozi jaške transportirali na
površino, od koder so jo nato prepeljali na območje topilnice in iz nje pridobili živo srebro. Z
živim srebrom so nato napolnili zato primerne posode (nazadnje so to bile t.i. jeklenke), ki so
v skladišču čakale na nadaljnji transport (The Mercury and Silver …, 2008).
Idrijska živosrebrna pot v svet se je začela v skladišču na gradu Gewerkenegg. Transport je
potekal iz gradu čez mesto, preko Idrijce pod Rakami v bližini današnje OŠ, nato čez okoliške
hribe in proti trgovskim centrom v centralni Evropi, od koder so živo srebro prodajali v svet.
Pot je iz Idrije potekala v naslednjih smereh:
• Preko Tolmina do Benetk (pot je bila v uporabi samo za časa Benečanov do leta
1509).
• Čez Jelični Vrh do Vrhnike in od tam do Trsta. Na to nas spominja kamnita plošča,7
ki je vgrajena in ohranjena v kapeli v Žibršah, katera je označevala polovico
živosrebrne poti med Idrijo in Vrhniko.
• Čez Jelični Vrh do Vipave in od tam do Trsta.
• Čez Jelični Vrh do Škofje Loke, Celovca in od tam v Amsterdam.
• Skozi dolino reke Zale do Godoviča in Vipave ter od tam v Trst.
Slika 77: Kapela v Žibršah

Vir: The Mercury and Silver …, 2008, str. 240

Poti so v osnovi skozi stoletja ostajale iste, dograjeni so jim bili le posamezni novi odseki in
bližnjice. Skozi čas pa so jih tudi obnavljali in modernizirali, tako da so bile prilagojene
novim oblikam transporta. Nekateri odseki so se skozi čas opustili, spet drugi so pridobivali
na veljavi (The Mercury and Silver …, 2008).

7

Glej sliko 77.
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Karta 10: Razvoj živosrebrne poti iz mesta Idrija.

Vir: The Mercury and Silver …, 2008, str. 237

OSTALA IZBRANA NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA OBMOČJA
Cerkev Marije na Skalci
Izročilo, ki je povezano tudi z začetki Spodnje Idrije, pripoveduje o čudežnem prikazovanju
Marijine slike na Skalci nad Idrijco. Na tisti mesto so postavili prvo kapelo, najverjetneje leta
1156. Na podlagi tega lahko sklepamo, da ima župnijska cerkev Marije Device Vnebovzete
(Marije na Skalci) več kot 850-letno tradicijo. Cekrev je potem, ko je bila sprva pod
različnimi pristojnostmi, v 15. stoletju postala samostojna župnija s stalnimi duhovniki. V njej
je pokopanih 19 spodnjeidrijskih duhovnikov. Celo rudarska Idrija je spadala pod
spodnjeidrijsko župnijo vse do leta 1752. Cerkev je bila predelana v 17. stoletju, k njej pa sodi
tudi več kot 100 let staro stopnišče, ki vodi do nje. Izjemne pa so poslikave iz leta 1762 in
1766 (Kavčič, 2002).
Slika 78: Cerkev Marije na Skalci

Vir: Davor Vodopija
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Cerkev sv. Antona
Na idrijskem Rožnem hribu se skladno z reliefom terena bohoti leta 1678 zgrajena cerkev sv.
Antona. Posvečena je sv. Antonu Padovanskem, ki goduje 13. junija. Velja za zaščitnika vseh,
ki se mu priporočajo v hudih stiskah, nevarnostih in potrebah. Pomagal naj bi celo najti
izgubljene stvari. Medtem ko so ga kmetje prosili za zaščito pridelkov na polju, je v Idriji
našel svoje mesto kot zaščitnik rudarjev pred nesrečami pod zemljo. Prvotno je bilo na hribu
postavljeno majhno znamenje s podobo sv. Antona, kasneje majhna lesena kapela, kamor so
zahajali po opravljenem delu in ob praznikih. Po posredovanju rudniškega predstojnika so na
tem istem mestu na stroške rudnika začeli zidati cerkev. Knapi pa so prispevali svoje delo.
Temeljni kamen je bil blagoslovljen 15. aprila 1678 in kmalu je bila cerkev zgrajena. Kasneje
leta 1766 so na sosednjem hribu dozidali še Kalvarijo s 13 znamenji križevega pota in
centralno oblikovano kapelo na vrhu (Kavčič, 2008). S hriba, na katerem stoji cerkev, je tudi
lepo razgledišče na mesto Idrija.
Slika 79 : Cerkev sv. Antona na Rožnem hribu

Vir: Davor Vodopija

Cerkev sv. Jožefa
Cerkev, ki se nahaj na Vojskem, je bila postavljena leta 1669. Dolgo časa je bila
spodnjeidrijska podružnica, leta 1750 je vas dobila svojega duhovnika in leta 1805 postala
samostojna župnija. Cerkev premore prelep reliefni križev pot iz terracote, ki je star okoli 100
let (Kavčič, 2010).
Slika 80: Cerkev sv. Jožefa

Vir: Davor Vodopija
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Drviše
Verjetno del rimskega limesa v Mrzli Rupi pri Habetu. V 4. in 5. stoletju grajen sistem
obrambnega zidu, namenjen nadzorovanju prehodov iz doline Idrijce v dolino Trebuše in
naprej v Italijo (Kavčič, 2002).
Grobišče na Vojščici
Na pokopališču je pokopanih 350 borcev, ki so padli med nemško zimsko ofenzivo v začetku
leta 1945. Nagrobni kamni so v obliki svinčenk (Pelc, 1996).
Slika 81: Grobišče na Vojščici

Vir: http://www.idrija-turizem.si/sl/kulturna-dedi-ina/partizansko-grobi-e-na-voj-ici.html

Kendov dvorec
Nekdanja mogočna kmetija, katere začetki segajo v pozni srednji vek za časa prvih
posestnikov na domačiji nad Idrijco. Kasneje je tam domovala ugledna Kendova rodbina, po
kateri dvorec nosi ime, ki je spodbujala gospodarski in kulturni razvoj kraja. Dvorec
predstavlja takratno veljavo kmečkih gospodarjev in vaških županov. Po obnovitvi dvorec
služi kot vrhunski gostinski in prenočitveni objekt, v katerem pa še vedno lahko najdemo
ohranjeno staro črno kuhinjo in sobe, opremljene s starinskim pohištvom (Kavčič, 2002).
Zraven dvorca se nahaja tudi lepo obnovljena stara kašča, ki je bila leta 1796 poslikana s
figuralnimi in ornamentalnimi motivi (Kavčič, 2002).
Slika 82: Kendov dvorec

Vir: http://www.idrija-turizem.si/content/view/276/241/
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»Lauf«
Lauf je bila prva železnica za spravilo lesa na svetu. Prvi pisni viri o laufu segajo v leto 1820,
ko je dal idrijski nadgozdar Jettmar postaviti gozdno železnico za potrebe idrijskega rudnika
po lesu. Izdelana je bila po zgledu jamskih tirnic v rudniku. Kje je bila postavljena prva, ni
znano. Ve pa se, da je bila speljana iz notranjosti gozdov proti rekam in nato do klavž, ki so
služile za plavljenje lesa. Železnico so prestavljali na različne lokacije, glede na potrebe.
Proga je imela lesene tirnice in je bila dolga od 100 do okoli 3000 m. Med tirnicami so bile
nabite deske, po katerih so hodili gozdarji, ko so potiskali vozičke. Okoli 2 m dolgi vozički
imenovani »regljači«, ki so bili prav tako leseni, so imeli litoželezna kolesa. Da niso zdrsnili s
tirnic, so bile od straneh spredaj in zadaj pritrjene vertikalne kotalke, obložene s pločevino.
Voziček je imel tudi zavoro. Z vozički so lahko prepeljali 0,3–0,4 m3 lesa. Po letu 1850 je
pod nadgozdarjem Friderjem prišlo do posodobitve tako tirov kot tudi vozičkov, ki so bili
večji in so lahko prepeljali od 0,7–1 m3 lesa. Leta 1926 je po 106 letih z opustitvijo plavljenja
lesa s pomočjo klavž prenehal delovati tudi lauf (Brate, 1994).
Slika 83: »Lauf« v dolini Idrijce

Vir: Davor Vodopija

Najdbe na hribu Jelenšek
Najdbe iz predrimske, verjetno keltske dobe. Sledovi nekropole svetolucijskega tipa. Keltsko
pokopališče iz mlajše železne dobe (Kavčič, 2002).
Partizanska tiskarna Slovenije
Skrita je v strmi grapi, imenovani »V Studencu«, in je ohranjena v celoti. Graditi so jo začeli
poleti 1944, s tiskanjem pa so pričeli 17. septembra. V tiskarni, ki je obratovala do 1. maja
1945, je delalo med 40 in 50 ljudi. Tiskali so »Partizanski dnevnik«, brošure, letake, različne
obrazce itd. Partizanski dnevnik je bil edini tiskani časopis v okupirani Evropi, ki ga je tiskalo
kako odporniško gibanje. Izhajal je dnevno v nakladi med 4000 in 7000 izvodi. Do zaprtja so
natisnili skupno 313 različnih izdaj na 1274 straneh v 1.394.000 izvodih. Imela je strojnico,
stavnico, knjigoveznico, jedilnico, elektrarno in električni tiskarski stroj. Poleg tega je
graverski mojster izdelal kar 56 različnih žigov z nad 450 primerki. Tiskarna ni bila nikoli
odkrita in je še danes v celoti ohranjena ter kot kulturnozgodovinski spomenik že od leta 1947
odprta za obiskovalce, prav tako še vedno delujejo tiskarski stroji (Pelc, 1996, Partizanska
tiskarna …, 2010).
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Slika 84: Partizanska tiskarna Slovenije

Vir: http://www.idrija-turizem.si/sl/kulturna-dedi-ina/partizanska-tiskarna-slovenija-na-vojskem.html

Pr' Jureč
Pr Jureč, ki je tudi turistična kmetija, imajo na ogled več kot 300 majhnih in velikih staro
kmečkih eksponatov, ki so v preteklosti služili kmečkemu človeku pri njegovih vsakdanjih
opravilih. Celotna zbirka ima velik etnološki pomen in je tudi zavarovana. Ohranjen imajo
celo stari »gepel« na konjsko vprego, ki je služil za mlatenje žita in rezanje slame. Za
najavljene skupine pripravljajo celo prikaz kmečkih opravil, kot so predelava žita za peko
kruha, preja lanenih niti za izdelavo čipk itd. (Kavčič, 2002).
Slika 85: Kmečka orodja

Vir: Kavčič, 2002, str. 77

Spomenik SVPB Pavla
Koncem leta 1943 so v Čekovniku ustanovili Centralno vojno bolnišnico, ki je bila kasneje
preimenovana v Vojno bolnišnico 9. korpusa, ter nato v Centralno vojno bolnišnico 32.
divizije. Kasneje so postavili na desnem bregu Idrijce v bližini Klavž novo brunarico in tja
preselili bolnišnico. Preimenovali so jo v Slovensko vojno partizansko bolnišnico Pavla. Iz
brunarice so jo spet selili v postojanko pod Hudim poljem. Konec vojne pa je bolnišnica
pričakala nad Belco, kamor je bila preseljena 18.9.1944. Imela je 9 koč s 60 ležišči in je bila
dobro opremljena. Od januarja pa do konca vojne je bila upraviteljica in zdravnica v Bolnici
Pavla zdravnica Pavla Jerina Lah, ki je s svojo ekipo opravljala tudi izredno zahtevne posege.
V bolnici je 114 člansko osebja do konca vojne oskrbelo preko tisoč ranjencev različnih
narodnosti. Spomin na delovanje bolnice danes ohranja le spomenik na Hudem polju v obliki
srca in ledvic (Bolnica Pavla, 2010; Kordiš, 1985).
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Šturmajce
Včasih so večino kmečih hiš, hlevov, kašč, … krasile t.i. kmečke freske. V Gorenji Kanomlji
se danes nahaja lepo ohranjena in obnovljena domačija v Šturmajcah, ki je poslikana z
izredno lepimi kmečkimi freskami iz leta 1802. Freske ponazarjajo smledniško legendo o
priklicanju umrlega grofa iz pekla (Kavčič, 2002). Domačija je pod spomeniškim varstvom.
Slika 86: Kmečke freske na domačiji Šturmajce

Vir: Davor Vodopija

Vojaška pot pri kmetiji Za robom
Malo naprej od kmetije "Za robom" je ohranjena vojaška pot iz 1. svetovne vojne, ki naj bi
povezovala Vojsko z Oblakovim vrhom. Pot ni bila dokončana. Pot je izredno lepo speljana
po izohipsi. Ob robu poti se ponekod še vidi tlakovanje (Kriteriji za …, 2009).

4.3 SOCIALNI POTENCIAL
Do sedaj je veljalo, da sta za razvoj družbe najpomembnejša predvsem ekonomski in
intelektualni kapital. Danes vse večjo vlogo dobiva socialni potencial v povezavi z lokalnim
prebivalstvom (za)varovanega območja. Socialni potencial ima veliko posredno vlogo pri
aktiviranju in razvoju (za)varovanih območij, saj prav dobro medsebojno sodelovanje vseh
akterjev omogoča uspešno varovanje določenega (za)varovanega območja. Prav dobro
medsebojno sodelovanje vseh akterjev lahko privede do uspešnega varovanja določenega
območja (Trajnostni …, 2008). Da bi prišlo do sodelovanja, mora lokalna skupnost v
geoparku najprej prepoznati priložnost za svoj razvoj, nato pa se mora vzpostaviti pravilno
oblikovana socialna mreža, ki poveže akterje v zaključeno celoto, kjer vsak točno razume
svojo vlogo.
Bistvo socialnega potenciala je v socialnih vezeh znotraj lokalne skupnosti, ki pa so v primeru
(za)varovanih območij vezane na varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine znotraj
območja, kar velikokrat izzove nasprotujoče si interese. Vendar prav z udeležbo v razvoju
socialnega potenciala je ljudem dana možnost aktivnega sodelovanja, kar vodi k boljšemu
razumevanju interesov posameznih akterjev, sčasoma se poveča zaupanje znotraj lokalne
skupnosti, kar na dolgi rok pripomore k hitrejšemu in konstruktivnejšemu reševanju
problemov, ki nastanejo. Dobro voden in organiziran razvoj socialnega potenciala pripelje do
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končega cilja oblikovanja socialne mreže med vsemi udeleženci, katere bistvo je v preseganju
formalnih odnosov in oblikovanju razvojnih koalicij (Trajnostni …, 2008).
Slika 87: Shema socialnega potenciala
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OBLIKOVANJE
SOCIALNE
MREŽE
Vir: Trajnostni …, 2008, str. 65; Prirejeno po Shemi razvoja socialnega kapitala. (Izdelal: Davor Vodopija)

Občina Idrija
 Ustanoviteljica.
 Zagotavljanje osnovnih sredstev.
 Podpora ciljem Geoparka Idrija.
Vodstvo Geoparka Idrija
 Spodbujanje zaščite geologije območja.
 Spodbujanje zaščite naravnih vrednot in kulturne dediščine območja.
 Delovanje v skladu z lokalnimi zakoni in tradicijo.
 Izobraževanje.
 Sodelovanje z različnimi ustanovami s področja izobraževanja, raziskovanja, geoznanosti,
ministrstvi itd.
 Ustanovitev muzeja, informacijskega centra, stokovna predloga tematskih poti, izdajanje
poljudno-znanstvenih člankov, učnih gradiv, organizacija seminarjev itd.
 Zagotavljanje strokovnega kadra za razvoj socialnega potenciala.
 Vzpostavitev pravega okolja za razvoj geopraka in s tem geoturizma.
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RŽS (Rudnik živega srebra) Idrija
 Zagotavljanje strokovnega kadra s področja geoznanosti.
 Organizacija dejavnosti s področja geološke in rudarske stroke.
 Upravitelj rudniške dediščine.
 Podpora ciljem Geoparka Idrija.
ICRA (Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija)
 Nudenje izobraževanj s področja turizma, razvoja podeželja itd.
 Pomoč pri promociji geopraka.
 Zagotavljanje sredstev za delovanje geoparka in ostalih akterjev s pomočjo razpisov EU.
 Podpora ciljem Geoparka Idrija.
TIC (Turistično informacijski center) Idrija
 Promocija geoparka.
 Koordinacija turistične ponudbe geoparka z ostalo turistično ponudbo.
 Podpora ciljem Geoparka Idrija.
MMI (Mestni muzej Idrija)
 Svetovanje.
 Zagotavljanje strokovnega kadra s področja zgodovinski, etnoloških, … zananosti.
 Uparavljanje in skrb za kulturno dediščino.
 Podpora ciljem Geoparka Idrija.
Zavodi
 Svetovanje in izobraževanje.
 Upravljanje vrednot in dediščine.
 Prostovoljno delo.
 Podpora ciljem Geoparka Idrija.
Društva
 Znanje in spretnosti.
 Prostovoljno delo.
 Organizacija posameznih dogodkov.
 Turistična ponudba.
 Podpora ciljem Geoparka Idrija.
Izobraževalne ustanove
 Izobraževanje.
 Prostovoljno delo.
 Šolske dejavnosti in izobraževanje, povezano z geoprakom.
 Podpora ciljem Geoparka Idrija.
Podjetja
 Donatorstvo.
 Štipendiranje.
 Promocija preko poslovnih partnerjev.
 Podpora ciljem Geoparka Idrija.
Posamezniki
 Lastniki zemljišč.
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 Turistična ponudba.
 Koristniki ponudbe geoparka.
 Podpora ciljem Geoparka Idrija.
KS (krajevne skupnosti)
 Koordinacija med vodstvom geoparka in krajevnimi skupnostimi.
 Podpora ciljem Geoparka Idrija.
4.3.1 ANALIZA INTERESA LOKALNE SKUPNOSTI
Zaradi velikega pomena podpore lokalne skupnosti projektu Geopark Idrija sem si za cilj
zadal informativno analizo interesa lokalne skupnosti na potencialnem območju geoparka.
Izbor anketirancev je bil narejen na podlagi sheme socialnega potenciala, na podlagi katerega
sem v anketo na nivoju občine Idrija vključil predstavnike zavodov, društev, izobraževalnih
ustanov, predsednike KS, posameznike itd. Skupaj je bilo izvedenih 23 anket. Kljub navidez
majhnemu številu anketirancev je potrebno poudariti, da so bili razgovori opravljeni s
predsedniki KS, ravnatelji/cami izobraževalnih ustanov, direktorji zavodov, predsedniki
društev, posamezniki itd., skratka z ljudmi, ki so kompetentni za posredovanje informacij v
svojem, kakor tudi v imenu posameznih organizacij. Iz tega vidika je bila v anketo posredno
vključena dosti širša lokalna skupnost.
Raziskava interesa lokalne skupnosti je potekala s pomočjo vnaprej pripravljenih anketnih
vprašalnikov, vzporedno je potekal tudi razgovor. Prav osebni stik z anketiranci, ki so poleg
»golih« odgovorov na zastavljena vprašanja izražali tudi svoja mnenja, poglede, razmišljanja
itd., je omogočil, da so mi anketiranci posredovali dodatne informacije, ki so doprinesle k
boljšemu in lažjemu razumevanju in interpretaciji zbranih podatkov.
4.3.1.1 Analiza podatkov na nivoju občine Idrija
Celotna analiza je povzeta po opravljeni raziskavi interesa lokalne skupnosti na terenu s
pomočjo anket (Vodopija, 2010).
Grafikon 3: Veste, kaj je GEOPARK in kakšen je njegov pomen ?

17

6

DA

NE

Vir: Ankete, 2010

Poznavanje geopraka je med anketiranci veliko, kar gre po mojem mnenju na račun tega, da je
bila ideja geoparka v zadnjih dveh letih večkrat predstavljena širši javnosti preko različnih
82

medijev in z organizacijo predavanj na temo Geoparka Idrija. Število tsitih, ki poznajo pomen
geoparka, je kar 17.
Grafikon 4: Kaj menite o možnosti vzpostavitve GEOPARKA v občini Idrija?
6
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IDEJA JE DOBRA IN URESNIČLJIVA
IDEJA JE DOBRA, NE VEM, ČE JE URESNIČLJIVA
IDEJA JE DOBRA, VENDAR NEPRIMERNA ZA OBČINO
IDEJA JE ZGREŠENA
NIMAM MNENJA
DRUGO

Vir: Ankete, 2010

15 vprašanim se zdi ideja o ustanovitvi Geopraka Idrija dobra in uresničljiva. Od dveh
anketirancev, ki sta ponudila odgovor drugo, eden izmed anketirancev meni, da bi bilo
potrebno vse skupaj še enkrat dobro preučiti, drugi pa se boji, da z uresničitvijo projekta spet
ne bo nič, kot se je to v občini zgodilo že nič kolikokrat. Meni, da je to še eden izmed
projektov, ki bo zopet ostal le mrtva črka na papirju. V zadnjem odgovoru pa gre iskati tudi
negotovost 6-ih anketirancev, ki se jim zdi ideja sicer dobra, a verjetno neuresničljiva.
Grafikon 5: Za razvoj občine Idrija GEOPARK predstavlja:
9

1 2

2
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14
PRILOŽNOST
DODANO VREDNOST
MOŽNOST ZA OHRANITEV PODEŽELJA
OVIRO
DODATNO FINANČNO OBREMENITEV
NIMAM MNENJA
DRUGO

Vir: Ankete, 2010
* možnih je bilo več odgovorov

Pri tem vprašanju je lahko vsak izmed anketirancev obkrožil več odgovorov. V potencialnem
Geoparku Idrija vprašani prepoznavajo predvsem priložnost (14), dodano vrednost (12) in
možnost za ohranitev podeželja (9). Za enega izmed anketirancev Geopark Idrija predstavlja
zgolj dodatno finančno obremenitev, dva nimata mnenja, dva pa kot drugo navajata: prvi, da
je kratkoročno Geopark Idrija vsekakor dodatna obremenitev, vendar na dolgi rok predstavlja
dodano vrednost, drugi pa meni, da lahko Geopark Idrija služi kot možnost za razvoj
trajnostnega turizma kot dopolnilne dejavnosti.

83

Grafikon 6: Kako vidite nadaljnji razvoj občine?
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15
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1
9
V RAZVOJU INDUSTRIJE
V RAZVOJU VISOKE TEHNOLOGIJE
V RAZVOJU KMETIJSTVA
V RAZVOJU TURIZMA
V PREPLETU VSEH PANOG
DRUGO

Vir: Ankete, 2010
* možnih je bilo več odgovorov

Glede na to, da je bilo tudi v tem primeru možnih več odgovorov, so se anketiranci največkrat
(15) odločili, da bo šel nadaljni razvoj občine v smeri prepleta različnih panog. 5 jih meni, da
je za nadaljni razvoj občine pomemben razvoj visoke tehnologije. Po en odgovor pa so
namenili kmetijstvu in industriji. Pomemben je podatek, ki kaže, da se je 9 anketirancev
odločilo, da je za nadaljni razvoj občine pomemben turizem.
Grafikon 7: Bi želeli biti na kakršen koli način vključeni v GEOPARK Idrija?
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Vir: Ankete, 2010

Kar 20 vprašanih si želi sodelovanja v projektu Geopraka Idrija, kar je vekakor spodbuden
rezultat, ki nudi dobre pogoje za nadaljne delo in uresničevanje projekta Geopark Idrija. Prav
vsi zainteresirani za sodelovanje vidijo svoj doprinos in svojo vlogo v Geoparku Idrija preko
aktivnosti in dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo.
Na kašen način ste vpeti v družbeno dogajanje v občini Idrija in s kom vse sodelujete?
Vsi anketiranci so aktivni na nivoju občine Idrija preko aktivnosti in dejavnosti, s katerimi se
ukvarjajo. Sodelovaje razen redkih izjem poteka predvsem znotraj manjših lokalnih skupin
oziroma KS, medtem, ko je širše sodelovanje in povezovanje zelo slabo razvito.
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Kaj menite, je glavna pomanjkljivost razvoja turizma v idrijski občini?8
 Ni širše promocije zanimivih dejavnosti, ki se odvijajo na podeželju,
 premalo finančne podpore občina nameni podeželskim društvom,
 ni povezanosti turističnih akterjev,
 slaba turistična in cestna infrastruktura,
 pomankanje znanja s področja turizma,
 premalo spodbude s strani občine za razvoj turizma,
 različni gospodarski in politični interesi,
 ni jasnega koncepta razvoja turizma,
 ni prave povezovalne organizacije, ki bi povezala turistične akterje,
 nepovezanost ponudnikov,
 nestrokovna promocija,
 nepripravljenost podrejanja hierarhiji turističnih produktov,
 nesposobnost dogovarjanja,
 zaradi dobro razvite industrije do sedaj ni bilo potreb po razvoju turizma,
 premalo oziroma ni virov za začetne invesicije s področja turizma,
 slaba širša prepoznavnost Idrije in širše okolice kot turistične destinacije.
Zaključno mnenje:
S strani anketirancev sta se pokazala interes ter želja po sodelovanju, saj se jim zdi v večini
primerov ideja dobra in seveda z določeno mero skeptičnosti, glede na predhodne izkušnje,
uresničljiva. Želijo pa si boljšo povezanost med različnimi organizacijami, večjo vključenost
pri ustvarjanju boljših pogojev bivanja in informiranost v zvezi z različnimi projekti, kot je
tudi Geopark, ki bi lahko predstavljali dodano vrednost območja. Opozorili so, da je
povezanost med posameznimi akterji premajhna in se danes odraža le na nivoju lokalnih
skupnosti, društev …, ne pa tudi širše oziroma bolj kompleksno, na nivoju občine. Prav tu bi
lahko kot povezovalni člen deloval Geopark, ki bi s pravilno naravnano socialno mrežo
doprinesel k razvoju celotnega območja Geoparka Idrija.

4.4 POTENCIAL LOKALNE SKUPNOSTI
Sam raje kot izraz človeški potencial, uporabljam izraz lokalna skupnost. Za lokalno skupnost
smatram vse prebivalstvo območja geoparka, ki bi lahko imelo od ustanovitve geoparka
neposredno ali posredno korist v smislu ohranjanja, promoviranja, upravljanja in trženja
geološkega in drugega naravnega potenciala ter kulturne dediščine.
4.4.1 PREBIVALSTVENA STRUKTURA
Prav zaradi odvisnosti ustanovitve ter uspešnega delovanja geoparka od lokalne skupnosti je s
pomočjo smernic, ki so začrtane v poročilu za trajnostni razvoj varovanih območji Slovenije
(Trajnostni …, 2008), podana podrobnejša analiza določenih demografskih in socioekonomskih značilnosti prebivalstva.

8

Vir: Ankete, 2010
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Preglednica 5: Relevantne značilnosti prebivalstva

VSEBINSKO
PODROČJE
Demografsko področje št. prebivalcev

Izobrazba
Socio-ekonomsko
področje

PODATEK/KAZALNIK
-

št. preb.
gostota poselitve (št. preb./km2)
gibanje št. preb.

starostna struktura

% preb. nad 65 let

izobrazbena struktura

% preb. z višjo in visoko izobrazbo

brezposelnost

delež brezposelnega preb. (v %) od
aktivnega preb.

delovne migracije

% dnevnih delovnih migrantov od
delovno aktivnih preb.

Vir: Trajnostni …, 2008, str. 67

Analiza strukture prebivalstva je narejena na nivoju občine in desetih krajevnih skupnosti s
pripadajočimi naselji. Omeniti je potrebno, da bi v primeru dejanskega uresničevanja projekta
in analize prebivalstva območja bilo potrebno vzeti v ozir tudi posamezna naselja in
posameznike, ki ne sodijo več v strogi okvir občine in posameznih krajevnih skupnosti,
vendar bi lahko imela ob interesu tamkajšnjega prebivalstva vpliv na uresničevanje in razvoj
Geoparka Idrija.
Krajevne skupnosti (KS) s pripadajočimi naselji (KS z naselji, 2010)
 KS Idrija: mesto Idrija, Čekovnik, Idrijska Bela, Razpotje, Rejcov Grič
 KS Črni Vrh: Črni Vrh, Idrijski Log, Javornik, Kanji Dol, Lome, Mrzli Log,
Predgriže, Strmec, Zadlog
 KS Godovič: Godovič, del naselja Jelični Vrh (hišne št. 15, 30, 33)
 KS Spodnja Idrija: Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja
 KS Vojsko: Vojsko
 KS Krnice-Masore: Idrijske Krnice, Masore
 KS Kanomlja: Gorenja Kanomlja, Srednja Kanomlja
 KS Zavratec: Zavratec, Potok
 KS Dole: Dole, Gore, Idršek, del naselja Jelični Vrh (razen hišne št. 15, 30, 33)
 KS Ledine: Gorenji Vrsnik, Govejk, Korita, Ledine, Ledinske Krnice, Mrzli Vrh,
Pečnik, Spodnji Vrsnik, Žirovnica

86

Karta 11: KS občine Idrija

Vir: Benčina, 2010

4.4.1.1 Gostota poselitve
Gostota poselitve celotnega območja je izredno neenakomerna in je pod slovenskim
povprečjem, saj znaša 40,8 preb./km2. Najgosteje naseljeni sta krajevni skupnosti Idrije in
Spodnje Idrije zaradi istoimenskih mestnih naselij, medtem ko je gostota poselitve ostalih
krajevnih skupnosti občutno manjša. Na gostoto poselitve so v dobršni meri vplivali naravni
pogoji. Izredno redko poseljen svet strmih pobočij, ki se dvigajo nad dolinami rek, je pravi
kontrast poselitvi, ki jo lahko opazujemo ob sotočjih rek in deloma na uravnanem svetu
okoliških planot. Prav tu je naseljena večina prebivalstva idrijske občine. V zadnjih letih se
vse več prebivalstva iz mestnih predelov seli v primestna vaška naselja, ki nudijo mirnejše
pogoje bivanja.
Preglednica 6: Gostota poselitve v občini Idrija (št. preb./km2)

Površina (km2)
293,7

Št. preb.
11990

Preb./km2
40,8

Vir: Popis 2002

4.4.1.2 Spremembe števila prebivalcev po KS
Na splošno gledano je prišlo v celotni občini v zadnjih desetletjih do zmanjšanja števila
prebivalstva, saj se je število od leta 1971 z 12674 prebivalcev do leta 2002 zmanjšalo za več
kot 2500 prebivalcev, na 11990. Podobno stanje imamo v občini tudi danes. Bolj kot
sprememba števila prebivalstva celotne občine je pomemben trend zmanjševanja prebivalcev
v posameznih krajevnih skupnostih, katerega posledice gre iskati v migracijah prebivalstva s
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podeželja v mestna območja občine Idrija in sosednjih občin. Na ta račun so določena naselja
oziroma bolje rečeno zaselki ostali skoraj brez prebivalstva. Vzrok je predvsem v opuščanju
kmetij, iskanju zaposlitve v mestu in s tem povezanim lagodnejšim življenjem. V zadnjih letih
se situacija spet obrača v prid podeželja, saj je tako kot v vsej Sloveniji tudi v idrijski občini
moderno živeti na primestnem območju, ki nudi mirnejše bivalne pogoje, hkrati pa današnje
dobre prometne komunikacije omogočajo lahek in hiter dostop do urbanih središč.
Preglednica 7: Sprememba števila prebivalcev v KS med letoma 1971–2002

Krajevna
skupnost
(KS)
Idrija
Črni vrh
Godovič
Spodnja Idrija
Vojsko
Krnice-Masore
Kanomlja
Zavratec
Dole
Ledine
Občina Idrija

1971

1981

1991

2002

7183
1334
413
1442
348
272
444
163
435
640
12674

7425
1255
443
1842
245
228
395
148
386
554
12921

6331
1217
546
2031
212
218
391
132
392
533
12003

6104
1118
656
2113
197
208
423
118
387
485
11990

Vir: Popis 1971, Popis 1981, Popis 1991, Popis 2002
Opomba: Jelični Vrh sem uvrstil v KS Dole. Za posamezne krajevne skupnosti so izračuni narejeni glede na
razpoložljive podatke posameznih popisov.

4.4.1.3 Starostna struktura prebivalcev
Starostna struktura nam lahko zelo lepo pokaže možnosti nadaljnjega razvoja območja, saj
staro prebivalstvo ne more biti promotor napredka, obenem pa pomanjkanje mladih ne nudi
zadosti strokovnega potenciala za nadaljnji razvoj območja. Prevelik odstotek starega
prebivalstva kaže tudi na proces zmanjševanja števila prebivalstva (Trajnostni …, 2008). Sam
sem namesto starostne skupine 70+ izbral starostno skupino 65+.
Preglednica 8: Starostna struktura KS po večjih starostnih skupinah

Krajevna
skupnost
(KS)
Idrija
Črni Vrh
Godovič
Spodnja
Idrija
Vojsko
KrniceMasore
Kanomlja
Zavratec

Skupaj

0-14

%

15-64

%

65+

%

6098
1106
656
2113

863
214
131
304

14,2
19,4
20,0
14,4

4137
747
463
1507

67,8
67,5
70,6
71,3

1098
145
62
302

18,0
13,1
9,4
14,3

197
208

26
31

13,2
14,9

133
142

67,5
68,3

38
35

19,3
16,8

423
118

75
32

17,7
27,1

293
75

69,3
63,6

55
11

13,0
9,3
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Dole
Ledine
Občina
Idrija

387
449
11990

81
92
1884

20,9
20,5
15,7

252
296
8185

65,1
66,0
68,3

54
61
1921

14,0
13,5
16,0

Vir: Popis 2002
Opomba: Jelični vrh sem uvrstil v KS Dole. Za posamezne krajevne skupnosti so izračuni narejeni glede na
razpoložljive podatke.

Ne glede na pomanjkljivost podatkov za določena naselja je možno iz preglednic dokaj dobro
ugotoviti starostno strukturo idrijske občine. Ob popisu 2002 je bila povprečna starost
prebivalca občine Idrija 35,6 let. Delež prebivalcev 65+ je znašal 15,8 %, malo nad
slovenskim povprečjem. Glede na isti popis je bil delež prebivalcev Slovenije 65+ 14,7 %,
medtem ko je povprečna starost Slovenskega prebivalca znašala 39,6 let (Popis 2002). Slednje
govori v prid občine Idrija. KS Vojsko in Krnice-Masore imata nadpovprečen delež
prebivalcev 65+, kar krajevnima skupnostnima obeta še večji porast starega prebivalstva v
prihodnosti in posledično zmanjševanje števila prebivalcev.
Preglednica 9: Prebivalstvo KS po aktivnosti ob Popisu 2002

Krajevna
skupnost
(KS)
Idrija
Črni Vrh
Godovič
Spodnja
Idrija
Vojsko
KrniceMasore
Kanomlja
Zavratec
Dole
Ledine
Občina
Idrija

Št.
preb.

Aktivni

Drugi
neaktivni

Upokojenci

%
upokojencev

2837
464
317
1029

Otroci,
učenci,
dijaki …
1427
333
210
534

6097
1079
656
2113

115
51
15
43

1718
231
114
507

28,2
21,4
17,4
24,0

197
208

85
84

42
55

15
11

55
58

27,9
27,9

423
118
327
373
11990

205
49
111
116
5571

123
43
129
132
3080

17
10
15
9
321

78
16
72
116
3018

18,4
13,6
22,0
31,1
25,2

Vir: Popis 2002
Opomba: Jelični Vrh sem uvrstil v KS Dole. Za posamezne krajevne skupnosti so izračuni narejeni glede na
razpoložljive podatke.

4.4.1.4 Izobrazbena struktura prebivalcev
Pomemben razvojni dejavnik je izobrazbena struktura lokalnega prebivalstva (Trajnostni …,
2008), saj prav izobrazba da lahko določeno dodano vrednost območju. Slovensko povprečje
prebivalcev 15+ z visoko in višjo izobrazbo znaša 12.9 %. Po nepopolnih podatkih povprečje
idrijske občine znaša visokih 11,3 %, kar pomeni, da je pod slovenskim povprečjem. Besedo
visoko sem uporabil namenoma, saj bi bila ta številka najverjetneje še občutno nižja, če bi bili
na razpolago podatki za prav vsa naselja. Kljub temu je lepo razvidna razlika med
posameznimi krajevnimi skupnostmi. Tako je stopnja prebivalstva 15+ z višjo in visoko
izobrazbo v KS Idrija (14,5 %) celo nad slovenskim povprečjem, medtem, ko je stopnja v KS
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Ledine (2 %) izredno nizka. Na splošno velja, da je stopnja prebivalstva 15+ z višjo ali visoko
izobrazbo v vseh krajevnih skupnostih z izjemo KS Idrija, ki močno dviguje povprečje, pod
slovenskim povprečjem.
Preglednica 10: Izobrazbena struktura prebivalstva KS nad starostjo 15 let ob Popisu 2002

Krajevna
skupnost
(KS)

Skupaj
15+

Nepopolna
osnovna
šola

Osnovna
šola

Nižja in
srednja
poklicna

Srednja
strokovna
in splošna

Višja
in
visoka
šola

%

Idrija

5241

490

1317

1311

1365

758

14,5

Črni Vrh
Godovič
Spodnja
Idrija

899
525
1809

96
32
231

296
149
514

235
167
489

190
127
403

82
50
172

9,1
9,5
9,5

Vojsko
KrniceMasore

171
177

33
52

63
51

45
33

21
35

9
6

5,3
3,4

Kanomlja
Zavratec

348
86

48
8

133
39

82
20

70
12

15
7

4,3
8,1

Dole
Ledine
Občina
Idrija

306
374
10106

44
24
1141

98
170
2855

95
114
2622

49
58
2351

20
8
1137

6,5
2
11,3

Vir: Popis 2002
Opomba: Jelični Vrh sem uvrstil v KS Dole. Za posamezne krajevne skupnosti so izračuni narejeni glede na
razpoložljive podatke.

4.4.1.5 Struktura prebivalstva po dejavnosti
Gospodarska usmerjenost območja se kaže v sestavi delovno aktivnega prebivalstva glede na
sektor dejavnosti (Trajnostni …, 2008).
Preglednica 11: Delovno aktivno prebivalstvo KS po dejavnosti ob Popisu 2002

Krajevna
skupnost
(KS)

Idrija
Črni Vrh
Godovič
Spodnja
Idrija
Vojsko

Delovno
aktivno

Kmetijstvo

Nekmetijsko

Storitve

Neznano

2646
400
309
972

11
10
12
8

1274
243
171
530

1215
139
115
390

146
8
11
44

%
zaposlitev
v
nekmetij.
+ storitv.
94,1
95,5
92,6
94,7

59

/

31

28

/

/

90

KrniceMasore
Kanomlja
Zavratec
Dole
Ledine
Občina
Idrija

73
199
35
157
146
5275

/

43

30

/

/

9
/
7
12
179

117
26
98
90
2717

70
9
48
40
2129

3
/
4
4
250

94,0
/
93,0
89,0
91,7

Vir: Popis 2002
Opomba: Jelični Vrh sem uvrstil v KS Dole. Za posamezne krajevne skupnosti so izračuni narejeni glede na
razpoložljive podatke.

Za celotno območje je značilna velika zaposljivost prebivalstva v nekmetijskih in storitvenih
dejavnostih. Njun skupni delež v občini Idrija presega 91 % zaposlitev delovno aktivnega
prebivalstva. Pod to številko se z 89 % uvršča le KS Ledine. Vzroki visokemu odstotku
zaposlenosti prebivalstva v nekmetijskih in storitvenih dejavnostih se skrivajo v poznavanju
razmer. Veliko delovno aktivnega prebivalstva je namreč zaposlenega v elektro-kovinski
industriji družb Kolektor, Hidria ter Eta Cerkno. Nasprotno je delež zaposlenosti v kmetijstvu
zaradi slabih naravnih pogojev zelo majhen.
4.4.1.6 Delovno aktivno prebivalstvo in dnevni migranti po kraju dela
Dnevne migracije delovnih migrantov nam kažejo možnosti zaposlitve prebivalstva na
določenem območju. Gre za kazalec, ki nas opozarja na zadostno število delovnih mest ali
njihovo pomanjkanje. Pomanjkanje delovnih mest v kraju prebivanja doprinese k manjši
kakovosti življenja zaradi porabljenega časa za pot na in iz delovnega mesta ter s tem
posledično manj prostega časa. Poleg tega se zaradi velikih migracij poznajo vplivi na okolje
z naslova prevoznih sredstev zaradi povečanega prometa (Trajnostni …, 2008). Vplivi se
kažejo v povečanih emisijah izpušnih plinov, prašnih delcev, izlitij škodljivih snovi (bencin,
nafta, …), prekomernem hrupu in z vsem tem slabših pogojih bivanja.
Preglednica 12: Delovno aktivno prebivalstvo po kraju dela posameznih KS

Krajevna
skupnost
(KS)

Delavno
aktivno

Drugo
naselje
v občini

Druga
Občina ista
regija

Druga
regija

Delovno
aktivnidnevni
migranti

Idrija
Črni Vrh
Godovič
Spodnja
Idrija

2643
470
307
958

518
275
143
696

146
47
12
43

228
41
44
52

892
363
199
791

33,7
77,2
64,8
82,6

14,2
18,7
18,2
9,9

Vojsko
KrniceMasore

78
79

49
56

5
13

3
3

57
72

72,2
91,1

10,3
20,3

Kanomlja
Zavratec
Dole

164
44
136

157
7
103

3
/
4

4
28
17

164
35
124

100
79,5
91,2

4,3
63,6
15,4

91

%
% dnev.
dnevnih del. mig.delovnih
druga
migrantov obč., reg.

196
5250

Ledine
Občina
Idrija

105
2132

3
297

49
502

157
2931

80,1
55,8

26,5
15,2

Vir: Popis 2002
Opomba: Jelični Vrh sem uvrstil v KS Dole. Za posamezne krajevne skupnosti so izračuni narejeni glede na
razpoložljive podatke.

Pri interpretaciji podatkov se kaže potreba po različnem vrednotenju skupnega deleža dnevnih
delovnih migrantov (v nadaljevanju DDM1) posameznih krajevnih skupnosti od deleža
dnevnih delovnih migrantov v druge občine in regije (v nadaljevanju DDM2). Tako na
občinski ravni kot tudi na ravni krajevnih skupnosti je vidna velika razlika med DDM1
nasproti DDM2. DDM1 v občini Idrija znaša 55,8 %, medtem, ko je DDM2 nižji za več kot
40 % in znaša 15,2 %. Podobna in celo še večja razlika se kaže tudi na nivoju krajevnih
skupnosti. DDM1 je pričakovano najnižji v KS Idrija, in sicer zaradi dobrih zaposlitvenih
pogojev, najvišji pa v KS Kanomlja, saj znaša glede na razpoložljive podatke kar 100 %.
Zaradi sedeža korporacije Hidria v Spodnji Idriji in obratov za proizvodnjo v naselju
preseneča podatek za DDM1 KS Spodnja Idrija, ki znaša 82,6 %. Na drugi strani pa je DDM2
samo 9,9 % in je za KS Kanomlja drugi najnižji v občini. Velike razlike med primerjalnima
deležema so predvsem posledica migracij prebivalstva iz naselij prebivališč na delovna mesta
občinskega središča Idrije in Spodnje Idrije. Zaradi velike možnosti zaposlitve na samem
območju je delež tistih, ki iščejo zaposlitev izven občine Idrija, občutno nižji. Izjemi sta
predvsem KS Zavratec z DDM2 63,6 % in KS Ledine z DDM2 26,5 %. Vzroke gre iskati
predvsem v navezanosti na sosednja zaposlitvena središča v občinah Logatec, Žiri ter Cerkno.
4.4.1.7 Brezposelnost
Kljub mojim drugačnim pričakovanjem je bila stopnja brezposelnosti za leti 2002 in 2010
dokaj primerljiva. Sam sem bil namreč mnenja, da bo le-ta za leto 2002 nižja, medtem ko sem
za leto 2010 pričakoval višjo stopnjo brezposelnosti v Idrijski občini. Vendar nam prav slednji
podatek kaže na dejstvo, da so bili tarča odpuščanj ob nastopu krize predvsem delavci iz
sosednjih občin, ki so imeli sklenjeno delovno razmerje le za določen čas. Tu gre v prvi vrsti
za delavce, ki so bili zaposleni v podjetjih Kolektor, Hidria.
Preglednica 13: Stopnja brezposelnosti glede na delavno aktivno prebivalstvo

Občina Idrija/leto

Delovno aktivno

Brezposelnost

% brezposelnost
glede na del. aktivno

2002
2010

5275
5035*

296
362**

5,6
7,2

*podatek za januar 2010;
Vir: Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti po
občinah prebivališča, Slovenija, mesečno, Idrija. URL: http://www.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp (citirano
15.3.2010)
* *podatek za 28.2.2010;
Vir: Registirrane brezposelne osebe 28.2.2010. URL:
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/StatisticniPodatki/2010/tabela0210.htm (citirano 15.3.2010)

4.5 TURISTIČNI POTENCIAL
Turistični potencial območja predstavljata že analizirana okoljski in kulturni potencial, ki sta
v veliki meri še neizkoriščena. Poleg že predstavljenega potenciala pa v turistični potencial
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sodi tudi turistična ponudba z vsakoletnimi prireditvami, izmed katerih je najodmevnejši in
najbolj obiskan Čipkarski festival. Za pohodnike so v Idriji in okolici številne poti. Omenim
lahko 7 različnih poti okoli Idrije in prav toliko okoli Spodnje Idrije ter še Idrijskocerkljansko planinsko pot, Via Alpina, Slovensko planinsko pot in Slovensko geološko pot, ki
pa je slabo urejena in označena. V turistično ponudbo sodi tudi 5 kolesarskih poti,
Kontrabantarska pot, Po Vojskarski planoti, Po Bloudkovih poteh, Po poteh piščali in tavern
in Pot v osrčje idrijskega gozda ter 7 poti oziroma predstavitev, ki predstavljajo dediščino
območja. To so Smaragdna pot, Kjer se čipke z živim srebrom prepletajo, Od zrna do kruha,
Po poteh umetnostne obrti in vina, Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe, Zgodovinska
mesta Slovenije in Po kraljevi poti živega srebra. Vendar pa Idrija premore samo dve učni
poti. Pot Ob Rakah in Antonijev rov, po kateri pa se lahko podamo samo ob spremstvu
vodnika. TIC Idrija nudi in organizira tudi tematsko različne izlete, ki zaobjemajo tako
naravno kot kulturno dediščino območja. In nenazadnje so tu še športno-rekreacijska
doživetja, kot so alpsko smučanje, kolesarjenje plavanje, plezanje itd. (Idrija Turizem, 2010).
Pomembna za razvoj turizma je tudi turistična infrastruktura, kamor spadajo tudi namestitveni
objekti.
Preglednica 14: Namestitveni objekti in število ležišč v občini Idrija leta 2009

Vrsta objekta
Hotel
Hostel
Gostišča s
prenočišči
Turistične kmetije

Število
1
2
8

Število ležišč
23
100
106

Delež ležišč (%)
6
26
27,5

5

90

23,4

Apartmaji, zasebne
sobe
Skupaj

7

66

17,1

385

100

23
Vir: TIC Idrija, 2010

Iz zgornje preglednice je razvidno, da je namestitvena zmogljivost v občini Idrija slaba.
Število vseh ležišč je bilo v letu 2009 zgolj 385. Ležišča so porazdeljena med 1 hotel, 2
hostla, 8 gostišč s prenočišči, 5 turističnih kmetij ter 7 apartmajev oziroma zasebnih sob. Pri
tem najbolj izstopa dejstvo, da je v občini Idrija samo 1 hotel, ki pokriva zgolj 6 % nočitvenih
zmogljivosti občine, saj premore zgolj 23 ležišč, medtem ko je število ležišč med gostišči,
turističnimi kmetijami in apartmaji oziroma zasebnimi sobami enakomerno porazdeljeno in
lahko rečem, da je njihovo število ustrezno. Skupaj predstavljajo kar 68 odstotkov vseh
namestitvenih kapacitet v občini Idrija. Največ ležišč, kar 100, pa premoreta oba hostla, in
skupaj pokrivata 26 % vseh ležišč občine.
Naslednje uradne podatke je potrebno analizirati in interpretirati z veliko previdnostjo.
Predvsem menim, da so podatki o številu turistov relevantni samo, ko govorimo o turistih, ki
so iskali na območju občine Idrija prenočišče. Dnevnih turistov podatki povečini ne
vključujejo. Glede na število turistov, ki vsako leto obiščejo najbolj zaželjeno znamenitost v
občini Idrija, Antonijev rov, in če odštejemo številu vseh obiskovalce Antonijevega rova
število obiskovalcev, ki so ga prispevale šolske skupine, vidimo, da bi moralo biti število
turistov v idrijski občini vsaj 3–4 krat večje, kot ga kažejo spodnji podatki v Preglednici 16.
Zato pri interpretaciji posameznih podatkov vedno govorim o turistih, ki so iskali na območju
občine Idrija prenočišče, in ne o dnevnih turistih, ki jih je vsekakor več.
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Preglednica 15: Število in struktura obiskovalcev Antonijevega rova med letoma 2003–2009

Leto

Otroci

Odrasli

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

10855
10852
6865
8198
8375
7888
7813

8474
8707
6110
7719
8320
7234
5814

Prost
vstop
1370
1165
799
999
1031
878
946

Skupaj
20699
20724
13774
16916
17726
16000
14573

Od tega
tujci
4110
4888
3450
4283
4684
4270
3321

Vir: Antonijev rov, 2010

Glede na podatke o številu obiskovalcev Antonijevega rova lahko sklepamo, da je turistov v
občini Idrija vsako leto manj, kar vsekakor ni spodbuden podatek. Vzroke gre iskati predvsem
v slabi turistični organiziranosti, ne dovolj agresivni promociji in neznanju trženja izjemnega
potenciala območja.
Preglednica 16: Struktura turistov, število nočitev in povprečna doba bivanja v občini Idrija med
letoma2003–2009

Leto
Skupaj
Domači
Delež
Tujci
Delež
Št. nočitev
skupaj
Povprečna
doba
bivanja
skupaj (dni)

2003
3270
1502
45,9
1768
54,1
3477

2004
3540
1698
48
1842
52
6459

2005
3846
1906
49,6
1940
50,4
12582

2006
3094
1895
61,2
1199
38,8
14951

2007
3347
1597
47,7
1750
52,3
12313

2008
3610
2099
58,1
1511
41,9
11303

2009
2295
1164
50,7
1131
49,3
11871

1,1

1,8

3,3

4,8

3,7

3,1

5,2

Vir: TIC Idrija, 2010

Med letoma 2003 in 2008 je skupno število turistov, ki so iskali nočitev v občini Idrija, vsako
leto preseglo številko 3000. Izmed omenjenih let jih je bilo najmanj leta 2006, in sicer 3094
turistov, največ pa leto prej, 3864 turistov. Glede na pretekla leta je leta 2009 število turistov
drastično upadlo na vsega 2295 turistov. Število domačih in tujih turistov je bilo v letih od
2003–2005, 2007 ter 2009 dokaj enakomerno porazdeljeno. Izjemo pa predstavljata leti 2006,
ko je delež domačih turistov znašal več kot 61 %, in leto 2008, ko je delž domačih turistov
presegel 58 %. Izračuni, ki jih dobimo na podlagi števila turistov in števila nočitev za
povprečno dobo bivanja od leta 2005 dalje, so na prvi pogled izredno pozitivni, vendar na
žalost ne odražajo pravega stanja. Dejansko stanje števila nočitev in povprečne dobe bivanja
odražata zgolj podatka za leti 2003 in 2004, medtem ko podatki za preostala leta zrcalijo
nerealno sliko. Vzrok možni napačni interpretaciji podatkov je sila preprost. Po podatkih TICa (2009) od leta 2005 okoli polovico vsakoletnih nočitev prispeva CŠOD Vojsko. Prav na
račun večinoma šolskih skupin, ki jih ne moremo prištevati k tipičnim turistom, je v CŠOD
Vojsko število nočitev in s tem posledično povprečna doba bivanja v občini Idrija v zadnjih
letih višja, kot bi bila sicer in kot je njena realnost. Se pravi med 1,5–2,5 dni. Kot primer naj
navedem izračuna za leti 2006 in 2009. Leta 2006 je skupno število turistov znašalo 3094,
94

kateri so prispevali skupno 14951 nočitev, kar pomeni, da je bila povprečna doba bivanja
turista v občini 4,8 dni. Če skupnemu številu nočitev odštejemo 7237 nočitev, ki so jih
opravili v CŠOD Vojsko, dobimo povprečno dobo bivanja le 2,5 dni. Če za leto 2009, ko je
povprečna doba bivanja celo presegla 5 dni, izvzamemo 7184 nočitev, opravljenih v CŠOD
na Vojskem, povprečna doba bivanja pade le na 2 dni.
Iz pridobljenih podatkov je razvidno, da imamo v občini Idrija predvsem dnevne turiste, ki
pridejo v mesto zgolj zaradi določene znamenitosti in ne na daljši oddih, ali pa jim Idrija
predstavlja zgolj prenočitveno mesto na poti k novi destinaciji.
Preglednica 17: Struktura turistov v občini Idrija v letu 2009

Dražava/Območje
Slovenija
Avstrija
Italija
Nemčija
Hravška
Madžarska
Benelux
Britansko otočje
Švica
V Evropa

Št.
Delež
Dražava/Območje
Št.
Delež
turistov (%)
turistov (%)
1164
50,7
130
5,7
Francija
2
0,1 Španija+Portugalska
69
3,0
255
11,1
17
0,7
Skandinavija
175
7,6
6
0,3
Bivša Jugoslavija
10
0,4
78
3,4
Ostale dr.
EU+Tučija, Izrael
5
0,2
2
0,1
Japonska
33
1,5
22
1,0
ZDA+Kanada
267
11,6
3
0,1
Avstralija+NZ
3
0,1
16
0,7
Drugi
38
1,7
2295
100
Skupaj
Vir: TIC Idrija, 2010

Leta 2009 je občino Idrija obiskalo 2295 turistov, ki so iskali nočitev, od tega 1164
Slovencev. Največ tujih turistov, ki so obiskali občino Idrija, je bilo z območja Britanskega
otočja, njihov delež je znašal 11,6 %. Med posameznimi dražavmi je na prvem mestu z 255
turisti Italija, katere delež znaša 11,15 %. Sledita ji Nemčija s 7,6 % deležem in Francija s 5,7
% deležem. Obe dražavi sta posamezno prispevali k skupni vrednosti števila turistov več kot
100 turistov, medtem, ko ostale države oziroma območja posamezno niso presegle 100
turistov. Presenečata podatka za Avstrijo, ki je prispevala k skupnemu štvilu le 2 turista, in
Hrvaška, ki pa je k tej vrednosti prispevala 10 turistov.
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5 GEOPARK MOŽNOST ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
Pri trajnostnem razvoju gre za socialno uravnotežen gospodarski razvoj ter dolgoročni
materialni napredek v okviru zmogljivosti okolja, pri katerem se zdravo okolje, narava in
naravni viri trajno ohranjajo tudi za zanamce. Načini rabe naravnih virov, ki jih potrebujemo
za izboljšanje človekovega blagostanja, morajo biti zasnovani tako, da ne zmanjšujejo
zmogljivosti okolja in naravnih virov v škodo prihodnih generacij. Za dosego tega so ključna
medsebojno uravnotežena in enakovredna področja: človekove potrebe, okoljske omejitve,
gospodarsko-socialna varnost in medgeneracijska pravičnost oziroma odgovornost (Plut,
2004).

5.1 GEOTURIZEM
Glavni motor trajnostnega razvoja geoparkov predstavlja geoturizem. Gre za trajnostni
turizem, osredotočen na spoznavanje geoloških značilnosti območja (Dowling, 2009).
Pojav koncepta trajnostnega turizma sovpada z razvojem koncepta trajnostnega razvoja
(Mihalič, 2006). Trajnostni turizem je danes najbolj priznan koncept turizma, ki se je razvil iz
potreb po drugačnem turizmu. Danes sprejeta definicija trajnostnega turizma Svetovne
turistične organizacije se opira na iste tri razvojne temelje kot sam trajnostni razvoj,
ekonomski, socialno-kulturni in ekološki, ki morajo biti v medsebojnem ravnotežju (Mihalič,
2006).
Trajnostni turizem mora zagotavljati najboljšo uporabo naravnega okolja, in sicer na način, da
pomaga varovati naravne vire in biotsko raznovrstnost in tako pomaga vzdrževati ekološke
procese. Trajnostni turizem mora spoštovati socialno-kulturne posebnosti lokalnega
prebivalstva, ne sme uničevati kulturne dediščine in tradicije ter mora prispevati k sožitju
različnih kultur. In nenazadnje mora trajnostni turizem zagotavljati ekonomsko in socialno
uspešnost lokalnega prebivalstva in s tem odpravljati revščino. Poleg tega pa mora trajnostni
turizem zagotavljati okolje za vzdrževanje trajnega zadovoljstva turistov (Mihalič, 2006).
Dolgoročna strategija razvoja turizma je lahko obravnavana kot trajnostna (Dowling,
2009, str. 19):
 Politično: različna stališča so primerno in objektivno analizirana.
 Komercialno: razvojni modeli so naravnani v dolgoročno zagotavljanje profita.
 Ekološko: vplivi razvojnega modela so prilagojeni poznavanju razpoložljivih virov.
 Socialno: ekonomski, demografski in kulturni vplivi so opredeljeni v dogovoru z lokalnim
prebivalstvom.
 Tehnično: področja rabe primernih tehnologij so primerno vpete v vrednotenje procesov.
Po Dowlingu (2009) je bistvo geoturizma kot trajnostnega turizma v ustvarjanju
geoturističnega produkta za varovanje, ohranjaje in promoviraje geoloških vrednot v
povezovanju lokalnih skupnosti in sodelovanju širokega spektra različnih ljudi. Pri
geoturizmu gre za specializirano obliko turizma, ki se osredotoča na geologijo in oblikovanost
pokrajine. Pod besedo »geo« se v kontekstu geoturizma skrivata dve vedi, Geologija kot
znanost o razvoju Zemlje in Geomorfologija kot znanost o oblikovanosti Zemljinega površja,
medtem ko nas beseda turizem poziva k razumevanju ter spoštovanju pokrajine z
edinstvenimi geološkimi vrednotami in učenju o njej. Vse to daje območju posebno
privlačnost. V celoti gledano geoturizem vključuje tako geološke elemente, kot sta čas in
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proces nastanka, kot tudi turistično komponento v smislu atraktivnosti, namestitev, vodenj,
aktivnosti, interpretacij, načrtovanja in vodenja geoparka.
Geoturizem vključuje pet pomembnih vidikov: ustvarjanje avtentičnih geoturističnih
produktov, ohranjanje geoloških vrednot, promoviranje geoloških vrednot, povezovanje
lokalnih skupnosti ter sodelovanje med geoturističnimi akterji.9
Pri geoturizmu gre za sinergijo med pokrajino samo in njeno oblikovanostjo, ki v skupni
kombinaciji nudi bogatejšo turistično izkušnjo za turiste različnih interesov. Pomembno je
sodelovanje lokalnih podjetij s civilno družbo za promocijo in zagotavljanje posebnih
avtentičnih doživetij obiskovalcev. In nenazadnje lahko geoturizem zagotovi ekonomske in
druge koristi lokalnega prebivalstva.
Geoturizem je tudi ustvarjanje okolja, v katerem lahko tako domačini kot tudi turisti
nemoteno uživajo v geološki pokrajini. Gre za zagotavljanje izkušnje, ki v sebi združuje tako
lokalno pokrajino, lokalno skupnost ter obiskovalce z različnimi interesi po spoznavanju
zgradbe in oblikovanosti pokrajine. Geoturizem posveča glavno pozornost informiranju
turistov in lokalnih skupnosti o pokrajini skozi geološko interpretacijo in izobraževanje.
Geoturizem je najpogosteje voden s strani lokalnih skupnosti in vključuje interpretacijo,
vodenja, nastanitve in kulinariko. Vse to nudi dodatne zaposlitvene možnosti lokalnega
prebivalstva in s tem boljše ekonomske razmere.
Atributi geoturizma (Dowling, 2009):

POKRAJINA
OBLIKOVANOST POKRAJINE
IZDANKI KAMNIN
VRSTE KAMNIN
SEDIMENTI
PRSTI
KRISTALI IN MINERALI

Zavedati pa se je potrebno, da šele ko lokalna skupnost dojame koristnost geoturizma, le-ta
postane spodbudno sredstvo za modro upravljanje z destinacijo samo (Dowling, 2009).
Nadalje Dowling (2009) razlaga, da je pri razvoju geoturizma pomembna uravnoteženost
prednosti in slabosti ohranjanja območja s strani lokalne skupnosti. To pa je mogoče doseči le
skozi ustvarjanje vsestransko koristnih in trajnostno usmerjenih mehanizmov, ki podpirajo
turizem, geološke vrednote, institucije in lokalno skupnost. Za zagotovitev dolgoročnega
uspeha geoturizma pa je potrebno ustvariti pogoje za ohranjanje in zaščito okoljskih vrednot.
Ožja ter širša lokalna skupnost z vsemi geoturističnimi akterji v geoturizmu predstavlja
turistično industrijo; načrtovalce, investitorje, upravljalce zavarovanega območja, okoljske
nevladne organizacije, lokalno prebivalstvo in turiste. Čeprav so turisti na geopoteh
osredotočeni predvsem v opazovanje pokrajine in njenih značilnosti (tudi ali pa predvsem
geoloških), so željni tudi stika z lokalnim prebivalstvom. Do tega stika pa lahko pride, ko
obiskovalci spoznavajo geološke in druge posebnosti območja s pomočjo lokalnih vodnikov,
obiskujejo naselja, poiskušajo lokalno hrano in pijačo, ali pa preprosto samo opazujejo
9

Geoturistični akterji; s tem nazivom opredeljujem vse predstavnike socialne mreže, ki so vključeni v proces
oblikovanja geoparka in geoturistične ponudbe, tako neposredno kot tudi posredno.
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mojstre domače obrti, poslušajo lokalno glasbo in se učijo lokalnih plesov. Prav zaradi želje
po spoznavanju lokalne kulture so pri geoturistih zelo cenjeni lokalni vodniki, ki s svojim
dobrim poznavanjem območja lahko turistom nudijo boljše razumevanje, ne samo geološkega
in biološkega okolja, ampak tudi kulturne pokrajine.
Medtem, ko so lokalnemu prebivalstvu mogoče v preteklosti geološke in druge naravne
vrednote območja povzročale samo dodatne skrbi in obremenitve, lahko prav razvoj
geoturizma lokalni skupnosti zagotovi izboljšanje demografskega položaja, nove zaposlitve,
možnosti razvoja, sposobnosti prebivalstva itd. Vse več okoljevarstvenih in turističnih
organizacij priznava lokalnemu prebivalstvu ključno vlogo pri ohranjanju geoloških in drugih
naravnih vrednot, kot tudi kulturne dediščine (za)varovanih območij. Danes v ospredje prihaja
zavedanje, da je mogoče z geološkimi vrednotami upravljati in jih hkrati ohranjati v korist
lokalne skupnosti. Tako vladne kot tudi nevladne organizacije morajo v geoturističnem
razvoju spoznati skrbnika za integracijo razvoja in ohranjanja. V geoturističnem razvoju je
lahko veliko različnih geoturističnih akterjev, od katerih ima lahko prav vsak svoj pogled na
nadaljni razvoj območja. Zato geoturistični razvoj vključuje formalna in neformalna
partnerstva med lokalnim prebivalstvom, privatnim sektorjem in vlado; v tem primeru občino.
Potrebno je njihovo medsebojno sprejemanje in zavedanje, da lahko njihova skupna
povezanost in delovanje ekonomsko in drugače koristi vsem. Geoturizem pa bo obravnavan
kot trajnostni turizem le v primeru, ko bo koristen za lokalno skupnost skozi socialne,
kulturne in okoljske prednosti, ki ne bodo nujno vezane na ekonomsko korist.
5.2 PRIMERI DOBRE PRAKSE
Geopark Papuk
Slika 88: Rupnica

Vir:
http://www.papukgeopark.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=5
9&lang=hr

Hrvaški Geopark Papuk se nahaja v osrednji Slavoniji in obsega 336 km2 (Papuk Geopark,
2010). Leta 1999 je bilo območje Papuka s strani hrvaške vlade, zaradi izjemne geološke,
biološke in kulturne raznolikosti proglašeno za zaščiteno območje. Ker so v parku prepoznali
veliko geološko vrednost, je dozorela potreba po priključitvi območja k Evropski mreži
geoparkov. Po predložitvi dosjeja in pozitivnem mnenju je bil Geopark leta 2007 kot 30. po
vrsti priključen Evropski mreži geoparkov in Globalni mreži pod okriljem UNESCA. Po
mnenju vodstva Geoparka novi status območja prispeva k boljšemu geološkemu zavedanju,
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promociji lokalnih in regionalnih proizvodov ter obrti, prireditev, lokalne tradicije itd
(Geopark papuk, 2010). Upravitelj Geoparka Papuk je javni zavod, Park prirode Papu, ki se
trudi razvijati močne partnerske odnose znotraj lokanih skupnosti z namenom ohranjanja
naravnih vrednot in kulturne dediščine ter s tem trajnostnega razvoja območja (Papuk
Geopark, 2010).
Skozi Geopark lahko obiskovalci spoznajo 600 milijonov let Zemljine zgodovine od
paleozoika do najmlajših geološki oblik, kot so lehnjakovi pragovi, ki nastajajo tudi danes.
Park ponuja izredno zapleteno geološko in litološko zgradbo ozemlja. Posledice zapletene
geološko-geomorfološke sestave je pojav hidrološko-geološkega fenomena v obliki toplih
izvirov, ki smo jim priča na območju parka. V parku se nahaja tudi edinstven geološki
spomenik Rupnica s svojimi edinstveno oblikovanimi štirioglatimi in šestoglatimi
vulkanskimi stopnjasto ločenimi stenami. Park pokriva več kot 96 % gozda in je življenjski
prostor številnih živalskih in rastlinskih vrst. Papuk ima tudi kulturno in zgodovinsko tradicijo
od železne dobe pa vse do današnjih dni (Papuk Geopark, 2010).
V Geoparku se nahaja Izobraževalni in Informacijski center, postavljen v stavbi, zgrajeni v
19. stoletju, ki je bila obnovljena prav v ta namen. V centru sta poleg stalnih in občasnih
razstav tudi avdio-vizualna in konferenčna dvorana. Center nudi prostore vodstvu Geoparka,
nudi namestitev strokovnjakom, znanstvenikom itd. Pred centrom pa je možen nakup
spominkov in publikacij, povezanih s Geoaparkom. Na območju Geoparka se nahajajo
termalni bazeni, učna pot, planinske poti itd. Geoturisti se lahko aktivno preizkusijo v
jadralnem padalstvu, plezanju, jahanju, pohodništvu, kolesarstvu na 104 km urejenih poti in
jamarstvu. Park organizira tudi izobraževalne delavnice za šolske in druge skupine (Geopark
Papuk, 2010).
Geopark Kanawinka
Slika 89: Lega Geoparka Kanawinka

Vir: http://www.kanawinkageopark.com/web_images/Geopark%20Map.pdf

Prvi avstralski Geopark, ki je bil sprejet v Globalno mrežo geoeparkov leta 2008, se nahaja v
jugovzhodni Južni Avstraliji in Zahodni Viktoriji. Ime v jeziku lokalih ljudi, imenovanih
Buandik, pomeni dežela prihodnosti. Območje Geoparka obsega 26 910 km2, je približno 400
km dolgo ter 120 km široko. Park ima 6 točk mednarodnega pomena, 14 točk nacionalnega
pomena, 8 točk državnega pomena in 25 točk regionalnega pomena. Gre za vulkansko
območje, ki se deli na štiri značilna območja: območje jezer z mokrišči, območje slapov,
obalno območje z jamami in območje kraterjev in apnenca (Dowling, 2009).
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Po zaslugi vzpostavitve sistema Geoparka se je na območju odprlo mnogo novih podjetij, ki
preko trženja geoproduktov in ohranjanja območja Geoparka nudijo nove zaposlitvene
možnosti. Poleg tega ima park urejen skrbniški in izobraževalni režim, ki delujeta v smeri
posredovanja ekoloških in geoznanstvenih konceptov širši javnosti. V ta namen imajo v parku
muzej, geopoti, interpretacijaki center, Penshurst Volcanoes Discovery Centre, ki na izviren
način prikazuje geološko zgodovino območja in preteklo vulkansko aktivnost. Za
izobraževalne namene so narejeni posebni programi za šole. Trudijo se, da bi vsem
izobraževalnim ustanovam in njihovim učencem omogočili, da bolje spoznajo geologijo
Avstralije (Dowling, 2009).
Geopark Kanawinka ponuja tudi različne aktivnosti, ki dvigajo raven lokalnega turizma. V ta
namen so urejene pohodne poti, geopoti, razgledišča, jamski ogledi, ogledi jam s pomočjo
čolna itd (Dowling, 2009).
Geopark Naturtejo
Slika 90: Gobasto oblikovana kamnina iz Areza

Vir: http://www.naturtejo.com/conteudos/en/geo_sitios_8.php

Naturtejo Geopark (2010) se nahaja v notranjosti Portugalske v njenem srednjem delu tik ob
meji s Španijo in obsega 4617 km2. Evropski mreži geoparkov je bil priključen leta 2006.
Park nudi vpogled v več kot 600 milijonov leta staro Zemljino zgodovino. Krasijo ga izjemna
geomorfološka, geološka, paleontološka in rudarska dediščina, ki je predstavljena skozi
geotočke. Poleg državnega pomena imajo nekatere točke tudi mednarodni pomen.
Pomebnejše točke so Ichnological Park Pehna Garcia, naravni spomenik Portas do Rodao in
Vale Mourao, rimski rudnik zlata Conhal do Arneiro, granitna morfologija iz območja Serra
da Gardunha in Monsanto itd.
Poleg bogate geologije park ponuja tudi bogato kulturno in zgodovinsko tradicijo v povezavi
z naravo, ki jo združuje z razvojem turizma. Geopark je močan člen pri povezovanju lokane
skupnosti, oblikovanju razvojnih koalicij in načrtovanu trajnostnega razvoja območja. Glavna
naloga Geoparka je ohranjanje geoloških vrednot. Znotraj parka se nahajajo zaščitena
območja lokalnega in državnega pomena.
Geopark v sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami zagotavlja učnemu načrtu prilagojene
izobraževalne programe. Tako imajo učitelji kot tudi učenci možnost, da v praksi na terenu
uporabijo pridobljeno znanje. Izobraževalne programe vodijo za geoznanost specializirani
vodiči. Učne aktivnosti potekajo v različnih delih Geoparka, odvisno od ciljev, ki jih želijo
doseči. Na ta način vzgajajo in izobražujejo mlade ljudi v smeri spoznavanja geoloških
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vrednot in razumevanja, da so le-te ključ do poznavanja geološke zgodovine našega planeta.
Hkrati pa jim budijo čut za ohranjanje narave.
Z vidika turizma Geopark Naturtejo ponuja preko 260 km pohodnih poti, izlete s čolnom,
kajakaštvo itd. Za ogled geoloških točk je poleg običajnih pohodnih geopoti urejena tudi
krožna pot, po kateri se lahko popeljete z majhnim avtobusom. Na območju deluje mreža
muzejev za obiskovalce, ki želijo podrobneje spoznati arheologijo in kulturo območja. Na
voljo so tudi t.i. skrilave trgovine v t.i. skrilavih vaseh, gostišča, ki ponujajo tradicionalne jedi
območja, geo-trgovine s spominki itd. In nenazadnje so na območju posamezne zgodovinske
vasi, kjer se je čas ustavil, a vendar življenje teče dalje.

5.3 SWOT ANALIZA GEOPARKA IDRIJA
Preglednica 18: SWOT analiza območja Geoparka Idrija






















PREDNOSTI
Idrijsko živosrebrno rudišče.
Veliko število naravnih vrednot na
sorazmerno majhnem območju.
Pester geološko-geomorfološki razvoj in
izoblikovanost območja.
Velik del območja spada v območje
Natura 2000.
Zavarovane naravne vrednote območja.
Krajinski park Zgornja Idrijca.
Endemitne vrste.
Večji del območja ima slikovito in
neokrnjeno naravno okolje.
Bogata kulturna dediščina območja.
Zavarovana kulturna dediščina območja.
Izjemna tehniška dediščina rudnika.
Svojevrstna kulturna tradicija, pogojena s
več kot 500-letnim rudarjenjem.
Obstoječa zakonodaja za varovanje
naravnih vrednot in kulturne dediščine.
Obstoječe strategije za razvoj območja.
Geološka dejavnost in geološko znanje,
ki ga pemore območje.
Naklonjenost lokalnih skupnosti in
pripravljenost sodelovanja v projektu
Geoprak Idrija.
Povezanost lokalnega prebivalstva v
ožjih lokalnih skupinah.
Nizka gostota poselitve.
Že obstoječa turistična ponudba.
Že delujoče turistične in razvojne
organizacije.
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SLABOSTI
Slabo poznane naravne vrednote širšemu
lokalnemu prebivalstvu.
Slaba fizična oznaka in zaščita določenih
naravnih vrednot.
Krajinski park Zgornja Idrijca nima
upravljalca.
Slabo poznana kulturna dediščina
širšemu lokalnemu prebivalstvu.
Ni izoblikovane širše socialne mreže.
Odseljevanje ljudi s podeželja.
Slaba prometna povezanost občine Idrija
z ostalimi deli države.
Neenotna turistična ponudba.
Nepovezanost
in
nezmožnost
dogovarjanja turističnih akterjev.
Ni glavnega tržnega produkta, znamke.
Neprepoznavnost Idrije kot turistične
destinacije.
Režimi varovanj lahko preprečujejo
geoturistični razvoj.
Slaba promocija.
Slaba turistična infrastruktura.
Sezonskost turizma.
Nezmožnost sprejema večjega števila
turistov
zaradi
slabe
turistične
infrastrukture.
V preteklosti ne dovolj naklonjena
občinska politika razvoju turizma.
Pomanjkanje primernega kadra.



















PRILOŽNOSTI
Vzpostavitev sistema Geopark Idrija.
UNESCO.
Prevzem naziva Alpsko mesto leta 2011.
Izboljšanje turistične ponudbe.
Izboljšanje turistične infrastrukture.
Vzpostavitev dobre socialne mreže.
Ureditev in označitev geopoti.
Ureditev Slovenske geološke poti.
Ureditev in izgradnja infrastrukture za
potrebe Geoparka.
Trženje turizma pod znamko UNESCA
in Geoparka Idrija.
Razvoj geoturizma.
Navezava in razvoj geoturizma na že
obstoječo
turistično
ponudbo
in
infrastrukturo.
Priprava občinskih dokumentov za razvoj
območja z vidika Geoparka Idrija.
Priprava strategij razvoja območja z
vključevanjem Geoparka Idrija.
Vključitev Geoparka Idrija v EGN in
GGN.
Navezava na že delujoče geoparke.
Inovativna strategija trajnostnega razvoja
občine Idrija.








NEVARNOSTI
Strah pred prevelikim številom turistov
lahko zavre razvoj.
Degradacija okolja.
Uničevanje naranih vrednot in kulturne
dediščine.
Nerazumevanje ostalih gospodarskih
panog za razvoj geoturizma.
Slabi demografski kazalci podeželja in
celotne občine.
Zaradi dobro razvite industrije in dobrih
zaposlitvenih možnosti pomankanje
ambicij za širšo turistično dejavnost.

5.4 PRIPOROČILA GLEDE NADALJNJIH AKTIVNOSTI GEOPARKA
IDRIJA V USTANAVLJANJU
1. Projekt Geopark Idrija je potrebno približati širši javnosti in ciljno izbranim lokalnim
skupnostim; društvom, zavodom, izobraževalnim ustanovam itd. V ta namen je
potrebno organizirati srečanja s predstavniki KS, društvi, posamezniki itd. Organizirati
je potrebno obiske izobraževalnih ustanov na območju in jim predstaviti pomen
Geoparka za izobraževanje. In nenazadnje je potrebno tudi stalno obveščanje javnosti
o aktivnostih Geoparka Idrija v ustanavljanju preko različnih medijev, kamor sodi tudi
postavitev spletnega portala.
2. Občina kot ustanoviteljica mora v najkrajšem možnem času sprejeti odlok o
ustanovitvi Geoparka Idrija.
3. Potrebno je izdelati shemo upravljanja in delovanja Geoparka Idrija.
4. Ker je v izdelavi trajnostna strategija razvoja Občine Idrija, je naloga skupine
Geoparka Idrija v ustanavljanju poskrbeti, da bo Geopark Idrija pravilno umeščen v
koncept trajnostnega razvoja območja.
5. Potrebno je poskrbeti za širšo promocijo (na nivoju Slovenije in Evrope) Geoparka
Idrija.
6. Potrebno je izdelati in predložiti dosje s prošnjo Geoparka Idrija za priključitev
Evropski mreži Geoprakov (EGN).
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7. Na nivoju Geoparka Idrija je potreben angažma za pravilno izgradnjo mreže
socialnega potenciala.
8. Potrebna je ureditev in označitev geo točk in geo poti.
9. Potrebna je ustanovitev in postavitev informacijskega centra Geoparka Idrija.
10. Potrebno je izdelati podrobno strategijo razvoja geoturizma z namenom ohranjanja in
varovanja naravnih vrednot in kulturno-zgodovinske dediščine z vsemi aktivnostmi, ki
jih bo Geopark Idrija vključeval.
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6 ZAKLJUČEK
Geopark je zaključeno geografsko območje z izrednimi geološkimi in geomorfološkimi
vrednotami, ki v povezavi z ostalimi naravnimi vrednotami in kulturno-zgodovinsko
dediščino predstavlja osnovo pri trajnostnem razvoju območja skozi razvoj geoturizma. Prav
ta vidik in zavedanje, da ima območje izjemne geološke in druge naravne vrednote, katerih
vrhunec je Idrijsko živosrebrno rudišče ter bogata kulturno-zgodovinska dediščina, je
botrovala temu, da je bila leta 2007 ustanovljena iniciativna skupina za ustanovitev Geoparka
Idrija, ki si je za cilj postavila na svojstven način povezati naravne in kulturne posebnosti
območja in jih predstaviti strokovni ter laični javnosti. In nenazadnje je cilj tudi vključitev
Geoparka Idrija v Evropsko in Globalno mrežo geoparkov, ki sta relativno mladi. Prva je bila
ustanovljena leta 2000 v Grčiji. Kasneje, leta 2004, je bila na pobudo UNESCOVIH
strokovnjakov ustanovljena tudi Globalna mreža geoparkov pod okriljem UNESCA. Ta danes
šteje 64 članov iz 19-ih držav.
V začetku diplomskega dela je bila postavljena naslednja hipoteza. Območje občine Idrija in s
tem potencialno območje Geoparka Idrija ima velik potencial, da postane prvi geopark v
Sloveniji.
Da pa bi pravilno ovrednotili njegov potencial in razumeli njegovo vlogo v procesu
trajnostnega razvoja ter nenazadnje potrdili oziroma ovrgli hipotezo, je bil potreben
geografski pristop k analizi območja, zajetega v Geopark Idrija. V ta namen je bila izdelana
analiza razvojnih potencialov območja, v katero so bili vključeni okoljski potencial, kulturni
potencial, socialni potencial, potencial lokalne skupnosti in turistični potencial.
Območje potencialnega Geoparka Idrija, ki obsega 293,7 km2, ima na sorazmerno majhnem
območju veliko število geoloških in drugih naravnih vrednot. Posebnosti območja
predstavljajo vrednote, kot so Idrijsko rudišče, Divje jezero, prelomna cona Idrijskega
preloma, Tratnikovi usadi itd. Glede na dopolnitve Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih
vrednot, Ur. l. RS, št. 70/06, so na območju občine Idrija evidentirane 403 naravne vrednote,
od tega 272 naravnih vrednot državnega pomena in 131 naravnih vrednot lokalnega pomena.
Večino z 58 % predstavljajo podzemne geomorfološke naravne vrednote. Prav tako ima
območje glede na kriterije, ki so opredeljeni v ZON, Ur. l. RS, št. 56/99, 19 zavarovanih
območij, 1 krajinski park, 17 naravnih spomenikov in 1 naravni rezervat. 50,77 % območja
spada pod Naturo 2000. Velik del občine Idrija pokrivajo ekološko pomembna območja.
Posebej je potrebno izpostaviti Krajinski park Zgornja Idrijca, ki je bil razglašen že leta 1993,
Ur. l. RS, št. 11/93, vendar pa vse do danes ni dobil upravljavca. Ta se ponaša z izjemno
pestrim geološko-geomorfološkim razvojem in izoblikovanostjo površja, hidrološkimi in
botaničnimi posebnostmi ter endemitnimi vrstami, kar nenazadnje velja tudi za celotno občino
Idrija. Dejstvo pa je, da so naravne posebnosti širši lokalni skupnosti slabo poznane, kot je
slabo ali sploh ni poskrbljeno za njihovo zaščito in promocijo v smislu ozaveščanja in
zavedanja pomena zaščite in ohranjanja naravnih posebnosti območja, kar lahko privede do
degradacije naravnih vrednot in okolja.
Zaradi izjemnega zgodovinskega razvoja Idrije in njene okolice, ki je temeljil na živem srebru
in njegovem več kot 500-letnem pridobivanju, ima območje tudi velik kulturno-zgodovinski
potencial. V občini Idrija se danes nahaja 13 spomenikov državnega pomena in 49
spomenikov lokalnega pomena. Poleg že zavarovane dediščine območja pa Idrija skupaj z
Almadénom in San Luis Potosíjem kandidira za vpis na UNESCOV seznam svetovne
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dediščine. V nominacijo je vključenih 41 kulturnih spomenikov, ki spadajo v okvir območja,
ki ga nominacija zajema. Med njimi so: Antonijev rov, Klavže, Jožefov jašek itd., ki so bili že
v preteklosti zaradi svojega statusa spomenikov državnega oz. lokalnega pomena restavrirani
in ohranjeni.
Vendar samo naravne vrednote in kulturna dediščina niso dovolj. Med občino, upravitelji
Geoparka Idrija in akterji, ki v geoparku vidijo svojo priložnost, se morajo oblikovati
formalni in neformalni odnosi ter razvojne koalicije, ki v končni fazi pripeljejo do oblikovanja
socialne mreže, ki je zelo pomembna za razvoj območja geoparka. Zaradi velikega pomena
podpore lokalne skupnosti projektu Geoparka Idrija je bila s pomočjo izdelane sheme
socialnega potenciala opravljena informativna analiza interesa lokalne skupnosti, v katero je
bilo vključenih 23 za posredovanje informacij kompetentnih oseb, ki predstavljajo posamezna
društva, izobraževalne ustanove, zavode itd. Med anketiranci je bil izkazan interes in želja po
večji povezanosti med posameznimi akterji, kjer naj bi kot povezovalni člen deloval Geopark,
ki bi s pravilno oblikovano socialno mrežo, ki je danes oblikovana predvsem na nivoju
manjših lokalnih skupin in ne širše na nivoju občine, ustvaril pogoje za razvoj celotnega
območja Geoparka Idrija, predvsem preko razvoja geoturizma.
Za razvoj geoturizma je pomemben turistični potencial območja, katerega predstavlja tako
kulturna dediščina in naravne vrednote kot tudi ostala turistična ponudba v smislu prireditev,
turistične infrastrukture itd. Ta je zelo slabo izkoriščen, kar se kaže tudi v premajhnem številu
turistov. Po ocenah glede na podatke o številu obiskovalcev Antonijevega rova, ki predstavlja
paradnega konja idrijskega turizma, je bilo število turistov v občini Idrija v letu 2009 med
8000–10000. Podatki TIC-a kažejo, da še vedno več kot polovico turistov občine
predstavljajo domači turisti. Povprečna doba bivanja turista v občini Idrija znaša zgolj okoli 2
dni. Vzroke gre iskati predvsem v nepovezanosti turističnih akterjev, neenotni turistični
ponudbi, slabi promociji, nezadovoljivi turistični infrastrukturi s slabimi namestitvenimi
zmogljivostmi, zgolj s 385 ležišči. Problemi se kažejo tudi v sezonski naravi turizma,
pomanjkanju strokovnega kadra, zaposlovanju ljudi v močni elektro-kovinski industriji in s
tem nezainteresiranosti za turistično dejavnost ter v preteklosti ne dovolj naklonjeni občinski
politiki za razvoj turizma. Prav vzpostavitev sistema geoparka in morebitna umestitev Idrije
na UNESCOV seznam svetovne dediščine lahko povečata prepoznavnost Idrije in okolice kot
turistične destinacije, ki bi s tem dobila priložnost za nov razvoj turizma. Vendar pa je
potrebno prav zaradi realizacije obeh omenjenih projektov izkoristiti že obstoječo turistično
infrastrukturo in ponudbo navezati na koncept razvoja geoturizma in trženja destinacije pod
blagovno znamko UNESCA. S pravilno naravnano občinsko politiko je treba dati nov zagon
že delujočim turistično-razvojnim organizacijam. Posebno področje predstavlja že obstoječa
zakonodaja za varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine, ki lahko z obstoječimi režimi
varovanj predstavlja oviro kot možnost razvoja geoturizma. Zato je potrebno na nivoju občine
sprejeti take zakonske podlage, ki bodo spodbudno vplivale na turistični razvoj območja.
Analiza razvojnih potencialov je pokazala, da ima območje potencialnega Geoparka Idrija
kljub nekaterim pomanjkljivostim velike možnosti, da postane prvi geopark v Sloveniji in s
tem zanimiva turistična destinacija. Hkrati pa se mu z ustanovitvijo odpirajo realne možnosti,
da postane partner Evropske in s tem tudi Globalne mreže goeparkov pod okriljem UNESCA.
Z Geoparkom Idrija bi se tako odprle nove možnosti za razvoj lokalnih skupnosti in s tem
trajnostni razvoj območja. Predvsem so tu mišljene manjše lokalne skupnosti in posamezni
zaselki ter dislocirane kmetije, ki bi jim prav geoturizem kot ključna tržna niša geoparka nudil
dodatni ali celo glavni vir zaslužka.
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7 SUMMARY
A geopark is an area with extraordinary geological and geomorphologic values, which, in
connection with the other natural values and cultural historical heritage, represents the
foundation of sustainable development of an area through the development of geoturism. This
point of view, and the awareness that an area holds extraordinary geological and other natural
values, the culmination of which is the Idrija mercury ore deposit and the rich cultural
historical heritage, have all contributed to the fact that in 2007 a group initiative has been
formed with the purpose of establishing the Geopark Idrija. As their primary goal they have
set to connect natural and cultural features of the area and present them both to expert and laic
public. A further goal is also to include the Geopark Idrija into the European and Global
network of geoparks which are relatively new. The first such park was established in the year
2000 in Greece. Later, in 2004, at the initiative of experts of UNESCO, also the Global
network of geoparks under the auspices of UNESCO was established. Today it has 64
members from 19 countries.
At the beginning of this B.A. dissertation we have set the hypotheses: The area of the
municipality of Idrija and with that the potential area of the Geopark Idrija has got great
potential to become the first geopark in Slovenia. To evaluate its potential properly and in
order to understand its role in the process of sustainable development and not least of all to
confirm or deny the hypotheses, we had to take a geographical approach to analysis of the
area included into the Geopark Idrija. For this purpose we have created an analysis of the
development potentials of the area into which we've included the environment potential,
cultural potential, social potential, the potential of the local community and the tourist
potential.
The area of the potential Geopark Idrija, which spans the area of 293.7 km2, contains a large
number of geological and other natural values, in a reasonably small area. The special features
of the environment are the values such as the Idrija ore deposit, the Divje jezero lake (the
Wild lake), the Tratnik slump, etc. According to the modification of the Pravilnik o določitvi
in varstvu naravnih vrednot, Ur. l. RS, št. 70/06 (Rules of establishment and protection of
natural values) there are 403 natural values determined in the area of the municipality of
Idrija, 272 of which are natural values of national significance and 131 natural values of local
significance. The majority, 58 per cent are represented by the underground geomorphologic
natural values. The area also has, according to the criteria defined in ZON, Ur. 1. RS, št
56/99, nineteen protected areas, 1 Landscape Park, 17 natural monuments and 1 natural
reserve. 50.77% of the area belongs under Natura 2000. A large part of the municipality of
Idrija is covered by ecologically important areas, especially the Krajinski park Zgornja Idrijca
(Upper Idrijca Landscape Park), which has been established already in 1993, Ur. l. RS, št.
11/93, but still hasn't got an overseer. The park can boast extremely varied geologicalgeomorphologic development and shaping of the surface, hydrological and botanical
particularities and endemic species. However, the fact remains that that the wider local
community is generally not familiar with them. Also, they are not familiar with the bad or
non-existent protection and promotion in terms of raising awareness about the importance of
protection and conservation of natural particularities of an area, which could lead to
degradation of natural values and environment.
Due to the extraordinary historical development of Idrija and its surroundings, which was
based on mercury and more than 500-years of history of its mining, the area has a huge
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cultural and historical potential. In the municipality of Idrija there are 13 monuments of
national significance and 49 monuments of local significance. Apart from the already
protected heritage of the area, Idrija, together with Almadén and San Luis Potosí is running to
be listed on the UNESCO list of world heritage. 41 cultural monuments that are part of this
area are included into the nomination. Among them are: Antonijev rov (Antonijev shaft),
Klavže (water barriers), Jožefov jašek (Jožef shaft), etc. that have already been restored and
maintained in the past because of their national or local significance.
However, merely the natural values and cultural heritage are not enough. There has to come to
a formation of formal and informal relationships between the municipality, management of
the geopark and the significant market players who see an opportunity in it. These
relationships lead to the formation of a social network, which is very important for the
development of a geopark's area. Due to the great importance of the local community's
support of the project Geopark Idrija, we have done an informative analysis of the local
communities’ interest by means of the created scheme of social potential. We've done the
analysis among 23 people who are competent for giving this information, as they are
representatives of individual societies, educational and other institutions, etc. Among the
people included in the survey we have noticed the interest and wish for better connections
among individual parties involved, where the Geopark would serve the purpose of being the
linking member. It would, with the properly formed social network, that is nowadays formed
only on the level of smaller local groups and not on the municipal level, create the conditions
for the development of the entire area of the Geopark Idrija, primarily through the
development of geoturism.
The development of geotursim requires the tourist potential of an area, which is represented
by cultural heritage and natural values, as well as the entire other tourist offer in the sense of
various events, festivals, tourist infrastructure, etc. The tourist potential is badly utilised,
which reflects in the number of tourists, which is too small. According to the evaluations of
the number of visitors of the Antonijev rov, which represents the most important sight of the
Idrija tourism, the number of tourists in the municipality of Idrija in the year 2009 was about
8,000 – 10,000. The data of TIC show that more than half of the tourists in the municipality
are visitors from the home country. The average length of a tourist's stay in the municipality
of Idrija is merely 2 days. The reasons for this lie primarily in the lack of connection between
the important parties involved in tourism, lack of uniform tourist offer, bad advertisement,
and insufficient tourist infrastructure with poor accommodation facilities with merely 385
beds. The problems also show in the seasonal nature of tourism, lack of expert staff,
employing people in the strong electro-metalworking industry and therefore lack of interest
for tourist activity and the past municipal politics which was not sufficiently open to
development of tourism. The establishment of a geopark system and the possible placement of
Idrija and the surrounding area into the UNESCO's list of world heritage could improve the
recognisability of Idrija and the surrounding area as a tourist destination, which would thus
get another chance for tourist development. However, in order to realise the before mentioned
projects the existing tourist infrastructure should be utilized and connect the tourist offer with
the concept of development of geotourism and marketing of the destination under the
trademark of UNESCO. With the properly directed municipal policy new initiative needs to
be given to the existing tourist-development organizations. A special area is also the already
existing legislation on protecting the natural values and cultural heritage, which can, with the
existing arrangement of protection present an obstacle in the possibilities of the development
of geotourism. Therefore such legislative foundations need to be made at the municipal level
that will encourage the tourist development of the area.
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The development potential analysis has shown that the area of the potential Geopark Idrija has
got, despite certain defects, great chances to become the first geopark in Slovenia and thus an
interesting tourist destination. At the same time, its establishment opens realistic possibilities
of it becoming the partner of European and thus also the Global network of geoparks under
the wing of UNESCO. With the establishment of the Geopark Idrija new chances would be
open for local communities development and therefore for the sustainable development of the
area. This applies primarily to the smaller local communities and individual hammocks and
dislocated farms, to which geoturism, as a key market niche of the geopark would provide
extra or in some cases even the main source of income.
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PRILOGE
Priloga 1: Kategorije po IUCN
Vsa zavarovana območja lahko glede na kriterije Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN)
razdelimo v šest kategorij (IUCN …, 2010).
 Strogi naravni rezervat-Ia (Strogo varovana območja za zaščito biodeverzitete ter
geoloških in geomorfoloških posebnosti območja, kjer je delovanje človeka izredno
omejeno, vse z namenom, da se zagotovi zaščita in ohranitev naravne pokrajine. Služijo
tudi kot predmet znanstvenega raziskovanja.)
 Naravno območje-Ib (Večinoma veliko omejeno ali delno omejeno območje znotraj
človeškega območja delovanja z ohranjeno neokrnjeno naravno podobo.)
 Narodni park-II (Veliko naravno ali skoraj naravno območje s ciljem ohranjanja ekoloških
procesov, živalskih in rastlinskih vrst ter ekosistemskih funkcij območja, kar nudi temelje
za okoljsko in kulturno združljivost, duhovne, znanstvene, rekreacijske priložnosti.)
 Naravni spomenik-III (Območja za zavarovanje izrednih naravnih pojavov oziroma oblik.
Večinoma so to majhna območja z izredno visoko stopnjo obiska.)
 Zavarovani habitati živalskih in rastlinskih vrst-IV (Zavarovana območja s ciljem zaščite
določenih živalskih in rastlinskih vrst ali habitatov)
 Zavarovana pokrajina-V (Posebno območje, kjer je interakcija med človekom in naravo
doprinesla k nastanku pokrajine z ekološko, biološko, kulturno in znanstveno vrednostjo.
Prav ta interakcija je ključna pri zagotavljanju trajnostnega ohranjanja pokrajine.
 Zavarovana območja naravnih virov-VI (Velika območja, ki so po večini še v naravnem
stanju in kjer je z upravljanjem zagotovljena trajnostna raba naravnih virov.)
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Priloga 2: Anketa – Geopark Idrija.

GEOPARK IDRIJA
ANKETA
Anketni vprašalnik je narejen izključno za potrebe preučitve interesa lokalne skupnosti
na potencialnem območju GEOPARKA Idrija.
Za odgovore se Vam že vnaprej lepo zahvaljujem.
Krajevna skupnost:___________________
1. Veste, kaj je GEOPARK in kakšen je njegov pomen ? (obkroži)
DA

NE

2. Kaj menite o možnosti vzpostavitve GEOPARKA v občini Idrija? (obkroži)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

ideja je zelo dobra in je uresničljiva v občini Idrija
ideja se mi zdi dobra, a ne vem, če je uresničljiva v občini Idrija
ideja je dobra, a neprimerna za občino Idrija
ideja je zgrešena
nimam mnenja
drugo____________________

3. Za razvoj občine Idrija GEOPARK predstavlja? (obkroži)
*možnih je več odgovorov

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

priložnost
dodano vrednost
možnost za ohranitev podeželja
oviro
dodatno finančno obremenitev
nimam mnenja
drugo____________________

4. Kako vidite nadaljnji razvoj občine?(obkroži)
*možnih več odgovorov

a.
b.
c.
d.
e.
f.

v razvoju industrije
v razvoju visoke tehnologije
v razvoju kmetijstva
v razvoju turizma
v prepletu vseh panog
drugo____________________

5. Bi želeli biti na kakršen koli način vključeni v GEOPARK Idrija? Če je odgovor
pritrdilen, na kakšen?
DA
NE
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
6. Na kašen način ste vpeti v družbeno dogajanje v občini Idrija in s kom vse sodelujete?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Kaj menite je glavna pomanjkljivost razvoja turizma v idrijski občini?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

OSNOVNI PODATKI ANKETTIRANCA/KE
1. Naziv organizacije:
2. Sedež organizacije:
3. Ime in priimek:
4. Položaj v organizaciji:
________________________________________
1. Ime in priimek:
2. Dejavnost:
3. Prebivališče:

Podpis anketiranca/ke:
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