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PROSTORSKI IN OKOLJEVARSTVENI VIDIKI SANACIJE
KAMNOLOMOV V SLOVENIJI
IZVLEČEK:
Gospodarjenje z nekovinskimi mineralnimi surovinami je pomembna družbena dejavnost
za ohranitev in razvoj človeške družbe. Vendar se pogosto dogaja, da povzročajo
nelegalni kopi negativne učinke v okolju. Posledice izčrpavanja naravnih virov so
nesanirani odprti kopi nekovinskih mineralnih surovin, ki ne predstavljajo le degradiranih
območij v pokrajini, ampak pogosto tudi območja nenadzorovanega odlaganja
komunalnih in drugih odpadkov. Problem se izkaže za toliko večjega, ker ima država kot
lastnica neobnovljivih naravnih virov, nadzor le nad legalnimi kamnolomi. Vzorec občine
Škofja Loka je približek dejanskemu stanju kamnolomov v Sloveniji. V občini je namreč
le en od 31 kamnolomov legalen. Večina ostalih kamnolomov je manjšega obsega, v
katerih se izkorišča dolomit. Sanacija nelegalnih kamnolomov je toliko težje izvedljiva,
zato se največkrat prepusti »samosanaciji«. Kamnoloma Calcit in Podsmreka pa sta
vzorni primer sanacije kamnolomov po načelih trajnostnega razvoja.
Ključne besede: prostorsko planiranje trajnostni razvoj, gospodarjenje z mineralnimi
surovinami, sanacija, kamnolomi, Slovenija, občina Škofja Loka.

SPATIAL AND ENVIRONMENT ASPECTS OF QUARRIES SANITATION
IN SLOVENIA
ABSTRACT:
Non-metal mineral resources managing is an important human activity that supplies
materials for maintaining standard of living and further human development. But many
illegal mines have negative impacts on the environment. The consequences of natural
resource consumption are many times not sanitated open mines of non-metal mineral
resources, which represent a degraded landscape and also have many other negative
impacts on the environment as dumping of municipal and other kinds of waste. The
problem gets its dimension because the state as the owner of non-renewable natural
resources has the control over legal quarries only. A sample of the municipality of Škofja
Loka shows the real situation of the quarries in Slovenia. Just one of the 31 quarries is
legal. Most of the rest are small quarries of dolomite. The sanitation of illegal quarries is
more difficult, mostly it is left to »self-sanitation«. The quarries of Calcit and Podsmreka
are examples of sanitation in the rules of sustainable development.
Key words: spatial planning, sustainable development, non-metal mineral resources
management, sanitation, quarries, Slovenia, the municipality of Škofja Loka
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UVOD

1.

Dejavnosti na področju izkoriščanja nekovinskih mineralnih surovin v kamnolomih so
nepogrešljive v našem življenju, saj so osnova za gradnjo cest, stavb, za gradbeni
material. Poznavanje procesov, tako naravnih kot človeško pogojenih, omogoča pravilno
ravnanje z okoljem in njegovimi naravnimi surovinami. Lažni občutek neusahljivih
okoljskih virov vodi v njihovo potratno rabo in je dolgoročno lahko celo usoden. Zato je
nujen premik k trajnostnemu gospodarjenju z mineralnimi surovinami (Komac, 2008).

1.1. Namen, cilj in delovna hipoteza
Namen diplomskega dela je predstaviti problematiko kamnolomov na območju Slovenije
s poudarkom na prostorskih in okoljevarstvenih vidikih njihove sanacije.
Namen dela:
•

podati dejanske razmere na področju izkoriščanja nekovinskih mineralnih surovin
v Sloveniji,
• ugotoviti vpliv obstoječih kamnolomov na okolje,
• predstaviti pomen sanacije in načine trajnostne sanacije kamnolomov,
• preveriti možnosti sanacije kamnolomov v okviru obstoječe zakonodaje,
• podati geografsko mnenje najustreznejše sanacije izbranih kamnolomov v občini
Škofja Loka.
Cilj diplomskega dela je opozoriti na prostorski in okoljevarstveni problem obstoječih
nesaniranih kamnolomov in predstaviti možnosti za njihovo okolju najbolj sprejemljivo
sanacijo in bodočo novo rabo prostora.
Delovna hipoteza: Kamnolomi predstavljajo »odprte rane« v pokrajini, ki jih je mogoče
ublažiti ali odpraviti z ustrezno sanacijo.

4

Prostorski in okoljevarstveni vidiki sanacije kamnolomov v Sloveniji

1.2. Metodologija
1.2.1. Regionalnogeografski metodološki pristop

Za proučevanje rabe tal in degradacije okolja zaradi posegov človeka v obliki
izčrpavanja neobnovljivih mineralnih surovin v kamnolomih sem uporabila
regionalnogeografski metodološki pristop. Ta raziskovalni pristop temelji na sinteznem
proučevanju regionalnih sestavin in proučuje geografsko okolje kot enotno naravno
okolje z antropogenimi sestavinami (Plut, 2004). Pokrajino pojmuje kot odprt sistem, ki
se neprestano spreminja in v katerem je ravno zato možna in večkrat tudi zaželjena
metoda urejanja prostora sanacijski urbanizem, ki zagovarja prehodnost rabe tal.

1.2.2. Sanacijski urbanizem

Sanacijski urbanizem upošteva spreminjanje rabe tal skozi čas in daje prednost ponovni
rabi tal pred novimi posegi v prostor. Temelji na strategiji presnavljanja (recycling) in
prehodnosti rabe (re-using) ter predpostavlja zmernost razvrednotenja prostora.
Osnovna dejavnost na območjih pridobivanja nekovinskih mineralnih surovin v
kamnolomih je izkoriščanje mineralnih surovin in sprotna sanacija kamnoloma. S tem je
omogočen prehod iz primarne v sekundarno rabo tal, ki je lahko urbana raba ali pa se
povrne v naravno stanje. Glede na prihodnjo rabo se načrtuje način odkopavanja in
vrsta sanacije. Praviloma naj bi bila vsaka oblika urbane rabe bolj donosna od
renaturalizacije odkopov po opuščanju obratovanja, čeprav je prepuščanje sanacije
naravni sukcesiji najbolj enostavno in najmanj tvegano (Koželj, 1999).

1.2.3. Kroženje snovi v naravi

Metoda kroženja snovi v naravi na področju izkoriščanja nekovinskih mineralnih surovin
se nanaša na neprekinjen tok snovi od izkopa, predelave, porabe in vračanja nazaj na
začetek. Opišemo ga lahko kot kratkoročni in dolgoročni proces, ki sta povezana med
seboj. Pri kratkoročnem procesu se materiali po končani prvi uporabi ponovno uporabijo
ali reciklirajo. Žal z obstoječo tehnologijo ne moremo reciklirati vsega materiala, zato
mora v sistem znotraj tehnosfere vedno pritekati in odtekati masni tok. Lahko pa
pripomoremo k temu, da so ti tokovi v in iz sistema najmanjši (Žibret, Rokavec, 2004).
V dolgoročnem procesu materialu pred vračanjem nazaj v geosfero čim bolj zmanjšamo
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entropijo in snov vrnemo tja, od koder je prišla. Material, ki je fizikalno – kemijsko
podoben izvornemu odkopanemu materialu, se po eksploataciji ter uporabi vrne na
mesto pridobivanja. Primer: V opuščeni kamnolom nasujemo odpadni material iz
surovine, ki se je pridobivala v podobnih vrstah kamnolomov, ne pa opečnih in
keramičnih izdelkov (Žibret, Rokavec, 2004).
S ponovno uporabo odpadnih materialov dosežemo tri cilje: razbremenimo komunalna
odlagališča, saniramo kamnolom in s tem omogočimo novo rabo tal.
Slika 1: Kroženje snovi v naravi

Žibret, Rokavec, 2004.

1.2.4. Presoja vplivov na okolje (PVO)
Po mnenju Therviela in Morrisa je Presoja vplivov na okolje (PVO) proces predvidevanja
in evalvacije vplivov na okolje, katerega rezultati se uporabljajo kot orodje v procesu
odločanja. Z njim preverjamo okoljsko ustreznost načrtovanega posega ali dejavnosti v
okolju. Namen PVO je preprečevanje degradacije okolja z boljšimi informacijami o
posledicah načrtovanih razvojnih projektov na okolje, ki so na voljo pristojnim za
odločanje o posegih v prostor (Strmšnik, 2006). PVO služi kot osnova za odločanje o
odpiranju površinskega kopa in o načinu izkoriščanja, saj lahko predvidi posledice
določenih dejavnosti v prostoru. Zakon o varstvu okolja določa, da se pri posegu v
prostor z namenom izkoriščanja mineralnih surovin presojajo vplivi na okolje, če gre za
kamnolom ali dnevni kop, kjer površina kopa presega 25 ha (Uredba o vrstah posegov v
okolje …, 2009). V diplomskem delu se ne ukvarjam konkretno s PVO, omenjam pa jo
zato, ker je bila kot metodologija uporabljena pri postopku legalizacije kamnolomov.
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1.2.5. Kabinetno in terensko delo

Za izdelavo diplomske naloge sem izvedla tako kabinetno kot terensko delo. Potrebno
literaturo in vire sem našla v knjižnicah na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani, Fakulteti za arhitekturo in Filozofski fakulteti v Ljubljani, Inštitutu za rudarstvo
in geotehnologijo, Geološkem zavodu Republike Slovenije, Agenciji Republike Slovenije
za okolje in prostor, na Oddelku za odpadke, na Oddelku za okolje in prostor občine
Škofja Loka in na svetovnem spletu. V sklopu kabinetnega dela sem vrednotila rezultate
terenskega dela, ki sem ga opravila v občini Škofja Loka.
Opravila sem tudi pogovore s strokovnjaki in predstavniki prej omenjenih institucij: z
mag. Duško Rokavec, Andrejo Senegačnik, dr. Slavkom Šolarjem iz Geološkega
zavoda Slovenije, s Kristino Onufrija in Matejo Hafner Dolenc iz občine Škofja Loka, z
Vladimirjem Železnikarjem, predstavnikom Društva tehničnih vodij – površinsko
odkopavanje, ter z gospodom, ki mu kopanje v kamnolomih predstavlja vir zaslužka.
Na terenu sem si podrobneje ogledala nekaj večjih kamnolomov po Sloveniji in proučila
izbrane kamnolome v občini Škofja Loka ter kamnoloma Calcit in Podsmreka. Na
podlagi prebrane literature, pogovorov in lastnega opažanja na terenu sem za
posamezne kamnolome v občini Škofja Loka predlagala najustreznejšo sanacijo.

2. DOSEDANJE PROUČEVANJE
Naravo interdisciplinarnosti tematike potrjuje dejstvo, da so o njej pisali ljudje različnih
strok, od inženirjev rudarstva, geologov, arhitektov, gradbenih inženirjev, do psihologov.
S sanacijami kamnolomov se geografi do sedaj še niso podrobno ukvarjali, kljub temu
sem našla nekaj podobnih tematik, ki pa so jih proučevali. Sanaciji peskokopov z vidika
Presoje vplivov na okolje se je posvetil Klemen Strmšnik v svojem diplomskem delu iz
leta 2006 z naslovom Pokrajinska sanacija peskokopov v občini Moravče. S
površinskimi kopi se je ukvarjala Polona Ferjančič, ki je leta 2007 izdelala diplomsko
delo z naslovom Površinski kopi občine Logatec. Luka Černuta je leta 2005 izdelal
seminarsko nalogo Geografske značilnosti rudarstva v Sloveniji, v kateri je pregledno
predstavil rudarstvo v Sloveniji. S proučevanjem posameznih rudnikov so se ukvarjali
tudi drugi študenti geografije, ki so v sklopu študija geografije izdelali naslednje
seminarske naloge:
• Janja Plut: Rudnik rjavega premoga Kanižarica (1993),
• Urška Pšeničnik: Rudnik svinca in cinka v Mežici – razvoj in zapiranje (1999),
• Primož Rajšek: Antropogeni relief v Trbovljah (1996),
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• Marjana Šnajdar: Rudarstvo v Mehiki (1997),
• Teja Vrečar: Regionalni vplivi Rudnika živega srebra Idrija (2005).
Veliko uporabnih informacij za svojo diplomsko delo sem našla v Društvu tehniških vodij
– površinsko odkopavanje. Strokovnjaki, ki so člani tega društva, si prizadevajo za
smotrno pridobivanje mineralnih surovin v Sloveniji. Društvo izdaja zbornike referatov z
njihovih vsakoletnih strokovnih srečanj, na katerih so se ukvarjali tudi s problemom
sanacije kamnolomov. Leta 1999 je Zavod za tehnično izobraževanje v sodelovanju z
Društvom tehničnih vodij – površinsko odkopavanje izdal publikacijo z naslovom
Sanacija površinskih odkopov: zbornik predavanj, v kateri se avtorji prispevkov ukvarjajo
s prostorskim načrtovanjem površinskih kopov, s stanjem sanacije površinskih odkopov
pri nas, z urbanističnimi vidiki sanacije, dotaknejo se tudi zakonodaje.
Geološki zavod Slovenije izdaja periodični publikaciji Mineralne surovine in Geologija.
Mineralne surovine so bile letos izdane že četrtič zapored. Vsako leto so v njej zbrani
podatki o legalnih površinskih kopih v Sloveniji za predhodno leto. V Geologiji sem
našla članke Trajnostna sanacija kamnoloma Podsmreka po načelu zaprtega ekološko tehnološkega kroga pridobivanja rudnin, avtorja Gorazda Žibreta in Duške Rokavec
(2004), Ivan Strgar je prispeval članek z naslovom Površine raziskovalnih, pridobivalnih
in potencialnih prostorov mineralnih surovin v Republiki Sloveniji (2004), Ana Burger in
dr. Slavko Šolar pa članek Klasifikacija in količina rudarskih odpadkov v Sloveniji (2007).
Geološki zavod Slovenije je leta 2004 izdal tudi knjigo Trajnostno gospodarjenje z
mineralnimi surovinami, v katerem je dr. Slavko Šolar podal temeljne smernice za okolju
prijazno sanacijo kamnolomov.
Trajan Dimkovski in Duška Rokavec sta avtorja knjige Nahajališča nekovinskih
mineralnih surovin v Sloveniji, v kateri so opisani posamezni površinski kopi.
Med arhitekti je na področju degradiranih urbanih območij več prispevkov napisal dr.
Janez Koželj. Na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani je leta 1996 Veronika Ščetinin
predstavila svojo diplomsko nalogo z naslovom Sanacija kamnolomov in njihova
nadaljna raba.
Leta 2001 je Občina Škofja Loka podjetju IRGO - Consulting naročila izdelavo
Strokovne podlage za področje rudarstva za izdelavo sprememb in dopolnitev
prostorskega dela dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Škofja
Loka za obdobje 1986–2000 do 2020 (Likar, 2002; Vajovič, 2002), ki je bil izčrpen vir
podatkov za poglavje 8.2 moje diplomske naloge. Na Oddelku za psihologijo Filozofske
fakultete v Ljubljani pa je leta 2001 Helena Majcen – Kričaj izdelala diplomsko delo z
naslovom Vidni vpliv kamnolomov in možnosti za njegovo zmanjšanje.
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3. RAZLAGA OSNOVNIH POJMOV
Za boljše razumevanje besedila diplomskega dela podajam razlago nekaterih osnovnih
pojmov.
Prostorski vidiki se nanašajo na problematiko preteklega in sedanjega prostorskega
(ne)planiranja obstoječih legalnih in nelegalnih kamnolomov, tako delujočih kot
opuščenih.
Urejanje obstoječih nelegalnih kopov predstavlja skoraj neobvladljiv
problem, medtem ko je odpiranje novih legalnih površinskih kopov bolj obvladljivo zaradi
vzpostavljenega sistema Baze koncesionarjev. Prostorski vidiki sanacije kamnolomov se
torej nanašajo na rabo tal pred izkoriščanjem mineralne surovine v kamnolomih, v času
izkoriščanja in po opustitvi izkoriščanja. Pri tem bom pozorna tudi na časovno
komponento.
Okoljevarstveni vidiki se nanašajo na degradacijo različnih sestavin okolja zaradi
človekovih dejavnosti v kamnolomu: spremenjene reliefne podobe pokrajine,
netrajnostne rabe naravnih virov, pomanjkanja prsti in manjše biotske raznovrstnosti,
posledično pa povečane nevarnosti erozije. Povečana je stopnja vidnega
onesnaževanja in obstaja velika verjetnost pojava divjih odlagališč v kamnolomih ali v
njihovi neposredni bližini. Brez ustrezne oblike sanacije lahko kamnolomi ostanejo
razvrednotene površine, čeprav se hkrati nahajajo na zavarovanih območjih.
Prostorski in okoljevarstveni vidiki sanacije kamnolomov so med seboj tesno
povezani. Povezuje jih sonaravno usmerjanje prostorskega razvoja, ki temelji na
gospodarskem razvoju v okviru prostorskih in okoljskih zmogljivosti. Na področju
izkoriščanja nekovinskih mineralnih surovin to pomeni racionalno pridobivanje surovin,
hkrati pa s pomočjo sanacije kamnolomov zagotavljanje območij izkoriščanja za bodočo
novo rabo tal na okolju prijazen način.
Sanacija je proces, s katerim se zmanjšajo ali odpravijo vplivi izkoriščanja v prizadetem
območju z namenom vzpostavitve nove kakovostne pokrajine (Hladnik, 1999). Cilj
sanacije je obnova naravnih in kulturnih sestavin pokrajine, izboljšanje stanja v prostoru,
nastalega s pridobivanjem mineralnih surovin, vzpostavljanje naravne sukcesije ali
sekundarnih biotopov ter oblikovanje skladne pokrajinske slike na območjih izjemnih
kulturnih krajin. Območja neobnovljivih virov so rezervirana za varovanje vira, načrtovani
ukrepi pa se usklajujejo z drugimi razvojnimi interesi v prostoru. Prednost urejanja
območij naravnih virov imajo območja z jasno opredeljeno končno rabo prostora
(Okoljsko poročilo, 2007). Način sanacije manj številnih, a bolj obsežnih legalnih
kamnolomov se razlikuje od sanacije večjih manjših nelegalnih kamnolomov, ki se
razpršeno pojavljajo v Sloveniji.
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»Mineralne surovine so neobnovljivi naravni viri v lasti države, ki so posredno ali
neposredno gospodarsko izkoristljivi» (ZRud – A, 2004).
Mineralne surovine delimo na energetske, kovinske in nekovinske mineralne surovine.
Nekovinske mineralne surovine so mineralne surovine za predelovalno industrijo in
drugo uporabo (industrijski minerali in industrijske kamnine),mineralne surovine za
industrijo gradbenega materiala, mineralne surovine za gradbeništvo in mineralne
surovine – ostale.
Kamnolom ni posebej definiran v Zakonu o rudarstvu. V Slovarju slovenskega
knjižnega jezika je definiran kot »kraj, prostor, kjer se pridobiva, lomi kamen« (Slovar
slovenskega knjižnega jezika, 2008). V diplomskem delu Površinski kopi občine Logatec
se je z izrazom ukvarjala že Polona Ferjančič, ki je definirala površinske kope glede na
vrsto surovine, ki se v njih pridobiva, in tako ločila glinokope, gramoznice, peskokope,
laporkope in kamnolome. Kamnolome je definirala kot »površinske kope, kjer izkoriščajo
tehnični in naravni kamen« (Ferjančič, 2007). V tej definiciji so zajeta le nahajališča
naravnega kamna (apnenec, tonalit in ostali naravni kamen) ter tehničnega kamna
(apnenec, dolomit, magmatske in metamorfne kamnine–metadiabaz, serpentinit, tonalit,
andezit, andezitni tuf, keratofir), ostale kamnine, ki se prav tako »lomijo« na kraju
njihovega izčrpavanja, pa so izvzete: jezerska kreda, bentonit, roženec, kalcit, tuf–
pucolan, dolomit za industrijske namene, apnenec in lapor za industrijske namene,
morska sol.
Kamnolomi, ki jih bom proučevala v svojem diplomskem delu, so površinski kopi,
v katerih se raziskuje ali izkorišča vezane nekovinske mineralne surovine za
predelovalno industrijo, industrijo gradbenega materiala in gradbeništvo.
Gospodarjenje z mineralnimi surovinami je v pristojnosti države, ki ureja, načrtuje in
nadzira raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin. S tem želi zagotoviti njihovo
optimalno izkoriščanje v skladu z načeli varstva okolja in naravnih vrednot. Obsega
celoten rudarski cikel, od raziskav, odpiranja, izkoriščanja, do zapiranja in sanacije
površin, degradiranih zaradi rudarskih del. Vključuje tudi del življenjskega cikla
materiala/proizvoda, predvsem del recikliranja in odlaganja (Šolar, 2007).
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4. IZKORIŠČANJE MINERALNIH SUROVIN V SLOVENIJI
4.1. Geološke danosti Slovenije

Izkoriščanje mineralnih surovin je odvisno od geološke zgradbe prostora in od
gospodarske uporabnosti vira. Geološka zgradba opredeljuje razpoložljive vrste
mineralnih surovin, pogostost njihovega pojavljanja ter značilnosti posameznih
nahajališč, od katerih so odvisni načini in tehnologija pridobivanja (Šuklje Erjavec,
2002).
V Sloveniji se stikajo tri geotektonske enote: Alpe, Dinaridi in Panonski bazen. Stičišče
geotektonskih enot je razlog za zelo zapleteno geološko zgradbo in pestro litološko
sestavo kamnin, ki so se odlagale in nastajale v različnih sedimentacijskih okoljih v
širokem časovnem razponu od paleozoika do kvartarja (Sedimentologija in mineralne
surovine, 2004).
Južne Alpe sestavljajo pretežno paleozojske in mezozojske karbonatne in klastične
kamnine, Vzhodne Alpe metamorfne in magmatske kamnine, Dinaridi so zgrajeni iz
karbonatnih kamnin mlajšega paleozoika in mezozoika ter flišnih kamnin starejšega
terciarja, Panonski bazen pa gradijo terciarni in kvartarni klastični sedimenti (Šolar,
2007).
Slika 2: Geološka zgradba Slovenije

Kamnine v Sloveniji in kamninski krog, 2009
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Deleži zastopanosti posameznih vrst kamnin v Sloveniji kažejo na izrazito prevlado
sedimentnih kamnin, ki zavzemajo 93 % površja Slovenije, 3 % je magmatskih kamnin
in 4 % metamorfnih. Med sedimentnimi kamninami sta najpogostejši kamnini apnenec,
ki gradi več kot četrtino površja, in dolomit, ki predstavlja sedmino površja Slovenije
(Geografski atlas Slovenije, 1998).

4.2. Izkoriščanje mineralnih surovin nekoč in danes

Rudarstvo je pri nas razvito že več stoletij in ima zaradi dolge tradicije svoje mesto tudi v
svetovni zgodovini rudarstva. V preteklosti je bilo pomembno izkoriščanje živega srebra
v Idriji, svinčeve in cinkove rude v Mežici ter urana na Žirovskem vrhu. V zadnjem
desetletju se razen dveh strateško pomembnih premogovnikov (Velenje in Rudnik
Trbovlje – Hrastnik) zapirajo vsi podzemni rudniki energetskih in kovinskih mineralnih
surovin in manjši podzemni premogovniki. Aktualni ostajajo površinski kopi nekovinskih
mineralnih surovin (Šolar in sod., 2005).
Od sredine osemdesetih let 20. stoletja so se zgodile pomembne spremembe, ki so
vplivale na pridobivanje nekovinskih mineralnih surovin v Sloveniji. Osamosvojitev
Slovenije je rudarski sektor prizadela zaradi zmanjšanja trga oziroma začasno izgubo
trga republik bivše Jugoslavije. Sprememba političnega sistema iz socialističnega v
demokratičnega se je v gospodarstvu odražala kot sprememba iz dogovorne v tržno
ekonomijo, ki je v več primerih pokazala nerentabilno izkoriščanje mineralnih surovin.
Proces vključevanja Slovenije v EU pa je obsegal tudi prevzem pravnega reda EU
(acquis communautaire) (Šolar, 2007).
V Sloveniji poznamo več vrst mineralnih surovin, kot se jih dejansko izkorišča. Leta 2007
se je po podatkih Sektorja za rudarstvo izkoriščalo in raziskovalo energetske mineralne
surovine, nekovinske mineralne surovine in mineralne surovine – ostale:
ENERGETSKE MINERALNE SUROVINE:
 rjavi premog,
 lignit,
 nafta in plin,
 geotermični energetski vir.
NEKOVINSKE MINERALNE SUROVINE:
 jezerska kreda (pridobivanje do leta 2003),
 bentonit,
 roženec,
 kremenov pesek,
 kalcit,–
 tuf–pucolan,
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dolomit za industrijske namene,
keramična glina,
opekarska glina,
naravni kamen (apnenec, tonalit, ostali naravni kamen),
surovine za apnarsko in cementno industrijo (apnenec in lapor za industrijske
namene),
 tehnični kamen (apnenec, dolomit ter magmatske in metamorfne kamnine –
metadiabaz, keratofir, andezit, andezitni tuf, tonalit, serpentinit),
 prod in pesek.
MINERALNE SUROVINE – OSTALE:
 morska sol






Preglednica 1: Število in vrste kamnolomov v Sloveniji leta 2007
Vrsta surovine
Število
pridobivalnih
prostorov
bentonit
1
pucolan-tuf
2
roženec
1
kalcit
1
kreda
1
fliš (lapor) za opeko
1
naravni kamen
13
– apnenec
2
– tonalit
15
– ostali
kamen za industrijske namene
6
– apnenec
3
– dolomit
5
– lapor
tehnični kamen
– apnenec
29
– dolomit
100
– silikati (metadiabaz, keratofir, andezit, andezitni fuf, 8
serpentinit)
Skupaj
198
Število vseh kamnolomov
202
Senegačnik in sod., 2008

Število
raziskovalnih
prostorov

3
1

4
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4.3. Baza nahajališč mineralnih surovin s koncesijo in legalni
kamnolomi
Za nadzorovano gospodarjenje z neobnovljivimi naravnimi viri se v Sloveniji vodi sprotna
evidenca le - teh. Baza nahajališč mineralnih surovin s koncesijo (Baza) je zbirka
podatkov pravnih in fizičnih oseb, ki jim je država podelila rudarsko pravico za
gospodarsko izkoriščanje oziroma raziskovanje mineralnih surovin. V njej so zajeti
glavni podatki o kamnolomih in nosilcih rudarske pravice za legalne kamnolome ter
perspektivne – raziskane lokacije. Vsako leto se Baza dopolni ali popravi na podlagi
»Enotnih obrazcev za priglasitev osnove o pridobljeni mineralni surovini, velikosti
raziskovalnega in pridobivalnega prostora ter sanacijo posledic rudarskih del«, ki so jih
nosilci rudarske pravice dolžni pošiljati na Ministrstvo za gospodarstvo – Sektor za
rudarstvo tudi zaradi odmere davka (Rokavec in sod., 2006).
Leta 2007 je bilo v Sloveniji 249 pridobivalnih in raziskovalnih prostorov z rudarsko
pravico za 26 različnih mineralnih surovin. Z njimi je upravljalo 182 koncesionarjev.
Koncesijske pogodbe za pridobivalne prostore so podpisane za največ 20 let, za
raziskovalne pa za 5 let. V večini nahajališč poteka pridobivanje, nekatera so v stanju
mirovanja, priprave na izkoriščanje ali opustitve izkoriščanja (Senegačnik in sod., 2008).
Velik pomen pridobivanja nekovinskih mineralnih surovin v Sloveniji prikaže podatek, da
kar 98 % prostorov z rudarsko pravico pripada nekovinskim mineralnim surovinam, od
tega 71 % nekovinskim mineralnim surovinam za gradbeništvo.
82 % pridobivalnih in raziskovalnih prostorov z rudarsko pravico v letu 2007
predstavljajo kamnolomi. Raziskovalnih prostorov kamnolomov je zanemarljivo malo, saj
predstavljajo le 3,5 % vseh pridobivalnih in raziskovalnih prostorov kamnolomov v
Sloveniji. Največ prostorov je namenjenih tehničnemu kamnu. Tehnični kamen – dolomit
se koplje v skoraj 50 % kamnolomov, 14 % pa je kamnolomov tehničnega kamna –
apnenca. Vseh kamnolomov naravnega kamna je skoraj 17 %.
Preglednica 2: Število različnih vrst surovin in nahajališč za pridobivalne prostore
Vrsta surovine
Število
Število
surovin
nahajališč
4*
3
Energetske min. surovine
Nekovinske min. surovine:
20
9
surovine za predelovalno industrijo
50
7
surovine za industrijo gradbenega materiala
174
4
surovine za gradbeništvo
1
2
Mineralne surovine-ostale
Skupaj
25*
249
*geotermični energetski vir je samo v raziskovalnem prostoru. Zato je skupaj 5 energetskih mineralnih
surovin, oziroma 26 vrst mineralnih surovin (Senegačnik in sod., 2008)
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Grafikon 1: Primerjava deležev števila nahajališč različnih mineralnih surovin

Senegačnik in sod., 2008

V Tabeli 2 so izvzeti trije raziskovalni prostori za glino in lapor za opeko, ker jih
prištevam h glinam (glinokopi), ne med lapor (laporkop oziroma kamnolom).
Na podlagi podatkov in narejenih analiz iz Baze bom v nadaljevanju besedila povzela
nekatere temeljne ugotovitve o slovenskih legalnih kopih nekovinskih mineralnih surovin
za gradbeništvo.

4.3.1. Nekovinske mineralne surovine za gradbeništvo

Nekovinske mineralne surovine za gradbeništvo zajemajo poleg kamnolomov še
peskokope in gramoznice. Največji delež med njimi pa zavzemajo kamnolomi. Na
domačih zalogah tehničnega kamna in proda s peskom temelji večina industrije
gradbenega materiala in gradbeništva s cestogradnjo. Surovine za gradbeništvo so
uporabne tudi v keramični industriji, kemični industriji, metalurgiji in kovinski industriji, za
sanacijo okolja in voda, v steklarski industriji, kmetijstvu in živilski industriji (Rokavec in
sod., 2006; Senegačnik in sod., 2008).
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4.3.1.1.

Zaloge in proizvodnja

Bilančne zaloge in potencialni viri tehničnega kamna – dolomita so v primerjavi z
apnencem veliko manjše, čeprav je število legalnih nahajališč dolomita v Sloveniji večje.
Apnenec se izkorišča v 34 - ih legalnih kamnolomih, dolomit pa v 97 - ih. V pridobivalnih
prostorih apnenca zadoščajo bilančne zaloge pri povprečni letni proizvodnji okoli 6
milijonov ton za 35 let, manj raziskani viri pa še za okrog 20 let. V nahajališčih dolomita
z obstoječimi pridobivalnimi prostori so z montangeološkimi raziskavami ugotovljene
bilančne zaloge, ki pri povprečni letni proizvodnji 7 milijonov ton zadoščajo za dobrih 20
let, manj raziskani prostori pa še za nadaljnjih 20 let (Žibret in sod., 2004).
Tudi proizvodnja magmatskih in metamorfnih kamnin je nepogrešljiva v cestogradnji,
čeprav je skoraj zanemarljiva glede na proizvodnjo ostalih vrst mineralnih surovin za
gradbeništvo in ima le lokalni pomen. Magmatske eruptivne kamnine so evidentirane v
18 nahajališčih. Od teh so aktivni in pogojno perspektivni trije kamnolomi (Rokavec in
sod., 2006).
Grafikon 2: Proizvodnja izbranih nekovinskih mineralnih surovin v petletnem obdobju 2000 – 2004 in
njihova povprečna letna proizvodnja

Rokavec in sod., 2006
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Od leta 1983 se proizvodnja nekovinskih mineralnih surovin za gradbeništvo povečuje.
Med kamnolomi prednjači proizvodnja apnenca in dolomita, v zadnjem času pa se je
skokovito povečalo tudi pridobivanje peska in proda.
Grafikon 3: Proizvodnja nekovinskih mineralnih surovin za gradbeništvo med leti 1983 in 2007

Štih in sod., 2008

Glede na dosedanje trende povečanega izkoriščanja nekovinskih mineralnih surovin za
gradbeništvo in programe razvoja gospodarstva na področju infrastrukturne izgradnje
objektov (ceste, železnice, stanovanjska gradnja) se predvideva, da bodo potrebe po
posameznih nekovinskih mineralnih surovinah ostale dolgoročno aktualne, surovine za
gradbeništvo pa bodo ostale še naprej pomemben dejavnik nacionalnega razvoja (Šolar
in sod., 2005). Surovine za gradbeništvo bodo ostale vezane na lokalne in regionalne
trge zaradi transportnega radia prodaje ali porabe.
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4.3.1.2.

Pregled po statističnih regijah

Pregled po statističnih regijah se nanaša na nekovinske mineralne surovine za
gradbeništvo v letu 2007 v Sloveniji.
Največ lokacij nekovinskih mineralnih surovin za gradbeništvo
po številu je v
Osrednjeslovenski statistični regiji (26), skoraj toliko pa še v Jugovzhodni Sloveniji in v
Savinjski statistični regiji. Najmanj lokacij po številu je v Zasavju ter v Obalnokraški in
Notranjsko-kraški statistični regiji.
Nad 45 % lokacij surovin z letno proizvodnjo med 50.000 in 500.000 tonami in zalogami
v intervalu med 10 in 50 leti imata Notranjsko-kraška in statistična regija Zasavje.
Tolikšno letno proizvodnjo in zalogo ima v Gorenjski, Spodnjeposavski, Pomurski in še
posebej v Goriški statistični regiji veliko manjši odstotek lokacij znotraj regije: pod 10 %.
V Osrednjeslovenski statistični regiji je 20 – 25 % takih lokacij.
Karta 1: Odstotek lokacij z letno proizvodnjo med 50.000 in 500.000 tonami in zalogami v intervalu med
10 in 50 leti

Šolar in sod., 2008

Največ prebivalcev na lokacijo mineralnih surovin za gradbeništvo je v
Osrednjeslovenski in Goriški statistični regiji ter v Zasavju, kjer na lokacijo pride od
15.000 do 20.000 prebivalcev. Polovico manj prebivalcev na lokacijo pa je v statističnih
regijah Gorenjska, Koroška, Pomurska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija in
Notranjsko-kraška.
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Karta 2: Število prebivalcev (x 1000) na lokacijo mineralnih surovin za gradbeništvo

Šolar in sod., 2008

Glede na enoto površine je največ lokacij mineralnih surovin za gradbeništvo v
statističnih regijah Gorenjska, Osrednjeslovenska, Zasavska, Savinjska in
Spodnjeposavska, kjer se število lokacij na 1000 km2 giblje med 10,1 in 12. Najmanj
lokacij pa je v Goriški statistični regiji, kjer število lokacij seže le do 4.
Karta 3: Število lokacij mineralnih surovin za gradbeništvo na enoto površine (1000 km2)

Šolar in sod., 2008
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Karta 4: Proizvodnja mineralnih surovin za gradbeništvo (v tonah) na prebivalca

Šolar in sod., 2008

Po proizvodnji mineralnih surovin za gradbeništvo izstopa Pomurska statistična regija z
letno proizvodnjo 54,1 t/preb, sledi ji Obalno-kraška statistična regija s 27,8 t/preb, nad
11 t/preb proizvodnje imajo še statistične regije Notranjsko-kraška in Savinjska.
Najmanjša proizvodnja mineralnih surovin za gradbeništvo je v Gorenjski in Goriški
statistični regiji, ki ne preseže 4 t/preb.
Karta 5: Proizvodnja mineralnih surovin za gradbeništvo (x 1000 v tonah) na enoto površine (1000 km2)

Šolar in sod., 2008
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Karta 6: Zaloge in viri mineralnih surovin za gradbeništvo (v tonah) na prebivalca

Šolar in sod., 2008.

Gorenjska statistična regija za razliko od zgornje karte ne leži več v najnižjem
velikostnem razredu, pač pa ima več kot desetkrat večjo proizvodnjo mineralnih surovin
za gradbeništvo na 1000 km2 kot sosednja Goriška statistična regija. Kljub temu se še
ne more primerjati s Pomursko statistično regijo, kjer je proizvodnja več kot desetkrat
tolikšna. Po visoki proizvodnji na enoto površine v Sloveniji prednjačijo še Obalnokraška, Osrednjeslovenska, Savinjska statistična regija in statistična regija Zasavje.
Največ zalog in virov mineralnih surovin za gradbeništvo je v Obalnokraški in
Spodnjeposavski statistični regiji, najmanj pa v Goriški, Gorenjski, Koroški in Podravski
statistični regiji.

4.3.2. Pregled kamnolomov po Sloveniji

Pregled kamnolomov po Sloveniji se nanaša na kamnolome leta 2007 po statističnih
regijah. Zgornje karte nam prikazujejo, da se statistične regije Slovenije razlikujejo med
sabo po gostoti in velikosti mineralnih surovin za gradbeništvo, po njihovi proizvodnji ter
po zalogah. S pomočjo Karte nahajališč mineralnih surovin s koncesijo (Priloga 1) pa
lahko opazimo še razlike med statističnimi regijami glede razporeditve posameznih vrst
kamnolomov. Ob skupni proučitvi zgornjih kart in Karte nahajališč mineralnih surovin s
koncesijo lahko ugotovimo naslednje:
 Gorenjska statistična regija ima glede na ostale statistične regije veliko število in
gostoto kamnolomov, a so večinoma manj obsežni po proizvodnji in po zalogah. Število
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prebivalcev na lokacijo kamnoloma je majhno. V največ kamnolomih se izkorišča
tehnični kamen – dolomit, in apnenec. Aktivna legalna kamnoloma naravnega kamna
sta dva, apnenec v Hotavljah in peračiški tuf v Peračici.
 Goriška statistična regija ima številčno malo lokacij kamnolomov. Lokacije so
majhnega obsega tako po proizvodnji kot po zalogah. Število prebivalcev na regijo je
zato toliko večje. Prevladujejo kamnolomi laporja za industrijske namene in tehničnega
kamna – dolomita.
 Obalno-kraška statistična regija med ostalimi statističnimi regijami ne izstopa po
odstotku kamnolomov z veliko proizvodnjo in zalogo, niti po številu prebivalcev na
lokacijo ali po številu lokacij kamnolomov na enoto površine. Izstopa pa po proizvodnji
na prebivalca, ki je s 27,8 t/preb letno med največjimi v Sloveniji in proizvodnji na
površino, ki je takoj za Pomursko statistično regijo. Obalno-kraška statistična regija se
uvršča s 744 t/preb letno tudi po zalogah in virih med najbolj potencialno statistično
regijo v Sloveniji. V regiji izrazito prevladuje izkoriščanje naravnega in tehničnega
kamna – apnenca.
 Notranjsko-kraška statistična regija razpolaga s komaj sedmimi kamnolomi, med
njimi so trije z letno proizvodnjo nad 50.000 t in z zalogami nad 10 let. Zaradi manjše
gostote poselitve je majhno tudi število prebivalcev na lokacijo kamnoloma. Kljub temu
je proizvodnja na prebivalca nadpovprečna glede na ostale statistične regije. Zaloge in
viri niso tako veliki kot v sosednji, Obalno-kraški statistični regiji, pač pa so
podpovprečni. Kamnini, ki se izkoriščata v kamnolomih, sta tehnični kamen – dolomit, in
tehnični kamen – apnenec.
 Osrednjeslovenska statistična regija se poleg Goriške statistične regije in Zasavja
lahko pohvali z več kot 15.000 prebivalci na lokacijo. Žal pa se uvršča tudi med regije z
največjo gostoto kamnolomov na enoto površine. Zaradi velike gostote poselitve
omenjene statistične regije se proizvodnja iz kamnolomov na prebivalca porazgubi in je
med manjšimi v državi. Dejansko pa je proizvodnja mineralnih surovin na enoto površine
med največjimi v državi. Zaloge in viri na prebivalca iz istega razloga v tej regiji ne dajo
prave primerjave z ostalimi regijami. Glede na dosedanje trende povečanega
izkoriščanja nekovinskih mineralnih surovin za gradbeništvo in programe razvoja
gospodarstva na področju infrastrukturne izgradnje objektov (ceste, železnice,
stanovanjska gradnja) se predvideva, da bodo potrebe po posameznih nekovinskih
mineralnih surovinah ostale dolgoročno aktualne, surovine za gradbeništvo pa bodo
ostale še naprej pomemben dejavnik nacionalnega razvoja (Šolar in sod., 2005).
Surovine za gradbeništvo bodo ostale vezane na lokalne in regionalne trge zaradi
transportnega radia prodaje ali porabe. V Osrednjeslovenski statistični regiji sicer
prevladuje izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, najdemo pa tudi kamnolome
drugih mineralnih surovin: apnenec kot naravni kamen, kot tehnični kamen in kot kamen
za industrijske namene, kalcit in lapor za industrijske namene.
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 Zasavje je najmanjša statistična regija in ima le dva kamnoloma. V kamnolomu Boben
se izkorišča tehnični kamen – dolomit, v kamnolomu Trbovlje – Hrastnik pa tehnični
kamen – apnenec.
 Jugovzhodna Slovenija ima majhno število prebivalcev na en površinski kop (manj
kot 10.000), saj je s kamnolomi bogato posejana tudi na enoto površine. Proizvodnja na
prebivalca je precej velika, medtem ko je na enoto površine v nižjem velikostnem
razredu (do 600.000 t letno). Zaloge in viri na prebivalca so med nižjimi v državi.
Prevladujejo kamnolomi tehničnega kamna – dolomita.
 Spodnjeposavska statistična regija ima manjše število prebivalcev na kamnolom in
veliko število lokacij kamnolomov na enoto površine. Proizvodnja je zmerna, prav tako
zaloge. Zopet prevladuje tehnični kamen – dolomit.
 Savinjska statistična regija ima veliko število lokacij kamnolomov, kar se izkaže tako z
vidika gostote kamnolomov na površino kot manjše število prebivalcev na en kamnolom.
Proizvodnja v kamnolomih spada med največje v državi (nad 1.000.000 t letno), zaloge
pa spadajo med srednje v Sloveniji. Največ je tehničnega kamna – dolomita, in dolomita
za industrijske namene. Najdemo tudi kamnolome apnenca in pucolan – tufa, bentonita.
 Podravska statistična regija je z vidika kamnolomov pomembna zaradi izkoriščanja
tehničnega kamna – silikatov, ter naravnega kamna – tonalita. Sicer pa v regiji
prevladuje pridobivanje proda in peska.
 Pomurska statistična regija temelji na izkoriščanju proda in peska.

4.4. Nelegalni površinski kopi
Odločilni dejavnik začetka izkoriščanja mineralne surovine je bila dolgo časa cena
pridobivanja in predelave. Zato se je hitro razširilo stihijsko, nelegalno odkopavanje
surovin. Izguba manj zahtevnega jugoslovanskega tržišča, na katerega je bilo pretežno
usmerjeno pridobivanje nekovinskih mineralnih surovin v Sloveniji, je to dejavnost v
začetku devetdesetih let precej prizadela. Vendar je zaradi izvajanja avtocestnega
programa izkoriščanje mineralnih surovin v intenzivnem vzponu. Prav to nenadno
povečanje potreb je povzročilo zaostritev problematike. Zaradi visokih stroškov
transporta je pridobivanje razpršeno na veliko število manjših, tehnično, tehnološko in
okoljsko nezadovoljivih kamnolomov (Ščetinin, 1996).
Opuščenih in občasno delujočih površinskih kopov je pri nas več tisoč. Na območju
doslej raziskanih nahajališč nekovinskih mineralnih surovin je na 38 % ozemlja Slovenije
(7737,1 km2) 1578 površinskih kopov tehničnega kamna ter proda in peska, kar pomeni
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en kamnolom na 367 prebivalcev (Arhiv Geološkega zavoda Slovenije, 2008).
Največ kršitev zakonskih predpisov oziroma nelegalnih odkopov je na lokacijah
dolomita, saj se ga zaradi njegove zdrobljenosti sorazmerno lahko pridobiva in predeluje
(Ščetinin, 1996).
Geološki zavod Slovenije že od leta 1992 izdeluje podrobne evidence opuščenih
kamnolomov in gramoznic z oceno in vrednotenjem nahajališč tehničnega kamna ter
proda. Do danes je proučena južna Slovenija, del Osrednjeslovenske statistične regije in
Pomurja. Razpolaga se tudi s podatki o nahajališčih mineralnih surovin, ki so bila do
zdaj le delno raziskana in ki predstavljajo potencialne prostore za morebitno kasnejše
izkoriščanje. Proučitev dejanskega stanja vseh aktivnih in občasno aktivnih kamnolomov
na območju posameznih regij in celotne države bo lahko trajala še leta, vendar so
poznane dejanske razmere pri izkoriščanju mineralnih surovin osnova za gospodarjenje
z njimi (Rokavec in sod., 2006).
Nelegalno izkoriščanje mineralnih surovin je eno od bistvenih nerešenih vprašanj
izkoriščanja mineralnih surovin v Sloveniji. Nelegalni površinski kopi bi zaradi številnih
negativnih vplivov na okolje morali biti legalizirani ali sanirani (Šolar, 2007).
Nelegalni kamnolomi predstavljajo nelojalno konkurenco legalnim, saj ne plačujejo
nobenih dajatev državi, poleg tega ne sanirajo izkoriščenega prostora. V nesaniranih
kamnolomih je velika nevarnost nastanka divjih odlagališč odpadkov. Zaradi nejasno
določenih pristojnosti inšpekcijskih služb nihče ne nadzoruje celotnega procesa
izkoriščanja mineralnih surovin. Inšpekcijske kazni so prenizke in redko izrečene (Lipič,
2009).
Karta 7: Raziskanost nahajališč nekovinskih mineralnih surovin v Sloveniji

Arhiv Geološkega zavoda Slovenije, Mohorič, 2008
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5. NEGATIVNI VPLIVI NESANIRANIH KAMNOLOMOV NA
OKOLJE
Kamnolomi so rana v prostoru, saj predstavljajo degradacijo okolja iz več vidikov. Tisti,
ki se načrtno sanirajo, so kratkotrajnejša rana v okolju kot nesanirani nelegalni
kamnolomi.

5.1. Raba tal

Pridobivanje mineralnih surovin je intenzivna oblika rabe prostora. Obseg degradiranih
površin znaša v Sloveniji v odvisnosti od velikosti pridobivalnega prostora od 1 do 50 ha.
V povprečju je na vsak površinski kop v Sloveniji degradiranih 9 ha različnih kategorij
zemljišč (Ščetinin, 1996). Površine za obstoječe raziskovalne, pridobivalne in
potencialne prostore vseh mineralnih surovin v Republiki Sloveniji, stanje 31. 12. 2002,
znašajo skupaj 287,7 km2, kar predstavlja okoli 1,42 % celotnega ozemlja Republike
Slovenije. Potencialni prostori nekovinskih mineralnih surovin pa zavzemajo okoli 0,12
% ozemlja Slovenije (Strgar, 2004).
Zahtevam po zmanjšanju urbane rabe prostora ne govori v prid podatek, da v Sloveniji
porabimo 4,5 - krat več prostora za vsakega prebivalca kot na Danskem in
Nizozemskem, saj se zemljišča za gradnjo hiš porabljajo neracionalno in potratno. V
neposredni bližini mestnih naselij je 15 – 20 % površin neustrezno izrabljenih (Dekleva,
1998 v Plut, 2002), med temi površinami so marsikdaj tudi degradirane površine
opuščenih kamnolomov.
Degradacija območij izkoriščanja mineralnih surovin se lahko kaže tudi na drug način po
opustitvi izkoriščanja kamnolomov. Ti so namreč pogosto tarča »divje« ali »črne« rabe,
kot je odlaganje odpadkov, skladiščenje gradbenega materiala, lesa, odsluženih strojev,
starega železa …

5.1.1. Pomen dovolj velikih prostorov izkoriščanja mineralnih surovin
Za gospodarjenje z mineralnimi surovinami so najbolj smiselni dovolj veliki prostori, ki jih
po Zakonu o rudarstvu (1999) lahko zagotovimo tako, da se:
– ohrani obstoječe raziskovalne in pridobivalne prostore (z rudarsko pravico),
– jih razširi do meje možnega ali ohrani predvidene prostore širitve ter po določenih
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merilih,
– opredeli njihove prostore, do katerih bi bil dostop olajšan, kar tvori skupaj potencialne
prostore,
– zagotovi integracijo prostorov sanacije (rekultivacije) v okolje.
Prostori, v katerih bi izkoriščali mineralne surovine, naj bi bili omejeni na optimalno
velikost. Vsi ostali prostori pa naj bi bili le rezervacije prostora za morebitno izkoriščanje
z različno stopnjo varovanja, od največje (raziskovalni prostori) do najmanjše
(potencialni prostor). Večje ali manjše stopnje rezervacije bi imele vpliv na reševanje
morebitnih konfliktov z drugimi dejavnostmi, ki bi jih zanimal isti prostor. Veliki prostori
rezervacij so prvenstveno namenjeni varovanju naravnih virov mineralnih surovin za
morebitno izkoriščanje/rabo prihodnjih rodov (ZRud, 1999).

5.2. Degradacija okolja

Degradacija geografskega okolja (pokrajine) je po geografskem pojmovanju preobrazba
okolja s porušenim naravnim ravnovesjem zaradi prekomernega obremenjevanja in/ali
zmanjšanja samočistilnih sposobnosti okolja in njegovih sestavin. Je le ena izmed
razvojnih oblik preobrazbe okolja. Degradacija obsega tudi izčrpavanje naravnih virov,
porušenje naravnega ravnovesja (ekosistemov, habitatov, vrst) in zmanjševanje,
ogrožanje opravljanja storitev okolja in ekosistemov ter razvrednotenje naravnih in
kulturnih pokrajin in naravnih vrednot (Plut, 2004, str. 14).
Do degradacije okolja in drugih negativnih okoljskih učinkov pride zato, ker se računa na
neomejene regeneracijske sposobnosti narave in ko se preseže kritično točko, ko bi
morala nastopiti regulacijska zanka (zaustavitev, zmanjšanje posegov), da bi se
ponovno vzpostavilo ravnovesje (Špes, 2007).
Prvotna podoba pokrajine se pri površinskem kopu spremeni že zaradi merila posega.
Površinski kopi predstavljajo moteč element v prostoru od njihovega odpiranja,
izkoriščanja, do zapiranja, če ti niso ustrezno sanirani. To je še posebej opazno pri
nestrokovnem izkoriščanju in neupoštevanju estetskih vrednot, ko se kvaliteta krajine v
ožjem in širšem območju prizadetega prostora praviloma bistveno poslabša. Nesanirani
opuščeni kamnolomi predstavljajo skrajno stopnjo razvrednotenja prostora, kjer brez
predhodne sanacije ni mogoča nobena nova raba prostora. Problematika neustreznih
pristopov pri odpiranju in urejanju območij pridobivanja mineralnih surovin se v prostoru
pokaže v obliki vizualnih in funkcionalnih sprememb in sprememb razmer znotraj
ekosistema:
– kvarjenje vizualne podobe pokrajine (vidno onesnaženje),
– razvrednotenje prostora kot nenadomestljivega vira za druge rabe tal,
– geomorfološke spremembe reliefa pokrajine,
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– poškodbe prsti, vegetacije in živalstva,
– ogrožanje vodnih virov (Hladnik, 1999).
5.2.1. Kvarjenje vizualne podobe pokrajine

Značilnost kamnolomov je, da se odpirajo blizu gosto naseljenih urbaniziranih območij,
ki so največji potrošniki mineralnih surovin, in blizu dobrih cest, ki zagotavljajo hiter in
poceni prevoz. S tem so vse spremembe prvotne podobe prizadetih zemljišč v
vsakdanjih stikih ljudi z okoljem toliko bolj vidne in opazne (Ščetinin, 1996). Slabša
vizualna podoba pokrajine vpliva tudi na slabšo kvaliteto bivanja prebivalcev v okolici
kamnolomov. Raziskave so pokazale, da ljudje kamnolomov ne marajo, čeprav ne tako
zelo kot odlagališča odpadkov (Marušič, 1999).
Preglednica 3: Koliko bi soglašali s tem, da v vašem kraju deluje ali se postavi odlagališče odpadkov,
zapor, kamnolom ali gramoznica, živinorejska farma, skupnost za zdravljenje odvisnikov ali avtocesta?

Polič in sod., 1999.
Slika 3: Kamnolom Praprotno – pogled s Svetega Tomaža

Mohorič, 2009
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5.2.2. Geomorfološke spremembe pokrajine

Posegi v prostor zaradi pridobivanja mineralnih surovin vplivajo na spremembo naravne
oblike reliefa in s tem na biološki krogotok ter prilagojene oblike življenja. Reliefne
spremembe so lahko pri kamnolomih zaradi velikih usekov ter strmih sten različnih višin
in naklonov zelo opazne. Poleg novonastale reliefne oblike so po končanem
pridobivanju spremenjene tudi robne površine. Te so najbolj izpostavljene vplivu zračnih
tokov, dežja in vode. V času, ko reliefna oblika še ni vraščena v pokrajino, teren ni
stabilen. Zato obstaja nevarnost podorov nesaniranih brežin. Tehnično preoblikovanje
reliefa posredno vpliva na tla, vodne razmere in mikroklimo novooblikovanih prostorov, s
tem pa na vegetacijo in živalstvo (Ščetinin, 1996).
Preoblikovanje reliefa v stabilno in za naravno stanje reliefa značilno obliko je lahko zelo
dolgotrajen, tisočleten proces. Zato ureditve reliefa ni mogoče prepustiti naravni
spontanosti, razen v primeru ohranjanja posebnih naravnih življenjskih razmer,
paleontološke in tehniške zapuščine (Marušič, 1999).

5.2.3. Vpliv na prst, rastlinstvo, živalstvo

Prst in rastlinstvo zadržujeta vodo. Infiltracijska kapaciteta tal izraža stopnjo pronicanja
vode skozi prst in igra pomembno vlogo na območjih z veliko padavin. Toliko večji
pomen v vodnem krogu ima rastlinstvo, ki zadržuje padavine, črpa vodo iz prsti in
vodonosnikov, jo absorbira in potem vrača nazaj v ozračje s transpiracijo. Z
zadrževanjem padavin varovalni gozdovi na strmih, eroziji izpostavljenih pobočjih in na
zgornji gozdni meji ščitijo nižje ležeče predele pred erozijo, plazovi in vetrom (Nacionalni
program …, 2002). Takšno naravno zadrževanje je jeseni majhno, saj ni transpiracije,
evaporacija pa je zelo skromna. Že travniki zadržijo padle padavine, najboljši in daleč
največji regulator pa je gozd. Drevesni zastor zadrži več kot 30 % letne količine padavin,
pri čemer veljajo za listnate gozdove nekoliko nižje (15 – 25 %), za iglaste pa nekoliko
višje (25 – 40 %) vrednosti (Bat in sod., 2008).
Za pridobitev mineralnih surovin je potrebno predhodno odkriti in deponirati zgornji
krovni sloj. Tega lahko selektivno ponovno uporabimo za saniranje prizadetih površin,
če izkop in premik izvedemo strokovno pravilno. V nasprotnem primeru pride do
prevelikega zmanjšanja biološke sposobnosti tal. Zaradi spremembe oskrbe vegetacije z
vodo, ki nastane zaradi znižanja nivoja talne vode, lahko pride do sušnosti v odkopanem
območju (Ščetinin, 1996).
Obnova rastlinstva je dinamičen proces. Sajenje rastlinstva ima pri sanacijah
kamnoloma nalogo utrjevanja razgaljene površine in preprečevanja erozije (površinsko
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krušenje gole skale in spiranja prsti). Biološko inženirstvo je potrebno, ker se v
kamnolomu zaradi uničenega raščenega talnega profila, humusnega sloja in
spremenjenih vodnih in mikroklimatskih razmer na samem območju kopa ter v okolici
vzpostavijo novi ekstremni življenjski pogoji. Zato so življenjske oblike osiromašene. V
opuščenih kamnolomih večinoma prevladuje vegetacija, ki je prilagojena težkim
pogojem. Šele s strokovno sanacijo, stabiliziranjem mikroklime in drugih pogojev se
lahko pestrost vegetacije poveča (Ščetinin, 1996; Marušič, 1999).

5.2.4. Vpliv na varnost

Zakonodaja držav Evropske unije se je na področju izkoriščanja mineralnih surovin
začela spreminjati zaradi velikih nesreč, ki so se zgodile v kamnolomih v osemdesetih
letih prejšnjega stoletja.
Prepadne stene kamnolomov, neurejene brežine in nestabilnost skal v strmih brežinah
so že povzročile nesreče v opuščenih površinskih kopih. Nezavarovani vstopi v
kamnolome so lahko razlog za tvegano varnost gibanja v bližini kamnolomov ali v
kamnolomih samih.

6. TRAJNOSTNA SANACIJA KAMNOLOMOV
6.1. Sonaravni razvoj

Dokument Our Common Future (ali Brundtlandino poročilo), ki ga je leta 1987 pripravila
Svetovna komisija za okoljski razvoj, razlaga sonaravnost kot »proces sprememb, kjer
je izkoriščanje naravnih virov, usmerjanje investicij, tehnološkega napredka in
institucionalnih sprememb skladno tako s sedanjimi kot s prihodnjimi potrebami«. Pri
prostorskih posegih se moramo zato čim bolj približati naravnim zakonitostim, ne smemo
rušiti naravnega ravnovesja, presegati naravnega potenciala, v razvoj pa moramo
vključiti sonaravna načela in cilje (Špes, 2007).
Temeljno načelo trajnostnega razvoja pri gospodarjenju z mineralnimi surovinami je
uravnoteženost med gospodarskimi, okoljevarstvenimi in družbenimi vidiki. Trajnostno
pridobivanje mineralnih surovin ne sme škoditi okolju. Gospodarski vidik zajema
racionalno gospodarjenje (raziskave, izkoriščanje, oskrba in sanacije) z namenom
zagotavljanja družbi potrebne mineralne surovine, ob povečevanju dodane vrednosti.
Glavni okoljevarstveni nalogi sta zmanjševanje negativnih vplivov izkoriščanja na okolje
ter varovanje dostopa do mineralnih surovin. Družbeno sprejemljivost izkoriščanja je
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možno doseči s partnerstvom in z ustreznim zakonskim okvirom (Okoljsko poročilo,
2007).
Naravni viri so poleg prostora in samočistilnih zmogljivosti univerzalne prostorske,
surovinsko – energetske in ekosistemske omejitve geografskega okolja, ki bi jih človek
moral upoštevati pri prostorskih posegih (Plut, 2007).
Varstvo geografskega okolja označuje postopen premik
od antropocentričnega
pojmovanja geografskega okolja (človek kot gospodar narave) k ekocentričnemu
pogledu na svet–kot varen in trajen dom vseh vrst in bodočih generacij. Temeljna načela
varstva geografskega okolja so:
– celovita sanacija degradiranih pokrajin in pokrajinotvornih sestavin,
– preprečevanje nastajanja novih virov in območij onesnaževanja,
– smotrno gospodarjenje z naravnimi (okoljskimi) viri,
– gospodarski razvoj in pokrajinska raba v okviru omejitev geografskega okolja
(prostorskih, surovinsko-energetskih in samočistilnih),
– trajno ohranjanje narave, naravnih virov in pokrajinske raznovrstnosti za bodoče
generacije – trajna raba naravnega (okoljskega) kapitala (Plut, 2007).
Ekosistemi so sposobni prenesti kvalitetne spremembe, ki dolgoročno prinašajo socialni,
gospodarski in tehnološki razvoj. Pri teh spremembah lahko kratkoročno posamezni deli
sistema sicer zanihajo v sonaravnost, a dolgoročno se morajo vedno uravnotežiti z
naravnim potencialom oziroma nosilnostjo okolja. Ko v sistem vnesemo določeno
spremembo, lahko ta povzroči še niz drugih sprememb, vendar večina ekosistemov, ki
jih človek še ni povsem preoblikoval, nenehno teži k vzpostavljanju ravnovesja. Naravni
ekosistemi, ki so zaradi več sestavin bolj pestri, se tem spremembam lažje prilagodijo in
hitreje vzpostavijo novo ravnovesje. Če tega ni ali pa je porušeno in je izgubljena
ekosistemska stabilnost, pride do degradacije, izgube biotske pestrosti, nezdravega in
nekvalitetnega življenjskega okolja. Dinamično ravnovesje se lahko poruši ob človekovih
posegih, ki so premočni, ali ko gre za hitre spremembe in vplive aktivnosti, ki
součinkujejo ali se sinergijsko dopolnjujejo ter spreminjajo snovno-energetski pretok
skozi ekosistem. Sonaravni razvoj je torej stalno iskanje in vzdrževanje dinamičnega
ravnovesja med naravnim potencialom oziroma regeneracijskimi sposobnostmi okolja in
človekovimi posegi, ki so v funkciji izboljšanja njegovih materialnih in socialnih potreb
(Špes, 2007).
Tri različne varstvene oblike okolja (varstvo bivalnega okolja, varstvo naravnih virov in
varstvo narave) izhajajo iz temeljnih odnosov, ki se kažejo pri vseh okoljevarstvenih
problemih. Ti odnosi so: današnji človek – današnji človek; današnji človek – prihodnje
generacije; današnji človek–narava. Kurativno ali sanacijsko okoljevarstveno delovanje
je usmerjeno v zmanjševanje negativnih posledic človekovih posegov v prostor,
preventivno pa pomeni prizadevanje, delovanje, obnašanje, s katerim skušamo
preprečiti ali omilite vplive novih ali spremenjenih dejavnosti v okolju (Špes, 2002).
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6.2.

Sanacija kamnolomov v državnih prostorskih aktih

Območja sanacij so pomembna sestavina načrtovanja razvoja na državni ravni. Na teh
območjih ne prevladujejo razvojne težnje, ampak težnje po zapiranju in ukinjanju
dejavnosti, ki so opredeljene na podlagi varstvenih zahtev prostora. Sem uvrščamo
največja razvrednotenja prostora z vidika pridobivanja mineralnih surovin, ki so bila
dolgo brez ustreznih normativnih usmeritev, in tudi tista, ki že imajo ustrezno zakonsko
podlago. Državni plan zagotavlja nadzor nad izvajanjem posegov, finančne posege ter
prednost varstva krajine pred razvojnimi interesi. Pridobivanje mineralne surovine je
mogoče samo kot oblika končne sanacije, raziskovanje mineralne surovine pa se
omejuje (Šuklje Erjavec, 2002).
Prostor sanacije se ne sanira dokončno, dokler obstaja možnost gospodarnega
izkoriščanja mineralne surovine ter da se (bilančne) zaloge do konca ne odkopljejo.
Sanacija degradiranih površin mora biti zaradi izkoriščanja mineralne surovine izdelana
v soglasju s prostorskimi in naravovarstvenimi smernicami ter ob upoštevanju vseh
ostalih zahtev. Merila za določitev degradiranega prostora za prostor sanacije so:
• površina degradiranega prostora in višina odkopne stene,
• varnost in zdravje ljudi in živali, zaraščanje,
• vidnost v okolju,
• lokalni in gospodarski interes,
• območja varstva naravnih vrednot ali zadržanega razvoja (Okoljsko poročilo,
2007).
Merila se uporabljajo skladno z vrednotami in cilji zainteresirane javnosti, predvsem
lokalnega prebivalstva. Del prostora sanacije je tudi prostor rekultivacije, na katerem sta
izkoriščanje in tehnična sanacija že končana in je zemljišče namenjeno zasaditvi z
avtohtono floro ali pa za spremembo v drugo vrsto biotopa. Rekultivacija obsega:
• zatravitev,
• posaditev drevesnih vrst in grmovnic,
• spremembo v drugo krajinsko obliko naravnega parka, rekreativnega območja,
jezera (ribnika) in podobno.
Merila za določitev prostora rekultivacije so enaka kot za prostor sanacije. Vsi postopki
določanja posameznega prostora morajo potekati po načelu soglasja (Okoljsko poročilo,
2007).
Zaradi negativnih vplivov, ki jih v naravi pusti nesaniran kamnolom, je zelo priporočljivo,
da se možne spremembe v okolju in sanacijo načrtuje, že preden se sploh poseže v
prostor: »Načrt gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami je strokovna
podlaga za izdelavo prostorskega izvedbenega načrta. Prostorski izvedbeni načrt je
podlaga za izdajo dovoljenja za poseg v prostor z namenom raziskovanja in izkoriščanja
mineralnih surovin na podlagi določb zakona, ki ureja naselja in druge posege v prostor«
(ZRud - UPB1, 2004).
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Sanacija površinskih odkopov, ki je predvidena že v rudarskem načrtu, je najcenejša
možnost, ker naj bi se končna reliefna podoba saniranega zemljišča vsaj do določene
mere že ustvarila z odkopom mineralne surovine. Strošek za končno sanacijo je v tem
primeru odvisen od obsega del, ki jih še moramo opraviti, da zapuščeno zemljišče
spravimo v željeno obliko.
Julija 2008 je bil v Sloveniji razglašen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
rudarstvu, ki med drugim tudi uvaja Ekološki sklad z namenom, da zbira, upravlja in
namensko uporabi sredstva, pridobljena iz plačila za sanacijo posledic rudarskih del
(ZRud-B, 2008). Omenjeni Zakon tudi določa kazni v evrih za kršitelje. Z globo 20.000
evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če se raziskuje ali izkorišča mineralna
surovina izven odobrenega raziskovalnega ali pridobivalnega prostora (ZRud-B, 2008).
S tem je bil narejen pomemben korak naprej, vprašanje pa je, v kolikšni meri bo država
uspela nadzorovati kršitelje kljub uvedbi Ekološkega sklada in kazni.

6.3.

Specifičnost sanacij kamnolomov

Za mnoge opuščene kamnolome se najprej presodi, če je sanacija sploh smiselna, če je
izvedljiva in kakšna je najbolj ustrezna. Vsak površinski kop moramo obravnavati kot
poseben primer, saj je sanacija odvisna od oblike, ki je nastala po odkopu, morebitnih
interesov za rabo prostora, nevarnosti pred nezaželjenimi procesi v kamnolomu,
ekoloških razmer ter od vidne izpostavljenosti in sprejemljivosti posamezne oblike
sanacije za lokalno prebivalstvo (Marušič, 1999).
Sanacija kamnoloma je veliko lažje izvedljiva, če je lokacija kamnoloma izbrana
premišljeno in se pri izbiranju upošteva dovolj veliko oddaljenost od območij, ki so
občutljiva za vplive površinskega kopa (vibracije, prah, hrup, prometne obremenitve),
smeri vetrov, ki lahko prenašajo prah in hrup, vidno izpostavljenost iz pomembnih točk
opazovanja (središče mesta, glavna cesta) ter oddaljenost od naravovarstvenih območij
in kulturne dediščine. Zemljišče po sanaciji mora biti obstojno brez vzdrževanja
(Marušič, 1999).
Poznamo naslednje oblike sanacije kamnolomov:
1. sprotna sanacija v obratovalni dobi z uporabo površinskih kulturnih plasti,
2. preobrazbena sanacija kamnolomov, ki se samofinancira po obratovalni dobi,
3. samosanacija z zaraščanjem po obratovalni dobi z naravno sukcesijo (Koželj,
1999).
4. sanacija po načelu zaprtega kroga snovi.
V nadaljevanju bom predstavila tri konkretne primere sanacije kamnolomov.
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6.3.1. Sprotna sanacija kamnoloma Calcit v Stahovici

Kamnolom Calcit se zajeda v jugovzhodno pobočje hudournika Kamniška Bistrica tik
pred naseljem Stahovica.
Družba Calcit je v letu 1996 začela odkopavati kalcit in apnenec po metodi od zgoraj
navzdol ter s tem omogočila sprotno sanacijo ali rekultivacijo vsake že izrabljene etaže.
Sanacijo kamnoloma je načrtovala in jo izvaja družba Podjetje za urejanje hudournikov
d.d. (PUH), ki je v letu 2001 začelo z rekultivacijo najvišje etaže. Tak način izkoriščanja
kamnoloma in njegove rekultivacije je sprejemljiv in celo zaželjen z okoljskega vidika.
Toliko bolj je tudi zahteven, saj brežin ni možno zmanjšati oziroma zasipati z materialom
do ustalitvenega naklona, kar je splošno uveljavljen pristop pri saniranju kamnolomov
(Calcit, 2008).

Slika 4: Zgornja rekultivirana etaža kamnoloma Calcit

Calcit, 2008

Slika 5: Končni izgled zgornje etaže – nagib 75°

Calcit, 2008

Pogoji za rekultivacijokamnoloma Calcit so precej neugodni. Pri izkoriščanju se
oblikujejo 15 do 25 m visoke etaže s 70° do 90° naklonom. Krušljivost kamnine je zaradi
miniranja močno povečana. Južna lega kamnoloma še dodatno pospešuje porušitveno
erozijo, saj so predvsem pozimi velika temperaturna nihanja. Površina, predvidena za
rekultivacijo, je kamnita in brez zemljinega materiala. Poleg tega je za območje
kamnoloma zelo vetrovno, kar še dodatno poslabša pogoje za uspevanje rastlin.
Z namenom dokončnega oblikovanja brežin so v kamnolomu Calcit sproti odstranjevali
kamnite bloke in se izogibali ustvarjanju previsnih predelov. Oblikovali so tudi posebne
vdolbine in poličke za kasnejše formiranje t. i. rastnih jeder. Po končanem izkoriščanju
najvišje etaže so le - tej z dodatnim preoblikovanjem dali dokončno obliko in jo pripravili
za izvedbo načrtovanih ukrepov. Z dodatnim zmanjšanjem naklonov, povečanjem
hrapavosti površin, ustvarjanjem manjših usekov, zaobljanjem robov in oblikovanjem
različnih nasipnih stožcev se je ustvaril razgiban in naravnejši videz celotne površine

35

Prostorski in okoljevarstveni vidiki sanacije kamnolomov v Sloveniji

zgornje etaže. Izboljšali so se tudi osnovni pogoji za rast rastlin. Najpomembnejši vidik
protierozijske zaščite je zmanjšanje nevarnosti padajočega kamenja za ljudi, ki so
nadaljevali dela na nižjih etažah, saj so pri miniranju na brežini nastala številna labilna
mesta z močno napokano in razrahljano nekompaktno kamnino. Strme vkopne brežine
so na močneje krušljivih območjih zavarovali s sidranimi težkimi varovalnimi mrežami iz
žičnega pletiva in jih prebrizgali z vezivno emulzijo. Poleg tega, da so s tem ukrepom
umirili in zaustavili aktivne erozijske procese in zagotovili varnost delavcev na spodnjih
etažah, so hkrati tudi ustvarili pogoje za izvedbo ukrepov revitalizacije in kasneje
uspešen potek naravnih sukcesijskih procesov zaraščanja. Ogled poraščenih pobočij v
neposredni bližini kamnoloma je pokazal, da so rastne razmere tudi na teh zelo
skromne. Število rastlinskih vrst je relativno majhno in tudi te so slabo razvite. Čeprav so
v samem kamnolomu še bistveno slabši rastni pogoji, je poznavanje sukcesijske
dinamike na sosednjih območjih koristilo pri načrtovanju rekultivacijskih ukrepov,
predvsem pri izboru setvenega in sadilnega materiala. Največji problem pri naseljevanju
rastlin v kamnolomu je oskrba z vodo, saj so rastline popolnoma odvisne od padavin in
sposobnosti zadrževanja vode, kar je še posebej problematično v fazi ukoreninjenja.
Pogost in zelo močan veter že tako slabe razmere z izsuševanjem površine še dodatno
poslabša. Velik problem predstavlja erozija ali velika krušljivost površine, ki s stalnim
odnašanjem prsti in razgaljanjem korenin povzroča poškodbe rastlinskih organov in
slabša oskrbo s hranilnimi snovmi. Ozelenitev brežin z metodo rastne pulpe ima poleg
protierozijske zaščite tudi funkcijo revitalizacije degradiranih površin na okolju prijazen
način. Prednost te metode je v tem, da se lahko z njo ozelenijo tudi zelo strma kamnita
pobočja z malo ali celo čisto brez humusa. Nanašanja rastne pulpe z brizganjem prek
topa ali cevi omogoča, da ta doseže vso površino, tudi težko dostopna mesta kot so
skalni žepi, police in razpoke. Rastna pulpa vsebuje terenu in rastnim razmeram
ustrezno semensko mešanico, organsko gnojilo, organski material za zastirko, ekološko
neoporečno vezivno sredstvo, ki sčasoma razpade na CO2 in vodo, dodatke za
izboljšanje tal in vodo. Posebni dodatki zmanjšajo spiranje dodanih hranilnih snovi s
pobočij, zato lahko s takojšnjo nasemenitvijo ustalimo erozijo zgornjega krušljivega sloja
pobočja in omogočimo oziroma pospešimo naravne procese zaraščanja (Calcit, 2008).
Slika 6: Brizganje rastne pulpe s topom

Calcit, 2008
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Slika 7: Ustvarjanje rastnega jedra na polici in zasaditvena dela v brežini

Calcit, 2008

Z metodo ozelenitve z rastno pulpo se omogočijo in spodbudijo spontane naravne
progresivne ozelenitvene sukcesijske procese, ki bi bili v tako ekstremnih razmerah, kot
veljajo v kamnolomu Calcit, preveč dolgotrajni, na večjem delu pa celo onemogočeni.
Za ozelenitev kamnoloma je bila nujna tudi saditev potaknjencev ter sadik grmovnih in
drevesnih sadik. V ta namen so oblikovali večje število rastnih jeder, s katerimi so
ustvarili ugodne rastne razmere za uspešno rast sadik. Na teh mestih so nasuli večjo
količino rastnega substrata ob sočasnem dodajanju vrbovih vej. Vidnejši rezultati
izvedenih rekultivacijskih del se običajno pokažejo po 3 do 4 letih, zato danes že lahko
ocenimo uspešnost posameznih ukrepov. Rast vegetacije je po pričakovanjih počasna,
vendar je glede na razmere zelo dobra. Iz fotografij se jasno vidi, da sta metodi
ozelenjevanja z rastno pulpo in z rastnimi jedri kljub zelo slabim razmeram dali vidne
rezultate že v relativno kratkem času.
Slika 8: Zgornji rob brežine jeseni 2004

Slika 9: Zgornji rob brežine spomladi 2009

Calcit, 2008

Mohorič, 2009

Največji uspeh ozelenitve je viden na policah ter na ustaljenih žepih peska in grušča pod
varovalno mrežo. Na teh mestih se zadržuje največ vode, ki je kritični faktor za
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uspešnost sadnje na območju kamnoloma Calcit. Tam se postopoma koncentrirajo tudi
organske snovi, ki izvirajo iz odpada gozda nad brežino in ki jih v največji meri nanese
veter.
Čeprav je rekultivacija kamnoloma pravzaprav še na začetku, saj se trajno stabilno
ozelenitev saniranega dela kamnoloma Calcit pričakuje v 5 do 7 letih, se že v zgodnji
fazi kaže, da je možno učinkovito ozeleniti tudi zelo strme skalne brežine, kjer klasične
metode rekultivacije z manjšanjem nagibov niso izvedljive. Uspeh ozelenitve
kamnoloma v teh zgodnjih fazah potrjuje, da je možno sukcesijske procese naravnega
zaraščanja, ki v takih ekstremnih razmerah potekajo zelo počasi, tudi v najtežjih
razmerah pospešiti za več let.
Poleg uspešnosti uporabljenih metod velja posebej poudariti, da je rekultivacija
kamnoloma Calcit z ekonomskega vidika primer zelo racionalne in učinkovite sanacije
(Calcit, 2008).

6.3.2. Sanacijski urbanizem, preobrazbena sanacija ter samosanacija na primeru
kamnoloma Kamnitnik v Škofji Loki
Sanacijski urbanizem temelji na strategiji presnavljanja (recycling) in prehodnosti rab
(re-using), skladni z načelom o zmernosti (reducing), po katerem se usmerja razvoj v
bolj strnjene vzorce urbane rabe z reaktiviranjem opuščenih industrijskih območij in
zasedanjem marginalnih, brezvrednih prostorov (Koželj, 1999).
Najbolj pogosta urbana raba opuščenih kamnolomov je še posebej v tujini:
– industrija, skladišča in deponije,
– obrtni centri, nakupovalna središča, garažne hiše,
– alternativna stanovanja, mikrososeske,
– kultura: prireditveni prostori na prostem¨avditorij, naravno prizorišče, forma viva
geološki park, pokopališče,
– šport in rekreacija: športna igrišča, objekti in naprave, plezalni vrt, umetni biotopi
(Marušič, 1999).
Sliki 10 in 11: Stanovanjska gradnja v opuščenem kamnolomu v Želimljah (Foto: Mohorič, 2009)
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Kamnolom Kamnitnik v mestu Škofja Loka navajam kot primer urbane rabe tal v Škofji
Loki, ki je namenjena za sanacijo v rekreacijska območja, v plezališče, strelišče,
sprehajališče. Nekdanji kamnolom škofjeloškega konglomerata je v času njegovega
delovanja pred več kot 100 leti naslikal impresionistični slikar Ivan Grohar. Takrat je bil
kamnolom na kmetijskih zemljiščih zunaj mesta, danes pa je del mesta, ki se ga komaj
še razpozna kot kamnolom zaradi njegove »samosanacije«.
O vzrokih za odpiranje omenjenega kamnoloma, fizičnogeografskih in
družbenogeografskih spremembah, ki jih je kamnolom prinesel v pokrajino, ter o njegovi
samosanaciji nam pripoveduje odlomek iz biografije Ivana Groharja:
»Gorajte loči od Loke hribček, ki ve zanj vsak loški otrok, nikar odrasel. Pred leti, ko se
je za kratek čas prvikrat naselil v Loki, je bil hribček lepo zaokrožen, poln, njegove rebri
so komaj opazno padale na vse strani. Porasel je bil s travo. Zdaj je griček povsem
spremenjen in si zasluži svoje staro ime Kamnitnik. Že od daleč kaže vsakomur gole,
navpične skale. Ivan je bil pravzaprav ves čas odsoten, ko se je grič spreminjal, toda o
tem je slišal toliko, in o tem Ločani še vedno premlevajo, da ima občutek, kot bi med
rušenjem griča ves čas stal zraven.
Kamnitnik! Bogve kdaj so mu dali to pomenljivo ime! Po cerkvah vse naokrog je
pogosto slišal, da so tamkajšnji kropilniki, oltarne menze, podstavki krstnih kamnov,
stopnice in obhajilne mize izdelani iz kamna, narezanega na Kamnitniku. Kmetje daleč
naokoli imajo pragove, preklade in portale izdelane iz loškega konglomerata,
nakopanega v Kamnitniku. Na opuščeni kamnolom so se spomnili pred tremi leti, ko so
tod kopali kamenje za veliki železniški predor iz Bohinjske Bistrice v Podbrdo in za
karavanški predor. V mestu je dve leti odmevalo od klesanja kamenja, nakladanja na
vozove in miniranja. Ločani še vedno z veseljem pripovedujejo, da se je naselilo v Loki
petsto kamnosekov in delavcev: Italijani, Furlani, Hrvatje iz Istre in Slavonije, Bosanci in
Madžari. Lahko si slišal vse jezike. V mesto se je slišalo petje minerjev, ki so si s
pesmijo dajali takt. Vsaka podstrešna luknja v Loki je bila oddana za čedne denarje. Pod
Kamnitnikom so čakale dolge vrste vprežnih voz, da jih nalože s kamenjem. Vozniki so
se kratkočasili v gostilnah. Sleherna hiša je postala gostilna. V vsaki gostilni gneča, da si
se težko zrinil noter. Ločani vedo na pamet, koliko zlata je komu prinesel Kamnitnik.
Nekateri so se v dveh letih iz nič naredili posestniki. Marsikdo še vedno sedi na denarjih,
ki jih je posredno izvlekel Kamnitniku. Nekega dne se je vse ustavilo. Loka še zdaj ne
razume, zakaj ne bi mogel zlati vek trajati vse večne čase. Ostale so le gore
konglomeratnih odpadkov, razjeden in opustel grič, kjer se poleti podi fantovska mladež,
zdaj pozimi je tod mirno in pusto … Nikjer ni nobene gazi. Kamor stopi, mora stopiti na
novo. Še živalskih sledov ni videti. Kaj bi tudi živali iskale med samim kamenjem? Za
snegom ni slutiti nobene rastlinske rasti, iz beline pogledujejo samo navpične rdečkaste
skale … Če je res, kar se je ohranilo v izročilu, da so na tem griču v davnih časih
pridelovali kiselkasto vino, potem je tisto vino dobivalo svojo barvo naravnost iz skal
Kamnitnika.
Pogled se zdi sprva puščoben. Surovo oblikovana ravnica, kakršno so pustili delavci, je
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prekrita s snegom, obrobljena je s pisano rdečkasto kamnito stopnico, sledi ji druga
ravnica z zapuščeno leseno hiško, ki je še pred kratkim rabila delavcem, za njo se dviga
gola kamnita kopa, posuta z opečno rdečimi in rumenimi madeži konglomeratnih sten
… Noben Ločan ne bi dal za ta pogled niti počenega groša. Prej ja, ko je od tod
prihajalo blagostanje. Zdaj je to samo še ničvredna pušča, ki bo kdaj dočakala boljše
čase, ali pa tudi ne. O Kamnitniku veliko govore, pokažejo ga nikomur ne. Tudi sami se
mu izogibajo na daleč …« (Kajzer, 1978, str. 259–260).
Slika 12: Zasneženi Kamnitnik leta 1905

Spletna galerija, Ivan Grohar, 2009

Slika 13: ”Samosanacija” Kamnitnika, 2009

Mohorič, 2009

Slika 14: Lokacija Kamnitnika v mestu kliče po njegovi ureditvi Slika 15: Plezališče Kamnitnik

Prostorski ureditveni pogoji …, 2009

Mohorič, 2009
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Kljub temu, da predstavljajo kamnolomi moteč dejavnik v prostoru, je nekaj primerov
opuščenih površinskih kopov, ki jih narava počasi sama sanira ali se lahko kažejo kot:
– kulturni spomeniki in turistična zanimivost (npr. kamnolomi okrasnega kamna z
zgodovinsko pomembnostjo – Podpeški kamnolom),
– predmet arheološkega/ paleontološkega raziskovanja (Kuclerjev kamnolom v Lesnem
Brdu),
– ekološko pomembna življenjska okolja (sukcesija lahko pomeni potencialno naravno
stanje okoliškega prostora),
– posebna in redka življenjska okolja (nezanimivi za druge rabe in zato najmanj moteni
ekosistemi v širšem prostoru, oaza pestrega in bogatega življenja),
– varovanje kot naravne dediščine, za kar se zavzemajo predvsem naravoslovci
(Marušič, 1999).
6.3.3. Sanacija kamnoloma Podsmreka po načelu zaprtega kroga snovi

Zaprti krog snovi sem predstavila že v Uvodu v podpoglavju Metodologija. Preden
opišem primer kamnoloma Podsmreka, naj predstavim problem rudarskih in gradbenih
odpadkov, ki se lahko uporabijo za sanacijo kamnoloma.

6.3.3.1.

Rudarski odpadki nekovinskih površinskih kopov

Pri pridobivanju in bogatenju nekovinskih mineralnih surovin nastajajo inertni in
nenevarni začasni rudarski odpadki, ki se najpogosteje uporabljajo za sanacijo
opuščenih delov pridobivalnih prostorov. V nekaterih podjetjih jih oddajo ali prodajo kot
manj kvalitetno mineralno surovino, ki se lahko uporabi za nasipe ali v proizvodnji posameznih izdelkov (Gospodarjenje z odpadki, 2009)
Če izvzamemo proizvodnjo naravnega kamna, ki je glede na ostale nekovinske
mineralne surovine v Sloveniji specifičen, »proizvedejo« slovenski rudniki nekovin
približno 1,9 milijonov ton rudarskih odpadkov na leto. Vrsta rudarskih odpadkov je
odvisna od topografskih in geoloških razmer v pridobivalnem prostoru ter tehnoloških
postopkov pridobivanja in bogatenja. Če upoštevamo celotno proizvodnjo naravnega
kamna, pri pridobivanju in obdelavi naravnega kamna ostane 40 % mineralne surovine,
60 % pa je rudarskih odpadkov (Burger, Šolar, 2007).
Količine rudarskih odpadkov v slovenskih podjetjih, ki se ukvarjajo z nekovinskimi
mineralnimi surovinami, so strokovnjaki vrednotili s pomočjo snovnega toka. »Snovni tok
je kompleksen pristop k razumevanju tega, kaj se dogaja z materialom od trenutka, ko
se ga odkoplje, preko bogatenja, predelave in uporabe, do njegovega končnega
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odlagališča« (Sznopek, Brownu, 1998) .
Slika 16: Posplošen snovni tok pridobivanja nekovinskih mineralnih surovin

Burger, Šolar, 2007

Glede na ekonomsko kategorijo razvrščamo rudarske odpadke v tri skupine:
• odkrivka (sestavljena je iz prsti, humusa in kamnine v krovnini),
• jalovina, ki nastane pri pridobivanju (jalovi vložki so vložki nezaželjenega materiala,
ki se pojavlja v sloju mineralne surovine),
• jalovina, ki nastane pri bogatenju surovine (melj, glina ali drug nezaželjen material,
ki se odstranja).
Največji odstotek odkrivke nastane pri keramični glini, kjer je odkrivka zastopana 100 %.
Sledijo ji opekarska glina in surovine za cementno industrijo. Jalovina, ki nastane pri
bogatenju, je sto-odstotno zastopana pri pridelovanju kalcita, še vedno izrazit pa je njen
delež pri pridobivanju kremenovega peska in proda ter tufa ali pucolana. Pri pridobivanju
roženca od rudarskih odpadkov nastane največji delež jalovine. Ta je izrazita tudi pri
pridelovanju tufa ali pucolana.

42

Prostorski in okoljevarstveni vidiki sanacije kamnolomov v Sloveniji
Grafikon 4: Razmerja med rudarskimi odpadki za različne vrste mineralnih surovin
opekarska glina
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kremenov pesek in prod

odkrivka
jalovina, ki nastane pri
pridobivanju

roženec

jalovina, ki nastane pri
bogatenju

tuf ali pucolan
surovine za cementno
industrijo
kalcit
0% 20% 40% 60% 80% 100
%

Burger, Šolar, 2007

Rudarske odpadke delimo glede na nevarnost, ki jo predstavljajo za okolje in zdravje
ljudi v štiri kategorije:
• inertni odpadki,
• nenevarni odpadki (brez tveganja),
• nevarni odpadki (s tveganjem) in
• mineralne surovine, ki po pridobivanju in predelavi vsebujejo nevarne snovi (npr.
cianid) (Gospodarjenje z odpadki, 2009)
Rudarski odpadki, ki nastajajo pri pridobivanju in bogatenju, pri nas ne predstavljajo
tveganja za okolje ter za zdravje ljudi. Nevarnost bi predstavljala nahajališča, kjer bi se
pojavljalo orudenje s težkimi kovinami ali z radioaktivnimi elementi (Burger, Šolar, 2007).
V kamnolomih apnenca se pojavlja do 3 % odkrivke, do 2 % jalovine, pri predelavi pa
lahko nastane še 1 % jalovine. Preostalo je mineralna surovina, ki gre v prodajo. V
kamnolomih dolomita je potrebno odstraniti do 5 % odkrivke ter do 10 % jalovine. Pri
bogatenju nastane do 4 % jalovine. Če so kamnolomi v bližini kovinskih mineralnih
surovin, se lahko v apnencu in dolomitu pojavljajo žile z galenitom, sfaleritom, piritom in
baritom. Ti nezaželeni minerali, ki jih sestavljajo svinec, fluor, barij, arzen in drugi
elementi, so navadno le v manjših količinah (Burger, Šolar, 2007).
Največji odstotek rudarskih odpadkov (51,5 %) v Sloveniji prispeva tehnični kamen
(dolomit), ki mu sledi naravni kamen, prod in pesek, tehnični kamen apnenec in
kremenov pesek. V kamnolomih tehničnega kamna apnenca in dolomita in v
gramoznicah nastane majhna količina rudarskih odpadkov na enoto, vendar se te
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mineralne surovine pridobivajo v velikih količinah, zato je posledica velika količina
rudarskih odpadkov (78 % vseh rudarskih odpadkov, če ne upoštevamo odpadkov, ki
nastanejo pri naravnem kamnu) (Burger, Šolar, 2007).
Preglednica 4: Vrsta rudarskih odpadkov v Sloveniji in njihova klasifikacija
MINERALNA SUROVINA
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Burger, Šolar, 2007.
Graf ikon 5: Odstotki rudarskih odpadkov, ki jih prispeva posamezna nekovinska mineralna surovina (leto 2005)

Burger, Šolar, 2008.
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Pri pridobivanju in bogatenju tehničnega kamna – apnenca, so izgube le 5 % oz. manj,
saj so apnenci v Sloveniji zelo čisti. Pri pridobivanju tehničnega kamna – dolomita, so
izgube do 12 %, ker so dolomiti predvsem v osrednji Sloveniji in na Dolenjskem precej
pretrti.
Količina rudarskih odpadkov se lahko zmanjša na tri načine (Marc et al., 2005):
• s povečanjem možnosti uporabe rudarskih odpadkov, kot npr. za agregat, za sanacijo
drugih območij rudnika ali za zapolnitev pridobivalnih prostorov po pridobivanju,
• z zmanjšanjem količine rudarskih odpadkov na izvoru, to je z izbiro ustrezne odkopne
metode,
• z obdelavo rudarskih odpadkov znotraj obstoječih postopkov predelave mineralne
surovine, kot npr. njihovo dodajanje kot polnilni material.
Količino rudarskih odpadkov slovenska podjetja zmanjšujejo tudi z novimi metodami
pridobivanja (npr. metoda strojnega pridobivanja dolomita) (Burger, šolar, 2007).
6.3.3.2.

Gradbeni odpadki

Gradbeni odpadki so mešanica materialov, ki nastanejo pri gradbenih delih. Ravnanje z
njimi podrobneje ureja Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
(Uradni list RS, št. 3/03, 41/04 – ZVO-1, 50/04 in 62/04 – popr.). Ta določa obvezna
ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije,
adaptacije, obnove ali odstranitve objekta, tj. za odpadke iz skupine odpadkov s
klasifikacijsko številko 17 iz klasifikacijskega seznama odpadkov (Šarc, 2008).
Grafikon 6: Razmerje med količinami rudarskih, komunalnih in gradbenih odpadkov za leto 2005

rudarski odpadki
komunalni odpadki
gradbeni odpadki

Gospodarjenje z odpadki, 2009.
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Za primerjavo med količinami različnih vrst odpadkov, nastalih leta 2005, naj podam
njihove količine: rudarskih odpadkov je nastalo 2,1 milijonov ton, 0,84 milijonov ton je
nastalo komunalnih odpadkov in 1,07 milijonov ton gradbenih odpadkov (Gospodarjenje
z odpadki, 2009).Količina nastalih gradbenih odpadkov v povprečju narašča. Od leta
2002 do leta 2005 se je količina povečala za več kot trikrat, kar je posledica
popolnejšega poročanja in povečane gradnje različnih objektov in cestne infrastrukture.
V letu 2005 je tako v Sloveniji nastalo 1.072.052 ton gradbenih odpadkov. Po ocenah
strokovnjakov naj bi bila količina gradbenih odpadkov v Sloveniji in drugih državah
Evrope večja, kot jo kaže uradna statistika (Šarc, 2008).
Problem gradbenih odpadkov ni toliko v količini nastalih odpadkov kot v ravnanju z njimi.
Predelati bi bilo možno 90 do 95 % teh odpadkov. V Sloveniji manj kot polovico teh
odpadkov predelamo, medtem ko se ostale količine odlagajo na odlagališčih nenevarnih
odpadkov, končajo kot zasipni material različnih zemeljskih depresij ali kako drugače. V
letu 2005 smo predelali 420.271 t gradbenih odpadkov, ki predstavljajo potencialno
sekundarno gradbeno surovino in s tem posledično zmanjšali potrebo po naravnih virih.
Največji delež gradbenih odpadkov namreč predstavljajo mineralne komponente (več
kot 60 %), potreba po mineralnih gradbenih surovinah v Sloveniji pa je po podatkih
Geološkega zavoda Slovenije okrog 20 milijonov ton letno (Šarc, 2008).
Gradbeni odpadki na komunalnih odlagališčih predstavljajo okrog 25 % vseh odpadkov
in s tem po nepotrebnem prispevajo k hitrejši zapolnitvi odlagališča odpadkov (Snaga,
2008). Z zapolnitvijo opuščenih kamnolomov z gradbenimi odpadki bi torej rešili dva
velika problema: odstranjevanje gradbenih odpadkov in sanacije kamnolomov.
Pri ravnanju z gradbenimi odpadki moramo upoštevati Pravilnik o ravnanju z odpadkih
ter Pravilnih o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, če želimo za sanacijo
uporabiti tudi slednje. Pravilnik o odlaganju odpadkov definira, kateri odpadki so inertni
in se jih sme odlagati v odlagališču za inertne odpadke. To so:
– beton in armiran beton – vlaknati cement,
– silikatni beton – azbestcement,
– porobeton – klinker,
– opečeni zidaki in drugi zidaki – keramične ploščice,
– malta in ometi – peščenec,
– gramoz – naravni kamni,
– pesek – lomljeni naravni minerali,
– asfalt, asfaltni beton, peščeni asfalt – opečni zidaki na sadrni bazi,
– bitumen, bitumenski drobir – štukaturni material,
– bitumenski beton – fajansa,
– steklo – kaminski kamni in šamoti iz gospodinjstev,
– opečeni, betonski in drugi mineralni strešniki (Žibret, Rokavec, 2004).
Gradbeni odpadki ne smejo biti onesnaženi z nevarnimi snovmi in lahko vsebujejo
največ 10 % primesi, kot so les, papir, gips, folije, cevi, armature, izolacije … (Žibret,
Rokavec, 2004).
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Preglednica 5: Skupna količina nastalih gradbenih odpadkov
2002
2003
2003
304.256
625.064
1.436.588
količina
gradbenih
odpadkov (t)
Kazalci okolja, 2009.

2005
1.072.052

2006
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690162
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Grafikon 7: Skupna količina nastalih gradbenih odpadkov

Šarc, 2008.
Preglednica 6: Ravnanje z gradbenimi odpadki
2002
2003
predelani (t)
36062
385887
odstranjeni (t)
208379
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Vir: Kazalci okolja, 2009.

2004
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Grafikon 8: Ravnanje z gradbenimi odpadki

Šarc, 2008.
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Preglednica 7: Struktura nastalih gradbenih odpadkov v letu 2006
2006
zemlja, kamenje, zemeljski izkopi (1705)
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Grafikon 9: Struktura nastalih gradbenih odpadkov v letu 2006
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6.3.3.3.

Sanacija kamnoloma Podsmreka

Kamnolom Podsmreka se nahaja 2,5 km severovzhodno od Višnje Gore. Širše območje
kamnoloma je sestavljeno iz dolomita spodnjega in srednjega dela zgornjega triasa. V
rudarskem projektu (Železnikar, 2002) je predvidena eksploatacija do kote +370,
naklonski kot končnih brežin pa do 50°. Prikaz sanacije po načelu zaprtega kroga
pridobivanja in porabe mineralnih surovin je povzet iz stanja decembra 2002.
Pridobivanje se vrši v etažah. Odkopne izgube znašajo približno 10 %. To je humus,
zaglinjeni humus ter humus z dolomitnimi vključki (Rokavec, 2003). Rudarski projekt
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predvideva konkavno eksploatacijo, to pomeni, da etaže ne sledijo naravnemu poteku
hriba. Poseg v okolje se bo videl tudi po končani ozelenitvi, kar bo zelo opazno iz glavne
prometne žile Ljubljana – Zagreb. Kamnolom Podsmreka bi zato moral v prihodnosti
dobiti ne samo zelen, ampak tudi morfološko skladen videz.
Za zapolnitev nastale konkavne odprtine znotraj območja sanacije bi potrebovali 1,15
milijona m3 materiala, ki bi ga lahko pridobili na različne načine:
- 12.000 m3 od izravnav ob robu današnjega pridobivalnega prostora,
- 15.000 m3 od pridobljenih odkopnih izgub,
- 1.123 milijona m3 inertnih gradbenih odpadkov ter neuporabne karbonatne zemeljske
odkopnine (Žibret, Rokavec, 2004).
Namen takšne sanacije je vrniti okolju čim bolj naravni videz z zelo podobnim
materialom, kot je bil na mestu pred začetkom eksploatacije. To bi dosegli z odlaganjem
inertnih gradbenih odpadkov, ki so v pretežni meri produkti karbonatne surovine. V
kamnolomu bi tem odpadkom dodali tudi material, ki je nastal zaradi odkopnih izgub
(neuporabni vložki v dolomitu). Odstranjeni humus pa bi morali nadomestiti s svežim. Po
dostopnih podatkih (Kazalci okolja, 2009) je nastalo v Sloveniji leta 2006 1.081.542 t
gradbenih odpadkov. Sklepamo lahko, da je dejanskih gradbenih odpadkov še veliko
več. Zapolnjevanje odkopnega prostora kamnoloma Podsmreka z gradbenimi odpadki iz
cele Slovenije bi potekalo 20 – 30 let, kolikor je tudi obdobje eksploatacije kamnoloma
(Žibret, Rokavec, 2004).
Predlagan način zasipa mora potekati v obratnem vrstnem redu kot odkopavanje,
predvideno po rudarskem projektu (Železnikar, 2002). Zasipanje se po predlaganem
načrtu vrši v etažah v korakih po 10 m, začne se z najnižjo. Material je potrebno pred
zasipanjem mehansko obdelati, kar pomeni drobljenje velikih blokov (npr. betona) z
mehaničnim rahljanjem z buldožerjem ali riperjem, hidravličnim bagrom z razbijalnim
kladivom, rezkanje s posebnimi napravami itd. na takšne frakcije, da lahko dosežemo
čim boljšo zbitost. Po odložitvi pa je potrebno tlačenje materiala z vibracijskim valjarjem
ter na koncu ozeleniti tisti zunanji del etaže, ki v prihodnosti ne bo zasut. Ocenjena
potrebna količina humusa za sanacijo celotnega območja je 20.000 m3, ki pa bi ga
potrebovali enakomerno skozi obdobje postopnega zapiranja (Žibret, Rokavec, 2004).
Pred pričetkom obratovanja je potrebno preveriti vodoprepustnost podlage, ki za
odlaganje inertnih odpadkov ne sme presegati 10-7 m/s v debelini najmanj enega metra,
in dolgoročno stabilnost drobljenih in stlačenih gradbenih odpadkov. Pred odprtjem
odlagališča je potrebno tudi preveriti, ali bo
odlagališče povzročalo čezmerne
obremenitve okolja in overiti ekonomsko ustreznost oziroma ceno odlaganja kubičnega
metra gradbenih odpadkov (Žibret, Rokavec, 2004).
Po končani sanaciji bi degradirano območje dobilo prijaznejšo sliko, »pospravili« pa bi
tudi z nakopičenimi gradbenimi odpadki. Dolgoročna stabilnost odloženega materiala bo
zagotovljena z geokemičnimi procesi v samem karbonatnem zasutju s cementacijo zrn,
kar pa je potrebno tudi strokovno potrditi. Cementacija je pogojena s količino humusa na
površini in z vertikalnim odtokom meteorne vode, zato je zelo pomembna čim hitrejša
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ozelenitev saniranih površin. Sanirana površina bo dolgoročno lahko uporabna za lov,
gozdarstvo in ostale namene (Žibret, Rokavec, 2004).
Slika 17: Digitalni model reliefa kamnoloma
Podsmreka, stanje 2002

Slika 18: Pogled na sanirano območje

Šolar, 2004.

Šolar, 2004.

Po končani sanaciji bi degradirano območje dobilo prijaznejšo sliko, »pospravili« pa bi
tudi z nakopičenimi gradbenimi odpadki. Dolgoročna stabilnost odloženega materiala bo
zagotovljena z geokemičnimi procesi v samem karbonatnem zasutju s cementacijo zrn,
kar pa je potrebno tudi strokovno potrditi. Cementacija je pogojena s količino humusa na
površini in z vertikalnim odtokom meteorne vode, zato je zelo pomembna čim hitrejša
ozelenitev saniranih površin. Sanirana površina bo dolgoročno lahko uporabna za lov,
gozdarstvo in ostale namene (Žibret, Rokavec, 2004).
Slika 19 in 20: Kamnolom Podsmreka, maj 2009

Mohorič, 2009

Mohorič, 2009
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7. ZAKONSKI OKVIR ZA PODROČJE SANACIJE
KAMNOLOMOV
Vzroke za današnje stanje na področju izkoriščanja nekovinskih mineralnih surovin v
Sloveniji moramo iskati že desetletja nazaj. Nadzor nad rudniškimi objekti na državni
ravni je bil do sedaj zadovoljiv, nad nekovinskimi mineralnimi surovinami pa je bil
dostikrat pod pomanjkljivim nadzorom občin. Na državnem nivoju se ni vodila evidenca
številčnosti, obsega, ekonomičnosti in upravičenosti teh vrst posegov v prostor.
Uporabniki zemljišč so dovoljenje pogosta dobili brez posebnih strokovnih utemeljitev in
zato ni prav nič presenetljivo, da je tako veliko število površinskih kopov na neustreznih
lokacijah in da nastajajo divji kopi (Ščetinin, 1996).
Leta 1959 je bil v Uradnem listu izdan »Ukaz o rekultivaciji zemljišč, ki so prizadeta z
rudarskimi deli«, toda takrat kamnolomi, gramoznice, glinokopi ter prodišča še niso bili
obravnavani kot rudarski objekti in za njih ni bilo potrebno izdelati načrta za obnovo
prizadetega zemljišča. Šele leta 1975 je z Zakonom o rudarstvu stopila v veljavo
odredba, da morajo izkoriščevalci rudnin že med samo uporabo zemljišča skrbeti za
varstvo okolja, kasneje pa omogočiti ponovno rabo zemljišča. V kakšne namene se bo
zemljišče ponovno uporabilo, naj bi določil upravni organ. Problem se je pojavil pri izdaji
»dovoljenja za izkoriščanje«, saj je bil le – ta lahko izdan, še preden se je določila
končna namembnost obnovljenega površinskega kopa. Poleg tega tudi »Rudarski
projekt za pridobivanje rudnin«, ki ga je moral uporabnik priložiti, ni vseboval obnove
prizadetega zemljišča. »Zakon o urejanju prostora« in »Zakon o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor« iz leta 1987 sta se obnove dotaknila le v okviru opredelitve
prostorskega planiranja pri določanju območij sanacije. Tako je pri večini kamnolomov
proizvodnja potekala brez predhodnih strokovnih analiz ali ustreznih dovoljenj. Dajatve
in prispevki, ki jih je občina zaračunala na m2 izkoriščene površine oziroma m3 izkopane
rudnine, se niso uporabili za obnovo, stroški zanjo pa so naraščali z obsegom
pridobivanja. Namenska sredstva so se prelivala v druge dejavnosti, inšpekcije pa so
imele premalo pristojnosti, da bi bila podjetja primorana izvajati sanacijo (Ščetinin,
1996).
V drugi polovici dvajsetega stoletja se je v družbi močno okrepila zavest o degradaciji
okolja, saj je bilo jasno, da človeštvo za svoj obstoj in napredek preveč obremenjuje
okolje in izkorišča naravne vire hitreje, kot je stopnja njihove regeneracije. Zato so se v
rudarstvu uveljavili okoljski standardi, predpisi in zakoni varstva narave. Pri tem so
okoljske nesreče v rudarstvu pospešile njihovo uveljavitev. Najbolj odmevna primera
nesreč v rudarstvu zaradi porušitve odlagališč jalovine sta bila v Španiji (1998) in
Romuniji (2000). Evropska komisija je ukrepala z izdajo direktive o ravnanju z rudarskimi
odpadki (2006/21/ES) in o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih
dejavnosti. V njej je dvoletni rok za prilagoditev nacionalnih zakonodaj držav članic
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Evropske unije (Burger, Šolar, 2007).
Zakoni in drugi pravni akti države, ki danes urejajo različna področja, povezana z
raziskovanjem, izkoriščanjem in gospodarjenjem z mineralnimi surovinami, so:
• za rudarstvo:
Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04), Energetski zakon (Uradni
list RS, št. 79/99, 8/00, 110/02, 50/03, 51/04), Resolucija o Nacionalnem energetskem
programu (Uradni list RS, št. 57/04); Uredba o določanju plačila za sanacijo posledic
rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00), Uredba o načinu določanja plačila za
rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00, 41/02, 52/03, 64/04), Uredbe o podelitvi
rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje
mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 103/00, 85/01, 99/01, 52/02, 81/02, 39/03,
119/03, 66/04, 84/04) in ostale uredbe;
• za okolje:
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. /32/931/, 41/04), Zakon o
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04), Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02,
110/02, 2/04, 41/04);
• za prostor:
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03), Odlok o
strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04).
Krovni zakon, ki obravnava področje odlaganja odpadkov, je Zakon o varstvu okolja
(Ur.l. RS 32/93), detajlno pa je to področje urejeno s številnimi podzakonskimi akti.
Pravilnik o ravnanju z odpadki določa pogoje in dolžnosti, ki jih morajo izpolnjevati
vsi, ki se ukvarjajo z odpadki. Slednje zakon razvršča v štiri skupine: zbiralci, prevozniki,
predelovalci in odstranjevalci. Sanacija pridobivalnih prostorov s pomočjo gradbenih
odpadkov v tem pravilniku pomeni odstranjevanje odpadkov. Zakon tudi določa, kdo je
pristojen za kontrolo odpadkov in izvajanje tega pravilnika (Žibret, Rokavec, 2004). Za
področje sanacije kamnolomov so najpomembnejši naslednji povzetki členov Pravilnika
o ravnanju z odpadki:
• 9. člen: odpadkov ni potrebno predelovati, če njihovo odstranjevanje manj obremenjuje
okolje kot njihova predelava (emisije v zrak, poraba naravnih virov in energije ter
vsebnost nevarnih snovi),
• 17. člen: naprava ali nov objekt za predelavo ali odstranitev odpadkov mora zadovoljiti
naslednje pogoje: emisije snovi ne smejo prekoračiti mejnih vrednosti, postopki ne
smejo povzročiti čezmernih obremenitev okolja, upoštevati se morajo predpisi ravnanja
z odpadki ter z ostanki odpadkov, zagotovljeni morajo biti ukrepi v primeru
nenadzorovanih dogodkov in zagotovljeni morajo biti okoljevarstveni ukrepi po
prenehanju obratovanja,
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• 27. člen: predelovalec ali odstranjevalec odpadkov mora pridobiti dovoljenje
ministrstva, če pa je povzročitelj on sam, jih lahko predela brez dovoljenja v primeru, da
gre za nenevarne odpadke, se predelava izvaja na kraju nastanka, predeluje le svoje
odpadke in so izpolnjeni vsi okoljevarstveni pogoji,
• 29. člen: določa, kdo je upravičenec za izdajo dovoljenja ministrstva iz 27. člena:
podjetje mora biti registrirano za dejavnost predelovanja ali odstranjevanja odpadkov,
razpolagati mora s potrebnimi objekti in ima namen odpadke odlagati ali predelovati,
• 30. člen: vloga za dovoljenje vsebuje poleg vseh dokazil iz 29. člena tudi načrt
ravnanja z odpadki, ki vsebuje sledeče podatke: vrsta in količina, predvideni postopki
predelave ali odstranjevanja, vrsta in zmogljivosti objektov, način izvajanja monitoringa
obremenjevanja okolja, destinacija odpadkov, ravnanje s preostanki odpadkov po
predelavi, okoljevarstveni ukrepi za preprečitev prekomernega obremenjevanja,
upoštevan mora biti operativni program varstva okolja za področje ravnanja z odpadki.
• 31. člen: če je predelovalec hkrati zbiralec ali prevoznik, mora biti njegovo podjetje
registrirano za dejavnost zbiranja in prevoza odpadkov ter mora imeti dokazila, da
izpolnjuje predpisane tehnične in druge pogoje za zbiranje in prevoz odpadkov,
• 32. člen: potrebno je vodenje evidence za zadnjih 5 let: o vrsti, količini in imetniku
prevzetih odpadkov, o skladiščenih odpadkih, o predelanih ali odstranjenih odpadkih, o
oddanih predelanih odpadkih in o ravnanju s preostanki odpadkov,
• 33. člen: podjetja morajo vsako leto ministrstvu oddajati poročila. Ta člen določa tudi,
kaj mora poročilo vsebovati: naziv, naslov, dejavnost, šifro dejavnosti in matično številko
predelovalca ali odstranjevalca, vrsto in količino odpadkov drugih imetnikov, prevzetih v
preteklem koledarskem letu v Sloveniji ali iz tujine, vrsto in količino začasno skladiščenih
prevzetih odpadkov in vrsto in količino v preteklem koledarskem letu predelanih ali
odstranjenih odpadkov glede na način predelave ali odstranjevanja (Žibret, Rokavec,
2004).
Odpadki, ki niso nevarni in bi bili uporabni kot primeren material za sanacijo
pridobivalnih prostorov, so:
– beton, opeka, ploščice, keramika in strešna opeka, mešanice metona, opeke, ploščic
in keramike, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– zemlja in kamenje, zemeljski izkopi ter tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ne
vsebujejo nevarnih snovi,
– gradbeni materiali na osnovi mavca, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki ne vsebujejo Hg, PCB ter
nevarnih snovi,
– izolirni materiali, ki ne vsebujejo nevarnih snovi ali azbesta (Pravilnik o ravnanju z
odpadki, 2008)
Pravilnik o odlaganju odpadkov definira inertne odpadke kot odpadke, ki se fizikalno-

53

Prostorski in okoljevarstveni vidiki sanacije kamnolomov v Sloveniji

kemijsko ne spreminjajo, ne gorijo in ne vplivajo na druge snovi (npr. voda) na način, da
bi se povečala njihova škodljivost. 3. člen tega pravilnika pa pravi, da določbe tega
pravilnika ne veljajo za:
– vnašanje blata čistilnih naprav ali greznic in mulja iz rečnih strug ali jezer in podobnih
gnojil v tla ali na njih z namenom gnojenja ali izboljševanja kakovosti tal,
– uporabo inertnih odpadkov kot polnilo pri vzpostavitvi novega ali nadomestitvi
prejšnjega stanja ali pri zagotavljanju stabilnosti telesa odlagališča, sanitarnih ukrepov
ali drugih posegov pri rekonstrukciji odlagališč ali pri gradnji,
– odlaganje mulja na obali vodotoka, če je bil izvzet iz njihovega zemljišča in je
nenevaren odpadek po tem pravilniku,
– odlaganje materialov, ki nastajajo pri talnem izkopu pri gradbenih delih,
– odlaganje neonesnažene jalovine ali inertnih odpadkov, ki nastanejo pri raziskovanju,
izkoriščanju, obogatitvi in predelavi ter skladiščenju mineralnih surovin ali pri delu v
površinskih kopih (Žibret, Rokavec, 2004).
Najpomembnejši členi Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih so:
• 2. člen: ta pravilnik velja za odpadke iz skupine odpadkov s klasifikacijsko številko 17.
Določbe tega pravilnika ne veljajo za zemeljski izkop, če se z njim ravna po predpisu, ki
ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov. Če gradbeni odpadki vsebujejo
azbest, je treba upoštevati tudi določbe predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, ki
vsebujejo azbest, in predpisa, ki ureja pogoje, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali
odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah
odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest.
• 14. člen: podjetje lahko začne zbirati odpadke, ko pridobi dovoljenje ministrstva,
določeni so tudi pogoji za pridobitev dovoljenja (podjetje mora biti gospodarska družba
ali samostojni podjetnik, ki je registriran za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza
odpadkov, ima sredstva, opremo, objekte in naprave za opravljanje te dejavnosti ter ima
zagotovljene možnosti ponovne uporabe ali odstranjevanja – odlaganja – gradbenih
odpadkov).
• 15. člen: vlogi za dovoljenje ministrstva mora biti priložen tudi načrt zbiranja odpadkov
• 16. člen: določa, kaj mora načrt zbiranja odpadkov vsebovati.
• 21. člen: določa, kakšne evidence mora voditi zbiralec odpadkov.
• 23. člen: predelavo ali odstranjevanje gradbenih odpadkov lahko izvajajo le osebe, ki
imajo predpisano dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje gradbenih odpadkov po
predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki. Če je predelovalec ali odstranjevalec gradbenih
odpadkov hkrati tudi zbiralec gradbenih odpadkov, se k vlogi za dovoljenje priložijo tudi
dokazila o izpolnjevanju pogojev za zbiranje gradbenih odpadkov po 27. členu
Pravilnika o ravnanju z odpadki.
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• 24. člen: določa, kaj vsebuje načrt o ravnanju z odpadki.
• 25. člen: ministrstvo odobri neposredno odstranjevanje gradbenih odpadkov brez
predhodne predelave, če je iz načrta ravnanja z odpadki razvidno, da za predelavo te
vrste gradbenih odpadkov ne obstajajo tehnične možnosti ali da so stroški ponovne
uporabe nesorazmerno višji od stroškov njihovega odstranjevanja.
• 28. člen: do sprejema operativnega programa varstva okolja na področju ravnanja z
gradbenimi odpadki se mora zagotoviti ponovna uporaba vseh kovinskih gradbenih
odpadkov in sežiganje ali uporaba lesa kot goriva v gradbenih odpadkih (Žibret,
Rokavec, 2004).

8. GEOGRAFSKI PRISPEVEK K PREDLOGU USTREZNE
SANACIJE IZBRANIH KAMNOLOMOV V OBČINI ŠKOFJA
LOKA
8.1.

Geografski opis občine Škofja Loka

8.1.1. Fizičnogeografski opis
2

Občina Škofja Loka meri 146 km in obsega Škofjeloško in Polhograjsko hribovje, ki se
ob sotočju Poljanske in Selške Sore v Škofji Loki odpira proti Sorškemu polju. Središče
občine je v Škofji Loki, ki leži na prehodu ravnega, s prodom nasutega Sorškega polja v
zelo razgiban, kamninsko pester svet Škofjeloškega hribovja. Tu prehajata v ravnino tudi
obe največji dolini, Poljanska in Selška dolina. Večji del ozemlja občine Škofja Loka
pripada Predalpskemu hribovju, le nižina okoli Škofje Loke je sestavni del Ljubljanske
kotline. Zaradi razgibanega reliefa so značilne velike višinske razlike. Pomembnejša
vodotoka v občini sta Poljanska in Selška Sora, ki se v Škofji Loki združita v Soro
(Strategija …, 2005).
Razgiban relief je posledica pestre kamninske sestave s prevlado skrilavih glinavcev in
peščenjakov. Nad temi so apnenci in vložki drugih kamnin, v katerih so številni prelomi
in narivi. V Selški in Poljanski dolini je opazna selektivna erozija, saj so na odpornejših
kamninah nastala strmejša pobočja (dolomit, apnenec), neodporni skrilavi glinavec,
konglomerat in peščenjak pa so eksogene sile močno erodirale in površje uravnale. Zato
so kvartarne terase izrazite na slabo odpornih vododržnih kamninah, kjer je prišlo do
glavne razširitve doline. V apnencu ali dolomitu je nastala zelo globoka in tesna dolina s
skoraj povsem nerazgibanimi pobočji (Šifrer, 1982). Tak primer je opazen v Soteski, kjer
med Praprotnim in Staro Loko priteče Selška Sora na dolomit. Ker je dolomit slabo
odporen proti mehanskemu preperevanju, so na več mestih nastala obsežna erozijska
žarišča (Geografski atlas Slovenije, 1998). Med kamninami Sorškega polja pa je največ
kvartarnih nasutin apneniško-dolomitne sestave, ki je posledica fluvialnega nasipavanja
(Marušič, 1998).
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Slika 21: Zamejitev občine Škofja Loka

Prostorski informacijski sistem, 2009

Slika 22: Reliefne značilnosti občine Škofja Loka

Prostorski informacijski sistem, 2009

Neprepustna podlaga je omogočila gosto vodno mrežo. Odtočni količnik voda je tudi
zaradi neprepustne podlage in nagnjenosti površja velik (70 %). Reke pa imajo
hudourniški značaj. Sorško polje ima največje zaloge podtalnice v Sloveniji, ki pa jo
ogrožajo odplake iz neurejenih gramoznic, kmetijstva, naselij in industrije na robu polja
(Občina Škofja Loka, 2009).
Karta 8: Geološka podlaga občine Škofja Loka

Osnovna geološka karta SFRJ, 1974.
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Prst in rastlinska odeja se prilagajata geološki podlagi: na neprepustnih kamninah, med
katerimi prevladujejo permokarbonske usedline, so kisle rjave prsti. Preraščajo jih
iglavci, od podrastja pa na njih uspeva resje, borovničevje in praproti (Ilešič, 1938;
Slovenija : pokrajine in ljudje, 1999). Velik del občine poraščajo gozdovi, med katerimi
prevladujejo kisloljubni bukovi gozdovi na silikatnih kamninah. Delež gozda v občini se
povečuje na račun zaraščanja kmetijskih zemljišč. Na ravninskem svetu se pojavljajo
ostanki nižinskega gozda. Hrasta je malo, o njem pa priča krajevno ime Hrastnik. Breza
je značilna za višje predele, zlasti na dolomitnem terenu (Ilešič, 1938). Na apnencih in
dolomitih so rjave pokarbonatne prsti in rendzine, ki nudijo ugodne pogoje za rast
bukovega gozda v Soteski. V dnu doline so obrečne prsti, ki so po večini oglejene
(Ilešič, 1938; Slovenija : pokrajine in ljudje, 1999). Najboljša prst je nastala na prodnih
nanosih Sorškega polja in na višjih terasah Sore, kjer njivsko-travniško rabo tal
dopolnjujejo nižinski gozdovi belega gabra in hrasta gradna (Občina Škofja Loka, 2009).
Gozdne združbe se razlikujejo glede na osončenost. Na nižjih prisojnih legah se pojavlja
toploljubni gozd bukve in gabrovca, na osojni strani predalpski gozd bukve in jelke, na
območjih z bolj kislimi prstmi pa kisloljubni gozd bukve, kostanja in hrastov. Osojno stran
Lubnika in Križne gore prerašča smreka in jelka. Sredi 17. stoletja je bil velik del
bukovih gozdov do golega posekan, ker so les uporabljali v plavžu. Na teh površinah so
se zato pojavljali obsežni plazovi. Pred 2. svetovno vojno so zasadili smrekove
monokulture (Slovenija : pokrajine in ljudje, 1999).
Občina Škofja Loka sodi po Ogrinu (1996) v zmernocelinsko podnebje zahodne in južne
Slovenije s povprečnimi oktobrskimi temperaturami višjimi od aprilskih. Povprečne
temperature najhladnejšega meseca v tem podnebnem tipu nihajo med 0 in 3 °C,
najtoplejšega pa med 15 in 20 °C (Ogrin, 1996). Selška dolina je hladnejša od
Poljanske. Prisojna pobočja so zaradi toplotnega obrata spomladi toplejša kot dolinsko
dno (Ilešič, 1938). Izstopa predvsem termalni pas na prisojnih pobočjih med 600 in 800
m nadmorske višine (meteorološka postaja Javorje ima 1 °C višjo povprečno
temperaturo kot je v Žireh). Manj ugodne temperaturne razmere so na vetrovnih
slemenih. Zato imajo Rovte, ki ležijo v isti višini kot Javorje, pol stopinje nižjo povprečno
letno temperaturo, kot Javorje (Slovenija : pokrajine in ljudje, 1999).
Padavinski režim na območju občine Škofja Loka je submediteranski, z glavnim
padavinskim viškom jeseni (novembra) in drugotnim na prehodu pomladi v poletje (junij).
Najmanj padavin je na prehodu zime v pomlad (februar) ter v obeh osrednjih poletnih
mesecih. Dna dolin prejmejo okrog 1600 mm letnih padavin, na višinah okoli 800 m je
padavin že okoli 1800 mm, najbolj namočeni pa so zaradi orografskih učinkov kraji blizu
Bohinjskega grebena, kjer količina padavin preseže 2000 mm (Porezen, Sorica) (Ilešič,
1938). Zaradi izdatnih padavin skoraj ni bojazni pred sušo. Do suše pride včasih le na
najbolj plitvih prsteh na dolomitu. V vseh mesecih v povprečju pade več padavin, kot jih
izhlapi. Visoka namočenost je posledica orografskega dodatka od zahoda in jugozahoda
prihajajočih ciklonalnih padavin (Ogrin, 1996). Na podnebje občine Škofja Loka vpliva
zlasti njena orografska lega na južnem predgorju Alp in bližina Jadranskega morja, ki v
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zračni liniji znaša samo 60 km. Vrhovi nad dolino so prva pregrada nad 1500 m, na
katero naletijo vlažne zračne mase iz jugozahoda (Planina, 1976).

8.1.2. Družbenogeografski opis

Naslednji podatki so večinoma povzeti po Strategiji prostorskega razvoja občine Škofja
Loka, ostali viri pa so sproti navedeni.
Pokrajinska pestrost občine pogojuje tudi poselitev. Občina ima skupaj 63 naselij, ki so
navezana na ugodno lego za poselitev (ravnina Sorškega polja, dolina ob Poljanski in
Selški Sori) in ob glavnih prometnicah. V hribovju pa prevladujeta razpršena poselitev in
manjša naselja (zaselki, samotne kmetije). Na področju poselitve ločimo več tipov
poselitve.
V glavnih dolinah ob Poljanski in Selški Sori prevladujejo gručasta, v Poljanski dolini
deloma razložena naselja, ki so večinoma postavljena ob rob dolin na vršaje stranskih
potokov, izogibajo pa se pogosto poplavljenemu dnu dolin. Gručasta naselja so še na
ugodnih prisojnih legah ter redkih uravnavah. V Škofjeloškem in Polhograjskem hribovju
prevladuje avtohtona razpršena poselitev v obliki samotnih kmetij in manjših zaselkov
ter razložena naselja. Razpršena poselitev je usmerjena na slemena in kope, vmesne
grape in doline pa so skromno poseljene. V splošnem so tudi gručasta naselja majhna.
Okoli mestnega središča Škofje Loke se je oblikovalo obsežno suburbanizirano
območje, ki zajema večinoma dolinski svet ob Poljanski in Selški Sori ter ravninski svet
ob Sori. Območja močne suburbanizacije so tudi na Sorškem polju, kjer se nahajajo
najbolj preobražena naselja. Z novejšim razvojem naselij, ko je običajno ob obstoječi
gruči hiš začela nastajati nova gradnja, je za večino naselij postala značilna razpršena
gradnja, ki je na Sorškem polju privedla do zraščanja sosednjih strnjenih naselij. Zaradi
razpršene gradnje so naselja izgubila svoje tipološke značilnosti; niso več gručasta,
temveč imajo le še gručasto jedro. Postajajo razložena ali obcestna, kar vodi v nadaljnje
širjenje razpršene poselitve. Naselja so postavljena vzdolž zunanjih robov polja,
osrednje polje je ostalo večinoma brez naselij. Značilni so zaščitni pasovi gozda za
varovanje kmetijskih površin in posamezna drevesa v kmetijskem prostoru
Občina Škofja Loka je imela 31. 12. 2007 po popisu prebivalstva 22.507 prebivalcev
(Statistični letopis 2008, 2009). Osrednje naselje in glavno zaposlitveno središče je
občinsko središče Škofja Loka, ki je od Ljubljane oddaljeno le 23 km in je leta 2002
imela 12.264 prebivalcev, kar predstavlja več kot polovico (56 %) vsega prebivalstva
občine. Vsa ostala naselja v občini imajo pod 1000 prebivalcev. Naravno gibanje v
občini Škofja Loka niha, vendar je v primerjavi s slovenskim povprečjem ugodno.
Nasprotno pa je selitveno gibanje prebivalstva negativno, kar je posledica praznjenja
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nekaterih hribovitih naselij.
Največ funkcij ima občinsko središče Škofja Loka, ki je upravno, gospodarsko,
izobraževalno in kulturno središče občine. Mesto Škofja Loka je po strategiji
prostorskega razvoja Slovenije uvrščeno med središča regionalnega pomena, ki se
prednostno razvijajo. Škofja Loka kot regijsko središče zajema še občine Gorenja vas –
Poljane, Železniki in Žiri. Lokalnih središč v občini je malo oziroma so slabo opremljena
tudi zaradi dobre opremljenosti in dobre dostopnosti občinskega središča.
Občina ima v povprečju dobro izobrazbeno strukturo prebivalstva. Zaposlenost
prevladuje v sekundarnih dejavnostih (46 %), sledijo kvartarni sektor (31 %), terciarni
sektor (21 %) in na koncu primarni sektor (2 %). V naselju Škofja Loka se nahaja 2/3
vseh delovnih mest v občini. Občina Škofja Loka je območje z visokim deležem dnevnih
migrantov (6 3% vsega delovno aktivnega prebivalstva). Za Škofjo Loko je značilna
dvojna migracija: precejšnje število ljudi se vozi na delo v Škofjo Loko iz drugih občin,
medtem ko velik del Škofjeločanov odhaja na delo izven občine.
Občinski prostor je v veliki meri hribovit in pokrit z gozdom, sledi nizko gričevnato in
ravninsko območje, kjer se izmenjujeta dve med sabo si nasprotujoči rabi prostora –
obsežna poselitev, ki se širi in najboljša kmetijska zemljišča z možnostjo razvoja
intenzivne kmetijske pridelave. Izrazito največji delež rabe prostora v občini zavzemajo
gozdovi (68,5 %), sledijo jim kmetijska zemljišča (23,8 %) in poselitev (6 %).
Kmetijstvo je vse manj pomembno, vendar se njegova nekdanja pomembnost še vedno
kaže v obliki poselitve, obliki in zgradbi naselij in hiš, razdelitvi zemljišč in drugih
značilnostih naselij.
Mesto Škofja Loka ima dobro razvito družbeno javno infrastrukturo: izobraževalni
zavodi, zavod za šport in številni športni objekti, kulturne ustanove (muzeji, knjižnice,
galerije, gledališče) in društva, omrežje socialnih in zdravstvenih storitev, ki se jo
nadgradi.
Turizem v občini Škofja Loka ni dovolj dobro razvit kljub dobrim turističnim potencialom.
Na območju občine, predvsem v samem mestu Škofja Loka, se nahajajo številni
zanimivi objekti kulturne dediščine. Turistično zelo privlačno je predvsem srednjeveško
mestno jedro Škofje Loke z Loškim gradom. Prenočitvene kapacitete so šibke.
Mreža občinskih cest je dobro razvita in omogoča sorazmerno dobro dostopnost do
vseh naselij. S prometnega vidika je najbolj problematično mesto Škofja Loka, skozi
katerega potekajo vse glavne tranzitne poti, prometna infrastruktura pa temu ni
prilagojena. Občinske ceste so na več odsekih poškodovane. Povezava na avtocestno
omrežje je slaba, saj je gorenjska avtocesta sorazmerno odmaknjena od občine Škofja
Loka, kar predstavlja pomanjkljivost za razvoj gospodarstva. Železniški promet (potniški
in tovorni) je zaradi slabe prilagojenosti potnikom in gospodarstvu slabo razvit. Železnica
poteka po robu občine na Sorškem polju, najbližja postaja je odmaknjena od centra
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Škofje Loke (2 km), povezava z javnim potniškim prometom ni dobra. Potenciali za
tovorni promet kljub neposredni bližini industrije niso izkoriščeni.
Mreža kolesarskih poti in pešpoti je v naseljih slabo razvita. Kolesarsko omrežje se
pojavlja v okviru obstoječega cestnega omrežja zlasti na območju Škofje Loke ter v
naseljih proti Kranju in Ljubljani, vendar ima vmesne prekinitve. V okolici Škofje Loke je
vzpostavljen sistem kolesarskih poti, ki so namenjene rekreaciji. Z vidika javnega
potniškega prometa je v občini Škofja Loka pomemben zlasti javni avtobusni promet.
Javni potniški promet ni učinkovit, zato njegova uporaba upada, saj ponudba ni
prilagojena potrebam potnikov, ni povezav med avtobusnimi in železniško postajo.
V občini je vzpostavljeno ločeno zbiranje odpadkov. Lastno odlagališče komunalnih
odpadkov je zaprto, zato se odpadki odvažajo na odlagališče v občini Logatec.
Velik del kmetijstva je v hribovitem svetu, čeprav je zaradi boljših pogojev intenzivnost
večja na ravninskem Sorškem polju in v okolici Škofje Loke. Osnovna kmetijska
usmeritev škofjeloškega kmetijstva je govedoreja, ki se ji pridružuje še pridelovanje
krompirja, na ravninskem območju (Sorško polje) pa poleg krompirja še koruza in
pšenica (Strategija …, 2005).

8.2. Izkoriščanje mineralnih surovin v občini Škofja Loka
Občina Škofja Loka je leta 2001 pri Inštitutu za rudarstvo, geotehnologijo in okolje –
Consulting (IRGO Consulting), naročila izdelavo strokovne podlage z namenom
ugotovitve vseh aktivnosti s področja rudarstva, ki se izvajajo v mejah občine.
Strokovnjaki so od oktobra 2001 do marca 2002 opravili terenske preiskave in kartiranje
terena na celotnem območju Občine Škofja Loka in registrirali skupaj 51 lokacij
površinskih kopov, ki se med seboj razlikujejo glede velikosti, metode odkopavanja,
vrste mineralne surovine in legalnosti izkoriščanja. V hribovitih predelih so našli 31
kamnolomov, večinoma v geološki podlagi dolomitu ali apnencu. V nižinskih predelih
prevladujejo gramoznice, ki so jih pri kartiranju ugotovili skupaj 19. Od vseh površinskih
kopov sta le dva legalna in obratujeta z vsemi dovoljenji, ostalih 49 površinskih kopov je
nelegalnih »črnih« kopov, ki nimajo dovoljenj za izkoriščanje mineralne surovine (Likar,
2002).
Glede na prostorske, okoljske, tehnično-tehnološke, geološke in stabilnostne razmere bi
bilo po presoji IRGO Consultinga možno legalizirati in usposobiti za nadaljno
obratovanje v skladu z veljavno zakonodajo le dva od vseh registriranih nelegalnih
kamnolomov, vse nelegalne gramoznice pa bi bilo potrebno takoj sanirati.
Skupne količine mineralnih surovin (dolomita, apnenca in gramoza), ki so nelegalno
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odkopane v »črnih« površinskih kopih, znašajo 782.000 m3 materiala v raščenem stanju.
Glede na tržne cene navedenih mineralnih surovin bi to predstavljalo velik ekonomski
zalogaj za občino (Likar, 2002).
Na območju občine se nahaja skupaj 31 kamnolomov. Skoraj v vseh kamnolomih
izstopata dve osnovni kamnini, dolomit in apnenec, ki se razlikujeta po barvi (prevladuje
siv do temno siv) in po granulaciji ter plastovitosti. Kamnini sta srednjetriasne starosti, v
posameznih primerih se starost giblje med zgornjim in spodnjim triasom.
Glede na aktivnost delovanja kamnolomov v občini Škofja Loka je ugotovljeno, da:
- 9 kamnolomov obratuje aktivno, saj se v njih izvaja izkoriščanje mineralne surovine.
Njihova ocenjena skupna površina je 32.750 m2, ocenjena izkopana količina dolomita v
raščenem stanju je 168.000 m3.
- 8 kamnolomov z občasnim delovanjem (izkoriščanje mineralne surovine se v njih
izvaja občasno) ima skupno površino 21.500 m2, izkopana količina dolomita v raščenem
stanju pa 173.000 m3.
- 13 kamnolomov je opuščenih in nesaniranih. V njih se aktivnosti ne izvajajo več.
Njihova ocenjena skupna površina je 13.920 m2, izkopana količina dolomita pa je
264.000 m3 (Likar, 2002).
Grafikon 10: Odstotki kamnolomov v občini Škofja Loka glede na njihovo aktivnost

aktivni
občasno delujoči
opuščeni nesanirani

Likar, 2002.

Samo eden od naštetih kamnolomov obratuje legalno in ima za to urejeno potrebno
dokumentacijo in predpisana dovoljenja (kamnolom SGP Tehnik - Visoko). Ostalih 30
kamnolomov je nelegalnih, kjer nezakonito izvajajo izkoriščanje mineralne surovine. Pri
geodetskih posnetkih površine posameznega nelegalnega »črnega« kamnoloma so
izvedli grobo 3D simulacijo prvotnega stanja terena s trenutnim stanjem, tako da so
lahko določili približne odkopane količine mineralne surovine. Ocenjena površina
nelegalnih »črnih« kamnolomov je 68.170 m2, izkopana količina dolomita v raščenem
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stanju pa 605.000 m3 (Vajovič, 2002).
V nadaljevanju bom podrobneje predstavila izbor različnih kamnolomov v občini Škofja
Loka, ki se med seboj razlikujejo po vrsti kamnine, aktivnosti, legalnosti ali po legi v
dolini ali v hribovitem svetu. Večino podatkov je povzetih po strokovnih podlagah IRGO
Consultinga. Omenjeni kamnolomi so: Kamnolom Sveti Tomaž, Kamnolom Podpulfrca,
Kamnolom Praprotno št. 2 in Kamnolom Visoko (SGP Tehnik).

8.2.1. Kamnolom Sveti Tomaž

Lokacija občasno delujočega kamnoloma dolomita se nahaja 750 m vzhodno od vasice
Sv. Tomaž, neposredno pod vrhom Kovk (k.*599 m). Od Praprotna je oddaljen 1,1 km
južno. Najbližji stanovanjski objekt je domačija Kovkar, ki se nahaja na razdalji 20 m
jugozahodno od kamnoloma, in hiše s cerkvico, ki so oddaljene 750 m zahodno od
kamnoloma. Neposredna lokacija kamnoloma je na osamljenem mestu, zakrita v gozdu
in slabo vidna.
Kamnolom je srednje velikosti in ima naslednje povprečne izmere: dolžina vzdolž
obratne cesti na osnovni plato vključno z deponijo je 55 m, širina osnovnega platoja je v
povprečju 19 m, višina brežine nad osnovnim platojem je med 3 in 5 m, naklon pa α =
65º, širina zgornjega platoja ja cca. 14 m, dolžina 36 m. Povprečna širina kamnoloma je
30 m. Skupna površina s platojema in brežinami je določena geodetsko in znaša 1.964
m2.
Kamnolom predstavlja primer »črnega kamnoloma« z občasno aktivnostjo, brez
potrebne dokumentacije in dovoljenj, z nepravim načinom izkoriščanja.
Na grebenu, ki se vleče od domačije Kovk proti Sori, občasno izkoriščajo siv do temno
siv dolomit zgornjepermske starosti. Dolomit je mikriten, ponekod brečast, s slabo
izraženo plastovitostjo. Lokacijo seka dinarsko usmerjen prelom z do 1 m široko
zdrobljeno cono in spremljajočim sistemom vzporednih razpok. Pojavljajo se še druge
razpoke, zaradi katerih je dolomit precej drobljiv. Zahodno mejo kamnoloma tvori v
smeri sever-jug potekajoči prelom, ki loči dolomit od peščeno skrilavih plasti grödenske
starosti.
Kamnolom občasno obratuje, torej se dela odvzema materiala izvajajo. Je etažno
razdeljen v dva dela z dvema delovnima platojema, z etažo višine cca. 5 m, na kateri se
očitno izvaja strojni izkop z bagerjem ali nakladalcem. Severozahodno od osnovnega
pristopnega platoja se nahaja deponija, verjetno slabšega materiala, ki se nariva v
naravno grapo. Same brežine niso videti nevarne zaradi manjše višine.
Predlog sanacije se nanaša na analizo stanja. Pri inventarizaciji in kategorizaciji
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kamnolomov so se le - ti razdelili v posamezne tipe glede na prioritete. Sanacija se bo
izvedla v tem primeru zato, da se relief in raba tal vrneta v prvotno stanje. Lastništvo
kamnoloma je dvojno – neaktivni del je v lasti enega lastnika, aktivni del pa je v vaški
lasti. Tega izkoriščajo za gradnjo cest in drugih gradbenih objektov. Glede na to, da je
kamnolom eden od divjih kamnolomov in da ima skupno lastništvo kmečke vasi,
predvidevam, da se nihče ne bo trudil za njegovo sanacijo, pač pa bo tekom časa
narava poskrbela za njegovo samosanacijo.
Slika 23: Načrt kamnoloma Sveti Tomaž Slika 24: Geodetska podlaga kamnoloma Sveti Tomaž

Likar, 2002
Likar, 2002
Sliki 25 in 26: Kamnolom Sveti Tomaž, januar 2009

Mohorič, 2009

Mohorič, 2009
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8.2.2. Kamnolom Praprotno št. 2

Lokacija kamnoloma se nahaja ob regionalni cesti Škofja Loka – Železniki, v neposredni
bližini kamnoloma Praprotno št. 1, brez ukrepov za zaščito regionalne ceste. Kamnolom
je oblikovan v vznožju pobočja Križne Gore. Najbližji stanovanjski objekti v vasi
Praprotno so oddaljeni 450 m severozahodno od kamnoloma.
Kamnolom dolomita je aktivni kamnolom. Sestavljen je iz starega dela na severni strani
in novega dela na južni strani. Novi del kamnoloma, ki je ob asfaltni cesti, ima naslednje
povprečne izmere: dolžina ob asfaltni cesti je 87 m, širina osnovnega platoja je 45 m,
višina etaže, ki je izredno strma in ponekod v previsnem stanju, je približno 35 m, naklon
brežine ponekod presega tudi α = 85º, dolžina starega kamnoloma je približno 50 m in
povprečna širina z etažno ravnino in brežino je približno 40 m. Skupna površina
kamnoloma s starim aktivnim delom je 6.160 m2, od tega stari del zajema površino
1.717 m2 in aktivni del 3.788 m2.
Kamnolom predstavlja tipičen primer »črnega kamnoloma« brez
dokumentacije in dovoljenj, z neurejenim in nevarnim načinom izkoriščanja.

potrebne

V novem delu kamnoloma se izkorišča siv in rahlo rožnat dolomit, ki je razpokan. V
zgornjih delih kamnoloma se pojavljajo tudi vložki vijoličnega in rumenega peščenega
melja.
V kamnolomu se izkorišča siv do rahlo rožnat dolomit zgornjetriasne starosti. Na zgornji
etaži se v njem pojavljajo tudi vložki vijoličnega in rumenega peščenega melja. Plasti
vpadajo strmo proti jugovzhodu. Kamnine sekajo številne razpoke, ki so ponekod
zakrasele, odprte in široke. Nekatere od njih imajo vpad v smeri pobočja in brežin, zato
se ob njih oblikujejo klini, ki ogrožajo varno pridobivanje. V kamnolomu potekajo aktivna
dela izkoriščanja, kljub izredno nevarni geometriji in stabilnostnim razmeram v
kamnolomu. Opazni sta dve veliki skali, ki sta se zaradi nepravilnega izkoriščanja v
brežini odlomili in se skotalili v smeri proti regionalni cesti. Ena od skal se je ustavila tik
na robu regionalne ceste, druga pa nekoliko višje. Od tega kamnoloma nedaleč stran,
ob cesti proti Škofji Loki, sta opazna še dva zaseka v dolomitno pobočje. Oba sta precej
stara, zato sta že zarasla.
Objekt deluje kot »črni kamnolom« in je z varnostnega in tehnološkega vidika na
neprimerni lokaciji. Zaradi neurejenosti in neukrepanja ogroža regionalno cesto Škofja
Loka – Železniki. Tudi s krajinskega in vizualnega vidika je na zelo neugodni lokaciji. S
svojim neurejenim izgledom in neizvajanjem sprotne sanacije kazi prijaznost pogledov v
sicer umirjeni pokrajini.
Zaradi lokacije kamnoloma in predvidenih ukrepov predlagam takojšnjo sanacijo
kamnoloma oziroma območja ter dosego vizualne sprejemljivosti v krajini. Glede na
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nevarnost kamnoloma za ljudi in živali zaradi nepravilnega izkopa in zdajšnjih strmih
brežin in glede na to, da kamnolom kvari videz pokrajine, bi bil kamnolom Praprotno
primeren za zasip z gradbenimi in rudarskimi odpadki.

Slika 27: Odlagališče odpadkov in nasutje materiala

Slika 29: Načrt kamnoloma Praprotno št. 2

Mohorič, 2009
Slika 28: Odlagališče odpadkov v neposredni bližini
kamnoloma Praprotno št. 2

Likar, 2002
Mohorič, 2009
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8.2.3. Kamnolom Podpulfrca

Kamnolom se nahaja v predmestju Škofje Loke, tik ob regionalni cesti Škofja Loka –
Gorenja vas. Je srednje velikosti in ima posebno obliko v prostoru, povprečne izmere
so: dolžina je 85 m, širina 55 m, višina brežine nad osnovnim platojem je 30 m, naklon α
= 70º. Prva etaža je široka približno 20 m, prav toliko meri višina brežine nad njo.
Osnovni plato kamnoloma je velik in služi kot skladišče raznih materialov in odpadkov,
njegova velikost pa je 40 m x 35 m. Skupna površina kamnoloma s platoji in brežinami
je približno 4.675 m2.
V levem robu kamnoloma se izkorišča siv in rožnat plastnat apnenec, v desnem delu
kamnoloma pa siv, plastnat dolomit z roženci. Kamnina je zgornjetriasne starosti.
Apnenčeve in dolomitne plasti ločuje prelom. Kamnina je kompaktna, ločuje se po
lapornih vložkih.
Kamnolom ima večji osnovni plato, eno medetažno ravnino in razmeroma visoki in strmi
etažni brežini. Kamnolom po zaključku del ni načrtno saniran, je pa deloma že naravno
poraščen. Brežine v kamnolomu so videti stabilne. Ni videti večjih znakov naravnega
krušenja. Čela brežin so zaradi nagubanih dolomitnih skladov geološko zanimiva. Na
območju osnovnega platoja so postavljeni skladiščni objekti, ostale površine platoja so
tudi izkoriščene za deponiranje različnih vrst gradbenega materiala, zemljin in
gradbenega kamna. Pristop v kamnolom je onemogočen z ograjo in kovinskimi vrati.
Dostop do kamnoloma je možen po asfaltni regionalni cesti Škofja Loka – Gorenja vas
in krajšem priključku.
Sliki 30 in 31: Kamnolom Podpulfrca, januar 2009

Mohorič, 2009

Mohorič, 2009

Glede na obstoječe stanje kamnoloma, razmeroma dobro stabilnost brežin, naravno
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poraščenost in delno zavarovanje kamnoloma se ne predvidevajo nobeni posebni
ukrepi. Smotrno bi bilo zavarovati pristop do zgornjih strmih robov brežin ali vsaj
postaviti opozorilne table, da obstaja nevarnost padca v globino.
Z opustitvijo kamnoloma so se rudarske aktivnosti v tem delu površine (0,675 ha)
končale in ni več možnosti za aktiviranje kamnoloma ali nadaljevanje aktivnosti izkopa
apnenca in dolomita. Za izvedbo predvidenih ukrepov ni potrebno izdelovati posebne
strokovne dokumentacije.

8.2.4. Kamnolom Visoko (SGP Tehnik)

Lokacija aktivnega kamnoloma sivega dolomita in apnenca se nahaja na območju
Visokega pri Poljanah v bližini Tavčarjevega dvorca. Kamnolomom je dostopen po
asfaltni cesti iz Škofje Loke proti Poljanam do odcepa za Tavčarjev dvorec in od tu
naprej v smeri Bukovega vrha do kamnoloma oz. osnovnega platoja, ki je neposredno
ob makadamski cesti na koti + 450 m. V neposredni bližini kamnoloma ni večjih
stanovanjskih objektov, najbližje hiše so na oddaljenosti 500 m zračne linije. Vsi
stanovanjski oziroma gospodarski objekti so reliefno povsem zakriti, ker se kamnolom
nahaja v Krniški grapi.
Kamnolom je oddaljen 650 m zračne linije jugozahodno od Tavčarjevega dvorca, 1,93
km vzhodno od Poljan in 9,1 km zračne linije jugozahodno od centra Škofja Loke.
Kamnolom je kompleksen večji objekt in ima trenutno naslednje izmere: dolžina ob
lokalni cesti vzdolž Krniške grape je 400 m, širina osnovnega platoja je v povprečju 3,5
m, višina brežin je približno 25 m, naklon ponekod še večji, α = 75°, širina etažnih ravnin
cca. 15 m in površina kamnoloma 5.300 m2.
V kamnolomu se izkorišča siv, debeloplastnat dolomit z vložki lapornega dolomita
oziroma apnenca z lapornimi polami. V spodnjem (severnem) delu se pridobiva siv,
debeloplastnat dolomit, v katerem se v srednjem delu začnejo pojavljati vložki lapornega
dolomita, dolomit postaja temno siv in postopoma prehaja v apnenec z lapornimi polami.
Dolomit je srednjetriasne starosti, apnenec z lapornimi polami je že spodnjetriasne
starosti. Plasti vpadajo položno proti severu do severovzhodu.
Od vseh ugotovljenih in obravnavanih kamnolomov na območju občine Škofja Loka,
edino kamnolom Visoko (SGP Tehnik) deluje v skladu z veljavno zakonodajo. Družba
Tehnik-Škofja Loka ima za obstoječi del kamnoloma urejeno strokovno dokumentacijo in
potrebna dovoljenja oz. soglasja za legalno izvajanje del in izkoriščanje mineralne
surovine. Kamnolom ima potrjene geološke zaloge dolomita in apnenca na območju
pridobivalnega prostora in raziskane zaloge na širšem raziskovalnem prostoru, ki mu
zagotavljajo dolgoročno perspektivo. Tehnologija pridobivanja je kombinirana, tako da
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se mehkejše plasti koplje direktno s hidravličnim bagrom z udarnim kladivom,
geomehansko trša območja pa še minirajo. Površine, na katerih je končano
izkoriščanje, so izravnane in tehnično sanirane, deloma tudi rekultivirane.
Kamnolom je formiran z etažno geometrijo oziroma sistemom etažnih ravnin s pričetkom
na osnovnem platoju na k. +450 m, I. etaži na k. + 475 m in drugi etaži na k. + 500 m.
Zgornji rob kamnoloma je na koti k. +515 m. Dostop na etažne ravnine je urejen z
obratnimi cestami za kamionski prevoz. Brežine kamnoloma so v povprečju visoke 25 m,
ponekod tudi več (južni del, ki je tudi nevaren). Višina etažnih brežin v severnem delu
kamnoloma je previsoka in bi jo bilo potrebno projektno rešiti in kasneje v naravi
prilagoditi geomehanskim in stabilnostnim razmeram hribine v kamnolomu.
Na osnovnem platoju kamnoloma je organizirana primarna predelava materiala s
sejanjem tako, da je material ločen po granulaciji in kvaliteti. V južnem delu kamnoloma
pod nevarno brežino so formirane deponije različnih granulacij materiala. Na osrednjem
delu platoja je vratarnica in prostor za tehnično osebje kamnoloma. Južneje od
vratarnice je še prostor za predelavo in objekt v gradnji.
Glede na obstoječe stanje kamnoloma predlagam sanacijo nevarne brežine na
severnem delu, zavarovanje osnovnega platoja s postavitvijo ograje ob cesti, ki bo
onemogočala nekontroliran pristop v območje platoja, in predelovalnih objektov in
zavarovanje zgornjih brežin kamnoloma z ograjo, ki bo preprečevala padec ljudi ali
živali.
Glede na tehnično-tehnološke podatke z namenom preprečitve nelegalnega izkoriščanja
mineralne surovine na drugih lokacijah na območju občine Škofja Loka bi bilo smotrno,
da se obravnavani kamnolom obdrži kot legalni rudarski površinski kop z možnostjo
nadaljnega pridobivanja in predelave dolomita in apnenca za potrebe občine Škofja
Loka.
Za dolgoročno in nemoteno zagotavljanje navedene mineralne surovine bi bilo potrebno
omogočiti razširitev kamnoloma, generalno v smeri vzhoda proti vrhu Špilj in deloma v
severno oziroma južno smer na skupni površini cca. 7 do 8 ha, kar bi zagotavljalo
zadostne količine mineralne surovine za potrebe na območju občine Škofja Loka.
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Slika 32: Kamnolom Visoko
Slika 33: Kamnolom Visoko

Mohorič, 2009
Mohorič, 2009
Slika 34: Načrt širitve kamnoloma Visoko

Likar, 2002
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8.3. Kamnolomi v prostorskih aktih občine Škofja Loka
37. člen Strategije prostorskega razvoja občine Škofja Loka (Strategije) se nanaša na
pridobivanje mineralnih surovin iz kamnolomov v občini. Med cilji Strategije je omenjeno
sonaravno gospodarjenje z naravnimi viri (Strategija …, 2005).
Za potrebe po mineralnih surovinah so planirana območja za pridobivanje (LN) –
eksploatacijo. Občina bo pridobivanje kamenih agregatov usmerjala predvsem na
obstoječa območja, kjer je to smiselna rešitev. Novih območij za izkoriščanje mineralnih
surovin se ne načrtuje. Hkrati z izkoriščanjem mineralnih surovin se bodo eksploatirana
območja sanirala v prvotno rabo, oziroma v rabo zemljišča, ki obdaja posamezno
območje eksploatiranih površin (gozd, kmetijske površine). Kjer se v zasipnem materialu
opuščenega dela odprtega kopa nahajajo nevarni odpadki, bo izvedena sanacija odstranitev vseh odpadkov, ki bi predstavljali nevarne snovi in njihova premestitev na
ustrezne deponije. Nelegalni in opuščeni kopi, kjer eksploatacija ni več možna, se bodo
sanirali. Tako bo zagotovljena varnost prostora za ljudi in živali ter sanacija pokrajinskih
kvalitet prostora. Usmeritve za območja potencialnih naravnih in drugih nesreč so
opisane v 46. členu Strategije. To so območja, ki so ogrožena tudi zaradi plazov, erozije
in podorov, kar predstavlja nevarnost tudi v kamnolomih. Na teh območjih je potrebno
zagotoviti varne življenjske razmere s sanacijo žarišč naravnih procesov in omejevanjem
razvoja sorazmerno glede na izrazitost in pogostost naravnih procesov, ki lahko
ogrožajo človekovo življenje ali njegove materialne dobrine. Med ukrepi za
zmanjševanje tveganja na območjih potencialnih nesreč je tudi nadzor aktivnosti, ki
lahko povzročijo naravne in druge nesreče.
V Prostorskem planu občine Škofja Loka do leta 2020 (2009) se za večino območij
nadzemnega pridobivalnega prostora območij mineralnih surovin predvideva lokacijski
načrt sanacije v gozd. Na primeru kamnoloma Sveti Tomaž je ta raba smiselna, saj
kamnolom iz vzhodne, severne in južne smeri obdaja gozd, zahodno stran kamnoloma
pa so v zadnjih letih preuredili v kmetijske površine (Na Sliki 35 je območje okrog
kamnoloma namenjeno rabi tal – gozdu, ker podatki še niso ažurirani). Zaradi vaškega
lastništva dela kamnoloma se verjetno ne bo nihče ukvarjal s sanacijo kamnoloma po
opustitvi izkoriščanja, ampak bo le ta prepuščena naravi.
Kamnolom Praprotno št. 2 obdaja gozd in regionalna cesta, na drugi strani ceste so
kmetijske površine. Zanj je predvidena sanacija v gozdne površine.
Slike 35 – 38 so izseki iz Prostorskega plana občine Škofja Loka. Legenda je v Prilogi 2.
Izseki so v istem merilu in nam prikažejo očitno razliko v obsegu legalnega kamnoloma
v primerjavi z nelegalnimi.
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Slika 35: Kamnolom Sveti Tomaž

PISO, 2009

Slika 36: Kamnolom št. 2

PISO, 2009

Kamnolom Podpulfrca leži na obrobju mesta Škofja Loka in predstavlja oviro pri združitvi
površin, namenjenih stanovanjem, ki se severovzhodno od kamnoloma nadaljujejo proti
mestu, jugozahodno od njega pa proti Poljanski dolini. V prostorskem planu občine je
kamnolom namenjen sanaciji in opvrnitvi v gozd. Glede na bližino stanovanjskih naselij
pa bi lahko predlagali tudi možnost spremembe zemljišča v stanovanjso rabo.
Kamnolom Visoko leži sredi gozda. Njegova sanacija se bo urejala z Lokacijskim
načrtom.
Slika 37: Kamnolom Podpulfrca

Slika 38: Kamnolom Visoko

PISO, 2009

PISO, 2009
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9. SKLEP
Prostorski poseg v obliki kamnoloma povzroči v pokrajini poleg pozitivnih gospodarskih
koristi tudi vizualne spremembe okolja, saj zavzema določen odstotek rabe tal in
degradira prostor. Regionalno ne predstavlja večjih obremenitev okolja, vendar uživa
nizko stopnjo družbene sprejemljivosti.
Glede na geološko zgradbo Slovenije se večina kamnolomov nahaja v dolomitu in
apnencu, ki sta nepogrešljivi kamnini za razvoj gradbeništva in industrije. Zaradi
obsežne infrastrukturne gradnje se predvideva naraščanje porabe nekovinskih
mineralnih surovin v prihodnosti.
Za razliko od lokacij ekonomsko izkoristljivih energetskih in kovinskih mineralnih surovin,
ki so vedno vezane na geološke danosti ter jih ne moremo premeščati na družbeno bolj
zaželjene lokacije, lahko lokacije surovin za gradbeništvo delno prilagodimo okoljskim in
družbenim zahtevam. Zato bi bilo koristno, da se poveča odstotek raziskovalnih
prostorov kamnolomov v Sloveniji, ki zaradi visoke cene zemljišč za raziskovanje in
izkoriščanje trenutno šteje le 3,5 % vseh prostorov izkoriščanja. S tem bi se v prihodnje
lahko načrtno ugotovile primerne lokacije za izkoriščanje in bi se med njimi izbrale samo
najbolj primerne s prostorskega, ekonomskega in okoljevarstvenega vidika.
Veliko število kamnolomov prevladuje zlasti v naslednjih statističnih regijah: Gorenjska,
Savinjska, Osrednjeslovenska, Spodnjeposavska in Jugovzhodna Slovenija. Gorenjska
statistična regija je tipični primer številnih manjših kamnolomov z majhno proizvodnjo in
zalogami.
Odkar se vodi Baza nahajališč nekovinskih mineralnih surovin, ima država nadzor nad
izkoriščanjem mineralnih surovin v vseh legalnih kamnolomih, ki morajo imeti izdelan
tudi načrt sanacije po končanem izkoriščanju. Na žalost pa je večina kamnolomov
nelegalnih, majhnih in že opuščenih, za katere sanacijo nihče ne prevzema
odgovornosti kljub temu, da povzročajo vsaj tako velike negativne vplive v okolju kot
legalni kamnolomi. Glede na to, da evidentacija nelegalnih kamnolomov v Sloveniji
poteka že od leta 1992 in da še vedno ni evidentiranih vseh kamnolomov, se lahko
pričakuje, da v kratkem še ne bo vzpostavljenega nadzora nad njimi, zato tudi njihova
sanacija ne bo realizirana. Kljub temu je bil narejen korak naprej junija 2008 s sprejetimi
spremembami in dopolnitvami zakona o rudarstvu, ki uvaja ekološki sklad za sanacijo
posledic rudarskih del ter kazni za nelegalno izkoriščanje surovin.
Sanacije kamnolomov se med seboj razlikujejo in so zelo specifične, odvisne od
značilnosti vsakega kamnoloma posebej. Tudi »samosanacija« kot oblika sanacije ni
vedno izključena kot najboljša možnost, pogosto pa je to najverjetnejša oblika sanacije
nelegalnih kamnolomov, ki pa lahko traja več kot stoletje.
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Kamnolom Calcit je vzoren primer sprotne sanacije, kjer s pomočjo tehnične in biološke
sanacije ponovno ozelenjujejo že izrabljene brežine, istočasno pa poteka izkoriščanje
surovine na drugih brežinah.
Pri kamnolomu Podsmreka, ki ima drugačno lego in drug način izkoriščanja kamnine,
bodo po načelu zaprtega kroga snovi v naravi za sanacijo uporabili gradbene in
rudarske odpadke in s tem okolju dvakrat koristili: povrnili bodo spremenjeno obliko
reliefa v stanje podobno prvotnemu in razbremenili komunalna odlagališča odpadkov.
Tudi v občini Škofja Loka bo potrebno sanirati večino kamnolomov. Edini legalni
kamnolom Visoko bi bilo lahko ustrezno razširili, ostale manjše pa dokončno zaprli in
sanirali. Tako bi zelo izboljšali okoljsko in krajinsko sliko občine. Kamnolom Kamnitnik bi
bilo potrebno urediti v rekreacijski park, saj leži na primerni lokaciji za lokalno plezališče,
strelišče ter sprehajalne poti. Kamnolom Sveti Tomaž bi se moral sanirati v gozd, vendar
bo zaradi vaškega lastništva najverjetneje prepuščen »samosanaciji«. Kamnolom
Podpulfrca bi lahko služil kot podaljšek stanovanjske rabe predmestje Škofja Loka,
vendar je zaenkrat v prostorskem aktu občine načrtovan kot Območje nadzemnega
izkoriščanja mineralne surovine, namenjen za novo rabo tal – gozdne površine.
Območje kamnoloma Praprotno bi bilo že zaradi zagotavljanja varnosti potrebno sanirati
v okoliško rabo – gozd.
Hipotezo, ki sem jo zastavila na začetku, lahko potrdim. Kamnolomi predstavljajo očitne
»rane v prostoru«, ki jih je mogoče in tudi potrebno pozdraviti. Ohranjena narava,
kulturna dediščina in prepoznavna krajina so namreč primerjalna prednost Slovenije, saj
pomenijo »nadstandard«, vrednoto in nudijo mir, sprostitev, doživljanje neokrnjene
narave in številne aktivnosti kot so sprehajanje, plezanje, fotografiranje … Od nas se
zahteva tolikšen del družbene odgovornosti, da bomo tudi s pomočjo sanacij
kamnolomov dosegli in ohranili kvalitetno bivalno okolje za nas, za turiste in za naše
potomce.
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10. SUMMARY
Quarry as a space intervention causes visual changes of the environment besides the
positive economic impacts. It is also considered to be a part of the land use which could
lead towards degradation of the environment. It does not represent such a remarkable
regional burdening of the environment. However, it has a low degree of social
acceptance.
Regarding the geological construction of Slovenia, most of the quarries lie in dolomite
and limestone. These rocks are a necessary part of the construction and building
material of industry development. There is an expected increase of the non-metal
mineral resources in following years due to the trend of extensive infrastructure
construction in Slovenia.
Locations of energetic and metal mineral resources depend strictly on the geological
base, but non-metal mineral resources for the construction could be adjustable to the
environment and social demands. That is why it would be beneficial to enlarge the
percentage of the research fields in quarries, which is nowadays very low, just 3,5 % of
all exploitation areas. That could be the way to find out the most suitable locations for
exploitation from the spatial, economical and environmental protection point of view.
The Slovenian statistical regions with most quarries are: the Gorenjska, the Savinjska,
the Osrednjeslovenska, the Spodnjeposavska statistical region and the statistical region
of the Jugovzhodna Slovenia. The Gorenjska is an example of the region with lots of
small quarries which also have small production and reserves.
Since The Base of non-metal mineral resources locations was established, our state has
had the control over exploitation of the mineral resources in all legal quarries. It is also
obligatory to have a sanitation plan for these. Unfortunately, most of the quarries are
illegal, they are small and abandoned. Nobody is responsible for their sanitation despite
they cause at least as many negative impacts on the environment as the legal ones. The
evidentation of the illegal quarries in Slovenia has been run since 1992, but not all the
quarries have been evidented. We can expect that the control over illegal quarries will
not soon be realized and neither their sanitation will be. Some positive changes were
made in 2008 when some changes and supplements in the mining law were accepted.
There was an Ecological fund established. It deals with the sanitation of the
consequences of mining and with the economic sanctions for the illegal exploitation of
the resources.
Sanitations of the quarries differ from each other and are very specific, they depend on
the charasterictics of the quarries. Also the »self-sanitation« is not always excluded as
the best possibility and usually this is the most common way of sanitation of illegal
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quarries, but it can last more than one century.
The quarry Calcit is a good example of the simultaneous sanitation. With the help of the
tehnical and biological sanitation the slopes above have been recultivated at the same
time as the slopes below have been exploited.
In the case of the quarry Podsmreka, the principle of the closed circulation of the
material in nature is practised and so constructional and minal waste will be used for the
sanitation. It will make double benefit for the environment: the relief changes will not be
so obvious (the relief will be similar to the original one) and also less waste will be
produced for the municipal landfills.
In the municipality of Škofja Loka there is a great need to sanitate most of the quarries.
One and only legal quarry called Visoko needs to be enlarged but other smaller ones
should be finally closed and sanitated. That would make the landscape of the
municipality much more pleasant. The quarry Kamnitnik should be rearranged into the
recreational park, because it lies on the appropriate location for the local climbing wall,
shooting range and walking area. The quarry of Sveti Tomaž should be sanitated into
the forest, but probably it will be »self-sanitated« because of the common village
ownership. The quarry of Podpulfrca could be a residential suburban place of Škofja
Loka, but in the municipal plan it is supposed to be a forestation. The area of quarry
Praprotno should be sanitated back into the use of forest to guarantee the inhabitants'
safety.
The hypothesis from the Intruduction (Uvod) can be confirmed. The quarries are very
noticeable »wounds in the landscape«, but they could be cured and in Slovenia, they
need to be cured. The well-preserved nature is an advantage of Slovenia and it also
means the »superior standard« and a great value. It is expected to be the social
responsibility of the inhabitants of Slovenia to reach and keep a quality environment for
us, for tourists and for future generations.
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6. obmoèja varstva pred hrupom
III. stopnja varstva pred hrupom ob prometnicah

7. obmoèja za rekreacijo prekrivajoèa raba
rekreacija
smuèièe

B. na obmoèjih gospodarske infrastrukture
6. obmoèja prometne infrastrukture
ID

obmoèja dravnih cest

zeleni pas
camping

obmoèja lokalnih cest
obmoèja lokalnih cest - planirane
IP
IZt
IZp

obmoèje obèine kofja Loka
urbanistièna zasnova kofja Loka

obmoèja prometnih povrin izven vozièa
obmoèja eleznikih prog
obmoèja eleznikih postaj

8. obmoèja energetske infrastrukture
EE
EP
DV......kV

P

obmoèja za oskrbo z elektrièno energijo
obmoèja za oskrbo s plinom
daljnovodi
plinovodi

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROSTORSKIH SESTAVIN
DOLGOROÈNEGA PLANA OBÈINE KOFJA LOKA
za obdobje 1986 - 2000 in
SREDNJEROÈNEGA DRUBENEGA PLANA
OBÈINE KOFJA LOKA
za obdobje 1986 - 1990

Uradni list RS, t. 103, 23. september 2004

