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POVRŠINSKI KOPI OBČINE LOGATEC
IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je predstavitev nelegalnih površinskih kopov na primeru občine
Logatec. Tekom diplomske naloge se ugotavlja razširjenost nelegalnih površinskih kopov v
občini, razišče se vplive in posledice izkoriščanja teh kopov na okolje in kako je ta
problematika urejena z zakonodajo Republike Slovenije. Metodologija diplomskega dela
temelji na modelu DPSIR Evropske agencije za okolje (D-gonilna sila, P-obremenitve, Sstanje, I-vplivi in R-odzivi). Gonilno silo v diplomskem delu predstavlja površinski kop,
obremenitve so človeško delo z vso pripadajočo tehnologijo, infrastrukturo in razstrelivom ter
posledično nastale emisije. Stanje okolja predstavljajo imisije v zraku, vodi in prsti, hrup,
vibracije ter pridobljeni material in odpadki. Vplive predstavljajo spremembe sestavin okolja
nastale zaradi površinskih kopov. Odzive pa predstavljajo zakonodaja Republike Slovenije in
sanacija površinskih kopov. Cilj diplomskega dela je ugotvitev velikosti vplivov (negativnih
in pozitivnih) posameznega površinskega kopa na okolje. Z vrednotenjem vplivov je
dokazano, da večina kopov predstavlja velik negativen vpliv na okolje, v katerem se nahaja.
Ključne besede: varstvo okolja, naravni viri, površinski kop, DPSIR, občina Logatec

OPEN MINES IN THE LOGATEC COMMUNE
ABSTRACT
The purpose of diploma is to present problem of exsitence of ilegal open mines in Logatec
commune. Diploma refers to determinate a range of ilegale open mines in the commune, to
determinate impacts and consequences of open mining on environment and also to present
how Slovenian legeslation solves problems of ilegal mining. Methodology used in diploma is
DPSIR framework (D-driving fource, P-pressures, S-state, I-impacts and R-responses)
adopted by the European Environment Agency. In diploma driving fource si open mine.
Pressures are human labour, tehnology, infrastructure and explosive with consecutive
emissions which are resoult of open mining. State of envronment are represented by imissions
of air, water and soil, by noise and vibration of the gorund and by the output of materials and
waste. Impacts are represented by changes of environmental components which are resoult of
open mining. Responses are Slovenian legeslation and sanitation of open mines. The purpose
of diploma is to asses a span of negative and positive impacts of individual open mine on
environment. With impacts evaluation is proven that most of the open mines have greate
negative impacts on environment in which they appear.
Key words: environmental protection, natural resources, open mine, DPSIR, Logatec
commune

Polona Ferjančič |

4

POVRŠINSKI KOPI OBČINE LOGATEC

[Pick the date]

KAZALO
UVOD ........................................................................................................................................ 7
1.

UVOD ................................................................................................................................ 7
1.1. NAMEN IN CILJI ........................................................................................................... 7
1.1.1.
Hipoteza ............................................................................................................. 8
1.2. METODE DELA ............................................................................................................. 8
1.3. PREGLED VIROV IN LITERATURE ................................................................................ 10

RAZPRAVA IN REZULTATI ................................................................................................ 13
2.

POVRŠINSKO ODKOPAVANJE .................................................................................. 13
2.1. ZAKONSKA IZHODIŠČA .............................................................................................. 13
2.1.1.
Nelegalno izkoriščanje ..................................................................................... 18
2.2. NA SPLOŠNO O POVRŠINSKIH KOPIH ........................................................................... 18
2.3. DELOVANJE POVRŠINSKEGA KOPA............................................................................. 20
2.3.1.
Jalovina oziroma odpadni material................................................................... 21
2.3.2.
Izgradnja površinskega kopa ............................................................................ 22
2.3.3.
Odkopavanje ..................................................................................................... 23
2.3.3.1.
Miniranje .................................................................................................. 23
2.3.3.2.
Proizvodnja blokov ................................................................................... 23
2.3.3.3.
Strojno pridobivanje ................................................................................. 23
2.3.4.
Mehanizacija .................................................................................................... 24
2.3.5.
Sanacija površinskega kopa.............................................................................. 24
2.3.6.
Pridobljeni material in njegova uporabnost ..................................................... 26

3.

VPLIVI NA OKOLJE IZ VIDIKA POVRŠINSKEGA KOPA ....................................... 27
3.1. RELIEF ....................................................................................................................... 28
3.1.1.
Vplivi površinskega kopa na relief ................................................................... 28
3.1.2.
Fizičnogeografski kazalci, ki povečajo ranljivost reliefa ................................. 30
3.1.3.
Vibracije ........................................................................................................... 31
3.2. ZRAK ......................................................................................................................... 32
3.2.1.
Vplivi površinskega kopa na zrak .................................................................... 32
3.2.2.
Fizičnogeografski kazalci, ki povečjo ranljivost zraka .................................... 33
3.2.3.
Hrup .................................................................................................................. 33
3.3. VODA ........................................................................................................................ 34
3.3.1.
Vplivi površinskega kopa na vode ................................................................... 34
3.3.2.
Fizičnogeografski kazalci, ki povečajo ranljivost voda ................................... 36
3.4. PRST .......................................................................................................................... 36
3.4.1.
Vplivi površinskega kopa na prst ..................................................................... 36
3.4.2.
Fizičnogeografski kazalci, ki povečajo ranljivost prsti .................................... 38
3.5. ŢIVA NARAVA............................................................................................................ 40
3.5.1.
Vplivi površinskega kopa na habitatne tipe ..................................................... 40
3.5.1.1.
Podzemeljski habitatni tip ........................................................................ 40
3.5.1.2.
Gozdni habitatni tip .................................................................................. 41
3.5.1.3.
Grmovniški in travniški habitatni tip ....................................................... 41
3.5.1.4.
Prstni habitatni tip ................................................................................... 42

4.

GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE LOGATEC ................................................ 43
4.1. GEOLOŠKI PREGLED .................................................................................................. 45
4.1.1.
Stratigrafski opis .............................................................................................. 45
4.1.2.
Tektonika .......................................................................................................... 46
4.1.3.
Relief ................................................................................................................ 48

Polona Ferjančič |

5

POVRŠINSKI KOPI OBČINE LOGATEC

[Pick the date]

4.2. PODNEBNE RAZMERE ................................................................................................. 49
4.2.1.
Temperature ..................................................................................................... 49
4.2.2.
Padavine ........................................................................................................... 50
4.2.3.
Onesnaţenost zraka .......................................................................................... 50
4.3. HIDROGEOGRAFSKI PREGLED .................................................................................... 51
4.3.1.
Površinska rečna mreţa .................................................................................... 51
4.3.2.
Podzemeljska voda ........................................................................................... 52
4.4. PEDOGEOGRAFSKI PREGLED ...................................................................................... 54
4.5. BIOGEOGRAFSKI PREGLED ......................................................................................... 54
4.5.1.
Natura 2000 ...................................................................................................... 56
5.

POVRŠINSKI KOPI V OBČINI LOGATEC .................................................................. 58
5.1. OPIS LOKACIJ POVRŠINSKIH KOPOV ........................................................................... 58
5.1.1.
Peskokop Smolovec ......................................................................................... 58
5.1.2.
Površinski kopi LOGATEC ............................................................................. 58
5.1.3.
Površinski kopi HOTEDRŠICA....................................................................... 60
5.1.4.
Površinski kopi MEDVEDJE BRDO ............................................................... 62
5.1.1.
Površinski kopi PETKOVEC ........................................................................... 66
5.1.2.
Površinski kopi ROVTE................................................................................... 67
5.1.1.
Površinski kopi ŢIBRŠE .................................................................................. 72
5.2. OCENA VPLIVOV POVRŠINSKIH KOPOV NA OKOLJE .................................................... 76
5.2.1.
Ocena vplivov na okolje površinskih kopov LOGATEC ................................ 81
5.2.2.
Ocena vplivov na okolje površinskih kopov HOTEDERŠICA ....................... 82
5.2.3.
Ocena vplivov na okolje površinskih kopov MEDVEDJE BRDO .................. 82
5.2.4.
Ocena vplivov na okolje površinskih kopov PETKOVEC .............................. 84
5.2.5.
Ocena vplivov na okolje površinskih kopov ROVTE ...................................... 85
5.2.6.
Ocena vplivov na okolje površinskih kopov ŢIBRŠE ..................................... 88

ZAKLJUČEK ........................................................................................................................... 91
6.

ZAKLJUČEK ................................................................................................................... 91

7.

VIRI IN LITERATURA .................................................................................................. 94

8.

PRILOGE ....................................................................................................................... 100

Polona Ferjančič |

6

POVRŠINSKI KOPI OBČINE LOGATEC

[Pick the date]

UVOD
1. UVOD
1.1. NAMEN IN CILJI
Diplomsko delo se nanaša na problematiko nelegalnih površinskih kopov na primeru občine
Logatec. Površinski kopi so del okolja in so navadno zaradi svoje velikosti opazni in ţe zato
moteči element v svoji okolici. Diplomsko delo je nastalo z namenom, da ugotovim
razširjenost nelegalnih površinskih kopov v občini Logatec in se seznanim z vplivi in
posledicami izkoriščanja nekovinskih mineralnih surovin.
Izhodišča diplomskega dela so bila, da v občini Logatec obstajajo nelegalni površinski kopi,
katerih število je majhno. S problematiko nelegalnega izkoriščanja površinskih kopov se
občina ali drugi organi oblasti ne ukvarjajo oziroma ji posvečajo zelo malo pozornosti, hkrati
pa se nihče ne zaveda velikosti problematike, saj ni niti dobro raziskana.
Namen diplomskega dela je ugotovitev razširjenosti problema v občini, ker pri površinskem
pridobivanju mineralnih surovin s spremljajočimi dejavnostmi lahko prihaja do negativnih
vplivov na vodo, zrak, relief, prst, rastlinstvo, ţivalstvo, ljudi ter kulturno in naravno
dediščino.
Cilj diplomskega dela je:
- Izdelava ustreznega popisnega lista za izvedbo popisa obstoječih nelegalnih
površinskih kopov,
- izvedba samega popisa na terenu,
- analiza pridobljenih podatkov ter njihova povezava s sestavinami okolja.
Hkrati pa tudi ugotoviti, kako je obravnavana problematika urejena z zakonodajo in kako se
izvaja sanacija površinskih kopov kot končna rešitev problema.
Širši pomen definicije površinskega kopa pomeni odkop kamnin na površju. Diplomsko delo
se nanaša le na površinske kope, katerih namen je pridobivanje nekovinskih mineralnih
surovin, zato niso všteti kopi, v katerih bodo v prihodnosti stali objekti oziroma so namenjeni
izgraditvi večjih obrtnih, industrijskih in drugih con. Hkrati niso v diplomskem delu všteti
kopi, ki so nekoč bili namenjeni izkoriščanju nekovinskih mineralnih surovin, v katerih danes
stojijo hiše ali drugi objekti. Izpuščeni so tudi cestni useki, ki so bili narejeni z namenom
izboljšanja cestnih razmer in ne z namenom pridobivanja mineralnih surovin.
Uvodno poglavje predstavlja izhodišča, namen in cilje diplomskega dela. Vključuje metode
dela, ki opisujejo potek izdelave, ter metodologijo diplomskega dela, ki temelji na modelu
DPSIR Evropske agencije za okolje. Zadnje podpoglavje uvoda pa je namenjeno pregledu
obstoječih virov in literature.
Poglavje razprava in rezultati vsebuje zakonska izhodišča, ki so bila osnova izdelave
diplomskega dela. Pod razpravo se šteje podpoglavje površinsko odkopavanje, ki vsebuje
splošne obrazloţitve površinskega kopa ter njegovo osnovno delovanje. Podpoglavje vplivi na
okolje iz vidika površinskega kopa predstavlja moţne vplive na sestavine okolja, ki nastajajo
med odpiranjem in obratovanjem površinskega kopa, hkrati pa se izpostavi tudi naravne
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fizične značilnosti geografskega okolja, ki povečujejo ranljivost sestavin okolja. Podpoglavje
geografske značilnosti občine Logatec se nanašajo na fizičnogeografsko predstavitev občine,
ker sluţijo za ocenitev stanja občine.
Pod rezultate se šteje podpoglavje površinski kopi v občini Logatec, ki se nanaša na
predstavitev rezultatov terenskega dela. Vsebujejo ocenitev velikosti problematike
površinskega izkoriščanja v občini.
Poglavje zaključek pa vsebuje ugotovitve, ki izhajajo iz razprave, terenskega dela in
pridobljenih rezultatov.
1.1.1. Hipoteza
- Izkoriščanje nekovinskih mineralnih surovin je slabo nadzorovano in potisnjeno na
stranski tir z vidika lokalne in drţavne oblasti, zato posledično predvidevam, da v
občini Logatec obstajajo številni nelegalni površinski kopi.
- Površinski kopi občine se nahajajo predvsem na območjih dolomita, ker je dolomit v
bliţini površja bolj krhek in je njegovo izkoriščanje laţje.
- Vplivi na sestavine okolja so manjše, vendar ob moţni nesreči katastrofalne.

1.2. METODE DELA
Izdelave diplomskega dela je potekala v več sklopih, ki so se med seboj metodološko
prepletali.
Začetek izdelave diplomskega dela je temeljil na iskanju virov in literature, ki se je nanašala
na površinske kope. Ugotovljeno je bilo, da ja na razpolago malo virov in literature. Večji del
informacij o površinskih kopih in njihovem delovanju je bilo pridobljeno iz Zakonodaje
Republike Slovenije ter iz zbornikov Društva tehničnih vodij za površinsko odkopavanje.
Temelj diplomskega dela je izdelava ustreznega popisnega lista (Priloga 1), s katerim se je
popisalo nelegalne površinske kope v občini Logatec. Po pregledu obstoječe literature je bilo
ugotovljeno, da površinski kopi najbolj obremenjujejo okolje s hrupom, prašenjem, umetno
seizmiko in kvarijo izgled reliefa. Izdelan je bil popisni list, iz katerega bi bilo moţno
sklepati, v kakšni meri je okolje obremenjeno z vidika omenjenih dejavnikov.
Izvedeno je bilo terensko delo. Po pregledu letalskih posnetkov občine Logatec so bile
ugotovljene moţne lokacije nelegalnih površinskih kopov. Pregled letalskih posnetkov je bil
izveden s pomočjo spletne strani PISO – Prostorski informacijski sistem občin. Na omenjeni
strani je omogočen dostop vsem občanom do različnih prostorskih podatkov, med katere
spadajo tudi letalski posnetki občine.
Sledil je pregled terena, ki je potekal v toplejši polovici leta. Za vsak najden površinski kop je
bil na terenu izpolnjen popisni list. Določene informacije, kot je geološka podlaga, morebiten
poloţaj površinskih kopov znotraj zaščitenih območji, koordinate in nadmorska višina, so bile
pridobljene s pomočjo Osnovne geološke karte SFRJ – list Postojna v merilu 1:100 000 ter s
pomočjo podatkov pridobljenih na spletni strani NVATLAS – Interaktivni naravovarstveni
atlas in s pomočjo spletne strani PISO – Prostorski informacijski sistem občin.
Podatke pridobljene s popisnimi listi je bilo potrebno obdelati, zato je sledila izdelava
preglednic in grafov, ki so prikazali stanje nelegalnih površinskih kopov v občini.
Metodologija diplomskega dela temelji na modelu DPSIR (driving forces – pressures – states
– impacts – responses) Evropske agencije za okolje. Model temelji na trikotniku, ki povezuje
stanje okolja, pritiske na okolje in odzive oziroma je zasnovan kot veriga vzorčnih povezav
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okoljskih polj. Skuša prikazati celostni pogled na problematiko okolja, in sicer kaţe vpliv
gospodarskega in druţbenega razvoja na okolje. Ti vplivi vodijo v obremenitev posameznih
sestavin okolja. Posledično pride do spremembe stanja v okolju, se pravi spremembe
ustreznih ţivljenjskih pogojev, razpoloţljivost naravnih virov in biotske raznovrstnosti. Vplivi
razvoja učinkujejo na zdravje ljudi in ekosistemov. Odziv na nastalo novo stanje je uvedba
prednostnih ciljev drţav, regij, lokalnih skupnosti, razvoj ustreznih okoljskih in prostorskih
politik, spremembe v zakonodaji, tehnologiji itd. Ti odzivi pa nato vplivajo na druţben in
gospodarski razvoj, se pravi na gonilne sile. Podrobnejša razčlenitev sheme DPSIR (Plut,
2004; Environmental indicators: Typology and overview, 1999):
- Gonilne sile (Driving forces): so socialno-ekonomski dejavniki in dejavnosti oziroma
so človeške potrebe, ki povzročajo povečanje ali omejevanje pritiskov na okolje.
- Obremenitve ali pritiski (Pressures): sproţijo jih gonilne sile in so neposredne
obremenitve okolja. Pod obremenitve spadajo vse emisije, raba omejenih naravnih
virov in spremembe v rabi zemljišč.
- Stanje (State): je rezultat obremenitev okolja. Stanje je prikazano s kakovostjo
sestavin okolja, se pravi zraka, vode, prsti, raznovrstnosti vrst itd. Prikazujemo ga z
imisijami zraka, vode in prsti, s sestavo in stanjem ekosistemov (biotska raznovrstnost,
vegetacija, organizmi) ter z zdravjem človeka.
- Vplivi (Impact): so učinki spremenjenega stanja okolja, in sicer spremembe
fizikalnega, kemijskega in biološkega stanja, ki vplivajo na zdravje ljudi in ţivih bitij
ter na kvaliteto ekosistemov.
- Odzivi (Responses): so odgovori druţbe in politike na nastalo stanje oziroma okoljske
probleme. Posledično se postavijo prednostni cilji za rešitev nastalih obremenitev, ki
se izvajajo preko okoljskih, prostorskih, sektorskih in drugih politik na ravni drţave,
regij in lokalnih skupnosti. Uvajajo se tudi različni makroekonomski ukrepi, razvoj
okolju prijazne tehnologije, spremembe v obstoječi zakonodaji, dvig okoljske zavesti.
Slika 1: Model DPSIR

Vir: Environmental indicators: Typology and overview, 1999

Uporaba modela DPSIR v diplomskem delu je bila prirejena. Gonilna sila je površinski kop,
ki predstavlja človeško dejavnost.
Obremenitve površinskega kopa so človeško delo, vloţena energija, tehnologija z ustrezno
infrastrukturo in nastalimi emisijami ter razstrelivo, ki nastajajo pri odpiranju, delovanju in po
končanem izkoriščanju kopa. Obremenitve so predstavljene v poglavju Delovanje
površinskega kopa. Dejavniki delovanja površinskega kopa predstavljajo neposreden vnos v
okolje. Posebno poglavje se nanaša tudi na vplive na okolje iz vidika površinskega kopa, kjer
so podrobneje predstavljene obremenitve površinskega kopa na posamezno sestavino okolja.
Za predstavitev so uporabljeni zakonski predpisi, ki določajo še dovoljene meje
onesnaţevanja sestavin okolja.
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Stanje okolja v tem primeru predstavljajo imisije v zraku, vodi in prsti, hrup, vibracije ter
posledično pridobljeni material in odpadki. Slednje se lahko označi tudi kot iznos iz okolja.
Za prikaz stanja občine Logatec je uporabljen fizičnogeografski opis občine, ker kazalci stanja
(imisije zraka, hrupa, vode, itd.) za občino Logatec ne obstajajo.
Kot vplivi so predstavljeni pokrajinski elementi oziroma sestavine okolja, na katere
površinski kop dejansko vpliva. Vplivi so podani v pregledni matriki, kjer imajo posamezni
kopi z vidika okoljskih elementov (voda, zrak, relief , prst ter biotska raznovrstnost) določeno
subjektivno oceno, ki izhaja iz splošnih ugotovitev obremenjevanja, ki ga povzroča površinski
kop ter stanja okolja ob upoštevanju regeneracijskih sposobnosti posameznih sestavin okolja.
Odzive pa predstavljajo izvedene sanacije in zakonodaja, s katero se poskuša zmanjšati
obremenitve in vplivati na površinske kope ţe v njihovi fazi nastajanja (slika 2).
Slika 2: Grafični prikaz uporabe DPSIR v diplomskem delu

Vir: Environmental indicators: Typology and overview, 1999

V diplomskem delu je predstavljeno tudi poglavje o zakonskih izhodiščih, ki pričajo o
zavedanju problematike in začetku zmanjševanja obremenitev okolja z vidika površinskega
odkopavanja.
Na koncu diplomskega dela je podana ocena o vplivih posameznega površinskega kopa na
posamezno sestavino okolja. Način ocenjevanja je prikazan v preglednici 1.
Preglednica 1: Ocenjevanje vplivov na okolje

OZNAKA
++
+
0
--

VELIKOST VPLIVA
Velik pozitiven vpliv
Pozitiven vpliv
Ni vpliva
Negativen vpliv
Velik negativen vpliv
Vir: Plut, 2004.

1.3. PREGLED VIROV IN LITERATURE
V diplomskem delu je Zakon o rudarstvu uporabljen kot splošna seznanitev s površinskim
izkopavanjem. Zakoni, ki se navezujejo na problematiko ilegalnega izkoriščanja mineralnih
surovin in so bili uporabljeni v diplomskem delu so Zakon o varstvu okolja, Zakon o
ohranjanju narave in Zakon o urejanju prostora. Poleg zakonov so v predstavitvi zakonskih
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izhodišč uporabljene tudi številne uredbe in pravilniki, ki se navezujejo na zgoraj omenjene
zakone in so našteti v poglavju literatura in viri.
V pomoč mi je bil tudi članek Zakon o rudarstvu (Zrud) – skrajšana verzija DTV-PO
objavljen v Zborniku Društva tehničnih vodij – površinsko odkopavanje, Podsmreka 2000 in
članek Marka Kavčiča Pristojnosti za inšpekcijsko nadzorstvo na področju nelegalnega
izkoriščanja mineralnih surovin in nelegalnih posegov v prostor (2000).
Pri sestavi popisnega lista sem si pomagala z magistrskim delom Igorja Šebenika z naslovom
Geografska presoja odlaganja odpadkov v nekaterih pokrajinskih tipih Slovenije (1994).
Sestava metodologije diplomskega dela je temeljila na uporabi spletnega vira Environmental
indicators: Typology and overview (1999) in uporabi knjige Dušana Pluta Geografske metode
proučevanja degradacije okolja (2004).
Za splošno predstavitev in opis površinskih kopov in odkopavanja je bila uporabljena sledeča
literatura: CPR-Pravila za vzdrţno urejanje posegov v relief – končno poročilo (2005), knjiga
Nahajališča nekovinskih mineralnih surovin v Sloveniji – Površinski kopi I. del. (2001), knjiga
Mineralne surovine (1986), učbenik za srednje šole Rudarstvo 1 (1995), priročnik Sodobna
tehnika miniranja na površini in spremljajoči problemi varnosti (1983), članek Milorada Iviča
Strojno pridobivanje dolomita v kamnolomu Lukovica (2001), KPV Katalog podatkovnih
virov (internetni vir), za obrazloţitev pojmov sem si pomagala z Zakonom o rudarstvu in
Leksikonom geografija (2001), diplomsko delo Helene Majcen-Kričaj z naslovom Vidni vpliv
kamnolomov in moţnost za njegovo zmanjšanje (2001) ter knjigo Sustainable mineral
resource management and indicators: Case study Slovenia (2004).
Pri obrazloţitvi vplivov površinskega kopa na okoljske sestavine sem izhajala iz publikacije
Geološkega zavoda Republike Slovenije z naslovom Mineralne surovine v letu 2004 (2005).
Za obrazloţitev vplivov sestavine okolja je bila uporabljena sledeča literatura: članek Jelke
Flis Poročila o vplivih kamnolomov na okolje (2001), Marijana Frlica Čistilna naprava
tehnološke vode v podjetju Marmor Hotavlje (1999), članek Joţeta Rovšnika Zmanjšanje
vplivov na okolje pri odkopavanju dolomita v kamnolomu Paka (2001), članek Matije Zorna
in Blaţa Komca Pobočni procesi in drobirski tok v Logu pod Mangartom (2002), članek
Dragomirja Skaberneta Prispevek k slovenskemu izrazoslovju za pobočna premikanja (2001),
knjigo Nesreče in varstvo pred njimi (2002), članek Marka Komca in Mihaela Ribičiča
Landslide susceptibility map of Slovenia at scale 1:250 000 (2006), članek Franca Likarja
Ocena vplivov potresanja tal pri miniranju na površini (1998), zbornik Študija ranljivosti
okolja (2002), članek Slavka Šolarja Poročilo o okrogli mizi »Kamnolomi na Krasu« (1999),
članek Metke Špes Geografske značilnosti pokrajinsko ranljivih območij v Sloveniji (2002),
učbenik Varstvo geografskega okolja (1998), učbenik Pedogeografija (1994), publikacijo
Okolje v Sloveniji 1996 (1998) ter publikcijo Pregled stanja biotske raznovrstnosti in
krajinske pestrosti Slovenije (2001).
Za geografski opis občine Logatec so bile uporabljene sledeče knjige: knjiga Slovenija,
pokrajine in ljudje (1998), Notranjska od A-Ţ (1999), Posočje A-Ţ (2002), Kraške krajine
notranje Slovenije (1998), Geografski atlas Slovenije: drţava v prostoru in času (1998),
Tolmač Osnovne geološke karte SFRJ, list Postojna (1970), članek Tomaţa Verbiča Nekaj o
geološki zgradbi logaškega ozemlja (1989), članek Andreja Mihevca Geomorfološka karta
Logaških rovt (1986), članek Darka Ogrina Podnebni tipi v Sloveniji (1996), članek Ivana
Gamsa Dnevne maksimalne in dnevne minimalne temperature na Notranjskem (1987), članek
Petra Habiča Hidrogeografske značilnosti Notranjske (1987), knjiga Underground water
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tracing (1976), članek Hidrogeografske značilnosti slovenskega ozemlja (1976), knjiga
Nesreče in varstvo pred njimi (2002), ter knjiga Krajina, krajinski sistemi, raba in varstvo tal
v Sloveniji (1990).
Viri prostorskih in ostalih podatkov so:
 Odloki, pravilniki in uredbe zakonodaje Republike Slovenije našteti v poglavju
literatura in viri,
 Zbirka Klimatografija Slovenije 1961-1990,
 Osnovna geološka karta SFRJ, list Postojna in list Kranj,
 Logatec – Vrhnika: izletniška karta občin in načrti mest v merilu 1:50 000,
 Interaktivni atlas Slovenije 2005 (CD-ROM),
 Interaktivni naravovarstveni atlas Slovenije (splet),
 Interaktivna karta ZRC SAZU, znanstvenoraziskovalni center SAZU (splet),
 PISO – Prostorski informacijski sistem občin,
 Podlage za izdelavo tematskih kart je posredovalo Komunalno podjetje Logatec.
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RAZPRAVA IN REZULTATI
2. POVRŠINSKO ODKOPAVANJE
2.1. ZAKONSKA IZHODIŠČA
S pregledom zakonov, uredb in pravilnikov nanašajočih se na površinsko odkopavanje se
postavijo izhodišča, ki so pomembna za nadzor in izvajanje pridobivanja mineralnih surovin.
Obravnavana izhodišča predstavljajo okvir standardov, usmeritev in ukrepe na področju
površinskega odkopavanja. Krovni zakon je Zakon o rudarstvu.
Zakon o rudarstvu (Zrud)
»Zakon o rudarstvu ureja raziskovanje, izkoriščanje in gospodarjenje z mineralnimi
surovinami kot naravnim virom, ne glede na to ali so v zemlji ali na njeni površini, v tekočih
ali stoječih vodah ali pa v obalnem morju (Zrud, 1. člen, 1. odstavek, 2004).«
Glede na definicijo zakona je le-ta krovni zakon za področje površinskega odkopavanja.
Material pridobljen v površinskih kopih se opredeljuje kot mineralna surovina, ki je v zakonu
opredeljena kot neobnovljiv naravni vir v lasti drţave in se posredno ali neposredno
gospodarsko izkorišča.
Mineralne surovine opredeljene po Zrud so vse energetske surovine (fosilna goriva in
ogljikovodiki), rude in kamnine, deli kamnin, mineralov, usedlin, produkti izhlapevanja (sol)
in geotermični energetski viri.
Zakon poleg pojmovnih obrazloţitev ureja naslednja področja:
- Programiranje in načrtovanje na področju gospodarjenja z mineralnimi surovinami
- Raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin
- Omejitve lastninske pravice na zemljiščih
- Rudarski sklad Republike Slovenije
- Izvajanje rudarskih del
- Ustavitev izvajanja in trajna opustitev rudarskih del
- Tehnična dokumentacija in projektiranje
- Rudarska inšpekcija
- Varovanje in urejanje prostora
- Inţenirska zbornica Slovenije in matična sekcija inţenirjev rudarske in geotehnološke
stroke
- Kazenske določbe
- Prehodne in končne določbe
Izpostaviti je potrebno, da so po Zrud mineralne surovine last drţave, zato je njihovo
nelegalno izkoriščanje kraja. Problematika nelegalnih površinskih kopov vpliva na ogroţenost
onesnaţevanja okolja zaradi neustreznih ukrepov. V tem primeru se izpostavijo naslednji
členi Zrud:
13. člen – rudarska pravica in dovoljenje za predhodno raziskovanje
Rudarska pravica se pridobi s koncesijo, ki jo dobi pravna ali fizična oseba, se pravi nosilec
rudarske pravice. Podeli se koncesija za raziskovanje (največ za 5 let) in koncesija za
izkoriščanje, ki velja le določen čas. Čas se določi z gospodarnim izkoriščanjem mineralne
surovine na posameznem področju. Najdaljši čas veljavnosti je 50 let. Izjema je v primeru, ko
zaradi ustreznega izkoriščanja zaloge niso bile izčrpane.
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14. člen – plačilo za rudarsko pravico
»Nosilec rudarske pravice je dolţan plačevati drţavi plačilo za koncesijo. Osnova za izračun
plačila je povprečna cena enote mineralne surovine in je odvisna od vrste, obsega in
razširjenosti mineralne surovine. Enota za izračun povprečne cene je m3 mineralne surovine v
raščenem stanju. Plačilo za izvajanje rudarske pravice za raziskovanje se plača v enkratnem
znesku ob podpisu pogodbe. Plačilo za izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje se plačuje v
letnih zneskih in znaša lahko največ 117.000 SIT na hektar pridobivalnega prostora in največ
20% povprečne cene za proizvedeno enoto mineralne surovine v obravnavanem letu. Plačilo
pripada drţavi in občini v enakem razmerju 50:50 (Zakon o rudarstvu – Skrajšana verzija
DTV-PO, str. 19).«
»Občina lahko porabi denar za razvoj in sanacijo komunalne infrastrukture in sanacijo
zemljišč, degradiranih z rudarskimi deli (Zrud, 14. člen, 2004).«
»Raščeno stanje mineralne surovine pomeni z rudarskimi deli še nedotaknjeno mineralno
surovino v prvotnem stanju v nahajališču (Zrud, 2. člen, 2004).«
18. člen – omejitve za podelitev rudarske pravice
Na območjih, ki so z zakonom razglašeni za naravno bogastvo ali zavarovano naravno
vrednoto, se rudarsko pravico podeli v skladu z zakonom in s predpisanim reţimom varstva
okolja.
30. člen – zaloge in viri mineralnih surovin
Nosilec rudarske pravice je dolţan klasificirati in kategorizirati zaloge in vire mineralnih
surovin. Voditi mora evidenco in hraniti podatke o zalogah in virih mineralnih surovin. Enkrat
letno mora o stanju poročati ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo.
37a. člen – odgovornost lastnika zemljišča
Če lastnik zemljišča ugotovi, da se na njegovem zemljišču izvajajo rudarska dela, za katera
sam ni dal soglasja, je o tem dolţan obvestiti rudarsko inšpekcijo.
40. člen – način izvajanja rudarskih del
Izvajalec mora pri izvajanju del upoštevati predpise o tehničnih normativih, o varnosti in
zdravju pri delu ter varstvu okolja, da je s tem pravočasno zagotovljena predpisana varnost
ljudi in ţivali, prometa in sosednjih objektov ter varnost samega objekta in del, napeljav,
opreme in materiala.
43. člen – reševalna sluţba, obveščanje in vodenje akcije reševanja
Površinski rudniki so dolţni organizirati reševalno sluţbo v primeru, če ne morejo izvajati
reševanja s civilnimi reševalnimi sluţbami.
49. člen – dovoljenje za raziskovanje ali izkoriščanje in dovoljenje za opustitev izkoriščanja
Vloga za izdajo dovoljenja za raziskovanje mora vsebovati: dokazilo o pridobljeni rudarski
pravici za raziskovanje, revidiran rudarski projekt za raziskovanje, dovoljenje za poseg v
prostor, situacijski načrt z vrisanimi mejami raziskovalnega prostora, geološko in
geomehansko dokumentacijo.
Vloga za izdajo dovoljenja za izkoriščanje ali opustitev izkoriščanja mora vsebovati: dokazilo
o pridobljeni rudarski pravici za izkoriščanje, revidiran rudarski projekt za izkoriščanje ali
opustitev izkoriščanja, sklep nosilca o opustitvi izkoriščanja, dovoljenje za poseg v prostor,
situacijski načrt z vrisanimi mejami pridobivalnega prostora, geološko dokumentacijo.
50. člen – dovoljenje za izvajanje del
Z dovoljenjem za izvajanje se odobri: odpiranje in pričetek izkoriščanja mineralnih surovin,
gradnjo glavnih skladišč razstrelilnih sredstev ter glavnih skladišč tekočih goriv in maziv,
gradnjo ostalih glavnih objektov, ki so povezani z izkoriščanjem, uvajanje odkopnih metod,
zapiranje rudnikov in odpravo posledic izkoriščanja, kategoriziranje rudniških prostorov glede
na preteče nevarnosti, rekonstrukcijo rudniških prostorov po končanem raziskovanju in
izkoriščanju.
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53. člen – dokončno dovoljenje
Dokončno dovoljenje izda ministrstvo, pristojno za rudarstvo, in sicer ob predloţitvi vseh
ustreznih dokazil o uporabljeni odkopni metodi, tehnologiji in naprav.
58. člen – začasna ustavitev
Nosilec rudarske pravice mora začasno ustavitev raziskovanja ali izkoriščanja mineralnih
surovin zaradi nepričakovanih geoloških, rudarskih ali gospodarskih vzrokov prijaviti
rudarski inšpekciji najkasneje 24 ur po ustavitvi del. V primeru nevarnega pojava pa takoj.
60. člen – sanacija okolja in odprava posledic
S pridobitvijo dovoljenja za opustitev izkoriščanja mineralnih surovin je nosilec rudarske
pravice dolţan izvesti dokončno sanacijo okolja in odpraviti posledice, ki so nastale pri
izvajanju rudarskih del. Pri posledicah, ki jih ni mogoče sanirati v celoti, je nosilec rudarske
pravice dolţan izvesti ukrepe zavarovanja, da s tem izključi nevarnost za zdravje ljudi in
ţivali ter da prepreči onesnaţevanje in predvidljive škode na objektih in okolju. Ministrstvo,
pristojno za rudarstvo ali upravna enota, ki je izdala dovoljenje za opustitev izkoriščanja, je
dolţna izvesti tehnični pregled, s katerim ugotovi ali je bila sanacija izvedena v skladu z
rudarskim projektom in ali izvedeni ukrepi zadoščajo.
62. člen – stroški odprave posledic rudarskih del
Vse stroške odprave škode, ki so nastali z izvajanjem rudarskih del, nosi nosilec rudarske
pravice.
64. člen – izdelava tehnične dokumentacije
Tehnična dokumentacija mora biti izdelana tako, da se upošteva po 1. točki člena določbe
Zrud in na njegovi podlagi izdani tehnični predpisi in predpisi o varnosti in zdravju pri delu v
rudarstvu ter zahteve, določene z dovoljenjem za poseg v prostor ali z dovoljenjem za
raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, pogoji iz izdanih soglasij prizadetih organov
in organizacij ter drugi predpisi, ki se uporabljajo na področju raziskovanja in izkoriščanja
mineralnih surovin. 2. točka člena določa, da se upoštevajo predpisi o varnosti in zdravju pri
delu in o varstvu okolja ter o varstvu pred poţari, v kolikor ni s predpisi iz prve točke drugače
določeno.
75. člen – projekt za izkoriščanje ali opustitev izkoriščanja mineralnih surovin
Rudarski projekt za izkoriščanje, opustitev ali sanacijo mora vsebovati poleg generalnih
tehničnih rešitev tudi: opis stanja naravnih dobrin in ţe obstoječe obremenitve okolja na
območju izvajanja rudarskih del; študije vplivov izvajanja del na okolje z določitvijo
varnostnih stebrov; agro-pedološke karakteristike prihribine in jalovine, ki se bo pri izvajanju
rudarskih del odlagala na površini; idejne tehnične rešitve, s katerim se ne bo preseglo
dopustno tveganje za okolje in dopustna obremenitev okolja, idejne tehnične rešitve, s
katerimi bodo odpravljene posledice izkoriščanja v okolju, ter za spremljanje posledic na
okolje ob in po opustitvi izkoriščanja mineralnih surovin.
82. člen – dokumentacija o vplivih rudarskih del na okolje
V skladu s predpisi na področju varstva okolja mora izvajalec rudarskih del zagotoviti
monitoring o vplivih dejavnosti na okolje.
83. člen – dokumentacija o določitvi kategorizacije glede na nevarne pojave
Vsak rudnik mora izvajalec del kategorizirati glede na obstoječe nevarnosti in izdelati
dokumentacijo v obliki rudarskega projekta, merila kategorizacije in varnostne ukrepe
predpiše ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
95. člen – obremenitev okolja
Nosilec rudarske pravice mora zagotoviti izvajanje del v skladu z dovoljenjem za poseg v
prostor tako, da dela ne presegajo dopustne obremenitve okolja. Obvezan je tudi k saniranju
površin v skladu z dovoljenjem za opustitev izkoriščanja.
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V povzetku Zrud se poudari obveznost izdelave drţavnega programa gospodarjenja z
mineralnimi surovinami kot glavna podlaga in obvezno izhodišče za izdelavo prostorskega
plana drţave in lokalnih skupnosti za področje izkoriščanja mineralnih surovin. Izpostavi se
tudi pomen rudarske pravice, ki naj bi zagotovila večjo kontrolo nad izkoriščanjem mineralnih
surovin in vseh vzporednih del, saj so mineralne surovine v lasti drţave. V zameno za
pridobljeno rudarsko pravico se plača koncesijo drţavi in občini, ki predstavlja osnovo za
izvajanje sanacij zemljišč po končanem izkoriščanju. Opredeljena je tudi pristojnost rudarske
inšpekcije, ki opravlja nadzor nad izkoriščanjem mineralnih surovin. Z inšpekcijo naj bi se
zagotovil celoten pregled nad izvajanjem rudarskih del.
Na podlagi 30. člena Zrud je bil izdan Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog trdih
mineralnih surovin, ki določa enotna merila za klasificiranje in kategoriziranje zalog in virov
trdnih mineralnih surovin. Pravilnik opredeljuje tudi vsebino elaboratov, postopek za njihovo
potrditev, način vodenja evidence ter vsebino bilanc zalog in virov trdnih mineralnih surovin.
Na podlagi prvega in drugega odstavka 42. člena Zrud je bil izdan Pravilnik o zahtevah za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in
izkoriščanju mineralnih surovin na površinskih kopih. Pravilnik določa zahteve za
zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev, posebne obveznosti izvajalca rudarskih del glede
reda rudarskih objektov za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin na površini,
zahteve za urejenost strojne in električne opreme, za zagotavljanje varnosti pred eksplozijami
in poţari ter pred škodljivimi ozračji, za urejenost in opremljenost rudnikov z izkoriščanjem
mineralnih surovin na površinskih kopih in za urejenost pomoţnih prostorov.
Tretji del pravilnika se nanaša na tehnične ukrepe, ki morajo biti zagotovljeni za nemoteno in
ustrezno delovanje površinskega kopa. Opredeljuje splošne tehnične zahteve za izkoriščanje
mineralnih surovin na površinskih kopih, med katere spadajo odvodnavanje, prezračevanje
delovnih prostorov, razsvetljava, stabilnost breţin, vrtanje minskih vrtin, razstreljevanje,
stroji in poţarna varnost. Opredeljene so tudi posebne tehnične zahteve za izkoriščanje
kamna, mivke, peska, proda, gramoza in gline ter posebne tehnične zahteve za izkoriščanje in
predelavo okrasnega naravnega kamna.
Zakon o varstvu okolja (Zvo)
Namen Zov je varstvo okolja pred obremenjevanjem z namenom trajnostnega razvoja, ki
omogoča dolgoročne pogoje za kakovostno ţivljenje in ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Dva izmed ciljev Zvo sta: trajnostna raba naravnih virov, kamor spadajo tudi mineralne
surovine, ter odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega
ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti. Na podlagi tega
se spodbuja proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, razvoj
in uporabo tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in
plačuje se onesnaţevanje in raba naravnih virov.
Zvo opredeljuje tudi pojem naravnih virov, njihovo lastnino in načela (trajnostni razvoj,
celovitost, sodelovanje, preventiva, previdnost, odgovornost povzročitelja, plačilo za
obremenjevanje, subsidiarno ukrepanje, spodbujanje, načelo javnosti, varstva pravic
dopustnosti posegov v okolje ter načelo ekološke funkcije lastnine). Določa tudi ukrepe
varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne
instrumente varstva okolja, javne sluţbe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana
vprašanja.
Z vidika varstva okolja je potrebno izpostaviti tudi obveznost izdelave Presoje vplivov na
okolje. Po 40. členu Zvo se celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) izvede za poseg, ki
pomembno vpliva na okolje. V členu je navedeno, da CPVO velja tudi za področje rudarstva,
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kamor se uvršča površinsko odkopavanje. Plan CPVO sprejme pristojni organ drţave ali
občine za področje urejanja prostora. Plan se izvede skladno z določbami 51. člena Zvo ali če
je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. Po 51. členu se s
PVO ugotovi, opiše in oceni kratkoročne in dolgoročne posredne in neposredne vplive posega
na človeka, biotsko raznovrstnost, krajino, vodo, tla, podnebje, kulturno in naravno dediščino.
Zvo določa tudi ukrepe s področja spremljanja stanja okolja. 96. 98. in 99. člen Zvo se
nanašajo na izvajanje monitoringa okolja za naravne pojave, stanja in onesnaţevanja okolja.
Geološki, seizmološki in geofizikalni monitoring se izvaja pri geoloških raziskavah, potresnih
in drugih dinamičnih pojavih naravnega ali umetnega izvora, pri pojavu erozije, ugotavljanju
sestave, lastnosti in onesnaţevanju tal ter pri teţnostnih ali drugih poljih naravnega in
umetnega izvora (plazovi). Pri ugotavljanju, opazovanju in onesnaţevanju hidroloških
pojavov pa se izvaja hidrološki monitoring. Površinsko odkopavanje se po 82. členu Zrud
naveţe na Zakon o varstvu okolja.
Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje
Uredba določa vrste posegov za katere je izvedba presoje vplivov na okolje obvezna, posege,
ki preseţejo določeno mejo in posege, za katere zadošča delno poročilo. Površinsko
pridobivanje mineralnih surovin spada v kategorijo posegov, za katere je presoja vplivov na
okolje obvezna, kadar preseţejo zakonsko določeno mejo. V primeru površinskih kopov je
meja 5000 ton ali več letno ali ko površina kopa presega 1 hektar.
Zakon o ohranjanju narave (Zon)
Namen Zon je določitev ukrepov za ohranjanja biotske raznovrstnosti in za določitev sistema
varstva naravnih vrednot. Ukrepi urejajo varstvo prosto ţivečih rastlinskih in ţivalskih vrst,
vključno z njihovim genskim materialom, habitati ter ekosistemi. S tem je omogočena
trajnostna raba sestavin biotske raznovrstnosti, ki tudi zagotavlja ohranjanje naravnega
ravnovesja. Sistem varstva naravnih vrednot pa je sistem, ki določa postopke in načine
podeljevanja statusa naravnih vrednot ter izvajanje njihovega varstva.
Zon z vidika varstva naravnih vrednot varuje tudi geološke pojave, minerale in njihova
nahajališča. Izpostavi se lahko 51. člen zakona, ki se nanaša na omejitev dejavnosti in rabe
prostora na zavarovanih območjih. Določa se varstvene reţime, ki vsebujejo pogoje in
usmeritve za načrtovanje, poseganje in rabo mineralnih surovin v zavarovanih območjih.
Zakon o urejanju prostora (Zurep)
Zurep ureja prostorsko načrtovanje, uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje
načrtovanih prostorskih ureditev, zagotavljanje opremljanja zemljišč za gradnjo ter vodenje
sistema zbirk prostorskih podatkov. Določa pogoje za opravljanje dejavnosti prostorskega
načrtovanja in določa prekrške v zvezi z urejanjem prostora in opravljanjem dejavnosti
prostorskega načrtovanja. Namen zakona je zagotoviti skladen prostorski razvoj z vidika
gospodarstva, druţbe in okolja.
Eden izmed temeljnih ciljev Zurep pa je zagotavljanje varstva okolja, ohranitev naravne in
kulturne dediščine ter hkrati omogočiti trajnostno rabo naravnih dobrin in varovanje kakovosti
naravnega in bivalnega okolja.
Zurep pokriva tudi področje določitve in omejitve raziskovalnih in pridobivalnih prostorov za
mineralne dobrine, in sicer določi pogoje in usmeritve za urejanje prostora tudi na
obravnavanem področju.
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2.1.1. Nelegalno izkoriščanje
Lastnina mineralnih surovin je določena z Zakonom o varstvu okolja in z Zakonom o
rudarstvu. Glede na oba zakona so vse mineralne surovine v lasti drţave. Splošno velja med
fizičnimi in pravnimi osebami prepričanje, da so kot lastniki zemljiških površin tudi lastniki
mineralnih surovin. V skladu z Zakonom o rudarstvu je za izkoriščanje mineralnih surovin
potrebno pridobiti rudarsko pravico in drţavi plačevati koncesijo za izkoriščanje. V primeru
izkoriščanja mineralnih surovin brez dovoljenja drţave je izkoriščanje nelegalno in v očeh
zakona pomeni krajo.
Plačilo za izvajanje rudarske pravice se določi na podlagi povprečne cene mineralne surovine
v raščenem stanju, ki se jo izračuna s pomočjo trţne cene, ki jo oblikuje trg oziroma
povpraševanje. Pri izračunu plačila rudarske pravice je potrebno upoštevati tudi vrsto, obseg
in razširjenost mineralne surovine. Neposredno na plačilo vpliva nelegalno izkoriščanje
mineralnih surovin, saj večji ko je obseg nelegalnega izkoriščanja, večja je finančna
obremenitev legalnih nosilcev rudarske pravice. Pridobljeni material v nelegalnih kopih se
prodaja po bistveno niţjih cenah. Na račun drţave se zasluţi znatne dobičke, hkrati nelegalni
kopi predstavljajo nelojalno konkurenco obstoječim legalnim površinskim kopom in
potencialno groţnjo okolju.
Ocena Inšpektorata Ministrstva za okolje in prostor za leto 2000 je, da je nelegalnih
površinskih kopov preko 2000. Njihove lokacije so zelo različne, in sicer zavzemajo od
nekakovostnih do najbolj kakovostnih kmetijskih in drugih površin. Velikost kopov je zelo
različna, obratovanje ni stalno, ne po dnevih ali urah, in delo se izvaja kampanjsko.
Največjo odgovornost za nastalo situacijo nosi drţava sama, saj v zakonodaji niso ustrezno
določene pristojnosti inšpekcij. Posledično prihaja do sklepanj pogodb med potencialnimi
izkoriščevalci mineralnih surovin in lastniki zemljišč o posegih v prostor. Na takšnih
lokacijah se pridobivajo ogromne količine mineralnih surovin, ki pa so dvomljive kvalitete,
nastanejo rane v okolju ter močno se poveča ranljivost okolja.
Med pristojne inšpekcije spadata Republiški rudarski inšpektorat (RRI) in Inšpektorat
Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP). Med obema inšpektoratoma prihaja do
nesporazuma glede pristojnosti za ukrepanje v primeru nelegalnega izkoriščanja mineralnih
surovin. Razmejitev pristojnosti je potrebna, ker je po Zakonu o urejanju naselij in drugih
posegov v okolje ter po Zakonu o varstvu okolja za nelegalne posege v prostor pristojna
inšpekcija za okolje in prostor, kamor po mnenju RRI-ja spada tudi nelegalno izkoriščanje
mineralnih surovin. IRSOP navaja, da oba omenjena zakona (Zun in Zvo) nista dorečena in
zato nelegalno izkoriščanje mineralnih surovin ni v njihovi pristojnosti. RRI in IRSOP se
strinjata le v tem, da na nivoju zakona ni dopustno razlikovati nelegalne posege v prostor
glede na primarni namen (ali je to nelegalni poseg z namenom izkoriščanja surovin ali je
poseg za graditev, itd.). Spor vodi le v vsakoletno povečanje nelegalnih lokacij izkoriščanja
mineralnih surovin in s tem vse večje ogroţanje okolja ter vse teţje preprečevanje nastajanja
novih nelegalnih površinskih kopov (Kavčič, 2000).

2.2. NA SPLOŠNO O POVRŠINSKIH KOPIH
Pridobivanje nekovinskih mineralnih surovin je nujen del današnjega gospodarstva, saj brez
njih ne bi bilo cest, stavb, mostov, letališč itd., ki so osnova človekovega ţivljenja. V
današnjem času pa se v ospredje postavlja vprašanje upravičenosti izkoriščanja in zaščita
okolja.
Mineralna surovina je definirana kot:
- »Naravna mineralna substanca, ki je po kvaliteti in po kvantiteti ugodna v
gospodarstvu (Grafenauer, 1986, str.23).«
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- »Je neobnovljiv naravni vir v lasti drţave, ki je posredno ali neposredno gospodarsko
izkoristljivi (Zrud, 1.točka, 2.člen, 2004)«.
Mineralne surovine se v osnovi delijo na:
- Nekovinske mineralne surovine
- Kovinske mineralne surovine
- Energetske mineralne surovine
Značilnost vseh mineralnih surovin je, da so neobnovljiv naravni vir neorganskega izvora, ki
je zgrajen iz več kot 100 kemičnih elementov in so sestavni del vsakodnevnega ţivljenja ljudi.
So del naravnega bogastva in dediščine ter pomemben del nacionalnega bogastva, saj so last
drţave (Dimkovski, Rokavec, 2001).
Diplomsko delo se posveča nekovinskim mineralnim surovinam. V Sloveniji se izkoriščajo
naslednje nekovinske mineralne surovine:
- Mineralne surovine za potrebe gradbeništva (prod, pesek, lapor, fliš)
- Tehnični kamen (apnenec, dolomit, lapor, keratofir, metadiabaz)
- Naravni kamen (pisani apnenec, marmor, lehnjak, tonalit, čizlakit)
- Kremenove surovine (kremenov pesek, kremenov prod, roţenec)
- Mineralne surovine za cementno industrijo (apnenec, lapor, fliš)
- Mineralne surovine za kemično industrijo (apnenec, kalcit, jezerska kreda, dolomit)
- Mineralne surovine za keramično in opekarsko industrijo (keramične gline, opekarske
gline)
Naštete mineralne surovine se v večini izkoriščajo v površinskih kopih in le redko s
podzemnim pridobivanjem (Dimkovski, Rokavec, 2001).
Površinsko pridobivanje poteka v površinskih ali dnevnih ali odprtih kopih. Površinski kop je:
- »Dnevni kop, pridobivanje uporabnih mineralov in kamnin na Zemljinem površju.
Tovrstno rudarjenje je moţno le, če so nahajališča v bliţini površja, tako da je krovne
plasti mogoče odstraniti sorazmerno lahko in poceni (Leksikon geografija, 2001, str.
68).«
- »Izkopavanje kovinskih rud in kamnin, ki leţijo blizu površja, z odstranjevanjem
materiala, ki leţi zgoraj, ter z lomljenjem in odlaganjem rude (KPV, 2006).«
- »Je sinonim za rudnik s površinskim izkoriščanjem – glede na lego površine okolice
ločimo višinske kope nad površino okolice in globinske kope pod površino okolice
(Pravilnik o zahtevah..., 26.točka, 3.člen, 2003a).«
- »Je rudnik (rudarski obrat) s površinskim izkoriščanjem mineralne surovine, po kateri
se lahko tudi poimenuje (Zrud, 36. točka, 2.člen, 2004).«
Površinsko pridobivanje oziroma odkopavanje je vrtanje, kopanje, zasekovanje,
razstreljevanje, ripanje, hidravlično pridobivanje, nakladanje, drobljenje mineralnih surovin.
Površinsko odkopavanje pomeni izkoriščanje mineralnih surovin, ki se nahajajo blizu površja
ali pa so zaradi lastne geološke zgradbe neprimerni za podzemno izkoriščanje. Površinsko
pridobivanje se prilagodi pojavni obliki nahajališča, in sicer:
- Masivna leţišča – izkoriščajo se z globokimi površinskimi izkopi
- Leţišča v hribini – izkoriščajo se z izkopom v pobočje
- Tanjša, horizontalna leţišča – izkoriščajo se z odkopom površinskih plasti
Vsem trem načinom izkoriščanja je skupno odstranjevanje večjih količin krovnih plasti.
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Površinski kopi so poimenovani glede na vrsto surovine, ki se v njih pridobiva, zato ločimo
(po Zrud):
- Glinokop: izkoriščanje gline ali ilovice
- Gramoznica: izkoriščanje gramoza
- Kamnolom: izkoriščanje tehničnega ali naravnega kamna
- Peskokop: izkoriščanje peska ali gramoza
- Laporkop: izkoriščanje laporja
»Pridobivanje nekovinskih mineralnih surovin ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Prva
industrijska pridobivanja kamnin segajo ţe v 18. stoletje. Pomembnejša proizvodnja se je
začela ob koncu 19. stoletja (Dimkovski, Rokavec, 2001, str. 10).«
Najbolj raznolika rudarska dejavnost v Slovenije je pridobivanje nekovinskih mineralnih
surovin, ki predstavljajo surovinsko bazo za domačo potrošnjo (Kladnik, 2002). Proizvodnja
nekovinskih mineralnih surovin v Sloveniji se je v zadnjih letih povečala v pridobivanju
tehničnega kamna zaradi potreb izgradnje avtocestnega omreţja v Sloveniji. Uporabljajo se
izključno za domače potrebe.
Pridobivanje tehničnega kamna – apnenca v Sloveniji po podatkih za leto 2000 poteka v 25
legalnih površinskih kopih. Zaloge apnenca naj bi zadostovale za več kot 50 let ob načrtovani
večji proizvodnji. Tehnični kamen – dolomit pridobivajo na 85 legalnih površinskih kopih v
Sloveniji po podatkih za leto 2000. Zaloge dolomita pa so manjše, in sicer naj bi zadostovale
za naslednjih 30 let. Ocene o zalogah tehničnega kamna bi bile bolj točne, če bi zaprli ali
legalizirali vse nelegalne površinske kope v Sloveniji.
Število vseh registriranih nahajališč nekovinskih mineralnih surovin za leto 2000 je okrog
225, pridobivanje pa poteka na 195 lokacijah. Z legalnim izkoriščanjem nekovinskih
mineralnih surovin se v Sloveniji ukvarja 170 podjetji, krajevnih skupnosti in samostojnih
podjetnikov, ki zaposlujejo pribliţno 800 ljudi (podatkih za leto 2000) (Dimkovski, Rokavec,
2001).

2.3. DELOVANJE POVRŠINSKEGA KOPA
Delovanje površinskega kopa poteka v več fazah. Prva faza predstavlja predhodno raziskavo
območja, kjer naj bi potekalo izkoriščanje surovin. Izvajalec del v tej fazi pridobi dovoljenje
za predhodno raziskovanje, ki ga pridobi na upravni enoti občine. Dovoljenje velja za
območje, kjer bodo potekala predhodna raziskovanja. Velikost območja in čas raziskovanja
(največ 5 let) se določi vnaprej. V predhodno raziskovanje je vključeno geološko
pregledovanje ozemlja, geološko snemanje in kartiranje, majhni izkopi, geofizikalno
raziskovanje, plitvo vrtanje do največ 30 metrov, raziskovanje tal ter ustrezna dela za
pridobitev podatkov o lastnostih kamnin in zemljišča. Po opravljenih raziskavah, s katerimi se
ugotovi kakšna vrsta mineralne surovine, kakšne količine le-te so na razpolago ter kako dolgo
naj bi bilo izkoriščanje, sledi začetek dejanskega izkoriščanja na podlagi pripravljenih poročil
in ustrezne dokumentacije, ki je določena po Zrud. S tem pravna ali fizična oseba pridobi
rudarsko pravico za izkoriščanje, za katero drţavi plača koncesijo.
Osnova za podelitev rudarske pravice je koncesijski akt, ki vsebuje:
- opredelitev mineralne surovine,
- predmet rudarske pravice,
- opredelitev obsega in okoljevarstvenih pogojev,
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati nosilec rudarske pravice,
- navedbo dejavnosti, ki se lahko izvaja v zvezi z mineralno surovino,
- začetek in čas trajanja rudarske pravice,
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- opredelitev raziskovalnega in pridobivalnega prostora,
- pooblastilo za nadzor in uresničevanje ter razloge in način prenehanja rudarske
pravice,
- pogoje, pooblastila za sklenitev in pričetek veljavnosti koncesijske pogodbe,
- garancije nosilca rudarske pravice, da ponudi mineralno surovino na trgu, in da je ne
pridobi ali porabi za lastne potrebe,
- garancije nosilca rudarske pravice,
- morebitno opredelitev, da raziskovanje in izkoriščanje prinaša javno korist,
- javna pooblastila koncesionarja,
- plačilo za koncesijo ter
- dolţnosti glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma prejšnjega stanja
okolja (Zrud, 2004).
S pridobitvijo vseh potrebnih pooblastil in dokumentacij sledi faza izgradnje površinskega
kopa oziroma priprava zemljišča.
Površinsko odkopavanje nujno potrebuje ustrezno predhodno raziskavo območja, da se
zagotovi donos in varstvo okolja, saj je površinski kop prehodna oblika rabe prostora, ki ima
moteče in dolgotrajne vplive na bivalne razmere in rabo prostora. Zaporedje del nastajanja
kopa je sledeče:
- priprava zemljišča za površinski kop,
- odvodnavanje območja površinskega kopa
- odpiranje površinskega kopa,
- odkopavanje
- ter sanacija površinskega kopa (Hace et al., 1995).
Izbor lokacije je temeljni del odpiranja površinskega kopa, ker se z njo določi najprimernejšo
lego, odnos do sosednjih območij in izhodišča za nadaljnje ureditvene ukrepe.
Pri izboru lokacije se zahteva izdelava študije ranljivosti okolja, ki je del celovite presoje
vplivov na okolje. Študija upošteva zakonska določila in omejitve (vodovarstvene zahteve,
uredbe o hrupu itd.), optimalnost lokacije glede na lokacijo pridobivanja surovine in
predelave, klimatske razmere, reliefne in talne razmere, značilnosti površinskih in podzemnih
vod, geologijo ter značilnosti materiala, ki se pridobiva, predeluje ali odlaga (CRP-Pravila
za..., 2005).
2.3.1. Jalovina oziroma odpadni material
Začetek priprave območja za izkoriščanje zahteva odstranitev zgornjega sloja (vegetacija in
prst) oziroma krčenje terena, sekanje gozdov in čiščenje. Masa, ki jo je potrebno odstraniti, se
imenuje jalovina ali odkrivka. Odlaganje jalovine je začetek odpiranja površinskega kopa.
Odstranjevanje poteka s teţkimi stroji kot so buldoţerji, nakladači, bagerji, itd. Debelina
površinskega sloja in uravnanost kamnin vpliva na izbiro načina odstranjevanja (Hace et al.,
1995).
Jalovina in deponije so nujna posledica delovanja površinskega kopa in predstavljajo material,
ki ga ni mogoče prenesti ali uporabiti na kakšen drug način. Del jalovine se uporabi za
ponovno zasipanje odprtih površin, za ostali del jalovine je potrebno zagotoviti ustrezno
lokacijo (CRP-Pravila za..., 2005).
Mesto odlagališča jalovine mora biti v neposredni bliţini odkopnih etaţ. Za odlagališča se
uporabi bliţnje vrtače, grape ali dolinice. Ta odlagališča so zunanja odlagališča. Najbolj
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primerna so notranja odlagališča, se pravi odlagališča znotraj površinskega kopa. Prednost
takega odlagališča je kratka razdalja transporta jalovine, saj se odkopani prostor se ponovno
zapolni. Odlagališče mora zagotoviti dovolj veliko globino, ravno ali blago nagnjeno dno,
moţnost odcejanja in odvodnavanja. Tehnika odlaganja mora biti prilagojena geostatičnim
lastnostim odloţenega materiala. Pri odlaganju jalovine je potrebno paziti, da ne pride do
sortiranja materiala po vrstah in zrnatosti vzdolţ odlagališč. Pomembno je, da se jalovina
stiska, saj se le tako doseţe varnost odlagališča. Upoštevati se mora tudi stabilnost kopa, se
pravi je potrebno paziti na širino in višino etaţ, da se jalovina ne bi porušila na dno kopa.
Lokacija odlagališča vpliva na način odpiranja, razvoja ter ţivljenjsko dobo površinskega
kopa (Hace et al., 1995).
Pojavljajo se lahko tri vrste obstoječih deponij:
- Suha odlagališča: nastanejo pri odlaganju trdih materialov, ki ne vsebujejo velikih
količin vode.
- Zadrţevalni nasipi tekočih odplak: nastanejo iz jalovine in ostankov kopov. Njihov
namen je zadrţevanje odplak in čiščenje vode.
- Nasipni material: material, ki se izkorišča (CRP-Pravila za..., 2005).
2.3.2. Izgradnja površinskega kopa
Del odkopavanja površinskega kopa, kjer se izdelajo etaţe, zgradijo transportne poti,
daljnovodi, transformatorske postaje, ustrezne stavbe, se imenuje odpiranje površinskega
kopa. Odpiranje kopa poteka z različnimi postopki, ki se začnejo z zasekom.
Način dela je odvisen od:
- velikosti kopa,
- debeline in fizikalno-kemijskih lastnosti jalovine in surovine, ki se bo izkoriščala,
- od geoloških razmer,
- ter uporabljene mehanizacije.
Različne oblike in poloţaj sloja surovine vpliva na način izkopa. Ločimo horizontalni sloj,
blago nagnjena površina, blago in strmo nagnjen sloj, izbočena ali vbočena oblika sloja,
lečasti sloj ter tektonsko porušeni sloj.
Način odpiranja kopa poteka z:
- izdelavo useka: omogoča dostop na posamezne etaţe in transportne poti;
- direktnim odpiranjem brez useka: ta način je moţen pri tankih plasteh jalovine in je
hiter, enostaven z malo pripravami in se uporablja predvsem pri pridobivanju
naplavljenega peska;
- odpiranjem s podzemnimi deli: ta način se uporabi, ko ni moţnosti uporabe zgoraj
navedenih načinov in je primeren za zelo strme površine;
- s kombinacijo vseh treh načinov.
V površinskem kopu lahko zastaja padavinska voda, voda rek ali potokov ter voda iz
vodonosnih slojev, zato je potrebno zagotoviti v površinskem kopu odvodnavanje vode in s
tem preprečiti morebitno nastalo škodo. Navadno površinski kopi zagotovijo preusmeritev
vode v novo strugo, črpanje talne vode, izsušitev morebitnih močvirnatih površin ter sanacije
izvirov itd. Padavinsko vodo se iz površinskega kopa usmeri s pomočjo kanalov, ki vodijo do
strug. Odvodnavanje je potrebno zagotoviti pred samim začetkom izkoriščanja surovine,
hkrati je potrebno preprečiti stik vodnega vira s surovino in jalovino, da se prepreči njuna
prepojitev in s tem moţnost nastanka plazu (Hace et al., 1995).
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2.3.3. Odkopavanje
Pri delovanju površinskega kopa je pomemben način odkopavanja zaradi varnosti in
stabilnosti kopa, da ne pride do rušenja ali drsenja plasti. Večji površinski kopi zato zahtevajo
odkopavanje v etaţah. Višina etaţe se določi glede na trdnost in debelino sloja surovine.
Pomemben je tudi naklon etaţe, ki je odvisen od mehanskih lastnosti materiala. Širina etaţe
se določi na podlagi uporabljene mehanizacije in načina pridobivanja surovine. Pri izgradnji
etaţ je potrebno upoštevati tudi teţo mehanizacije, tresljaje in eksplozije.
Način odkopavanja vpliva na stabilnost površinskega kopa, zato odkopavanje poteka tako, da
pada sloj proti celini in ne proti odprti strani odkopa, saj se s tem prepreči porušitev etaţ.
Načini odkopavanja potekajo bočno vzdolţ etaţe ali pa frontalno. Napredovanje odkopavanja
lahko poteka:
- paralelno: ta način se izvaja pri enakomerni širini etaţe in pri pravokotni obliki
površinskega kopa;
- pahljačasto: etaţe se razvijajo v obliki pahljače iz osrednje izhodiščne točke;
- v kombinaciji obeh navedenih načinov.
Odkopne metode surovine v površinskem kopu so:
- miniranje;
- proizvodnja blokov;
- hidravlično pridobivanje;
- strojno pridobivanje z bagri (Hace et al., 1995).
2.3.3.1.Miniranje
Miniranje se uporabi v primeru rušenja trdih slojev jalovine in surovine, kjer odkopavanje ni
moţno z mehanizacijo. Pri miniranju hribine kopa se upošteva velikost kamnitega agregata,
da le ta ustreza dimenzijam uporabljenih bagrov, drobilcev in ostale mehanizacije. Velikost
kamnitega agregata se določa z izračunom.
Pri izvedbi miniranja je potrebno upoštevati karakteristiko hribine, risbo z razporeditvijo in
dimenzijami vrtin in blokov, ki se jih bo razstrelilo. Navedeni morajo biti podatki o vrsti in
količini uporabljenega razstreliva, o načinu vrtanja ter opis opreme in navodila za delo.
Minske vrtine izdelane z rotacijskimi vrtalniki brez uporabe vode imajo premer med 100 in
200 mm ter globino do 25 in več metrov. Miniranje poteka tako, da odstreljena surovina
ostane na enem kupu (ni raztresena po celotnem kopu), kar se doseţe z ustrezno
razporeditvijo minskih vrtin in zaporednim vţiganjem. Pred samo polnitvijo minskih vrtin je
potrebno izračunati kubaturo skale in določiti skupno količino razstreliva, ki se porazdeli po
vrtinah. Potekati mora hitro pred nakladanjem, da je delo ostale mehanizacije tekoče.
Tehnologija miniranja temelji na razvoju vrtalne tehnike minskih vrtin in uporabi različnih
razstrelilnih mešanic AN-FO – amonijev nitrat in dizel olje ter mešanica »SLURRY« vodoplastična razstreliva (Hace et al., 1995; Ivanetič, 1983).
2.3.3.2.Proizvodnja blokov
Proizvodnja blokov poteka samo v kamnolomih, kjer je namen pridobitve kamna za okrasne
namene, zato mora pridobljeni blok ostati čim bolj nepoškodovan. Pridobivanje lahko poteka
ročno s pomočjo klinov, strojno s pomočjo rezanja z vrvno pilo ter z miniranjem z gostimi
vrtinami. Skupna lastnost vseh treh načinov je lomljenje čim večjih kosov kamna (Hace et al.,
1995).
2.3.3.3.Strojno pridobivanje
Najpogostejši način pridobivanja surovine v površinskih kopih je strojno pridobivanje. S
strojnim odkopavanjem se pridobivajo predvsem srednje trde kamnine. Najnovejša metoda
pridobivanja je SPD metoda – strojno pridobivanje dolomita. Izvaja se v treh delovnih fazah,
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in sicer ripanje, rahljanje in odrivanje. Globina ripanja je odvisna od trdote dolomita,
kapaciteta pa se določa z nagibom odkopnega sloja v smeri poteka ripanja. Rahljanje se izvaja
z bagrom, ki ima razdiralno kladivo. Globina rahljanja je odvisna od dolţine konice kladiva.
Ta metoda je vse pogostejša, saj so učinki na okolje minimalni, hkrati pa so bistveno niţji
stroški dela in procesa. Zadnja delovna faza SPD metode je odrivanje, ki poteka čez rob etaţe
na spodnje nakladalne platoje ali se odriva na sami riparsko nakladalni etaţi ali pa poteka
kombinacija obeh (Ivič, 2001).
2.3.4. Mehanizacija
Osnovno delovno sredstvo površinskega kopa so bagri, nakladalniki, buldoţerji, riperji,
odlagalniki, frizerji, skreperji, kamioni itd.
Najpogosteje uporabljen delovni stroj je bager. V osnovi se delijo na dve skupini, in sicer
bageriranje z neprekinjenim in enakomernim delovnim procesom ter bageriranje s
prekinjenim delovnim procesom. S prvim načinom bageriranja proces pridobivanja surovine
poteka neprekinjeno v majhnih količinah. Ta način omogoča do štirikrat večjo pridobljeno
količino surovine kot v primeru bageriranja s prekinjenim procesom delovanja. Bagri za
neprekinjeno pridobivanje so bagri vedričarji (na brezkončni verigi imajo pritrjena vedra) in
rotorni bagri (vedra imajo pritrjena na obodu velikega kolesa), ki se uspešno uporabljajo v
mehkih hribinah.
Bagri uporabljeni v prekinjenem načinu dela so: ţličar (ţlica se po kroţnici zajeda v hribino in
s tem zajema surovino), bager z vlečnim vedrom (uporablja se za globinsko odkopavanje pri
poglabljanju oziroma izdelavi novih etaţ), bager z obrnjeno ţlico (uporablja se pri kopanju
kanalov, jaškov, odstranjevanju manjše količine jalovine in za delo v vodonosnih slojih), ţični
bager (uporablja se na ravnem površju, predvsem za odstranjevanje jalovine), skreper
(uporablja se za odkrivanje zgornjih plasti na manjših površinskih kopih, za pomoţna dela pri
pridobivanju zasipa, gramoza itd.).
V površinskih kopih so za delo potrebni tudi buldoţerji, traktorji in nakladalci, ki se
uporabljajo za vleko, odkrivanje, strganje jalovine in surovine, za transport, za rahljanje
terena, nakladanje ter za zaključna dela pri odlagališčih in končni sanaciji površinskega kopa
(Hace et al., 1995).
2.3.5. Sanacija površinskega kopa
Človekovi posegi v okolje puščajo trajne posledice, ki so v večini negativne in jih je potrebno
preprečevati oziroma čim bolj zmanjšati. Sanacija površinskega kopa je načrtovana v začetku
izdelave projekta površinskega kopa. Z njo so določene rešitve, s katerimi se degradirano
površje vrne v prvotno stanje oziroma v nadomestni habitat. Sanacija naj bi potekala ţe v fazi
odkopavanja s sprotnim zasipavanjem odkopanih prostorov z jalovino, izravnavanjem terena,
skladiščenjem rodovitne prsti, nasipavanjem humusa, umetnim gnojenjem ter vzgajanjem
hitro rastočih in nezahtevnih rastlinskih vrst.
Sanacija je pomembna zaradi sprememb v prostoru nastalih zaradi odkopavanja oziroma
izdelave usekov, etaţ, odlaganja večjih količin jalovine, odvodnavanja, pojavov prahu,
kemičnega onesnaţevanja, odpadnih voda itd. Posledice so vidne v zgledu krajine, uničevanju
rodovitne prsti, uničevanju kvalitetnih kmetijskih ali gozdnih površin, onesnaţevanju voda in
zraka, hkrati pa se lahko pojavijo plazišča, posedanje območja, hrup, vibracije in prah (Hace
et al., 1995).
Varovanje okolja zahteva tudi ustrezno preventivo, ki med drugim omogoča tudi laţjo
sanacijo. K preventivi se vključuje varovanje okolja z uporabo sodobne in tehnološko
ustrezne mehanizacije, čim bolj ustrezne odkopne metode, sprotna sanacija, primernejša
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tehnologija za bogatenje in predelavo kamnitega agregata, skrb za čiščenje tehnoloških voda,
proizvodnja surovin in polizdelkov, ki se uporabljajo za različne ekološke namene itd., saj se s
tem omilijo negativne posledice odkopavanja (Majcen-Kričaj, 2001).
Dve osnovi obliki sanacije sta končna sanacija, ki se izvrši po končanem odkopavanju ter
sočasna sanacija, ki se izvaja v času odkopavanja. Obe obliki sanacije morata zagotoviti čim
manjše oddaljevanje od naravnih oblik reliefa. Upoštevati mora značilnosti in potrebe
območja na katerem se sanacija izvede (CRP-Pravila za..., 2005).
Obstaja več vrst sanacij (po Majcen-Kričaj, 2001, str.26):
- Popolna sanacija: vrnitev v prejšnjo funkcijo okolja ali vzpostavitev nove.
- Delna sanacija: je biološka sanacija etaţnih ravnin ob puščanju golih sten etaţ.
- Sočasna ali fazna sanacija: na eni strani površinskega kopa še poteka izkoriščanje.
Osnovni pristop k sanaciji je vzpostavitev prejšnjega stanja, ki se najpogosteje pojavlja pri
območjih, ki so bila prvotno kmetijska ali gozdna zemljišča. Konservacija kot pristop se
izvaja pri reševanju problematike ţe opuščenih površinskih kopov, ki so ţe zaraščena in
preoblikovana. Kot posledica se lahko pojavijo zanimive oblike površin ali so vidni značilni
geološki pojavi in zato postanejo predmet ohranitve nastalega stanja. Nova raba v
površinskem kopu se naj bi se vpeljala, ko iz različnih vzrokov ni moţno ali ni primerno
vračanje v prejšnjo rabo prostora (CRP-Pravila za..., 2005).
Tehnološko zelo zahtevna sanacija je sanacija pobočnih površinskih kopov, saj jih največkrat
ni moţno vrniti v prejšnjo obliko.
Odvisna je od:
- Interesov za novo rabo prostora,
- nevarnosti, da se v opuščenem površinskem kopu sproţijo nezaţeleni procesi, ki so
lahko naravni ali antropogeni,
- ekoloških razmer,
- vidne izpostavljenosti in
- sprejemljivost oblik sanacije znotraj lokalnega prebivalstva.
Površinski kopi ostanejo nesanirani, ker niso zanimivi za drugo rabo prostora. Velikokrat so
manj moteči ekosistemi v širšem okolju in so prepuščeni spontanemu poteku naravnih
procesov – naravni sukcesiji. Znotraj urbanih območji sanacija površinskih kopov ni
problematična, ker je problem pomanjkanje prostora za gradnjo in zato se sanacija izvede
takoj. Največji problem za sanacijo so oddaljeni kopi, predvsem zaradi pomanjkanja interesa
prebivalstva.
Sanacija ne pomeni vedno vzpostavitev prvotnega stanja. Lahko je:
- Kmetijska ali gozdna površina,
- sekundarni biotop,
- rekreacijsko območje,
- gradnja stanovanjskih, industrijskih in drugih objektov,
- vodnogospodarska raba prostora – pridobivanje pitne vode (npr. gramoznica Jeperca
na Sorškem polju v III. in IV. vodovarstvenem pasu),
- odlagališča odpadkov in jalovine (Majcen-Kričaj, 2001).
Vsaka lokacija površinskega kopa nudi določene prednosti in omejitve, ki jih je potrebno pri
izvedbi sanacije upoštevati. S tem je doseţena najbolj primerna oblika sanacije, saj se
prilagodi potrebam in značilnostim okolja. S sanacijo se popravi in zmanjša nastala škoda. Z
ustrezno predhodno sanacijo se lahko izboljša kvaliteta okolja, tako da se vzpostavijo nove
rabe prostora kot so turizem, rekreacija, itd. (Majcen-Kričaj, 2001).
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2.3.6. Pridobljeni material in njegova uporabnost
Nekovinske mineralne surovine so poimenovane kot kamniti agregat. Pridobiva se ga v
površinskih kopih, kjer ga z nadaljnjo obdelavo kot je drobljenje predelajo v različne
velikosti, na podlagi katerih se razdeli v posamezne skupine oziroma frakcije.
Material pridobljen v površinskem kopu je zelo različen: glina, lapor, pesek, gramoz, tehnični
in okrasni kamen.
Površinski kopi občine Logatec se nahajajo v območju karbonatnih kamnin, predvsem
dolomita, zato bo to poglavje o pridobljenem materialu posvečeno karbonatnim kamninam.
Povpraševanje po kamnitem agregatu je stalno in naraščajoče. Uporablja se v gradbeništvu za
izgradnjo avtocest, cest, mostov, čistilnih naprav, gospodarskih objektov, socialne
infrastrukture, itd. Uporablja se tudi za izdelavo cementa, asfalta, strešnikov in ostalih
betonskih izdelkov. Glede na velikost delcev kamnitega agregata se določi njegova
uporabnost, ki je različna glede na vrsto kamnine.
Dolomitne frakcije:
- 0-3 mm: izdelava fasadnega ometa »teranova«
- 0-4 mm: malta za zidanje, grobi ometi
- 4-8 mm: urejanje makadamskih poti parkov, dvorišč, pokopališč itd.
- 0-16 mm: utrjevanje makadamskih cestišč, nasipov itd.
- 0-45 mm: tamponi (kamniti agregat se uporabi kot polnilo)
Apnene frakcije med 0 in 32 mm se uporabljajo za beton, asfalt in tampone.
Dolomit in apnenec se uporabljata tudi v industriji. Apnenec uporabljajo za proizvodnjo apna
in cementa, pri izdelavi fine keramike, za izdelavo silikatne opeke, v metalurgiji kot topilo, v
steklarski industriji, za lepila in za čistilna sredstva, v gumarski industriji, pri proizvodnji
sladkorja, v kozmetični industriji, za proizvodnjo kalcijevega karbida in v industriji celuloze,
v papirni industriji ter za proizvodnjo barv in lakov. Dolomit se uporablja v industriji
ognjevarnih materialov, v črni metalurgiji, kot pigment za barve, kot polnilno sredstvo, v
proizvodnji gume, v farmacevtski industriji, za proizvodnjo cementa in dolomitnega apna, pri
proizvodnji stekla in mineralne volne, kot gnojilo ter v kemični in keramični industriji. Obe
kamnini uporabljajo tudi kot kamnoseški kamen za izdelavo stopnic, plošč, robnikov, kot
okrasni kamen in kot kamen za skulpture (Dimkovski, Rokavec, 2001).
Preglednica 2: Količina pridobljenega kamnitega agregata v Sloveniji v obdobju 1983-2003 v tonah
LETO
1983
1988
1993
1998
1999
2000
2001
2002
2003
apnenec

2549348

4714443

4620373

6748784

7370860

6241436

5420061

6053203

6623054

dolomit

891376

3402742

3068666

4502498

5201508

7563748

6720545

6981502

8391079

99963

65383

111636

60140

14970

26207

skupaj

3440724

8117185

7689039

11351245

12637751

13916820

12200746

13049675

15040340

pesek in gramoz

1466141

3455355

2668860

2440115

1652065

2769590

3280968

3160679

3437911

4906865 11572540 10357899 13791360 14289816 16686410 15481714 16210354
Vir: Sustainable mineral resource management and indicators: Case study Slovenia, 2004

18478251

kamniti
agregat

ostalo

SKUPAJ
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3. VPLIVI NA OKOLJE I Z VIDIKA POVRŠINSKEGA
KOPA
Mineralne surovine, med katere spadajo vse nekovinske mineralne surovine, so naravni vir
brez katerega ţivljenje človeka oziroma njegovo bivalno okolje ne bi obstajalo, saj so del
skoraj vseh gospodarskih panog. Iz vidika ţivljenja človeka imajo izredni pomen, zato je
njihovo ohranjanje bistveno. Mineralne surovine so zelo raznolike po značilnostih, kvaliteti in
uporabnosti. Pridobivajo se v rudnikih (površinskih in podzemnih), ki pogosto zaradi
neustreznih raziskav niso dovolj donosni in se nahajajo na neustreznih lokacijah. Marsikatera
lokacija rudnikov bi bila bolj primerna za drugo rabo prostora. Poleg neustrezne lokacije tudi
neustrezne metode pridobivanja mineralnih surovin lahko vodijo v negativne posledice, ki so
lahko opazne takoj ali pa jih občutijo prihodnje generacije.
Nekovinske mineralne surovine so neobnovljiv naravni vir, vendar gledano globalno jih lahko
označimo kot skoraj neizčrpen naravni vir, saj je njihovo pridobivanje mogoče skorajda
kjerkoli, v primerjavi z ostalimi mineralnimi surovinami predstavljajo drugačne vplive na
okolje in njihov pomen se kaţe na regionalni ravni, saj se zelo redko izvaţajo in zato nimajo
nacionalnega pomena. Posledično so v razpravah o trajnostnem razvoju velikokrat
spregledani.
Poleg tega so posledice izkoriščanja nekovinskih mineralnih surovin postavljene v ozadje
zaradi prednosti, ki jo je deleţen gospodarski razvoj, ki zahteva graditev vse hitrejših
komunikacij, različnih industrijskih in razvojnih con ter ustreznih bivalnih pogojev. S tem so
posledice in njihovo reševanje prestavljene na prihodnje generacije. Negativne posledice
izkoriščanja nekovinskih mineralnih surovin se nanašajo na njihovo pridobivanje, transport in
odstranitev.
Trajnostni razvoj zahteva uravnoteţenost gospodarstva, druţbe in okolja tudi na področju
pridobivanja nekovinskih mineralnih surovin. Zahteva se zmanjšanje negativnih okoljskih
posledic ter varovanje in ohranjanje nekovinskih mineralnih surovin oziroma kamnitega
agregata. Preprečevanje nastajanja negativnih posledic pri izkoriščanju ni edino vodilo
varovanja okolja. Ohranjanje mineralnih surovin in sanacija izčrpanih lokacij pridobivanja je
pomemben del zaščite, izboljšanja ţivljenja in ohranjanja biotske raznovrstnosti. Varovanje
mineralnih virov vključuje minimalno izkoriščanje z racionalno proizvodnjo zagotovljeno z
uvajanjem recikliranja in ponovne uporabe gradbenega materiala. Pomembno je tudi dobro
poznavanje lastnosti posameznih kamnitih agregatov, da se s tem zagotovi najboljša izraba
pridobljenega agregata. Za varovanje mineralnih virov sta zadolţeni tako vlada kot podjetja,
ki izvajajo izkoriščanje.
Izkoriščanje mineralnih surovin je gospodarska dejavnost, ki poleg surovine pomembne za
druţbo, zagotavlja zasluţek in delovna mesta. Na pridobivanje mineralnih surovin se
navezujejo tudi druge dejavnosti kot so predelava surovine, proizvodnja pol in končnih
izdelkov ter transportna dejavnost. Je dejavnost, ki je nujen del razvoja gospodarstva in s tem
regije. Naraščanje pomena varstva okolja je prisililo gospodarstvo, da je sprejelo določene
ukrepe in s tem zaščitilo okolje v fazi izkoriščanja kamnitega agregata.
Upoštevanje negativnih okoljskih posledic in gospodarstva je razlog oblikovanja ustrezne
sektorske politike, zakonov ter izobraţevanja na področju izkoriščanja mineralnih surovin.
Zaščitijo se interesi drţave, regij in lokalnih skupnosti ter tudi interesi gospodarstva.
Slovenija je podpisnica Agende 21 in je s tem zavezana k zagotavljanju trajnostnega razvoja.
V primeru izkoriščanja mineralnih surovin je bil leta 1999 sprejet nov Zakon o rudarstvu, s
katerim je bil določen drţavni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami. Strategija
prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) je skupaj s Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije
krovni dokument za razvoj in usklajevanje sektorskih politik. Podaja izhodišča, cilje, zasnovo
razvoja in ukrepe izvajanja za prostorske sisteme, poselitev, infrastrukturo in krajino. Med
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strokovne podlage za SPRS spada tudi Slovenski prostor SI 2020 – Mineralne surovine in
prostorski razvoj Slovenije. Dokument opredeljuje tudi cilje, ki se nanašajo na mineralne vire.
Zahteva uravnoteţeno oskrbo in ohranjanje dostopnosti do mineralnih surovin za prihodnje
generacije, stremi k optimizaciji pridobivanja in postopnemu zapiranju manjših objektov ter
sanaciji nelegalnih kopov ter hkrati varčno in varno preskrbo z mineralnimi surovinami
(Mineralne surovine 2004, 2005).
Človek s posegi v okolje ruši naravno ravnoteţje in s tem poveča občutljivost in ranljivost
okolja. Nastali vplivi imajo prostorsko in časovno razseţnost. Pri površinskem izkopavanju
vplivi nastajajo pri odpiranju površinskega kopa, med njegovim obratovanjem in po opustitvi
delovanja (Flis, 2001).
Pri izvajanju tehnoloških postopkov odkopavanja in predelave kamnitega agregata prihaja do
številnih negativnih vplivov v površinskem kopu in njegovi okolici. Najbolj izpostavljeni
vplivi, ki nastajajo pri površinskih kopih so prašenje, hrup, seizmika in krajinski zgled
(Rovšnik, 2001).
Med ostale negativne posledice površinskih kopov se šteje tudi povečanje tovornega prometa,
izguba prostora za drugo bolj primerno rabo, razvrednotenje okolja, nastanek divjih odlagališč
različnih odpadkov ter nestrokovne ureditve prostora (Majcen-Kričaj, 2001).
Učinki površinskega kopa so vidni v:
- Reliefu (vidni učinek, pobočni procesi)
- Zraku (hrup, prah)
- Vodi (površinska voda in podtalnica)
- Prsti (erozija, onesnaţevanje)
- Biotska raznovrstnosti (izguba)
Vsi učinki na okolje, ki jih povzročijo površinski kopi se spreminjajo glede na obseg kopov,
časovni obstoj kopa, obstoja zaščitnih ukrepov ter spremljanja stanja okolja.
Diplomsko delo se nanaša na površinske kope v kraškem območju, zato je izpostavljena
občutljivost kraškega ekosistema z vidika reliefa, vode, zraka, prsti in biotske raznovrstnosti.

3.1. RELIEF
3.1.1. Vplivi površinskega kopa na relief
S posegi v prostor se spreminja videz okolja oziroma reliefa. Spremenjen videz okolja ni
mogoče meriti, ampak se lahko le subjektivno vrednoti. Človek ima za negativne vplive na
okolje predvsem tiste, ki jih z lahkoto vidi in se jih zaveda, zato so površinski kopi ne glede
na korist in gospodarski pomen nezaţelen poseg v okolje.
»Razvrednotenje ali degradacija okolja je zmanjšanje ali izguba vrednosti okolja, ki ga
posredno ali neposredno povzroči poseg ali delovanje človeka v okolju (Majcen-Kričaj, 2001,
str.19)«.
Površinsko izkoriščanje popolnoma preoblikuje obstoječi relief zaradi globokega in
površinsko obseţnega odkopavanja, njegov vpliv pa se nanaša ne le na lokacijo površinskega
kopa, ampak tudi na širše območje izven območja izkoriščanja (CRP-Pravila za..., 2005).
Prostorsko urejanje površinskih kopov naj bi upoštevalo:
- Na zavarovanih in vidno izpostavljenih območjih se površinski kopi ne odpirajo.
- Sanacija: opuščene površinske kope, ki ogroţajo javno varnost in so vidno moteči, je
potrebno sanirati z ureditvami za novo rabo, za nadaljevanje izkoriščanja ali pa
Polona Ferjančič |

28

POVRŠINSKI KOPI OBČINE LOGATEC

[Pick the date]

zavarovati in prepustiti naravni sukcesiji; delujoče površinske kope je potrebno
sanirati sproti z izkoriščanjem.
- Omejiti je potrebno število delujočih površinskih kopov. Na nadobčinski ravni je
potrebno oblikovati omreţje, kjer se upoštevajo sektorske in razvojne potrebe ter
merila: vidna izpostavljenost, značilnosti reliefa in vegetacije, vpliv na druge
dejavnosti v prostoru, prizadetost bivalnega okolja, moţnost sanacije in naravna
ohranjenost okolja (Majcen-Kričaj, 2001).
Površinski kop kot razvrednotenje okolja pomeni:
- Z vidika varstva narave: pomeni uničenje in poškodbo naravnega okolja,
- z vidika onesnaţevanja: pomeni vidno onesnaţevanje okolja ter
- z vidika varstva naravnih virov: pomeni njihovo zmanjšanje oziroma onemogočanje
druge rabe prostora kot so gozdarstvo, kmetijstvo, rekreacija, turizem itd. .
Različno je dojemanje opuščenih in sprotno saniranih površinskih kopov v pomenu
razvrednotenja videza okolja. Površinske kope, ki se sanirajo sproti, človek redkeje dojema
kot onesnaţenje. Opuščeni površinski kopi so vedno opredeljeni kot razvrednotenje okolja,
ker nimajo koristi. Delujoče je teţje opredeliti kot razvrednotenje, še posebno če delujejo v
skladu s predstavami o racionalni rabi prostora in njihovem izkoriščanju ter sprotni sanaciji,
ki zmanjšuje vidne vplive. S sportno sanacijo je vidna izpostavljenost majhna, zato je
razvrednotenje okolja začasen in prehoden pojav. Posledično je opredeljeno to izkoriščanje
kot povezovalni proces, ki omogoča izkoriščanje kamnine in hkrati ponekod neko drugo rabo
prostora (CRP-Pravila za..., 2005).
Sanacija ni vedno potrebna, saj lahko v opuščenih površinskih kopih nastanejo nove reliefne
oblike, ki jim je teţko pripisati izvor in imajo pomembno ekološko in kulturno vlogo (kulturni
spomenik, turistična zanimivnost itd.). Nesanirani površinski kopi lahko postanejo posebni in
redki habitati, ki se spreminjajo preko sukcesijskih stopenj in prispevajo k biotski
raznovrstnosti. So sekundarni biotop, kar v ničemer ne zmanjša pomena takega ţivljenjskega
okolja za ţivljenje širšega ekosistema (Majcen-Kričaj, 2001).
Sanacija videza okolja se lahko izvede na tri načine (po Majcen-Kričaj, 2001, str.28):
- Z zakrivanjem pogledov na razvrednoteno območje.
- Z usmerjanjem pogledov na druge objekte ali okolje.
- S sanacijo zemljišča.
S sanacijo zemljišča se vzpostavi nova raba ali renaturacija. Izvedba sanacije zemljišča je
najdraţja, vendar omili poškodbo okolja z renaturacijo ali se sanira v novo rabo, kjer so lahko
stroški sanacije z določeno novo rabo prostora povrnjeni (Majcen-Kričaj, 2001).
Izbor lokacije površinskega kopa je pomembna za ohranitev pokrajinske slike, saj se nasutje v
razgibani in hriboviti pokrajini laţje prilagodi v prostoru kot površinski kop v ravninskem
svetu. Rešitev v večini, pri zakrivanju videza, predstavlja bliţina gozda ali vzpostavitev
novega nasada, ki sluţi kot vizualna zaščita (CRP-Pravila za..., 2005).
Poleg videznega onesnaţevanja okolja prihaja v površinskem kopu z vidika reliefa do
pojavljanja erozije, pobočnih procesov in s tem do sprememb oblike reliefa. Odprt površinski
kop ima večje gole površine izpostavljene zunanjim dejavnikom. Ker je površje nezaščiteno,
obstaja večja moţnost porušitve naravnega ravnovesja na površju zaradi delovanja gravitacije
in ostalih zunanjih procesov. Ti procesi so lahko naravni (vremenske razmere, erozija,
preperevanje kamnine, biološki dejavniki, zunaj zemeljski dejavniki) ali antropogeno
pogojeni (gradnja na nestabilnih pobočjih, posegi v pobočja, spreminjanje naklona pobočij,
gradnje usekov, akumulacijska jezera, spreminjanje vodnih razmer, miniranje, rudarjenje,
pretirana raba prostora, vojaški posegi itd.) (Zorn, Komac, 2002).
Največji vpliv kopa na relief predstavlja miniranje. Stranski učinki miniranja so razlet,
razmet, udarni valovi, potresi, zračni udarni valovi, zapraševanje okolice ter strupeni
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eksplozijski plini. Z večanjem količine razstreliva se poveča nevarnost nastajajočih pojavov.
Pri uporabi manjših minskih vrtin je največja nevarnost razlet kamnine ter pojav zračnega
udara, če miniranje poteka v bliţini zgradb in ljudi. Za preprečevanje potresov pri miniranju
se uporablja milisekundni način vţiganja minskih polj. Pri masovnem miniranju z globokimi
minskimi vrtinami je navečja nevarnost pojav potresa in odvalitve blokov surovine zaradi
udarnega vala, katerega spremlja tudi razmet. Razmet in pretirani potresni sunek imata lahko
za posledico tudi samoskalitev posameznih skal oziroma plaz po končanem miniranju. Pri
vseh načinih miniranja se pojavi tudi zapraševanje, ki je najbolj izrazito na visokih in ozkih
etaţah. Pri izvajanju miniranja je potrebno upoštevati za zagotoavljanje varnosti oddaljenost
objektov od mesta miniranja, vrednosti nihanja tal, pogostost miniranja ter količino
razstreliva. Miniranje ima lahko za posledico tudi človeške ţrtve ali teţke poškodbe ljudi ali
pa daljše tehnološke zastoje (Hace et al., 1995; Ivanetič, 1983).
Spreminjanje reliefa se začne ţe v začetni fazi odpiranja površinskega kopa, ko se z
odstranjevanjem vrhnjega sloja prsti in kamnin spremeni oblika reliefa in nastane odprta rana
v prostoru izpostavljena različnim dejavnikom. Uničijo se geološke in geomorfološke
značilnosti območja. Nastaja odpadni material oziroma jalovina in uporabni material (kamen
oziroma pesek), ki se fizično odstrani iz območja kopa. Odkopavanje poteka z različno
mehanizacijo in transportnimi vozili, ki zaradi teţe povzročajo tresenje tal. Daljše tresenje tal
prispeva k rahljanju kamnine, ki je posledično še bolj občutljiva na gravitacijsko delovanje.
Večja moţnost pojavljanja pobočnih premikov nastane zaradi neupoštevanja nagnjenosti
skladov, se pravi če so skladi nagnjeni proti odprtemu delu kopa. Izgradnja strmih sten etaţ
pa prav tako poveča moţnost pobočnih premikanj. Pojavlja se tudi posedanje površja in
moţnost zalitja površinskega kopa, če odkopavnaje poteka v višini vodonosnika.
»Pobočna premikanja so različna gibanja kamninskih (hribinskih), sedimentnih in
preperinskih (zemljinskih) mas (gmot) po pobočju pod vplivom teţnosti (gravitacije)
(Skaberne, 2001, str. 454).«
Najpogosteje se v površinskih kopih pojavljajo zruški, ki predstavljajo padanje kamenja, ki je
bilo ţe predhodno mehansko ločeno in nekoliko premaknjeno (Skaberne, 2001). Nastanek
mehanske ločenosti kamenja v površinskem kopu je lahko naravna, zaradi pretrtosti,
preperelosti ali zdrobljenosti. Delovanje ostalih zunanjih dejavnikov, predvsem vremenskih,
še dodatno prispevajo k rušenju kamenja. Ločenost lahko nastane tudi zaradi delovanja
človeka v samem kopu, saj z miniranjem in obratovanjem s teţkimi stroji prispeva k stresenju
tal, kar povzroča rahljanje kamnine na pobočju.
Poleg padanja kamenja na zelo strmih pobočjih površinskega kopa, se lahko pojavijo tudi
drobirski tokovi. Nastanejo zaradi hitrega povečanja količine vode med porami materiala. Do
povečanja količine vode pride zaradi močnega deţevja ali hitrega taljenja snega (Skaberne,
2001).
3.1.2. Fizičnogeografski kazalci, ki povečajo ranljivost reliefa
Pri odpiranju in izdelavi površinskega kopa je potrebno upoštevati geološke in geomorfološke
značilnosti območja, saj le te bistveno vplivajo na izbor lokacije, vrsto odkopne metode,
strmino in širino etaţ, velikost kopa itd. S poznavanjem in upoštevanjem geoloških,
geomorfoloških in podnebnih značilnosti se bistveno zmanjšajo negativni vplivi kopa.
Pravilna ocena reliefnih razmer lahko omili negativne posledice kopa za relief, zrak, vodo,
prst in ţivo naravo.
Površinski kopi občine Logatec se nahajajo na karbonatni podlagi, in sicer predvsem na
dolomitih. Za dolomit je značilno razpadanje v pralelepipedske kose manjših demenzij.
Fizikalno preparevanje je slabo izraţeno, vendar ko so dolomiti tektonsko porušeni, močneje
fizikalno preparevajo na površini. Pojavi pobočnih premikanj so redki. Pogosteje se
pojavljajo, če so pomešani s klastičnimi kamninami (Ribičič, 2002).
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Na podlagi izdelave Karte verjetnosti pojavljanja plazov v Sloveniji v merilu 1:250 000 (glej
prilogo 2) je bilo ugotovljeno, da je sproţitev pobočnih premikanj odločilno povezana z
vodno zasičenostjo por med delci. Glede na ekspozicijo pobočij je bilo ugotovljeno, da so za
sproţitev pobočnih procesov najbolj občutljiva juţna pobočja, kar je povezano z večjo
izpostavljenostjo temperaturnim nihanjem, in sicer velja predvsem za trde karbonatne
kamnine. Pomemben vpliv na pojav pobočnih premikanj imajo tudi glavne tektonske
prelomnice in stranski tektonski sistemi. Za dolomite je značilno, da se pobočni procesi
sproţijo v neposredni bliţini prelomnic, saj so navadno zdrobljeni.
Na sproţitev pobočnih procesov vpliva tudi naklon pobočja. Za apnence je kritičen naklon
sproţitve 26° in za dolomite 17°. Kjer se med apnence in dolomite mešajo ostale manj trdne
kamnine, se pobočni procesi pojavljajo ţe pri manjših naklonih pobočij. Na apnence in
dolomite vpliva tudi sosedstvo geoloških mej, in sicer ali pod njimi leţijo mehkejše kamnine,
ali pa se pod njimi nahajajo vodonosniki. Oddaljenost med 0 in 25 metri od geološke meje
kritično vpliva na pojavljanje pobočnih procesov.
Meja povprečnih letnih padavin, ki vpliva na pojav pobočnih procesov je v primeru apnencev
in dolomitov nad 1000 mm/letno. Odločilnejšo vlogo igrajo dnevni maksimumi padavin. Za
dolomite in apnence z mehkejšimi kamninami velja meja 150mm/24ur (Komac, Ribičič,
2006).
3.1.3. Vibracije
Ob miniranju je potrebno predhodno oceniti velikost potresanja tal pri objektih, ki so v bliţini
minskega polja, saj je le-ta vpliv pri izvedbi samega miniranja največkrat izpostavljen in
problematičen.
Slovenija nima lastnih normativov potresanja tal, zato se uporabljajo avstrijski ÖNORM S
9020 ali nemški DIN 4150 normativi. Normativi določajo dovoljene meje potresanja tal.
Avstrijski ÖNORM S 9020 podaja meje stresanja tal po štirih stopnjah za različne razrede
stavb, ki so podane v preglednici 3. Meje so podane na podlagi oddaljenosti, meritev stresanj,
meritev stresanj na podlagi refrakcijske seizmike ter na podlagi napetosti (meritve dinamičnih
lastnosti gradbenih materialov).
Pri razvrščanju stavb v posamezne razrede se upošteva gradbeno tehnično stanje, poškodbe,
starost in dolgo učinkujoče stresanje stavb (npr. stroji, promet...).
Preglednica 3: Dovoljene meje potresov po ÖNORM S 9020
Razred
ÖNORM S 9020-Vr max
objekta
(mm/s)
I
II
III
IV

30
20
10
5

Vr max-rezultanta hitrosti potresanja tal
Vir: Ocena vplivov potresanja tal pri miniranju na površini, 1998.
Razredi objektov po ÖNORM S 9020:
I: industrijske stavbe in stavbe za obrt; skeletna nadstropna gradnja (z ali brez jedra) z jekleno ali armirano betonsko konstrukcijo;
stene iz plošč, izgotovljene na stavbi ali prej; inţenirske lesene konstrukcije (dvorane, lope, hale);
II: stanovanjske stavbe; skeletana nadstropna gradnja; stene iz plošč; stavbe s stropi iz betona, vgrajenega na stavbi, nadzidane
stene iz betonskih oblikovalcev ali drugega umetnega gradbenega kamna iz cementa ali apnene malte; lesene stavbe, razen lesenih
predalčnih opešnih stavb.
III: stavbe z manjšo trdostnjo skeleta; stavbe z betonskimi kletnimi stropi ali opečnimi oboki v zgornjih nadstropjih, stropi iz
poprej izdelanih delov, iz tramov ali opečnih oblikovalcev.
IV: Stavbe, ki so glede na način gradnje in gradbeno tehnično stanje posebno občutljive na stresanje ali so zaščitene (npr. pod
spomeniškim varstvom, razvaline).
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Preglednica 4: Dovoljene hitrosti nihanja tal po DIN 4150
Razred
objekta
Vi maksimalna (mm/s)
I
II
III

20-50*
5-20*
3-10*

* odvisnost od frekvence; Vi-posamezna komponenta hitrosti nihanja tal
Vir: Ocena vplivov potresanja tal pri miniranju na površini, 1998.
Razredi objektov po DIN 4150:
I: industrijski objekti
II: stanovanjski objekti
III: objekti pod spomeniškim varstvom, ruševine

Poleg ovrednotenja vplivov s pomočjo tujih tehničnih normativov se v praksi uporablja tudi
različne empirične enačbe, ki temeljijo na številnih meritvah in opazovanjih.
Izbor normativa in načina vrednotenja je prepuščena strokovni presoji. Izhodišče za izbor
normativov in načina izračunov potresanja tal je ustreznost in kvaliteta podatkov o posnetku
tako imenovanega ničelnega stanja (Likar, 1998).

3.2. ZRAK
3.2.1. Vplivi površinskega kopa na zrak
Površinski kop obremenjuje zrak z vnosom emisij, ki nastajajo z izgorevanjem fosilnih goriv,
ki jih uporabljajo delovni stroji, ter s prašenjem in hrupom, ki nastaja v času obratovanja
površinskega kopa (Rovšnik, 2001). Vplivi površinskega kopa na zrak se pojavijo ţe v začetni
fazi odpiranja kopa, ko poteka odstranjevanje vegetacije, prsti in zgornjega sloja kamnine.
Emisije izpušnih plinov motornih ţag, buldoţerjev, traktorjev, tovornjakov itd. so tako
prisotne od faze raziskovanja območja do faze sanacije površinskega kopa.
Prašenje se pojavlja pri odstreljevanju oziroma odkopavanju in separaciji ter prašenje, ki ga
povzroča lepo in vetrovno vreme (Rovšnik, 2001). Prašenje se pojavlja tudi v širši okolici
površinskega kopa zaradi vetra, ki prenaša delce, hkrati pa tudi zaradi makadamske dostopne
poti po kateri se vozi teţka mehanizacija in tovornjaki.
Hrup pa je posledica miniranja, obratovanja odkopne in transportne mehanizacije ter ropot
drobilcev in sit (Rovšnik, 2001). Hrup moti okoliške prebivalce in gozdno ţivalstvo.
Problematične snovi v zraku kot posledica delovanja površinskega kopa so ogljikov monoksid
(CO), dušikovi oksidi (NOx), ogljikovodiki (CH), svinec (Pb) in predvsem prašni delci. V
Uredbi o ţveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku so
določene mejne vrednosti v zraku (Preglednica 5). Mejna vrednost je koncentracija
posamezne snovi v zraku in pomeni onesnaţenost zraka, ki ne sme biti preseţena.
SNOV
v

-

Preglednica 5: Mejne vrednosti snovi v zraku
URNA
DNEVNA
ljudje
rastline
ljudje
rastline

LETNA
ljudje
rastline

μg/m3

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

dušikovi oksidi
(Nox)

200

18

-

-

-

-

-

-

40

-

30

0

delci PM10
svinec (Pb)
ogljikov
monoksid (CO)

-

-

-

-

50
-

35
-

-

-

40
0,5
10

-

-

-

M: mejna vrednost v μg/m3
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P: število preseganj v koledarskem letu
Ljudje: mejna koncentracija za varovanje zdravlja ljudi
Rastline: mejne koncentracije za varstvo rastlin v naravnem okolju
Vir: Uredba o ..., 2002a; Uredba o ... 2002c

3.2.2. Fizičnogeografski kazalci, ki povečjo ranljivost zraka
Upoštevanje podnebnih pojavov in procesov lahko bistveno pripomore k zmanjševanju
negativnih vplivov na okolje in obratno. Podnebni fizičnogeografski kazalci vplivajo na
prenos, mešanje, redčenje in zadrţevanje emisij. Velik vpliv ima veter, megla in pojav
inverzije ter mikroreliefne značilnosti območja, kjer se vir emisij nahaja. Fizičnogeografski
kazalci kaţejo na regeneracijske, samočistilne oziroma nevtralizacijske lastnosti zraka
(Študija ranljivosti okolja, 2002).
Veter s svojo smerjo, obsegom in hitrostjo prenaša emisije po zraku. V primeru površinskega
odkopavanja močno vpliva na obseg in smer prašenja. Na prašenje imajo predvsem vpliv
lokalni vetrovi, ki se pojavljajo na območju površinskega kopa. Z večanjem prevetrenosti se
večajo samočistilne sposobnosti zraka. Megla se v večini povezuje z inverzijo. Ob njenem
pojavljanju je šibkejše premikanje in mešanje zračnih mas v vertikalni in horizontalni smeri,
kar vpliva na manjše samočistilne sposobnosti ozračja in s tem prihaja do večjih koncentracij
škodljivih emisij v zraku. Inverzija se pojavlja v depresijskih oblikah reliefa in posredno
vpliva na onesnaţevanje okolja. Poleg šibkega premikanja zraka ob pojavu inverzije nastane
tudi jezero hladnega zraka. Hladno jezero zraka je pokrito z inverzijskim pokrovom, ki vpliva
na kopičenje škodljivih snovi in preprečuje vertikalno izmenjavo zraka in s tem depresijske
oblike reliefa postanejo zaprti sistemi (Študija ranljivosti okolja, 2002).
3.2.3. Hrup
Hrup v ţivljenjskem in naravnem okolju vpliva na psihično in fizično zdravje ter počutje
človeka, zato hrup spada med najbolj moteče sestavine okolja. Nastajanje hrupa v
površinskem kopu je posledica delovanja mehanizacije, miniranja in tovornega prometa.
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa določa mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa
zaradi varstva naravnega in ţivljenjskega okolja. Določena so štiri območja varstva pred
hrupom. Površinski kop načeloma spada v VI stopnjo varstva pred hrupom, kamor se uvrščajo
površine namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je bolj moteč
zaradi povzročanja hrupa. Uredba tudi določa, da mora upravljavec vira hrupa pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje, s katerim zagotovi obratovanje v skladu z zahtevami, izvaja
ukrepe varstva pred hrupom in monitoring hrupa.
Preglednica 6: Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa za posamezna območja varstva pred hrupom
KRITIČNA
MEJNA VREDNOST
Območje
VREDNOST
varstva pred
Lnoč
Ldvn
Lnoč
Ldvn
hrupom
(dBA)
(dBA)
(dBA)
(dBA)
I. območje
II. območje
III. območje
IV. območje

40
45
50
65

50
55
60
75

47
53
59
80

57
63
69
80

Vir: Uredba o mejnih..., 2005
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Preglednica 7: Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroča naprava, obrat, letališe, ki ni večje letališče,
helikoptersko vzletišče, objekt za pretovor blaga in odprto parkirišče
MEJNE VREDNOSTI
Območje
varstva pred
Ldan
Lvečer
Lnoč
Ldvn
hrupom
(dBA)
(dBA)
(dBA)
(dBA)
I. območje
II. območje
III. območje
IV. območje

47
52
58
73

42
47
53
68

37
42
48
63

47
52
58
73

Vir: Uredba o mejnih..., 2005

Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem določa dovoljene ravni zvočne
moči, merilne metode, postopke ugotavljanja skladnosti, način označevanja strojev, obseg
zahtevane tehnične dokumentacije in način zbiranja podatkov o emisiji hrupa v okolje. Za
vsak posamezen stroj so določeni standardi za merjenje emisij hrupa in določeni so pogoji
obratovanja stroja.
Preglednica 8: Dovoljene ravni zvočne moči za posamezne stroje
vrsta stroja
buldoţerji na gosenicah
nakladalniki na gosenicah
bagri-nakladalniki na gosenicah
buldoţerji na kolesih
nakladalniki na kolesih
bagri-nakladalniki na kolesih
prekucniki
viličarji z motorji z NZ
bagri

P-neto moč v
kW

dovoljena raven zvočne moči v
dB/1pW od 2006 naprej

P≤55

103

P>55

84 + 11 lg P

P≤55

101

P>55

82 + 11 lg P

P>15

80 + 11 lg P

Vir: Pravilnik o emisiji hrupa strojev..., 2002

Ob ustrezno izvedenih meritvah hrupa, bi lahko na podlagi zgoraj navedenih mejnih in
kritičnih vrednosti ugotovili, kolikšno je hrupno obremenjevanje okolja zaradi delovanja
površinskega kopa in če obremenjevanje presega zakonsko določene meje, ki so še
sprejemljive.

3.3. VODA
3.3.1. Vplivi površinskega kopa na vode
Delovanje površinskega kopa zahteva tudi uporabo vode. Uporablja se jo v primerih, ko se v
površinskem kopu vrši obdelava kamnitega agregata (rezanje, brušenje, poliranje itd.) in ko se
tehnološka voda uporablja za hlajenje orodja, za preprečevanje prašenja in izpiranje delcev
kamna, ki nastanejo med obdelavo kamna. Pri tem nastaja onesnaţena tehnološka voda,
katero je potrebno pred vrnitvijo v naravo očistiti. V ta namen je potrebno v površinskem
kopu zagotoviti ustrezno čistilno napravo, ki zagotovi ekološko čisto proizvodnjo, laţji odvoz
in deponiranje mulja ter pridobitev koristnih površin z zmanjšanjem obsoječih bazenov, v
katerih se onesnaţena tehnološka voda zadrţuje (Frlic, 1999).
Največji problem z vidika varovanja voda je moţnost onesnaţevanja površinskih tokov,
predvsem pa podtalnice. V ta nemen je potrebno zavarovati podtalnico pred onesnaţevanjem,
in sicer je potrebno poskrbeti za varovanje in obnovo tal v okviru predhodno predpisane
sanacije površinskih kopov (Šolar, 1999). Hkrati se v površinskem kopu pojavi moţnost
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zalitja z vodo med ali po končanem izkoriščanju zaradi globokega kopanja ali kopanja v višini
vodonosnika (CRP-Pravila za..., 2005).
Površinski kop je točkast vir onesnaţevanja, katerega značilnost je predvsem onesnaţevanje
ob primeru nesreče in ne kot stalno onesnaţevanje talne vode (Prestor et al., 2002). V primeru
delovanja površinskega kopa, ki ima razkrito površje, obstaja večja moţnost dostopa
škodljivih snovi v podzemlje oziroma v kraški vodonosnik, kar vodi do oporečnosti pitne
vode. Pojavi se lahko razlitje naftnih derivatov in drugih strupenih snovi, ki se uporablajo za
delovanje strojev in za različne mešanice razstreliv. Škodljive snovi zaradi razpokanosti
skladov, prepustnosti in kemičnega preparevanja laţje vstopajo v kraško podzemlje. Večjo
dostopnost v površinskih kopih do podtalnice in površinske vode imajo tudi padavine, ki iz
zraka in površja v podzemlje izpirajo škodljive snovi. Tako kot padavine imajo dostop do
podtalnice tudi odpadne vode. Problem se še stopnjuje v primeru prisotnosti neurejenega
odlagališča različnih odpadkov.
Z odpiranjem površinskega kopa oziroma z izdelavo useka lahko pride v kopu do zastajanja
vode, ki se v času delovanja kopa onesnaţi in kot taka pronica v podzemlje. Potrebna je
ureditev odvodnavanja s pomočjo kanalov. Vodo je potrebno očistiti preden zapusti
površinski kop. Zaradi neustrezne lokacije je potrebno kope tudi izsušiti, če se nahajajo na
močvirnatih predelih in v območjih manjših izvirov. Uničijo vodne habitate in negativno
vplivajo na kakovost podtalnice. Hkrati pa je odvodnavanje pomembno, da se prepreči stik
vode z jalovino ali surovino zaradi moţnega plazenja tal.
Na podlagi Uredbe o standardih kakovosti podzemne vode so določene mejne vrednosti
oziroma standardi kakovosti za posamezno onesnaţevalo, ki ne sme preseči zakonsko
določenih mej.
Preglednica 9: Standardi kakovosti podzemne vode
ONESNAŢEVALA




ENOTA

STANDARD KAKOVOSTI

nitrati NO3posamezni pestecidi in njegovi relevantni*
razgradni produkti

mg/l

50

µg/l

0,1

vsota vseh izmerjenih pesticidov in njihovih
relevantnih razgradnih produktov**

µg/l

0,5

amonij NH4+
kalij K+
ortofosfati PO43lahkohlapni alifatski halogenirani
ogljikovodiki

mg/l
mg/l
mg/l

0,2
10
0,2

diklorometan
tetraklorometan
1,2 - dikloroetan
1,1 - dikloroeten
trikloroeten
tetrakloroeten
vsota lahkohlapnih alifatskih
halogeniranih ogljikovodikov

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

2
2
3
2
2
2

µg/l

10

mineralna olja
krom Cr

µg/l
µg/l

10
30

* relevantni razgradni produkti so relevantni razgradni produkti pesticidov v skladu s predpisi, ki urejajo registracijo
fitofarmacevtskih sredstev;
** vsota pesticidov in njihovih relavantnih razgradnih produktov : organoklorni, triazinski, organofosforni pesticidi, derivati
fenoksi ocetne kisline, derivati sečnine (podrobneje so določeni v programu monitoringa kakovosti podzemne vode).
Vir: Uredba o standardih kakovosti podzemne vode, 2005
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3.3.2. Fizičnogeografski kazalci, ki povečajo ranljivost voda
Kraški ekosistem je iz vidika voda občutljiv, ker razvodnice navadno ne potekajo po
slemenih, ampak v njegovem podzemlju in odtekajo v več različnih povodij, hkrati je to
raztekanje slabo raziskano in zato nepoznano. Značilnost kraških vodotokov je skromen
strmec, ki tudi prispeva k veliki ekološki občutljivosti. Značilnost nizkega krasa je prisotnost
alohtone in avtohtone vode. V času nizke vode se le-ta zadrţuje v podzemlju, hkrati se
vodotoki na površju prekinejo in ponikalnice se posušijo. Prepustnost tal in omejeno naravno
čiščenje voda v podzemlju, kjer prihaja do mešanja vod iz različnih virov, povečuje moţnost
onesnaţevanja oziroma njihovo občutljivost na onesnaţevanje, saj se voda v podzemlju zelo
počasi čisti (Špes, 2000).
Povezanost in soodvisnost podtalnice z ostralimi ekosistemi je pomembna z vidika
onesnaţevanja in izkoriščanja. Najbolj tipičen ekosistem, ki je povezan s podtalnicami je
mokrišče. Povezanost je še posebaj značilna za kraška območja (Prestor et al., 2002).
»Ogroţenost kraških voda je odvisna od naravne ranljivosti vodonosnika in njegove ekološke
obremenjenosti. Ranljivost kraškega vodonosnika določajo stopnja in hitrost napajanja in
hidrogeološke razmere vodonosnika, ki vplivajo na način in čas podzemnega pretakanja vode,
količino vode in stopnjo razredčenja (Janeţ et al., 1997, str. 135).«
Najbolj ranljive geološke plasti z vidka onesnaţevanja podtalnice so skraseli apnenci. Zaradi
kraškorazpoklineske poroznosti zadrţi v porah le majhno količino onesnaţevala, ki v primeru
neugodnih vremenskih razmer po odprtih razpokah izredno hitro odteče v podzemlje.
Ranljivost še dodatno poveča izredno tanka plast prsti (Prestor et al., 2002), kajti v tem
primeru je učinek filtracije in zadrţevanje škodljivih snovi v vrhnji plasti izredno majhen. Za
kraški sistem je tudi značilno, da je pod preperinsko plastjo osnovna kamnina večinoma
razpokana in zato je infiltracija moţna povsod (Kogovšek, Petrič, 2002).
Problematično je kemično onesnaţevanje, saj je vodni krog kraškega ekosistema kratek.
Vodni krog od izvira do oskrbovanca in nazaj se zaključi le v nekaj dneh. Skromne naravne
samočistilne sposobnosti kraškega ekosistema in kratek časovni razpon krogotoka vode
onemogočajo očiščenje vseh škodljivih snovi v vodi (Špes, 2000).
»Raziskave pretakanja padavin so pokazale, da intenzivne in izdatne padavine preidejo 150 m
debele apnence po bolj prepustnih prevodnikih ţe v šestih urah, po tistih najbolj prepustnih, ki
so začetki brezen, pa še znatno hitreje. Običajno bolj prepustne razpoke spremlja mreţa slabo
prepustnih razpok, ki prevajajo manjše količine padavin bistveno počasneje, kar pa v primeru
onesnaţevanja pomeni akumulacijo in velike zakasnitve (Kogovšek, Petrič, 2002, str. 171).«

3.4. PRST
Prst spada med najpomembnejše naravne vire človeka, ker ima lastnost rodovitnosti in je vir
proizvodnje hrane, hkrati pa se uporablja tudi v rekreacijske, urbane in druge namene. »Prst
zdruţuje celo vrsto funkcij, od produkcije biomase, predstavlja vir energije, omogoča ţivemu
svetu oskrbo s hrano, zadrţuje in blaţi učinke polutantov, zadrţuje, filtrira in nevtralizira
snovi, je vir surovin in pomemben sestavni del pokrajine (Študija ranljivosti okolja, 2002, str.
66).«
3.4.1. Vplivi površinskega kopa na prst
Z vidika površinskega kopa prst predstavlja le del odkrivke oziroma jalovine, katere je
potrebno pred začetkom izkoriščanja odstraniti. Z odpiranjem površinskega kopa se prst
popolnoma uniči. Posledično privede do degradacije prsti zaradi premeščanja materiala, ki
slabša njene fizikalne, kemične in biološke lastnosti, ki vodijo v izgubo prsti, zmanjšanje
samočistilnih sposobnosti, zaviranja ali preprečevanja rasti in izgube rodovitnosti prsti. Poleg
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omenjenih degradacij prsti lahko prihaja tudi do erozije prsti, zbijanja prsti, porušitve
strukture prsti, izgube organske mase in biološke aktivnosti. Onesnaţevanje prsti v
površinskem kopu, ki sodi med najbolj intenzivne problikovalce prsti, prihaja zaradi izpušnih
plinov mehanizacije, prisotnosti neurejenih in divjih odlagališč ter zaradi uporabe različnih
eksploziv. Gledano širše degradacija prsti pomeni zmanjševanje sedanje in bodoče
sposobnosti prsti vzdrţevanja ţivljenja (Študija ranljivosti okolja., 2002; Plut 1998).
Prst ima značilnost, da se emisije v njej akumulirajo in hkrati se iz onesnaţene prsti izpirajo v
podtalnico ali pa jih sprejemajo rastline. Spremembe v prsteh in rastlinstvu so tudi posledica
zračnega onesnaţevanja (Plut, 1998).
V površinskem kopu prihaja tudi do odlaganja odpadkov in vnašanja materiala namenjenega
sprotni sanaciji površinskega kopa. Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
dovoljuje vnos odpadkov v sledečih primerih:
- Zemeljski izkop, če se vnaša zaradi izboljšanja ekološkega stanja tal po določbah tega
pravilnika.
- Odpadki, predelani v umetno pripravljeno zemljino, če se vnaša zaradi izboljšanja
ekološkega stanja tal po določbah tega pravilnika.
- Gradbeni odpadki, predelani v gradbene materiale, če se vnašajo kot polnilo pri
graditvi objektov.
- Ţivalski odpadki, muljev komunalnih čistilnih naprav in v kompost predelanih
organskih odpadkov, če se vnašajo kot rastlinsko hranilo po določbah predpisa, ki
ureja vnos nevarnih snovi in rastlinskih hranil v ali na tla.
- Odpadki, ki nastajajo pri izkoriščanju mineralnih surovin, če se vnašajo po predpisih o
rudarstvu.
Zgoraj našteti primeri pa morajo zagotovit, da vsebovanost parametrov z vnosom ne presegajo
največjih vrednosti parametrov (preglednica 10 in 11), da fizikalno-kemijske lastnosti ne
odstopajo od lastnosti naštetih v preglednici 12, da ne vsebujejo več kot 5 prostorninskih
odstotkov sestavin, ki jih ni v tleh ali podtalju, prisotne pa so bile v tleh ali podtalju ţe pred
izkopavanjem ali odkrivanjem, kot so na primer gradbeni odpadki.
Preglednica 10: Njavečje vrednosti parametrov v zemeljskem izkopu, namenjenem rekultivaciji tal na
kmetijskih zemljiščih
mg/kg s.s.*
anorganski parameter
lahka tla
srednje teţka tla
teţka tla
Arzen (As)
Svinec (Pb)
Kadmij (Cd)
Celotni krom (Cr)
Baker (Cu)
Nikelj (Ni)
Ţivo srebro (Hg)
Cink (Zn)
organski parameter

20
45
0,5
70
50
30
0,3
160

Vsota ogljikovodikov (Σ CH)
PAH – policiklični aromatski
ogljikovodiki2
BTX celotna vsebnost
PCB celotna vsebnost3
AOX kot klor, vsebnost izluţka
-

20
65
0,7
70
50
40
0,4
160

20
85
1
100
60
50
0,8
200
mg/l

20, 50, 100, 2001
2
0,1
0,1
0,3

s.s. : suha snov
1: vrednost 20 mg/kg velja za zemljino s TOC ≤ 0,3%, vrednost 50 mg/kg velja za zemljino z 0,3% < TOC ≤0,5%, vrednost 100
mg/kg velja za zemljino z 0,5% < TOC ≤ 2%, vrednost 200 mg/kg velja za zemljino s TOC > 2%
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2: sušenje pri 30ºC,
3: vsota PCB 28, 52, 101, 138, 153 in 180.
Vir: Pravilnik o obremenjevnju tal..., 2003

Onesnaţevanje prsti zaradi emisij prometa ima za posledico prisotnost teţkih kovin svinca,
delno pa tudi cinka, bakra, niklja, kadmija in kroma. 50% svinca prisotnega pri izpušnih
plinih pade na površino tal oziroma vegetacijo v območju 100 metrov od ceste. Vir kadmija
(Cd) je dizelsko gorivo, obraba gum in zavornih oblog. Cink (Zn) se nahaja v motornih oljih,
avtomobilskih gumah in protikorozijskih zaščitnih sredstvih. Nikelj (Ni) je prisoten v nafti in
se izloča tudi pri obrabi motorja. Osvinčen bencin vsebuje brom (Br). Vir organskih snovi
(PAH - policiklični aromatski ogljikovodiki) so nepopolno zgorelo dizelsko gorivo in izraba
asfaltnih podlag (Okolje v Sloveniji 1996, 1998).
Preglednica 11: Največje vrednosti in njihovih največjih vrednosti v izluţku zemeljskega izkopa,
namenjenega rekultivaciji tal na nekmetijskih zemljiščih ali nasipavanju zemljišč in zapolnjevanju
izkopov
anorganski parameter
mg/kg s.s.*
izluţek v mg/l
Arzen (As)
Svinec (Pb)
Kadmij (Cd)
Celotni krom (Cr)

30
100
1,1
90

0,3
0,3
0,03
0,3

Kobalt (Co)

30 2

0,5 2

60 (90)1
55
0,7

0,6
0,6
0,01

Baker (Cu)
Nikelj (Ni)
Ţivo srebro (Hg)
Cink (Zn)
organski parameter
Vsota ogljikovodikov (Σ CH)

300 (450)1
18
mg/kg s.s.*
izluţek v mg/l
20, 50, 100, 2001
5 (1)2

PAH – policiklični aromatski ogljikovodiki2

23

0,02 2

BTX

1

0,3 2

PCB4

0,1

0,005 2
0,3
12

5000 2

100 2

AOX kot klor, vsebnost izluţka
Tenzidi z aktivnimi anioni (TBS)
TOC
Fenolni indeks
-

0,05 2

s.s. : suha snov
1: vrednost 20 mg/kg s.m. velja za zemeljski izkop, namenjen zapolnjevanju izkopov pod gladino podzemne vode, vrednost 50
mg/kg s.m. velja za zemeljski izkop s TOC < 0,5%, vrednost 100 mg/kg s.m. velja za zemeljski izkop z 0,5% < TOC ≤ 2%,
vrednost 200 mg/kg s.m. velja za zemeljski izkop s TOC > 2%,
2: velja za zemeljski izkop, namenjen zapolnjevanju izkopov pod gladino podzemne vode,
3: velja za sušenje pri 30ºC,
4: vsota PCB 28, 52, 101, 138, 153 in 180.
Vir: Vir: Pravilnik o obremenjevnju tal..., 2003

3.4.2. Fizičnogeografski kazalci, ki povečajo ranljivost prsti
Posamezen tip prsti ima različne zmoţnosti regeneracije in nevtralizacije. Od tipa prsti, se
pravi teksture, reakcije, globine profila in deleţa organskih snovi, je odvisna sposobnost
filtriranja, zadrţevanja in nevtraliziranja škodljivih snovi v prsti. Na občutljivost prsti vplivajo
predvsem globina, reakcija, tekstura prsti ter prisotnost organskih snovi v prsti. Prst ima v
okolju vlogo filtriranja, zato je pomembna globina profila. Plitve in pretrgane prsti običajno
leţijo neposredno na matični osnovi in so še v fazi razvoja. Posledično imajo slabše
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regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti. Reakcija prsti negativno vpliva v primeru
kislih prsti, ker prisotnost vodikovih ionov onemogoča razvoj mikroorganizmov, ki ugodno
vplivajo na razgradnjo organskih snovi in strukturo prsti. Tekstura prsti vpliva na prepustnost
prsti. Velika prepustnost prsti negativno vpliva na rodovitnost prsti, vegetacijo in podzemno
vodo. Prisotnost organskih snovi v prsti poleg na rodovitnost vpliva na strukturo in
prepustnost prsti. Organska snov veţe mikroelemente, zvišuje sorbtivno sposobnost prsti ter
vodo. Posledično zaradi ustrezne strukture in prepustnosti zmanjšuje moţnost pojavljanja
erozije in spiranja škodljivih snovi (Študija ranljivosti okolja., 2002).
Zelo prepustne prsti prevladujejo v vseh kraških tipih, kamor se uvršča tudi občina Logatec,
zato antropogeni posegi hitro vplivajo na kvaliteto in razvoj prsti ter na podzemno vodo.
Intenzivnejši posegi so zato z vidika prsti zelo vprašljivi (Študija ranljivosti okolja, 2002).
Pojav erozije prsti je naraven proces, ki pomeni ločevanje in odnašanje delcev prsti ter celotne
mase z vodo ali vetrom. Erozija prsti je lahko posledica naravnih ali antropogenih porcesov.
Najbolj problematični so antropogeni procesi, ki z uničevanjem naravnega rastja, v primeru
površinskega kopa krčenje gozdnih in ostalih kmetijskih površin, človek močno pospeši
erozijo, ki lahko vodi v uničenje odeje prsti. Značilnost kraškega površja je poleg površinske
erozije pojavljanje odnašanja drobnih delcev prsti v kraško notranjost. Po odstranitvi rastja je
erozija odnašanja delcev prsti močna, ki pa dokaj hitro oslabi. Rezultat je vse bolj kamnito
površje (Lovrenčak, 1994, Plut, 1998). Z odpiranjem površinskega kopa nastanejo tudi v
neposredni okolici kopa večje površine brez rastja, na katerih je gola prst močno podvrţena
zunanjim dejavnikom in s tem procesom erozije.
Preglednica 12: Fizikalno kemijske lastnosti zemeljskega izkopa, namenjenega nasipavanju zemljišč in
zapolnjevanju izkopov (globlje od 2 m) in za rekultivacijo tal
nasipavanje
rekultivacija
karakteristika
enota
območje
območje
kamenje, večje od 2mm1,2
kamenje, večje od 200 mm1,2
kamenje, vecčje od 63 mm1,2*
TOC

TOC v izluţku3
vrednost pH
električna prevodnost
celotni dušik (N)
celotni fosfor (P)
Balastne snovi: umetne mase,
kovine
-

masni % s.s.
masni % s.s.
masni % s.s.

0-50
0
-

0-10
0

masni % s.s.

≤ 0,3%

povprečno 5% za globine od 0 do 60
cm, povprečno 3% za globine od 60 do
120 cm, največ 0,7% za globine nad 120
cm

mg/kg s.s.

100

pH
μS/cm
masni % s.s.
masni % s.s.
masni % s.s.
masni % s.s.

6,5-8
<400
<0,05
<0,05
<0,5
<0,5

200 za globine od 0 do 60 cm, 200 za
globine od 60 do 120 cm, 100 za globine
nad 120 cm
6,5-8
<400
<0,4
<0,08
<0,5
<0,5

s.s. : suha snov
1: Orientacijska vrednost,
2: posamezni delci s premerom večjim od 2mm oziroma večjim od 200 mm, 2*: posamezni delci s premerom večjim od 2mm
oziroma 63 mm,
3: določeno po presejanju na 11,2 mm
Vir: Pravilnik o obremenjevnju tal..., 2003

Vodno erozijo prsti povzročajo deţne kapljice, ki padajo na izpostavljeno prst. Delci prsti se
pri tem razpršijo v zrak in se na nagnjenem pobočju razletijo navzgor in navzdol. Ločevanje
delcev prsti oziroma njihovo odnašanje povzroča tudi tekoča voda, ki se pojavi ob močnem
deţevju, ki teţje pronica v prst, kot v primeru rahlih deţevnih padavin. Ko je količina
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deţevnice večja kot je zmoţnost vpijanja prsti, ki je odvisna od velikosti por, se začne
površinsko oziroma ploskovno odnašanje prsti po pobočju navzdol. Erodibilnost prsti je
odvisna od odpornosti delcev (odvisna od mehanske sestave in strukture prsti) in poroznosti
prsti. Humusne prsti imajo bolj obstoječe strukturne skupke, ki so bolj odporni proti eroziji
kot slabo strukturne prsti z velikim deleţem peščenih delcev (Lovrenčak, 1994).

3.5. ŢIVA NARAVA
Biotska raznovrstnost pomeni genetsko, vrstno in ekosistemsko raznovrstnost. Biotski viri so
obnovljivi naravni viri, ki so zelo občutljivi. Predstavljajo vir hrane, gradbenih in tekstilnih
materialov, zdravil, rekreacije in duhovne sprostitve. Spreminjanje ţivljenjskega prostora vrst
poteka z vidika človeka z onesnaţevanjem zraka, vode in prsti. Poleg spreminjanja prihaja
tudi do krčenja ţivljenjskega prostora vrst. Človek spreminja ekosisteme z razvojem
urbanizacije, industrializacije, prometne in ostale infrastrukture ter z rudarjenjem, tako
površinskim kot podzemnim (Plut, 1998).
Delitev biotske raznovrstnosti:
- Genska raznovrstnost: vsako ţivo bitje ima v genskem gradivu zapis za posamezno
morfološko strukturo za vsak barvni vzorec, fiziološki proces in vedenjski odziv.
Genska pestrost daje informacije za delovanje ţivljenja od celice do osebka do
ekosistemov oziroma do celotne biosfere.
- Vrstna raznovrstnost: pomeni različnost vrst. Pestrost vrst na Zemlji ni enakomerno
razporejena. Značilna so območja velike koncetracije vrst in mnoge med njimi so
endemične.
- Ekosistemska raznovrstnost: organizmi s fizičnim okoljem tvorijo ekosisteme. Zunaj
ekosistemov ţivi organizmi ne morejo preţiveti. Ţivi organizmi so najbolj uspešni v
ekosistemih, na katere so se evolucijsko prilagodili. Uničenje ekosistema vodi v
propad vrste in obratno, in sicer vloga vrst v ekosistemu je različna. Z uničenjem
ključne vrste, ki je pogoj za obstoj ostalih vrst, lahko privede do izumiranja vrst in s
tem osiromašenja ekosistema. Med različnimi ekosistemi obstaja prehodno območje s
posebnimi ekološkimi razmerami.
Ohranjanje biotske raznovrstnosti pomeni nujnost ohranjanja razmerja med raznovrstnostjo
ekosistema in njegovo notranjo stabilnostjo, hkrati pa so ekosistemi odprti sistemi, na katere
vplivajo zunanji dejavniki (Pregled stanja biotske raznovrstnosti..., 2001).
Oblike ogroţenosti ekosistemov so (Pregled stanja biotske raznovrstnosti..., 2001, str.19):
- neposredno fizično uničevanje in degradacija ekosistemov;
- različne oblike onesnaţevanja;
- opuščanje tradicionalnega načina kmetovanja in zaraščanje kmetijskih površin;
- čezmerno izkoriščanje naravnih virov (anorganskih in organskih), tudi izkoriščanje
sestavin biotske raznovrstnosti (lov, ribolov, kmetijstvo).
3.5.1. Vplivi površinskega kopa na habitatne tipe
Kraško površje ima zaradi geološke zgradbe in hidroloških značilnosti posebne površinske in
podzemeljske gomorfološke značilnosti, izgled pokrajine, hidrogeološke značilnosti in veliko
endemitskih ţivalskih vrst.
3.5.1.1.Podzemeljski habitatni tip
Podzemeljskih habitatni tipi so posebnost kraškega površja. So bolj ali manj zaprti prostori
(jame, špranje, razpoke) z omejenim dostopom sončne svetlobe na kopnem kot tudi v sladki
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vodi oziroma podtalnici. Značilnost takšnih habitatov je nizka, a specifična biotska
raznovrstnost z visoko stopnjo endemizma in veliko ekološko občutljivostjo na vplive na
površju in podzemlju.
Podzemeljski habitatni tipi so ogroţeni zaradi onesnaţevanje vode, divjih odlagališč
odpadkov v jamah, nenadzarovan turistični obisk jam itd. Z vidika površinskega kopa so
podzemni habitatni tipi ogroţeni, če se nahajajo neposredno nad jamo (kar se lahko zgodi
predvsem pri nelegalnih površinskih kopih), se pravi, da niso bile opravljene ustrezne
predhodne raziskave. Prihaja tudi do onesnaţevanja z nevarnimi snovmi ob morebitnemu
razlitju naftnih derivatov, z emisijami izpušnih plinov ter s pronicanjem onesnaţene vode
skozi odprto površino kopa. Podzemeljski habitati so ogroţeni tudi zaradi fizičnih posegov pri
odpiranju površinskega kopa, in sicer krčenja gozdnih površin in moţnosti pojavljanja erozije.
Prave podzemeljske flore ni oziroma je razvita na vhodih v podzemeljske prostore do kamor
sega dnevna sončna svetloba. Predvsem so zastopane vrste alg, mahov, praprotnic in tudi
semenovk. Kopenska favna v jamah je izredno bogata, predvsem izstopajo hrošči in polţi.
Malo manj številne z endemičnimi vrstami zastopane so strige (Chylopoda) in dvojnonoge
(Myriapoda), skakači (Collembola) in zlasti pršice (Acarina). Podzemeljska vodna favna je
raziskana predvsem z vidika nekaterih skupin ţivali kot so polţi (Gastropoda), raki
enakonoţci (Isopoda) in postranice (Amphipoda). Druge skupine ţivali so razmeroma slabo
raziskane (Pregled stanja biotske raznovrstnosti..., 2001).
3.5.1.2.Gozdni habitatni tip
Vloga gozda je ekološka. Varuje tla pred erozijo, blaţi podnebne skrajnosti, uravnava
odtekanje vode ter je ţivljenjski prostor številnih rastlinskih in ţivalskih vrst. Vpliva tudi na
biotsko raznovrstnost v prsti, ki se razvija pod vplivom globoko segajočih korenin in listnega
opada.
Lesne zaloge gozdov so okoljsko pomembne. Predstavljajo veliko količino biomase zaradi
katere gozdovi vplivajo na lokalne in širše podnebne razmere, varujejo podzemne
vodonosnike za zagotavljanje dolgoročne oskrbe s pitno vodo, izboljšujejo kakovost zraka in
vode ter blaţijo vplive antropogenega onesnaţevanja, ščitijo pred erozijo in plazovi v
hribovitem svetu, ščitijo tudi rečne bregove pred vodno erozijo ter omogočajo kakovostno
rekreacijo v naravi.
Površinski kopi, predvsem nelegalni, gozdni prostor omejujejo z neselektivnim
spreminjanjem krajinske podobe in motenjem predvsem ţivalskega sveta. Površinski kopi
znotraj gozdnih habitatov povzročajo krčenje in fragmentacijo gozdov ter ţivljenjskega
prostora posameznih vrst. Onesnaţevanje ozračja z izpušnimi plini ter prašenjem vpliva na
zdravje gozdnih sestojev. Negativni vpliv je hrup povzročen s prometom in delom v
površinskem kopu. Teţka mehanizacija povzroča zbitost gozdnih tal in zaradi nepravilnega
odstranjevanja in poškodb rastja tudi erozijske procese (Pregled stanja biotske
raznovrstnosti..., 2001).
3.5.1.3.Grmovniški in travniški habitatni tip
Večina grmiščne vegetacije je razvite kot razvojna stopnja zaraščanja travišč, obreţij in
kmetijskih površin. Kot zadnja stopnja vegetacijskega razvoja se v Sloveniji na večjih
površinah nahaja nad gozdno mejo in ob vodotokih. »Grmišča delujejo kot prehodi (koridorji)
med populacijami zaradi zveznega prehoda naravnih sukcesij od travišč prek grmišč do
gozda, zato je mnogokrat teţko prostorsko opredeliti posamezne faze (Pregled stanja biotske
raznovrstnosti..., 2001, str. 30).«
Travišča enako kot grmišča predstavljajo zadnjo stopnjo vegetacijskega razvoja v Sloveniji na
večjih površinah na gozdno mejo in v močvirnih predelih. V večini so del vegetacijskega
razvoja. Najbolj pogosta so travišča antropogenega nastanka (paša, košnja, opuščanje njivskih
površin).
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Grmišča ogroţa predvsem onesnaţen zrak. Travišča so izpostavljena spremembi rabe tal,
uvajanju (urbanizacija, infrastruktura), spremembi vodnih reţimov in zbitosti tal (uvajanje
novih tehnologij). Travišča na kraških predelih so ogroţena predvsem zaradi opuščanja
tradicionalne kmetijske rabe in gradnje infrastrukture (Pregled stanja biotske raznovrstnosti...,
2001).
3.5.1.4.Prstni habitatni tip
Prst predstavlja zatočišče številnim mikroorganizmom, glivam, ţivalim in rastlinam na
površju in v njej. Rodovitnost prsti omogoča ukoreninjenim rastlinam, da za rast in razvoj
pridobijo vodo, hranila in pline. Ekosistem tal je sestavljen iz posameznih anorganskih in
organskih snovi na različni stopnji razkroja. Različna razmerja med posameznimi snovmi v
tleh prispevajo k zelo veliki pestrosti habitatov prsti.
Velikost ţivih organizmov v tleh je odvisna od teksture, strukture in delcev prsti, od vodnozračnih razmer in velikosti por. Biološka aktivnost v prsti je povezana s kislostjo tal,
temperaturo, površinski sloj tudi z osvetljenostjo, kar so tudi vzroki velike heterogenosti na
nivoju mikroorganizmov v prsti.
Zelo bogate z biotsko raznovrstnostjo so gozdne prsti. Prstne habitate ogroţajo fizični,
kemični in biološki antropogeni posegi (vnos polutantov, zbijanje tal s teţko mehanizacijo).
Za zakisovanje in degradacijo so najbolj občutljive distrične s hranili revne prsti. Za erozijo so
občutljive prsti na nevezanih usedlinah in mehkih kamninah, ki so razkrite z goloseki, ki se
vršijo tudi v primeru odpiranja površinskega kopa (Pregled stanja biotske raznovrstnosti...,
2001).
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4. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE LOGATEC
Površina občine Logatec znaša 173,1 km2. Obsega Rovtarsko hribovje, Logaški ravnik,
Logaško polje, Hotenjski ravnik ter severni del Planinskega polja. Ima 19 naselij in 11343
(Popis 2002) prebivalcev.
Hotenjski ravnik obsega 54 km2 in zavzema skrajni severozahodni del Notranjskega podolja,
ki se dviguje od Kalc na jugovzhodu proti Godoviču na severozahodu (Mihevc, 1998).
Območje je ujeto in stisnjeno med dolomitno hribovje na severovzhodu in visoko dinarsko
planoto na jugozahodu (Marušič, 1998). Na severu meji na Idrijsko hribovje, na vzhodu na
Rovtarsko hribovje in na zahodu na Hrušico. Nastalo je v coni idrijskega preloma. Ima
valovito uravnano dno, na katerega iz dolomitnega sveta Rovtarskih Ţibrš priteka Hotenjka,
ki ponika v dnu ravnika, hkrati pa je nasula na robu ravnika tudi nekaj dolomitnega peska.
Njene vode se podzemno raztekajo v porečji Idrijce in Ljubljanice. Dno sestavljajo triasni
dolomiti ter jurski in kredni apnenci. Površje je kamnito in razčlenjeno z vrtačami (Mihevc,
1998; Notranjska A-Ţ, 1999).
Logaško polje je veliko 29 km2 in je plitvo kraško polje, nastalo na stiku apnenca in dolomita.
Izoblikovali so ga potoki, ki pritekajo iz zahodnega dolomitnega območja. Severni del je
imenovan Pusto polje, ki se s suho dolino odpira proti Ljubljanskemu barju. Glavni potok
Logaškega polja je Logaščica, ki na polje priteka iz dolomitnega gričevja in ponika sredi
naselja Logatec v poţiralniku Jačka. Od tu vodijo podzemne vodne poti proti izvirom
Ljubljanice na Vrhniki (Mihevc, 1998; Notranjska A-Ţ, 1999). Logaško polje je del sistema
kraških polj od Babnega polja do Planinskega polja in je v tem sistemu obravnavano kot
stranska dolina (Marušič, 1998), saj se je Logaško polje izoblikovalo ob prečnih prelomih
glede na dinarsko smer Notranjskega podolja (Mihevc, 1998).
Juţni del polja je prekrit s finejšim ilovnatim drobirjem, severni del pa prekriva debelejši
apnenčast drobir, v katerem so izoblikovane prave plitve kotanje. Juţni del polja je gosto
poseljen, saj se tu nahaja sedeţ občine (Mihevc, 1998; Notranjska A-Ţ, 1999). Posledično je
zato naravna ohranjenost manjša, predvsem zaradi goste poselitve in intenzivne rabe prostora.
Logaško polje se od svoje okolice razlikuje po tem, da na obrobju prevladujejo gozdovi, v
osrednjem delu pa je površje namenjeno kmetijstvu (pašniki, travniki in njive) in urbani rabi
(Marušič, 1998).
Občina obsega severozahodni del Logaškega ali Laškega ravnika. Je uravnano območje med
Begunjami pri Cerknici in Logatcem. Ravnik se spušča proti severozahodu, kjer prehaja v
Logaško polje. Razčlenjen je z vrtačami in večjimi udornicami, pod katerimi potekajo
podzemne vodne poti, ki povezujejo Cerkniško in Planinsko polje z izviri Ljubljanice pri
Bistri in Vrhniki. Ravnik nima površinskih voda. Številne koliševke na Logaškem ravniku so
tudi dokaz, da podzemne vode tečejo mimo Logaškega polja. Podzemni tok Ljubljanice, sicer
ni natančno poznan, vendar ob visokih vodah zalije 214 m globoko brezno Gradišnice na
Logaškem ravniku. Vhod v brezno se nahaja v bliţini flišne zaplate pri Kališah, tako da se je
tu razvilo manjše območje kontaktnega krasa. Ravnik sestavljajo kredni in jurski apnenci ter
triasni dolomit. V večini ga prekrivajo jelovo-bukovi gozdovi. Ni poseljeno (Mihevc, 1998;
Notranjska A-Ţ, 1999).
Rovtarsko hribovje je del predalpskega sveta, ki na jugu meji na Notranjsko podolje in
predstavlja prehod med alpskim in dinarskim svetom. Sestavljajo ga triasne in v manjši meri
permokarbonske neprepustne in slabo prepustne kamnine ter tudi ploščat apnenec, ki
nesklenjeno prekriva manjše površine. Značilen je pojav več manjših zakraselih planot, ki
dajejo značaj izrazite prehodnosti. Menjavanje apnenca z ostalimi kamninami ima za
posledico malo kraških pojavov, vendar se pojavljajo med njimi kratke kraške jame v
dolomitu (Jama pri Svetih treh Kraljih na Rovtami). Pečat prehodnosti daje tudi osnovna
slemenitev severozahod-jugovzhod. Površinske vode Rovtarskega hribovja so del porečja
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Idrijce, juţni deli se odmakajo v Podlipščico in nekatere druge manjše pritoke Ljubljanice,
osrednji del pa odvodnjava Logaščica in nekatere druge manjše ponikalnice. Za vse vodotoke
je značilen hudourniški značaj. Del Rovtarskega hribovja je tudi povirna dolina Račeve z
Račevskim jezerom. Njegova kotanja je aluvialna vrtača izdelana v periglacialnem gradivu.
Povprečno jezero enkrat letno presahne. Jezero odteka skozi poţiralnik na dnu in le ob visokih
vodah površinsko odteka v Račevo (Gabrovec, 1998; Posočje A-Ţ, 2002).
Logaški občini pripada severni del Planinskega polja. Meji na Logaški ravnik. Dno prekrivajo
triasni dolomiti, preko katerih leţi plast ilovnatih in peščenih naplavin. Nastalo je ob
idrijskem prelomu. Na juţni strani izpod Javornikov pritekajo na dan vode, ki tečejo preko
polja in na severni strani ponikajo v jurske in kredne apnence pod Logaškim ravnikom.
Planinsko polje je prelivno kraško polje. Redkost polja so talne ponikve, zato pa ima številne
ponore ob vzhodnem in severnem robu, in sicer okoli 150 poţiralnikov. Izviri vode se
pojavljajo tudi na severozahodnem robu polja pod Grčarevcem ob visokih vodah, ki prihajajo
iz smeri Hrušice in Hotenjskega podolja in se zdruţijo z Unico. Stalnica polja so poplave, zato
tu prevladujejo travniki z močvirnimi zdruţbami. »Tu se nahaja najbolj severozahodno
rastišče travniške modre čebulice (Scilla litardierei), ki je endemit dinarskih kraških polj
(Notranjska A-Ţ, 1999, str. 192).« Obdelovalne površine in naselja so dvignjena nad robom
poplavne ravnice. Poplavna voda raztaplja apnenec tudi ob robovih, zato je pregib med dnom
polja in obdajajočimi vzpetinami oster (Mihevc, 1998; Notranjska A-Ţ, 1999).
Slika 3: Širše območje občine Logatec

Vir: Interaktivni atlas Slovenije, 2005.
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4.1. GEOLOŠKI PREGLED
4.1.1. Stratigrafski opis
Najstarejše kamnine na območju občine Logatec spadajo v karbon. Nahajajo se na območju
med Cestami in Prezidom (juţni del Zaplane) ter vzhodno od Rovt v širši okolici zaselka
Gradišče ter med Podpeskom in Praprotnim brdom (severovzhodno od Rovt). Karbonu
pripadajo sivi sljudnati glinasti skrilavci, sivi sljudnati kremenov peščenjaki in kremenovi
konglomerati.
Zastopani so tudi permski sedimenti. Nahajajo se v oţjem pasu od Kurje vasi mimo Zavčana
proti vzhodu do narivnega roba, ki poteka od Praprotnega brda do Logatca. Manjše krpe
najdemo v okolici Gradišča in Jezerc. V okolici Gradišča se nahaja kremenov peščenjak,
konglomerat in glinasti skrilavec, okolici Zavčana spadajo kamnine v zgornji perm, katerega
predstavnika sta temno sivi apnenec in dolomit.
Med najbolj pogoste kamnine občine Logatec spadajo spodnje, srednje in zgornjetriasne
kamnine. Spodnjetriasne kamnine predstavljajo sljudnat plastovit dolomit z vloţki peščenega
skrilavca, ooliten apnenec, laporni apnenec ter laporni skrilavec. Spodnjetriasne kamnine se
nahajajo na območju Kurje vasi do Petkovca in Travnega vrha ter na širšem območju
Praprotnega brda in Rovt. Srednjetriasne kamnine predstavlja dolomit anizične stopnje (kroji
se paralelepipedsko), ki se nahaja v pasu med Zavratcem in zaselkom Osredke severno od
Rovt ter v krpah na Petkovcu med Rovtarico in Petkovščico. Tu se na kratke razdalje
menjavata dolomit in konglomerat, ki prevladuje in je podvrţen zakrasevanju. Na območju
Petkovca ter severno od Rovt proti Zavratcu na zahodu in do Kurje vasi na jugu se nahajajo
kamnine srednjega triasa ladinske stopnje. Predstavniki so peščenjaki, tufski lapor, pisan
skrilavec, breča in konglomerat. Na širšem območju med Hudim koncem, Sneţnim gričem,
Cestami proti Pustemu polju se nahajata apnenec, ki je močno podvrţen zakrasevanju, in
dolomit. Slednji prevladuje, je bel in značilno drobnozrnat. Apnenec pa prevladuje na
Medvedjem brdu, v okolici Trat in na manjši krpi severno od Kurje vasi. Zgornji trias
zastopajo karnijski skladi, ki so litološko zelo pestri (karbonatne in klastične kamnine).
Nahajajo se na območju od Medvedjega Brda, Rovtarskih Ţibrš do Hudega konca ter segajo
od Logatca do Dednika proti Hudemu koncu. Glavni oziroma zgornjetriasni (norijskoretijski)
dolomit je plastovit, ki se kroji paralelepipedsko v ostrorobne delce in je močno zaobljen. Ob
prelomih potekajo zdrobljene cone. Nahaja se na sklenjenem območju severno od
Hotederšice, sestavlja Ravnik in sega do Kalc, gradi tudi Ţibrše in Zaplano ter juţno od
Logaščice na območju Sekirice in Ţenčka. Pojavlja se tudi v sklenjeni površini pod
Grčarevcem ter na severnem in vzhodnem obrobju Planinskega polja.
Občino Logatec prekrivajo tudi jurske kamnine. Spodnje jurske kamnine se pojavljajo
zahodno od idrijskega preloma pri Grčarevcu (med Grčarevskim vrhom in Grčarevcem).
Znotraj občine je le manjša krpa. Pojavlja se pasovi in zrnat dolomit ter ooliti apnenec. Pogost
je pojav menjavanja apnenca in dolomita. Zgornje jurske sklade predstavljata belo siv in
ooliten apnenec. Nahaja se zahodno od idrijskega preloma ter vzhodno in juţno od Kalc.
Zahodno od Kalc v okolici kmetije Gruden se pojavlja znati masiven dolomit in dolomitna
breča z redkimi kosi apnenca.
Kredo predstavlja svetlo siv apnenec, ki se nahaja ob idrijskem prelomu severno od Kalc.
Večje sklenjene površine občine pokriva tudi temno siv apnenec in zrnat dolomit kredne
starosti. Nahaja se zahodno od idrijskega preloma in obsega območje Novega sveta, širše
območje ob cesti Hotedršica - Godovič, območje med Ţejno dolino in Pikelcami ter območje
Logaškega ravnika med Logatcem in Lazami. Širše območje Kališ pripada zgornji kredi,
katere predstavnik je rudistni apnenec in apnenec z roţenci. V območju Kališ se v posameznih
krpah nahajajo kredni klastični sedimenti »scaglia«. Stik krednih skladov z eocenskim flišem
dokazuje, da del fliša pripada lapornatemu razvoju, del pa flišnemu razvoju krede.
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Obdobje terciarja predstavlja fliš pri Kališah, ki delno pripada krednim plastem in delno
neogenskim plastem. Je denudacijski ostanek nekoč bolj razširjenega fliša. Obdobje kvartarja
pa predstavljajo nanosi rek in potokov na Logaškem polju (v njegovi podlagi se nahajajo
triasni skrilavci), v vršaju Hotenjke in v dolinah potokov, zlasti v bliţini ponorov.
Predstavniki nanosov so nesprijet dolomit in nekarbonatni prod in drobir (Tolmač..., 1970;
Verbič, 1989; Mihevc, 1986).
4.1.2. Tektonika
Gledano geotektonsko občina Logatec spada v notranjo dinarsko cono, ki se nahaja
severovzhodno od idrijskega preloma. Večji del občine sestavlja Idrijsko – ţirovsko ozemlje,
Zaplanska luska, Vrhniško – cerkniška gruda in delno Hrušica.
Hrušica je del nariva visokega krasa, ki se na severovzhodu končuje z idrijskim prelomom.
Hrušica se spušča pod Trnovski gozd in je sestavljena iz krednih in jurskih skladov.
Tektonsko gledano je ozemlje Hrušice malo porušeno.
Idrijsko – ţirovsko ozemlje je narinjeno proti vzhodu na Vrhniško – cerkniško grudo. Je
skrajni zahodni del Posavskih gub. Proti zahodu je omejeno z idrijskim prelomom. Prelomi so
prizadeli le starejše kamnine, zato so srednjeladinijski (srednji trias) sedimenti mnogo manj
porušeni kot starejši sedimenti. Izrazita je terciarna tektonika, ki je ustvarila današnjo
strukturo. Vzhodno od črte Hotedršica – Medvedje brdo leţi zgornjetriasni dolomit na
starejših skladih do nariva, ob katerem ti starejši skladi (karnijski, zgornjeladinski, ...) leţijo
na zgornjetriasnem dolomitu Zaplanske luske. »Zgornjetriasni dolomit med Hotedršico in
Logatcem je narinjen proti jugu ob logaškemu prelomu na Vrhniško – cerkniško grudo, proti
zahodu pa na Hrušico (Tolmač..., 1970, str. 41).«
Zaplansko lusko gradi zgornjetriasni dolomit. Proti vzhodu in jugovzhodu je narinjena na
jurske in kredne sklade Vrhniško – cerkniške grude.
Vrhniško – cerkniška gruda, kateri pripada Logaški ravnik, sestavljajo kredni in delno jurski
skladi, nanjo je iz severozahoda narinjeno Idrijsko – ţirovsko ozemlje in Zaplanska luska, na
severu pa se nanjo narivajo Poljansko - vrhniški nizi. Na zahodu je omejena s Planinskim
poljem oziroma idrijskim prelomom. Gruda ima značilno smer severozahod - jugovzhod
plasti in prelomov.
Ob idrijskem prelomu, ki občino seka na črti Godovič – Hotedršica - Kalce – Grčarevec –
Planinsko polje, je prišlo do mika v horizontalni smeri in s tem do premika skladov. Odrezani
so skladi Hrušice od zgornjetriasnega dolomita med Hotedršico in Logatcem ter jurskega in
krednega apnenca Vrhniško – cerkniške grude. Idrijski prelom je najizrazitejša tektonska
linija občine Logatec, vendar ni imela vpliva na geotektonsko razdelitev, ki je potekala pred
neotektonskim aktiviranjem idrijskega preloma (Tolmač..., 1970; Verbič, 1989).
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Slika 4: Geološka slika širšega območja občine Logatec

Vir: Osnovna geološka karta SFRJ list Postojna, 1967; Osnovna geološka karta SFRJ list Kranj, 1974.
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4.1.3. Relief
Posledica velike litološke pestrosti občine je reliefna raznovrstnost. Značilne so kraške in
fluvialne reliefne oblike. Grobi pregled občine kaţe dolomitna slemena in planote v katere se
zajedajo ozke erozijske doline. Po njih tečejo potoki, ki ob stiku z apnencem poniknejo,
ponori pa se nadaljujejo v slepe doline.
Logaško občino sestavljajo uravnave oziroma ostanki uravnav. Največja med njimi je Ravnik
(550 do 650 m n.v.), ki leţi med Kalcami in Hotedršico in je sestavljen iz dolomitov. Ima
ostra pobočja, ki se spuščajo proti Hotenjskemu podolju (so malo razčlenjena in brez
površinskih vodotokov). Proti Kalcam prehaja brez ostrega prehoda v suho dolino. Vzhodni in
severni rob omejujeta erozijski grapi Črnega potoka in Hotenjke, kjer se v njuni razvodnici
Ravnik navezuje na dolomitne Ţibrše. Površje Ravnika razčlenjujejo plitvi dolki, ki na
robovih prehajajo v strmejše in globlje dolke oziroma v erozijske grape. Za osrednji del
Ravnika so značilne tudi vrtače.
Severovzhodna stran slemena Ţibrš (600 do 700 m n.v.) ima ostanke uravnave. Površje je
razčlenjeno z grapami in dolki, katerih potoki odtekajo v Reko in proti kateri je nagnjena
uravnava. Nadaljevanje Ţibrš proti severu prekinja zgornja dolina Ţejskega potoka.
Vzhodno od Ţibrš in severno od Logaškega polja se nahajajo Blekovske gmajne (500 do 550
m n.v.). Večji del površja sestavljajo dolomiti, severni del gmajn pa apnenci, na katerem
prevladujejo vrtače. Dokaj uravnano površje je tudi med Rovtarico in Petkovščico, katerega
sestavljata apneni konglomerat in dolomit.
Največja uravnava na apnencih je Hotenjsko podolje, ki leţi med Hrušico in Rovtarskim
hribovjem. Območje pri Godoviču in Hotedršici predstavlja dolomit. Najbolj uravnan del
podolja je Novi svet, ki je pokrit z vrtačami in redkimi kopastimi vrhovi. Uravnava na
apnencu je tudi terasa na jugovzhodnem delu Logaškega polja, ki se nadaljuje v Logaški
ravnik, katerega sestavljajo kredni in jurski apnenci.
Slemena dolomitnih planot so široko zaobljena, ker erozijsko vrezovanje tu ni prisotno.
Podobna široka slemena so tudi na apnencih Medvedjega brda ter na apnencih z
nekarbonatnimi vloţki v porečju Rovtarice in Petkovščice. Oţja in bolj ostra slemena se
nahajajo na povirnih delih grap na dolomitu na Ravniku, Ţibršah in Blekovskih gmajnah.
Najbolj razširjena reliefna oblika na dolomitu so dolki ali dolci. »Je podolgovata, ozka in
globoka, dolini podobna reliefna oblika, ki se zgoraj začne s plitvo ulegnino, navzdol pa se
širi in poglablja. Je do nekaj sto metrov dolg in največ nekaj deset metrov globok. Je brez
stalnega površinskega vodnega toka (Komac, 2003, str. 27).« Usmerjeni so lahko tudi prečno
na pobočja zaradi navezanosti na tektoniko ali pa so ostanek starejšega drenaţnega omreţja.
Ob deţju se v njih pojavlja tekoča voda. Imajo strme robove z oblim dnom, ki ga pokriva
plast dolomitnega drobirja. Iz kmetijskega vidika imajo enak pomen kot vrtače na apnencih.
Globina dolka je odvisna od strmine in kjer je strmec dolkov manjši se v njih lahko pojavljajo
vrtače (je sprememba v kamnini ali kontakt z zakraselimi apnenci).
Kraške oblike, ki se pojavljajo na območju občine so tudi slepe doline. Nastale so ob razpadu
porečja Hotenjke in Rovtarice na večje število ponikalnic, ki se končujejo s slepo dolino.
Petkovščica nima prave slepe doline. Ponor je nastal na stiku apnenca z nekarbonatnimi
skrilavci in peščenjaki. Hotenjka ponika ob robu lastnega vršaja na Hotenjskem podolju.
Logaščica pa se konča s ponornimi jamami Jačke.
Pojavljajo se trije tipi suhih dolin. Suhe doline povirnega dela severno od Hotederšice, ki so
nastale na močno zakraselem dolomitu. Globlje vrezane doline so dosegle tudi apnence.
Druge vrste so suhe doline s še aktivnim površinskim tokom. Imajo sklenjen strmec in vrtače.
Te doline so Bretetova dolina (pod Pikeljskim potokom), suha dolina Ţejskega potoka, suha
dolina Petkovščice. Tretjo skupino predstavljajo suhe doline, katerih vodni tok, ki jih je
ustvaril, ni znan. Sem se uvrščajo dolina med Kalcami in Logatcem, med Strmco in
Raskovcem ter med Raskovcem in Ljubljanskim vrhom.
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Kraško polje predstavlja Logaško polje. Del polja med Blekovskimi gmajnami in Sekirico je
široka rečna dolina, ki se odpira v Brojsko polje. Prihaja do kontakta dolomita z apnencem in
s tem pojavljanja vrtač in ponorov. Severno od Logatca leţi Pusto polje, katerega prekrivajo
aluvialne vrtače in tanjša plast naplavine. V podlagi je apnenec prekrit z nekarbonatnim
prodom. Ob vzhodni strani Pustega in Brojskega polja je široka, do 10 metrov višja
ţivoskalna terasa krednih apnencev, ki je v celoti pokrita z vrtačami. Vrtače se pojavljajo v
Novem svetu, Logaškem ravniku in območju med Logom, ponori Rovtarice in Lipjem. So
plitve in skledaste s kamnitim površjem in ilovico v dnu. Na apnencih z nekarbonatnimi
vloţki so manj pogoste, vendar večje, oble in plitvejše.
Udornice se nahajajo na vzhodnem robu Logaškega polja. Navezane so na podzemne tokove
Ljubljanice. Kraških izvirov je malo, ker večji del potokov dobiva vodo iz neprepustnih
kamnin in dolomita. Brezna in jame se pojavljajo na Hotenjskem ravniku (Grudnovo brezno),
vzhodno in juţno od Logaškega polja (Gradišnica) ter ponori Pikeljskega potoka, Petkovščice,
Hotenjke in Logaščice.
Poleg kraških oblik površje občine sestavljajo tudi fluvialne reliefne oblike. Ene izmed njih so
erozijske grape, ki se pojavljajo v zgornjih tokovih potokov in ob dolomitnih planotah
Ravnika in Ţibrš. Izrazite so na dolomitu zaradi hitro razpadajočega in krhkega dolomita, ki
ni pokrit s prstjo in rastjem ter je zato močno podvrţen eroziji. Mreţa rečnih dolin je nastala
pred razpadom na posamezne ponikalnice. Navezane so na tektonske linije dinarske smeri in
smer sever – jug. Posledice vertikalnih premikov ob prelomih so različno visoka in
nesimetrična pobočja dolin zgornjega toka Ţejskega potoka in Logaščice. Fluvialne
akumulacijske oblike se nahajajo na Logaškem polju, v vršaju Hotenjke in slepih dolinah,
katerih akumulacija je odvisna od velikosti doline in izpranosti sedimenta v pore. Večina
slepih dolin je bilo do prelivnega roba zapolnjenih s pleistocenskimi prodi. Na Logaškem
polju fluvialni zasipi z nekarbonatnim prodom obsegajo severni del polja. Nanosi so nastali iz
porečja Rovtarice in Petkovščice. Logaščica in manjši potoki iz dolomita so zasuli preostali
del polja z nezaobljenim in slabo zaobljenim dolomitnim drobirjem. Debelina nanosa dosega
do 10 metrov in je neenakomerno razporejena po celotnem polju. Vršaj Hotenjke sestavlja
dolomitni prod, ki omogoča njen površinski tok in se nahaja na dolomitu in apnencu (Mihevc,
1986).

4.2. PODNEBNE RAZMERE
Občina spada v območje zmernega celinskega podnebja zahodne in juţne Slovenije.
Povprečne januarske temperature so med -3° in 0°C, povprečne julijske pa med 15° in 20°C.
Povprečna aprilska temperatura je niţja od oktobrske. Značilna je velika namočenost zaradi
lege v Alpsko-Dinarski pregradi, in sicer od 1300 do 2500 mm padavin na leto. Značilen je
submediteranski padavinski reţim s primarnim viškom padavin jeseni (Ogrin, 1996).
4.2.1. Temperature
Podatki o temperaturah v občini Logatec obstajajo le za merilno postajo Rovte na 705 m n.v.
za obdobje 1961-1990 (preglednica 14). Občina se uvršča v območje s povprečno letno
temperaturo med 8° in 10°C v depresijskih oblikah reliefa, na dvignjenih območjih pa spada v
območje s povprečno letno temperaturo med 6° in 8°C. Glede na povprečne januarske
temperature se občina uvršča v območje med -2° in 0°C. Povprečne julijske temperature v
depresijskih oblikah reliefa znašajo med 18° in 20°C, v dvignjenih predelih pa od 16°do 18°C
(Cegnar, 1998).
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Preglednica 13: Povprečne mesečne temperatire v °C v Rovtah za obdobje 1961/1990
povp.
MESEC
I
II
III
IV
V VI VII VIII IX X
XI
XII
1961/91
Rovte

-1,9*

-0,5*

2,9*

7,1*

12

15

17

17

14

8,8

3,3*

-0,6

7,8*

* - interpolirana vrednost
Vir: Klimatografija Slovenije. Temperature..., 1995.

Občina spada v hladnejše predele Slovenije, saj je planotast relief s kraškimi polji hladnejši
kot dolinasto-slemenast, kje se ponoči ohlajeni zrak odliva po pobočjih. Logaško polje spada
med najhladnejša kraška polja, saj je pod vplivom močne temperaturne inverzije (Gams,
1987). Za kraška polja oziroma depresije kraškega površja je značilen pojav temperaturne
inverzije, tako da se temperaturna inverzija pojavlja tudi na Hotenjskem podolju. Najbolj
izrazita je pozimi ob mirnih in jasnih nočeh. Pogost pojav, ki jo spremlja je zmrzal in slana, ki
se pojavlja tudi v pozni pomladi. S temperaturno inverzijo, ki nastopi ob razširitvi azorskega
anticiklona nad juţno Evropo, se jeseni in pozimi na kraških poljih pojavi tudi megla in nizka
oblačnost (Ogrin, 1996).
4.2.2. Padavine
Občina Logatec leţi v območju Alpsko – Dinarske pregrade na vzhodnem robu Hrušice in
Trnovskega gozda, za katero je značilna velika namočenost, saj večino padavin prinašajo
zahodne in jugozahodne zračne mase (Ogrin, 1996). Občina spada v območje s padavinami
med 1800 in 2000 mm padavin na leto (Zupančič, 1998). Višek padavin nastopi jeseni
(oktober, november), vendar so padavine enakomerno razporejene preko celega leta.
Sekundarni višek nastopi pomladi vendar ni izrazit, poleti pa pade najmanj padavin (Mihevc,
1998).
Preglednica 14: Mesečna količina padavin v mm v Hotederšici, Logatcu in Rovtah za obdobje 1961 - 1990
povp.
MESEC
I
II
III IV
V
VI VII VIII IX
X
XI XII
1961/91
Hotedršica
550 m n.v.
Logatec
486 m n.v.
Rovte 705
m n.v.

135

125

139

154

152

175

139

155

150

175

209

149

1850

150

127

153

161

147

170

146

158

165

170

217

169

1932

127

117

135

159

147

189

140

166

165

175

198

150

1867

Vir: Klimatografija Slovenije. Količina padavin..., 1995.

4.2.3. Onesnaţenost zraka
Sklep o določitvi območij in stopnji onesnaţenosti zaradi ţveplovega dioksida, dušikovih
oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku občino
Logatec uvršča v območje SI 3 z II stopnjo onesnaţenosti zraka. II stopnja onesnaţenosti
zraka velja za območje, kjer je raven onesnaţenosti ene ali več snovi višja od predpisane
menje vrednosti in niţja od vsote mejne vrednosti in vrednosti sprejemljivega preseganja. Za
območje SI 3 velja, da NOx in prašni delci dosegajo koncentracijo med mejno vrednostjo in
dopustnim odstopanjem (Preglednica 14).
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Preglednica 15: Raven koncentracij onesnaţeval na območju SI 3
SNOV
OBMOČJE
SO2 Nox PM10 Pb CO Benzen Ozon
SI 3

5

2

2

5

5

5

1

-

1: preseţeno je mejna vrednost ali vsota mejne vrednosti in dopustnega odstopanja oziroma ciljna vrednost, če gre

-

za ozon,
2: koncentracijo je med mejno vrednostjo in dopustnim odstopanjem,
3: koncentracijo je med zgornjim pragom za ocenjevanje in mejno vrednostjo,
4: koncentracija je med spodnjim in zgornjim pragom ocenjevanja in
5: koncentracija je pod spodnjim pragom ocenjevanja.
Vir: Sklep o določitvi ..., 2003

4.3. HIDROGEOGRAFSKI PREGLED
4.3.1. Površinska rečna mreţa
Površinska rečna mreţa občine Logatec je sestavljena iz številnih ponikalnic. Največja med
njimi je Logaščica, ki s pritokom Črnega potoka v Gornjem Logatcu odmaka dolomitno
površje Ravnika in Ţibrš. Od sotočja dalje Logaščica teče po lastni naplavini do ponorov
Jačke. Ob hudih nalivih pride do kratkotrajnih poplav (Mihevc, 1986). Večji del porečja
Logaščice spada v območje varovanja vodnih virov pitne vode. Odlok o varovanju vodnih
virov v občini Logatec določa varstvene pasove virov pitne vode na območju občine z
namenom zavarovanja virov pitne vode pred onesnaţevanjem. Viri pitne vode in objekti,
katerih namen je oskrba s pitno vodo so zavarovani s tremi varstvenimi pasovi. »Vsi ukrepi za
zavarovanje vodnih virov se s pribliţevanjem vodnemu viru zaostrujejo. Varstveni ukrepi se
seštevajo. Vsi ukrepi, prepovedi in obveznosti, ki veljajo za širši varstveni pas, veljajo tudi za
oţji in najoţji varstveni pas. Vse, kar je dovoljeno v oţjem in najoţjem varstvenem pasu, je
dovoljeno tudi v širšem varstvenem pasu (Odlok o varovanju..., 2001, 2. člen, 2. odstavek).«
Obstajajo trije varstveni pasovi:
- najoţji (I.) varstveni pas z najstroţjim reţimom zavarovanja,
- oţji (II.) varstveni pas s strogim reţimom zavarovanja,
- širši (III.) varstveni pas z blagim reţimom zavarovanja.
Med prepovedane dejavnosti znotraj teh pasov spada odpiranje površinskih kopov, ţe
obstoječe pa je potrebno ustrezno sanirati in zapreti. Prav tako je prepovedano odlaganje
odpadkov ter graditev cest. Obstoječe ceste pa je potrebno sanirati tako, da meteorna voda , ki
spira ceste, ne bo odtekala v vodonosnik (Odlok o varovanju..., 2001).
Hudourniški značaj imajo vse ponikalnice, med katere spada tudi Hotenjka, ki se napaja z
dolomitnega sveta Ravnika in Ţibrš. Ponika tik za lastnim prodnim vršajem, ob nalivih pa
naraste in teče preko ponorov. Pri tem poplavi velik del polja pod Hotedršico. Pikeljski potok,
ki se nahaja severovzhodno od Hotederšice teče po zgornjem toku prvotne Hotenjke. Odmaka
skrilavce, dolomite in apnence. Naplavil je manjšo ravnico, v katero je vrezal ponore in slepo
dolino. Ţejski potok, ki leţi med Pikeljščico in Hotenjko odmaka skrilavce in dolomite, v
katerih je izoblikoval širšo dolino, ki se pri ponorih zoţi. Pod ponori Ţejskega potoka se
zbirajo vode z dolomitnega površja v Hlevišarki, ki ponika v apnencu pred vršajem Hotenjke.
Ob poplavah se Ţejski potok in Hlevišarka spremenita v enoten vodni tok in odtekata v
Hotenjko (Mihevc, 1986).
Rovtarica zbira vodo iz razvodnega slemena Rovte – Medvedje brdo – Planina. Ponika pod
strmim apnenčevim robom v boku doline. Nekaj metrov višja akumulacijska terasa s
poţiralniki poţira poplavno vodo Rovtarice. V nekdanje povodje Rovtarice spada potoček
Ovčica. Odmaka nekarbonatno območje pod Gradiščem in ponika na koncu doline, ki jo je
vrezala v lastne naplavine. Nad ponori se nadaljuje suha dolina, ki obvisi nad dolino
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Rovtarice. Petkovščica odmaka večino nekarbonatnih kamnin. Ponika v Logu v obseţni
depresiji ob kontaktu skrilavcev in peščenjakov z apnencem, in sicer ponika v dve jami in več
grezov. Pojavlja se še veliko studencev, ki se v rojih pojavljajo ob kontaktih kamenin
(Mihevc, 1986).
Povirji Sovre in Račeve se nahajata na severu občine. Sovra izvira severno od Gradišča in v
smeri vzhod – zahod odteka med Rovtami in Praprotnim brdom proti cesti Logatec – Ţiri, kjer
zapusti občino in teče naprej v Poljanščico. Odmaka porečje severno od Rovt in juţno od
Vrha nad Rovtami. Teče po dolomitni osnovi v ozki in globoki dolini. Povirje Račeve se
nahaja zahodno od Smrečja. Povirje leţi na permskih kamninah. Odteka v Sovro v občini Ţiri.
4.3.2. Podzemeljska voda
Na območju občine Logatec po Habiču (1987) ločimo dva osnovna tipa hidrografskih
območij. Prvi tip predstavljajo neprepustna območja s površinskim zbiranjem voda in
sklenjenim odtokom v sosednje kraško podzemlje. Sem se uvršča porečje Logaščice. Drugi
tip predstavljajo območja s prepustnimi in neprepustnimi kamninami, kje del padavinske vode
odteka površinsko, del pa ponika neposredno v podzemlje. V ta tip spada območje Rovtarskih
ponikalnic. Za Logaški ravnik (planoto) je značilno prenikanje padavin v tla, hkrati pa v
podzemlju odtekajo ponikalnice in sosednjih kraških in nekraških območij.
Hidrografska značilnost občine je tudi kraška bifurkacija, saj voda podzemeljsko hkrati
odteka v več različnih porečij oziroma povodij (Habič, 1987). Vode Hotenjke, Ţejskega
potoka in Pikeljščice podzemeljsko odtekajo proti izvirom Ljubljanice na Vrhniki in proti
izvirom Podroteje in Divjega jezera. Na podlagi raziskav podzemeljskega odtekanja vode je
bilo ugotovljeno, da imajo vode logaške občine počasen podzemeljski tok, ki je hitrejši v
smeri proti Ljubljanici (v povprečju 1 do 2 cm/s) kot pa v smeri proti Idriji (0,5 do 1 cm/s)
(Gospodarič, Habič, 1976).
V širšem pogledu občino sestavljajo predvsem precej prepustne kamnine, kamor se lahko
uvrstijo plastoviti in neplastoviti dolomiti ter območja menjavanja dolomita z apnencem.
Prevladuje prepustnost zaradi razpokanosti kamnin z vmesnim pojavljanjem precej zakraselih
kamnin. Podtalnica skozi razpoke in pore teče laminarno (Gospodarič, Habič, 1976).
Na območju kraških kamnin se nahajajo vodonosniki z razpoklinsko poroznostjo in območje
zakraselih kamnin s kraško poroznostjo. Vodonosniki z razpoklinsko poroznostjo so
nepravilno razporejeni in ločeni s pasovi neprepustnih in skraselih kamnin. Območja teh
vodonosnikov so bogata z izviri, katerih izdatnost je precej enakomerna. Številni izviri so
zajeti za preskrbo lokalnega prebivalstva. Kraški vodonosniki, ki so prizadeti s tektoniko,
imajo veliko vodoprepustnost in so močno podvrţeni koroziji, medtem ko tisti, katere
tektonika ni prizadela imajo izredno majhno vodoprepustnost. Na obrobju kraških
vodonosnikov se nahajajo številni izviri ali na stiku neprepustnih kamnin ali pa v višini
erozijskih baz. Značilno je nihanje pretokov izvirov, kar je posledica majhne skupne
poroznosti kraških masivov in majhne retenzijske sposobnosti (Drobne et al., 1976).
Napajanje vodonosnikov poteka z infiltracijo padavin na celotnem kraškem površju ali pa
točkovno skozi poţiralnike (Kogovšek, Petrič, 2002).
Na območju zahodno od idrijskega preloma se v občini nahaja kraški skraseli vodonosnik, ki
je lokalni ali nezvezni izdatni vodonosnik z nizko do srednje visoko izdatnostjo. Območje
Grčarevca, vzhodnega, severnega in zahodnega roba Planinskega polja predstavlja obširni
kraški skraseli vodonosnik z visoko do srednjo izdatnostjo. Del Vrhniško – cerkniške grude
do narivnega roba Idrijsko – ţirovskega ozemlja predstavlja Logaški ravnik, ki spada med
lokalne ali nezvezne kraške vodonosnike z nizko do srednjo izdatnostjo. Območje zahodnega
in juţnega dela Medvedjega brda, Ravnika, Ţibrš, Blekovskih gmajn, Kotlic ter območja med
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Logom, Hudim koncem in Lipljem predstavlja obširni kraški vodonosnik z visoko do srednjo
izdatnostjo. Območje Petkovca, Rovtarskih Ţibrš, vzhodnega dela Medvedjega Brda,
Praprotnega brda in Vrha Svetih Treh Kraljev predstavlja lokalni ali nezvezni kraški
vodonosnik z nizko do srednjo izdatnostjo. Območje v pasu od Lavrovca do Gradišča in proti
Zavčanu oziroma Kurji vasi predstavlja manjši vodonosnik z medzrnsko poroznostjo, kateri
ima lokalne in omejene vire podzemne vode. Enak vodonosnik se nahaja tudi med Logom,
Marinčevim dolom, Prezidom in Ostrim vrhom ter v juţnem pobočju Dednika
(Naravovarstveni atlas, 2007).
Slika 5: Hidrogeološka slika vodonosnikov občine Logatec

Hidrogeološka karta Republike Slovenije je pregledna karta vodonosnikov srednjega merila in je pripravljena po mednarodnih standardih
IAH (International Association og Hydrogeologist), 1995.
Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas, 2007
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4.4. PEDOGEOGRAFSKI PREGLED
Prsti kraških ravnikov, planot in podolij so pokarbonatne prsti in rendzine. Pojavljajo se na
apnencih in dolomitih, ki so različno globoko prepereli, kar vpliva na spreminjanje lastnosti
prsti na kratke razdalje. Pokarbonatne prsti imajo debelino zgornjega sloja med nekaj
decimetri do največ enega metra z meljnato-ilovnato teksturo, ki je zaradi prisotnosti pogoste
erozije odstranjen. Spodnji sloj je glinast in rdečerjave barve. Na globokih prsteh poloţnih
pobočij kraških polj so prsti obdelane, kjer pa so plitve, jih v večini porašča bukov in jelovobukov gozd (Lovrenčak, 1998).
Podsekvence občine Logatec po Stritarju (1990) so:
- Podsekvence na nanosih glin in ilovice (s prodom) holocenske in pleistocenske
starosti: sestavljajo Planinsko polje, Logaško polje in Hotenjsko podolje. Predstavniki
tal so obrečna tla (ob Unici, Logaščici, Hotenjki), v širši okolici se pojavljajo rjava tla
z zelo redko nasuto rendzino. Ob močnem deţevju so območja poplavljena. Obrečna
tla porašča hidrofilna vegetacija, medtem ko se na rjavih tleh pojavljajo travniki in
njive. Tla so labilna do stabilna.
- Podsekvence na nekarbonatnih kamninah (skrilavci in peščenjaki) karbonske in
permske starosti: najdemo jih na območju Lavrovca, v okolici Gradišča ter na manjših
območjih permskih kamnin. Predstavniki so ranker, rjavi ranker, kisla rjava tla,
lesivirana rjava tla s psevdooglejenimi tlemi. So slabo stabilna tla z udori in plazovi.
Ranker se pojavlja na strmem reliefu, ki ga porašča gozd, na kislih in lesiviranih rjavih
tleh ter psevdooglejenih tleh se poleg gozda razraščajo tudi travniki.
- Podsekvence na trdih karbonatnih kamninah – apnenec kredne starosti: najdemo jih na
območju Novega sveta, Hrušice, Logaške planote ter na območju med Pikeljščico in
Ţejnim potokom. Predstavniki so rendzina, rjava rendzina ter mestoma sprana
pokarbonatna tla. Tla so stabilna. Rendzino in rjavo rendzino porašča gozd z redkim
pojavljanjem travinja. Pokarbonatna tla, ki se pojavljajo kot zajede med rendzino
nimajo večjega pomena. Na večjih sklenjenih območjih pa se pojavljajo njive.
- Podsekvence na trdih karbonatnih kamninah – dolomit triasne starosti: najdemo jih na
Ravniku, Ţibršah, Blekovskih gmajnah, Kotlicah in Zaplani. Predstavniki so rendzine,
rjave rendzine ter pokarbonatna tla, ki so lahko tudi sprana. Tla so stabilna. Na površju
se pojavljajo posamezni potoki in studenci, ki ob suši izginejo.
- Podsekvenca na trdih in mehkih karbonatnih kamninah - na apnencih in dolomitih s
skrilavci in peščenjaki triasne starosti: najdemo jih na Petkovcu, proti Rovtarskim
Ţibršam in Medvedjemu Brdu, prosti severu do Zavratca, širše okolice Rovt,
Praprotnega brda in Vrha nad Rovtami. Predstavljajo jih rjava (kambična) tla, rjava
sprana tla, koluvijalna tla, rendzina, rjava rendzina ter pokarbonatna tla, ki so lahko
tudi sprana. So slabo stabilna do nestabilna tla s plazovi in udori na skrilavcih.
Značilni so številni studenci, saj je prepustnost zmanjšana zaradi neprepustnih
skrilavcev in peščenjakov. Rendzine porašča gozd z redkim travinjem, na
pokarbonatnih in rjavih tleh se pojavljajo tudi njive, sprana rjava tla so zakisana in
poraščena z gozdom.

4.5. BIOGEOGRAFSKI PREGLED
Deleţ gozda v občini Logatec znaša 72% (Grom, 2006). Najobseţnejši so dinarski jelovobukovi gozdovi, ki poraščajo Logaški ravnik in Hrušico. Jelovo-bukovi gozdovi so se razvili v
več različicah oziroma podzdruţbah. Prvotna vegetacija je precej spremenjena, saj Logaški
ravnik porašča smreka, ki je vnesena antropogeno, in zavzema ţe četrtino vseh gozdnih
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površin. Prevladujeta podzdruţbi jelovo-bukovih gozdov s srobotom in jelovo-bukovih
gozdov s pomladansko torilnico (Kočar, 1990). Razvoj v smeri prvobitnega gozda poteka na
opuščenih pašnikih predvsem preko stadija z lesko. Biocenotska zgradba dinarskega jelovobukovega gozda je pri smotrnem načinu gospodarjenja stabilna. Na obrobju areala zdruţbe
jelka ponekod zelo propada. Spadajo med gospodarsko najpomembnejše gozdove. Deloma
opravljajo tudi varovalno vlogo (Testna Interaktivna karta ZRC SAZU, 2007).
Na podlagi Vegetacijske karte gozdnih zdruţb Slovenije (Biološki inštitut Jovana Hadţija)
občina Logatec obsega naslednje zdruţbe (Testna Interaktivna karta ZRC SAZU, 2007):
- Gozd bukve in pomladanske torilnice (Omphalodo-Fagetum): na območju Logaškega
ravnika, Novega sveta proti Grčarevcu, Medvedjega brda, Rovtarskih Ţibrš, med
Logom, Cestami in Lipljem ter na območju Blekovskih gmajn. Asociacija
Omphalodo-Fagetum zdruţuje dinarske jelovo-bukove gozdove. Uspeva na
nadmorskih višinah 700 do 1200 metrov na razgibanem kraškem površju z apnenčasto
podlago, redkeje se pojavljajo tudi na dolomitnih apnencih in dolomitih. Prsti v
podlagi so različni tipi rendzin, rjava pokarbonatna in izprana pokarbonatna prst.
Odgovarja ji obilica padavin in visoka vlaţnost zraka. Drevesno plast predstavljajo:
bukev (Fagus sylvatica), bela jelka (Abies alba), beli javor (Acer pseudoplatanus),
navadna smreka (Picea abies), ostrolistni javor (Acer platanoides), goli brest (Ulmus
glabra), lipa (Tilia plathyphylos).
- Gozd rdečega bora in trirobne košenice (Genisto januensis-Pinetum sylvestris): na
širšem območju Ţibrš. Zdruţbo sestavljajo sestoji, ki uspevajo na plitvih in skalnatih
rastiščih, kjer matično podlago gradijo apnenci in dolomiti. Uspevajo tako na skalovju
in grušču kot tudi na suhem rečnem produ na nadmorskih višinah med 300 in 800 m.
Tla so plitva in skeletna (litosol, rendzina) in podvrţena eroziji. Drevesno plast
sestavlja rdeči bor (Pinus sylvestris), grmovno pa Berberis vulgaris, Fraxinus ornus,
Juniperus communis, Ostrya carpinifolia, Rhamnus saxatilis. Je trajna reliktna gozdna
zdruţba, ostanek obširnih gozdov rdečega bora, ki so v hladnejših obdobjih po zadnji
ledeni dobi pri nas pokrivali velike površine. Na karbonatni matični podlagi so se
ohranili le na ekološko ekstremnih rastiščih, kjer skiofilne drevesne vrste, ki bi ga s
svojo senco uničile, ne morejo uspevati. Ima velik varovalni pomen, saj ščiti prisojna
strma rastišča na dolomitni podlagi pred intenzivno erozijo. Poleg tega so ta posebna
rastišča zatočišče nekaterih redkih rastlinskih vrst.
- Gozd bukve in navadnega tevja (Hacqueito-Fagetum): na širšem območju Ravnika in
zahodnega dela Zaplane, ki meji na Petkovec. Gozd bukve in navadnega tevja je
conalna gozdna zdruţba podgorskega (submontanskega) vegetacijskega pasu ilirske
florne province. Uporablja se tudi ime podgorski bukov gozd. Porašča gričevje in
hribovje od niţin do nadmorske višine okoli 600 metrov, na prisojah tudi do 800
metrov. Uspeva na blago nagnjenih do srednje strmih pobočjih, tudi zakraselih.
Površinska kamnitost na apnencu doseţe 30%. Rastejo tudi na dolomitih. Prst je
izprana do rendzinasta s prevlado srednje globokih rjavih pokarbonatnih prsti.
Drevesno plast sestavljajo: bukev (Fagus sylvatica), graden (Quercus petraea), beli
javor (Acer pseudoplatanaus), češnja (Prunus avium), navadna smreka (Picea abies),
maklen (Acer campestre), navadni gaber (Carpinus betulus), brek (Sorbus torminalis).
Na območju podgorskih bukovih gozdov je močna kmetijska dejavnost. Veliko
gozdov sluţi predvsem kot dopolnilo kmetijstvu, zato so na splošno slabše kakovosti.
Ustrezno gojeni podgorski bukovi gozdovi so vir dobrega tehničnega lesa in
gospodarsko pomembni.
- Gozd jelke in okroglolistne lakote (Galio rotundifolii-Abietetum): nahaja se na
območju Rovt proti Praprotnemu brdu in na območju Pektovca. Je aconalna lokalno
klimatsko in edafsko pogojena gozdna zdruţba. Na glavnem področju svoje
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razširjenosti se razprostira od dolin, ki leţe na nadmorski višini 350 (400) metrov do
nadmorske višine 900 (1000) metrov. Skoraj povsem prevladujejo osojna pobočja, ki
so zmerno strma do zelo strma. Geološka matična podlaga so nekarbonatne kamnine,
ki se mestoma mešajo s karbonatnimi kamninami. Prsti so kuluvialne različnih globin
in nejasnih profilov. Uspevajo v hladnih legah z večjo zračno vlaţnostjo. Gozdna
zdruţba se v posebnih mikroklimatskih razmerah pojavlja tudi v preddinarskem
območju. Drevesno plast sestavljajo: bela jelka (Abies alba), navadna smreka (Picea
abies), bukev (Fagus sylvatica), navadni gaber (Carpinus betulus), pravi kostanj
(Castanea sativa), beli javor (Acer pseudoplatanus). So gospodarsko zelo pomembni
zaradi proizvodnje velikih količin lesa in so pomembna gospodarska osnova za
kmetijstva.
- Gozd bukve in črnega gabra (Ostryo-Fagetum): na območju severno od ceste Ceste –
Jerinov grič. Je aconalni gozd, ki porašča kopaste grebene in strma, predvsem
prisojna, gladka pobočja, v katera so vrezani globoki jarki. Uspeva od niţin do
pribliţno 1000 metrov nad morjem. Na dolomitni matični podlagi prevladujejo srednje
globoke, zelo skeletne rendzine, na grebenih prehajajo v inicialne rendzine, v jarkih pa
so rjave rendzine, mestoma tudi plitva rjava tla. Toploljubni bukovi gozdovi uspevajo,
v navadno humidnih razmerah Slovenije, le na izrazito prisojnih legah, kjer so
posebne ekološke razmere. Drevesno plast sestavljajo: črni gaber (Ostrya
carpinifolia), bukev (Fagus sylvatica), mali jesen (Fraxinus ornus), beli javor (Acer
pseudoplatanus), mokovec (Sorbus aria), maklen (Acer campestre), graden (Quercus
petraea). Razvojne smeri na opuščenih pašnikih na potencialno naravnem rastišču
zdruţbe bukve in črnega gabra potekajo predvsem preko navadnega brina, navadne
leske in rdečega bora. Gospodarski pomen gozdov bukve in črnega gabra je relativno
majhen.
Vegetacija občine pripada srednjeevropski in ilirsko – panonski flori. Gozdovi se pojavljajo
na apnenčasti podlagi ter predvsem na osojnih dolomitnih pobočjih. Opaziti je zaraščanje
travnikov pašnikov in njiv na nagnjenih površinah.
4.5.1. Natura 2000
Z vstopom v Evropsko unijo in sprejetjem direktiv je Slovenija na področju narave sprejela
Direktivo o prosto ţivečih pticah in Direktivo Evropske skupnosti za ohranitev naravnih
habitatov ter prosto ţiveče favne in flore (Direktiva o habitatih). Temeljni cilj Direktive o
habitatih je zagotavljanje ohranjenosti habitatnih tipov ter rastlinskih in ţivalskih vrst. Ta
območja skupaj s podobnimi območji, določenimi po merilih Direktive o ptičih, tvorijo
ekološko omreţje imenovano Natura 2000.
Drţavni seznam psic (predlog območja pomembnega za skupnost) sestavljajo tudi določena
območja v občini Logatec (Naravovarstveni atlas, 2007):
- Območje zahodno od ceste Godovič - Kalce in juţno od ceste Kalce – Logatec spada v
Naturo 2000 pod območje Trnovski gozd - Nanos, Planinsko polje, Notranjski
trikotnik ter Krimsko hribovje – Menišija. Območje Trnovski gozd-Nanos se uvršča v
Naturo 2000 zaradi: ilirskih bukovih gozdov (Fagus sylvatica, Aremonio-Fagion),
mehkuţec ozki vretenec (Vertigo angustior), metulj črtasti medvedek (Callimorpha
quadripunctaria), hrošč bukov kozliček (Morimus Funereus), veliki navadni netopir,
volk, rjavi medved, navadni ris. Notranjski trikotnik se uvršča v Naturo 2000 zaradi:
jam, ki niso odprte za javnost, ilirskih bukovih gozdov (Fagus sylvatica, AremonioFagion), metulj črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria), hrošč bukov
kozliček (Morimus Funereus), človeška ribica, širokouhi/mulasti netopir, vejicati
netopir, volk, rjavi medved, navadni ris in hrošč drobnovratnik (Leptodirus
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hochenwart). Planinsko polje spada v posebno območje varstva (SPA): presihajoča
jezera, vodotoki v niţinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez
Ranunculion fluitantis in Callitricho – Batrachion, reke z muljastimi obreţji in z
vegetacijo zvez Chenpodion rubi p.p. in Bidention p.p., travniki s prevladujočo stoţko
(Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno muljastih tleh (Mulinion caeruleae),
niţinske in montanske do alpinske hidrofilne robne zdruţbe z visokim steblikovjem,
jame, ki niso odprte za javnost, metulj črtasti medvedek (Callimorpha
quadripunctaria), človeška ribica, širokouhi/mulasti in vejicasti netopir, volk, rjavi
medved, navadni ris, hrošč drobnovratnik (Leptodirus hochenwart), ptič rjavi srakoper
(Lanius collurio), ptič pisana penica (Sylvia nisoria) in ptič kosec (Crex crex).
Krimsko hribovje – Menišija: ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica, AremonioFagion), mehkuţec ozki vretenec (Vertigo angustior), metulj črtasti medvedek
(Callimorpha quadripunctaria), hrošč bukov kozliček (Morimus Funereus), volk,
rjavi medved, navadni ris in hrošč drobnovratnik (Leptodirus hochenwart).
- Območje Medvedje brdo (zaokroţeno območje Trat, Gojnarskega laza, Bretetove
doline, doline Pikeljščice, kmetija Leskovec, Trate): območje je v Naturo 2000
uvrščeno zaradi metulja črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) in malega
podkovnjaka.
- Območje Ţejne doline: travniki s prevladujočo stoţko (Molinia spp.) na karbonatnih,
šotnih ali glineno muljastih tleh (Mulinion caeruleae), bazična nizka barja in črtasti
medvedek (Callimorpha quadripunctaria).
- Območje Jezerc: prehodno barje in uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze
Rhynchosporion.
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5. POVRŠINSKI KOPI V OBČINI LOGATEC
V občini Logatec obstaja 29 nelegalnih površinskih kopov ter legalni površinski kop
Smolovec. Lokacije površinskih kopov so bile ugotovljene s pomočjo pregleda digitalnih
ortofoto posnetkov in opravljenega popisa na terenu.
Ime kopa je določeno glede na bliţino naselja, kjer se nahaja. Glede na ime so kopi razdeljeni
v šest skupin: površinski kopi Logatec, površinski kopi Hotedršica, površinski kopi Medvedje
Brdo, površinski kopi Petkovec, površinski kopi Rovte in površinski kopi Ţibrše.

5.1. OPIS LOKACIJ POVRŠINSKIH KOPOV
5.1.1. Peskokop Smolovec
Na območju občine Logatec je edini legalni površinski kop peskokop Smolovec pri Gornjem
Logatcu na jugovzhodnem vznoţju hriba Smolovec. Površina peskokopa znaša pribliţno
250x250 metrov. Obsega več etaţ na nadmorski višini od 500 do 600 metrov. Gradi ga
plastnat, siv do temno siv, zrnat ali stromatoliten tanko do srednje plastnat dolomit norijskoretijske starosti. Preperinski pokrov je tanek. Povprečna debelina humusne plasti je do 25
centimetrov. Norijsko retijski dolomit je v splošnem srednjeprepustna kamnina z variacijami
od slabe do dobre prepustnosti. Zaradi prisotnosti razpoklinskih con se njegova prepustnost
poveča. Porušene cone ob narivnicah in prelomih so lokalno povsem neprepustne in
predstavljajo hidrološke pregrade. Višino podzemne vode v tem dolomitnem masivu določata
dolina Reke in dolina Črnega potoka. Višina znaša med 495 in 500 metri. V dolomitnem
masivu Smolovec je podzemna voda nekoliko višje. Odkopavanje na najniţji etaţi je doseglo
gladino podzemne vode, ki ima za posledico več jezerc na višini 501 metra. Zgornje triasni
dolomit je stabilna kamnina, zato so breţine tudi pri velikih naklonih stabilne. Moţnost
pojavljanja erozije je zaradi zdrobljenih con. Negativni vplivi na podzemno vodo se lahko
pojavijo zaradi onesnaţevanja z mineralnimi olji, kar lahko vodi do oporečnosti pitne vode,
saj se v neposredni bliţini peskokopa nahaja vrtina Petkova grapa, ki je zajetje pitne vode za
občino Logatec. Prevelika razširitev peskokopa bi lahko vplivala na zmanjšanje izdatnosti
drenaţnega zajetja v Petkovi grapi, na vrtinah pa ta vpliv ni moţen. Ugotovljeno je, da ima
peskokop na vrtino Petek, vrtino Cuntova grapa 4 in Cuntova grapa 5 zmeren vpliv, ki pa
zaradi obsega fizične spremembe ali zaradi njene kakovosti ni posebno velik (Strokovna
ocena o vplivih peskokopa Smolovec..., 2002).
5.1.2. Površinski kopi LOGATEC
Površinski kopi Logatec obsegajo:
Površinski kop Logatec 1: nahaja se na pobočju Sekirice jugozahodno od centra Logatca ob
sprehajalni oziroma gozdni poti.
Slika 6: Logatec 1

Avtor: Polona Ferjančič
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Površinski kop Logatec 2: nahaja se na juţnem pobočju Sekirice ob nogometnem igrišču.
Slika 7: Logatec 2

Avtor: Polona Ferjančič

Površinski kop Logatec 3: nahaja se na severnem pobočju Sekirice. Dostopna steza je komaj
opazna in zakriva ga gosto drevje.
Slika 8: Logatec 3

Avtor: Polona Ferjančič

Karta 1: Lokacije površinskih kopov Logatec

Vir: Interaktivni atlas Slovenije, 2005.
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Preglednica 16: Osnovni podatki in značilnosti površinskih kopov Logatec
Ime kopa
Logatec 1
Logatec 2
Logatec 3
439405
439887
439599
Y
lokacija*
X
84982
85420
85392
nadmorska višina v m*
510
504
506
višinska razlika v m
8
8
7
površina v m2
število dovozov
število nabreţin in etaţ
mikrolokacija
aktiven
opuščen
saniran
pobočje
lega v
sleme ali
reliefu
greben
geološka podlaga***

300/400
1
1
ob makadamski cesti
na robu gozda

1500
1
1
na travniku, ki je del
slemena




stanje

tip vodonosnika**
zaščitena območja**
namen pridobivanja
da
divje
odlagališče ne

< 200
1
1
v gozdu (dostopna pot
je komaj opazna)







glavni dolomit
glavni dolomit
glavni dolomit
obširni KV z visoko do obširni KV z visoko do obširni KV z visoko do
srednjo izdatnostjo
srednjo izdatnostjo
srednjo izdatnostjo
Natura 2000
izkop peska

Natura 2000
izkop peska





Natura 2000
izkop peska


*: podatek pridobljen na spletni strani PISO – Prostorski informacijski sistem občin
**: podatek pridobljen na spletni strani NVATLAS – Interaktivni naravovarstveni atlas
***: podatek pridobljen s pomočjo Osnovne geološke karte SFRJ, list Postojna
Višinska razlika in površina: ocena določena na terenu

Vsi trije površinski kopi Logatec se glede na relativno višino naselja nahajajo nad naseljem
Logatec. Oddaljeni so od 500 do 1000 metrov. Dovozna cesta je makedamska. Leţijo na
karbonatnih kamninah triasne starosti, in sicer na glavnem dolomitu noriško – retijske starosti,
ki je plastovit in se kroji paralelepipedsko. Ob prelomih pa je tektonsko zdrobljen. V razdalji
do 100 metrov ni površinskih voda, nahajajo pa se nad obširnim kraškim vodonosnikom z
visoko do srednjo izdatnostjo. Vsi trije leţijo znotraj območja Nature 2000: Trnovski gozd –
Nanos. Glede na vrsto surovine, ki se koplje jih uvrščamo v peskokope. V nobenem od njih ni
bilo prisotnega divjega odlegališča. Kopi niso zaščiteni.
Površinski kop Logatec 1 se občasno uporablja tudi kot parkirišče in značilno je občasno
proţenje kamenja. Logatec 2 glede na lego v reliefu predstavlja del slemena, zato tip odkopa
predstavlja vrh odkopa hribine. Je saniran, vendar je opaziti, da se še vedno izkorišča.
Površinski kop Logatec 3 je opuščen, vendar je opazno proţenje kamenja in zdrsi večjih skal.
Njegovo pobočje ni v fazi zaraščanja, medtem ko večji del dna ţe porašča trava.
5.1.3. Površinski kopi HOTEDRŠICA
Obsega dva površinska kopa:
Površinski kop Hotederšica 1 se nahaja nad naseljem Hotedršica in je od njega oddaljen od
500 do 1000 metrov. Nahaja se v dolini Hotenjke, na njenem desnem pobočju. Dostopna pot
je makedamska in leţi znotraj gozda. Prisotno je divje odlagališče gospodinjskih in gradbenih
odpadkov, ki so bili razpršeni. Njihova skupna površina je ocenjena na 6 m3. V kopu je bil
prisoten tudi bager. Kop ni zaščiten.
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Slika 9: Hotedršica 1

Avtor: Polona Ferjančič

Površinski kop Hotederšica 2 leţi v znotraj naselja oziroma na robu naselja ob cesti, ki vodi
skozi dolino Hotenjke proti Ţibršam. Peskokop je viden s ceste Kalce – Godovič. Dostop do
peskokopa predstavlja asfaltna cesta. Leţi na robu gozda. Je delno saniran, opaziti je bilo
naknadno odkopavanje. Divjega odlagališča ni bilo. Kop ni zaščiten.
Slika 10: Hotedršica 2

Avtor: Polona Ferjančič

Karta 2: Lokacije površinskih kopov Hotedršica

Vir: Interaktivni atlas Slovenije, 2005.
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Preglednica 17: Osnovni podatki in značilnosti površinskih kopov Hotedršica
Ime kopa
Hotedršica 1
Hotedršica 2
434524
434103
Y
lokacija*
X
87835
87602
nadmorska višina v m*
572
550
višinska razlika v m
20
15
površina v m2
število dovozov
število nabreţin in etaţ

4000
1
1
znotraj gozda v
oddaljenosti do 100 m
od potoka Hotenjka

mikrolokacija
aktiven
opuščen
saniran
pobočje
lega v
reliefu
sleme ali greben
geološka podlaga***



4000
1
3
ob asfaltni cesti znotraj
naselja v oddaljenosti
do 100 m od potoka
Hotenjka


stanje

tip vodonosnika**
zaščitena območja**
namen pridobivanja
da
divje
odlagališče ne





glavni dolomit
obširni KV z visoko do
srednjo izdatnostjo

glavni dolomit
obširni KV z visoko do
srednjo izdatnostjo

III. vodovarstveni pas
izkop peska



III. vodovarstveni pas
izkop peska


*: podatek pridobljen na spletni strani PISO – Prostorski informacijski sistem občin
**: podatek pridobljen na spletni strani NVATLAS – Interaktivni naravovarstveni atlas
***: podatek pridobljen s pomočjo Osnovne geološke karte SFRJ, list Postojna
Višinska razlika in površina: ocena določena na terenu

5.1.4. Površinski kopi MEDVEDJE BRDO
Obsega šest površinskih kopov:
Površinski kop Medvedje Brdo 1 se nahaja juţno od Zavratca. Glede na relativno višino
naselja se nahaja pod naseljem, od katerega je oddaljen od 500 do 1000 metrov. Kop ni
zaščiten. Vidne so sledi kopanja.
Slika 11: Medvedje Brdo 1

Avtor: Polona Ferjančič

Kop Medvedje Brdo 2 se nahaja v bliţini Trat in se glede na relativno višino naselja nahaja
pod naseljem v oddaljenosti od 500 do 1000 metrov. Kop ni zaščiten in gosto zaraščen.
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Slika 12: Medvedje Brdo 2

Avtor: Polona Ferjančič

Površinski kop Medvedje Brdo 3 se nahaja pred Kurjo vasjo iz smeri Trat. Leţi v višini
naselja, od katerega je oddaljen od 100 do 500 metrov. Kop ni zaščiten.
Slika 13: Medvedje Brdo 3

Avtor: Polona Ferjančič

Kop Medvedje Brdo 4 se nahaja ob meji z občino Idrija ob cesti Godovič – Medvedje Brdo.
Leţi v višini naselja v oddaljenosti med 100 in 500 metri. Je aktiven in ima prisotno divje
odlagališče z gradbenimi odpadki v količini 6 m3. Odpaki leţijo v sklenjeni plasti. Kop ni
zaščiten.
Slika 14: Medvedje Brdo 4

Avtor: Polona Ferjančič

Kop Medvedje Brdo 5 se nahaja ob cesti, ki iz Godoviča vodi v dolino Pikeljščice. Glede na
relativno višino naselja se nahaja nad naseljem v oddaljenosti od 500 do 1000 metrov. Kop ni
zaščiten.
Kop Medvedje Brdo 6 pa se nahaja ob gozdni cesti, ki vodi iz doline Pikeljščice proti Tratam.
Leţi nad naseljem v oddaljenosti med 500 in 1000 metri.
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Slika 15: Medvedje Brdo 5

Avtor: Polona Ferjančič

Slika 16: Medvedje Brdo 6

Avtor: Polona Ferjančič

Karta 3: Lokacije površinskih kopov Medvedje Brdo

Vir: Interaktivni atlas Slovenije, 2005.
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Ime kopa
Y
lokacija*
X
nadmorska višina v m*
višinska razlika v m
površina v m2
število dovozov
število nabreţin in etaţ

mikrolokacija

aktiven
opuščen
saniran
pobočje
lega v reliefu
sleme ali greben

[Pick the date]

Preglednica 18: Osnovni podatki in značilnosti površinskih kopov Medvedje Brdo
Medvedje Brdo 1
Medvedje Brdo 2
Medvedje Brdo 3
Medvedje Brdo 4
433218
433818
434258
434524
92939
92578
92746
91852
750
704
711
779
6
15
9
9
350
1
1
ob makadamski cesti
na robu gozda

350
1
1
ob makadamski cesti
znotraj gozda

250
1
1
ob makadamski cesti
na robu gozda

300
1
1
ob asfaltni cesti na
robu gozda

Medvedje Brdo 5
432515
91864
681
5

Medvedje Brdo 6
432710
92180
697
30

350
1
1

2500
1
1

ob asfaltni cesti znotraj
gozda v oddaljenosti do
100 m od izvira
Pikeljščice

ob makadamski cesti
znotraj gozda v
oddaljenosti do 100 m
od izvira Pikeljščice


























stanje

geološka podlaga***

peščenjak, tufski
lapor, pisan
skrilavec,
konglomerat, breča

bel zrnat dolomit in
apnenec

bel zrnat dolomit in
apnenec

tip vodonosnika**

manjši V z lokalnimi
in omejenimi viri
pitne vode

obširni KV z visoko
do srednjo izdatnostjo

lokalni ali nezvezni
lokalni ali nezvezni
obširni KV z visoko do obširni KV z visoko
KV z nizko do srednjo KV z nizko do srednjo
srednjo izdatnostjo
do srednjo izdatnostjo
izdatnostjo
izdatnostjo

zaščitena območja**
namen pridobivanja
da
divje
odlagališče
ne

izven
izkop peska



izven
izkop peska

izven
izkop peska





glavni dolomit

izven
izkop peska



*: podatek pridobljen na spletni strani PISO – Prostorski informacijski sistem občin
**: podatek pridobljen na spletni strani NVATLAS – Interaktivni naravovarstveni atlas
***: podatek pridobljen s pomočjo Osnovne geološke karte SFRJ, list Postojna
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glavni dolomit

izven
izkop peska
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5.1.1. Površinski kopi PETKOVEC
Obsega dva površinska kopa.
Petkovec 1 se nahaja pod Travnim vrhom pri kmetiji Matevţ. Je opuščen peskokop, ki je
oddaljen od najbliţjih hiš manj kot 100 metrov. Kop ni zaščiten.
Slika 17: Petkovec 1

Avtor: Polona Ferjančič

Površinski kop Petkovec 2 se nahaja pod kmetijo Kisovec. Predstavlja izkop jame, od kmetije
je oddaljen med 500 in 1000 metri. Ima prisotno divje odlagališče gradbenih odpadkov, ki so
razpršeni. Kop ni zaščiten.
Slika 18: Petkovec 2

Avtor: Polona Ferjančič

Karta 4: Lokacije površinskih kopov Petkovec

Vir: Interaktivni atlas Slovenije, 2005.
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Preglednica 19: Osnovni podatki in značilnosti površinskih kopov Petkovec
Ime kopa
Petkovec 1
Petkovec 2
439589
438861
Y
lokacija*
X
91600
91465
nadmorska višina v m*
551
549
višinska razlika v m
10
5
površina v m2
število dovozov
število nabreţin in etaţ
mikrolokacija

stanje
lega v
reliefu

aktiven
opuščen
saniran
pobočje
sleme ali greben

geološka podlaga***

tip vodonosnika**
zaščitena območja**
namen pridobivanja
da
divje
odlagališče ne

300
150
1
1
1
1
ob makadamski cesti ob asfaltni cesti na robu
na robu gozda
gozda









glavni dolomit
obširni KV z visoko
do srednjo
izdatnostjo
izven
izkop peska



laporni apnenec,
skrilavec, dolomit s
peščenjakom
lokalni ali nezvezni KV
z nizko do srednjo
izdatnostjo
izven
izkop peska



*: podatek pridobljen na spletni strani PISO – Prostorski informacijski sistem občin
**: podatek pridobljen na spletni strani NVATLAS – Interaktivni naravovarstveni atlas
***: podatek pridobljen s pomočjo Osnovne geološke karte SFRJ, list Postojna
Višinska razlika in površina: ocena določena na terenu

5.1.2. Površinski kopi ROVTE
Obsega osem površinskih kopov:
Površinski kop Rovte 1 se nahaja zahodno od Hlevnega vrha. Leţi v višini naselja, od
katerega je oddaljen med 100 in 500 metri. Kop ni zaščiten.
Slika 19: Rovte 1

Avtor: Polona Ferjančič
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Kop Rovte 2 se nahaja ob zaselku Podpesek. Glede na relativno višino zaselka leţi nad samim
zaselkom v oddaljenosti manj kot 100 metrov. Kop ni zaščiten.
Slika 20: Rovte 2

Avtor: Polona Ferjančič

Površinski kop Rovte 3 tudi leţi nad zaselkom Podpesek, ki je od zaselka oddaljen nad 100
metri. Kop ni zaščiten in je med večjimi nelegalnimi kopi občine Logatec.
Slika 21: Rovte 3

Avtor: Polona Ferjančič

Površinski kop Rovte 4 je opuščen kop, ki se nahaja vzhodno od Rovt, in sicer ob cesti
Podpesek – Gradišče. V njegovi neposredni bliţini je tudi kop Rovte 5. Oba kopa sta
oddaljena več kot 1000 metrov in nista zaščitena.
Slika 22: Rovte 4

Avtor: Polona Ferjančič
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Slika 23: Rovte 5

Avtor: Polona Ferjančič

Površinski kop Rovte 6 se nahaja v neposredni bliţini zaselka Osredke. Leţi v višini zaselka
Osredke, od katerega je oddaljen od 100 do 500 metrov. Kop ni zaščiten.
Slika 24: Rovte 6

Avtor: Polona Ferjančič

Površinski kop Rovte 7 se nahaja na Pustnem griču v višini naselja, od katerega je oddaljen
med 100 in 500 metri. Kop ni zaščiten.
Slika 25: Rovte 7

Avtor: Polona Ferjančič

Površinski kop Rovte 8 se nahaja pri kmetiji Jereb (vzhodno od Hlevnega vrha). Kop je od
kmetije oddaljen med 500 in 1000 metri. Kop ni zaščiten.
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Slika 26: Rovte 8

Avtor: Polona Ferjančič

Karta 5: Lokacije površinskih kopov Rovte

Vir: Interaktivni atlas Slovenije, 2005.

Opombe, ki spadajo k preglednici 20.
*: podatek pridobljen na spletni strani PISO – Prostorski informacijski sistem občin
**: podatek pridobljen na spletni strani NVATLAS – Interaktivni naravovarstveni atlas
***: podatek pridobljen s pomočjo Osnovne geološke karte SFRJ, list Postojna
Višinska razlika in površina: ocena določena na terenu
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Ime kopa
Y
lokacija*
X
nadmorska višina v m*
višinska razlika v m

Rovte 1
436202
95952
665
20

površina v m2
število dovozov
število nabreţin in etaţ

1600
1
1
ob asfaltni cesti
na robu gozda

mikrolokacija

stanje
lega v
reliefu

aktiven
opuščen
saniran
pobočje
sleme ali
greben

geološka podlaga***

tip vodonosnika**
zaščitena območja**
namen pridobivanja
da
divje
odlagališče ne
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Preglednica 20: Osnovni podatki in značilnosti površinskih kopov Rovte
Rovte 2
Rovte 3
Rovte 4
Rovte 5
Rovte 6
439072
438925
438851
438733
436280
95224
95097
94813
94743
94458
587
610
713
710
620
7
20
7
20
8
600
1
1
ob
makadamski
cesti na robu
gozda

1500
1
1
ob
makadamski
cesti na robu
gozda

250
1
1
ob
makadamski
cesti znotraj
gozda

1200
1
2

znotraj gozda

























oolitni apnenec,
sljudnat peščen
skrilavec, laporni
apnenec, sljudnat
dolomit
lokalni ali
nezvezni KV z
nizko do srednjo
izdatnostjo
izven
izkop peska



Rovte 7
435637
94409
670
10

250/300
1200
1
1
1
1
ob asfaltni cesti
na robu gozda v ob makadamski
oddaljenosti do
cesti na robu
100 m od pritoka gozda
Sovre







Rovte 8
438941
96265
618
9
1500
1
1
ob makadamski
cesti na robu
gozda




glavni dolomit

glavni dolomit

glavni dolomit

glavni dolomit

dolomit

dolomit

glavni dolomit

obširni KV z
visoko do
srednjo
izdatnostjo
izven
izkop peska

obširni KV z
visoko do
srednjo
izdatnostjo
izven
izkop peska

obširni KV z
visoko do
srednjo
izdatnostjo
izven
izkop peska

obširni KV z
visoko do
srednjo
izdatnostjo
izven
izkop peska

lokalni ali
nezvezni KV z
nizko do srednjo
izdatnostjo
izven
izkop peska



lokalni ali
nezvezni KV z
nizko do srednjo
izdatnostjo
izven
izkop peska

obširni KV z
visoko do
srednjo
izdatnostjo
izven
izkop peska
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5.1.1. Površinski kopi ŢIBRŠE
Obsega osem površinskih kopov:
Površinski kop Ţibrše 1 se nahaja juţno od ceste Logatec – Medvedje brdo pri kmetiji
Tominc. Glede na relativno višino kmetije leţi pod kmetijo in je od nje oddaljen med 500 in
1000 metri.
Slika 27: Ţibrše 1

Avtor: Polona Ferjančič

Površinski kop Ţibrše 2 se nahaja juţno od Kuclja (720 m n.v.) pod kmetijo Istenič in je od
nje oddaljen med 100 in 500 metrov. Kop ni zaščiten.
Slika 28: Ţibrše 2

Avtor: Polona Ferjančič

Površinski kop Ţibrše 3 se nahaja pri kmetiji Klavţar, in sicer nad kmetijo, od katere je
oddaljen od 100 do 500 metrov. Kop ni zaščiten.
Slika 29: Ţibrše 3

Avtor: Polona Ferjančič
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Površinski kop Ţibrše 4 se nahaja med kmetijama Tumle in Koren. Je v višini kmetije, od
katere je oddaljen med 500 in 1000 metri. Kop ni zaščiten.
Slika 30: Ţibrše 4

Avtor: Polona Ferjančič

Površinski kop Ţibrše 5 se nahaja ob cesti, ki povezuje kmetiji Tumle in Molk. Od kmetij je
oddaljen med 500 in 1000 meteri. Kop ni zaščiten.
Slika 31: Ţibrše 5

Avtor: Polona Ferjančič

Površinski kop Ţibrše 6 se nahaja nad kmetijo Zakovšek. Od nje je oddaljen med 500 in 1000
metri. Kop ni zaščiten.
Slika 32: Ţibrše 6

Avtor: Polona Ferjančič

Površinski kop Ţibrše 7 se nahaja ob cesti Logatec – Ţibrše pred kmetijo Češirk. Od nje je
oddaljen od 100 do 500 metrov. Kop ni zaščiten.
Slika 33: Ţibrše 7

Avtor: Polona Ferjančič
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Površinski kop Ţibrše 8 se nahaja med kmetijama Koren in Istenič v oddaljenosti od 500 do
1000 metrov. Kop je zaraščen in ni zaščiten.
Slika 34: Ţibrše 8

Avtor: Polona Ferjančič

Karta 6: Lokacije površinskih kopov Ţibrše

Vir: Interaktivni atlas Slovenije, 2005.

Opombe, ki spadajo k preglednici 21.
*: podatek pridobljen na spletni strani PISO – Prostorski informacijski sistem občin
**: podatek pridobljen na spletni strani NVATLAS – Interaktivni naravovarstveni atlas
***: podatek pridobljen s pomočjo Osnovne geološke karte SFRJ, list Postojna
Višinska razlika in površina: ocena določena na terenu
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Ime kopa
Y
lokacija*
X
nadmorska višina v m*
višinska razlika v m

Ţibrše 1
435782
90470
695
16

površina v m2
število dovozov
število nabreţin in etaţ

4000
1
1
ob makadamski
cesti na robu
gozda

mikrolokacija

stanje
lega v
reliefu

aktiven
opuščen
saniran
pobočje
sleme ali
greben

geološka podlaga***

tip vodonosnika**

zaščitena območja**
namen pridobivanja
da
divje
odlagališče ne
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Preglednica 21: Osnovni podatki in značilnosti površinskih kopov Ţibrše
Ţibrše 2
Ţibrše 3
Ţibrše 4
Ţibrše 5
Ţibrše 6
435023
435772
435757
435795
437519
89573
89471
89041
88932
88922
630
693
689
667
523
5
6
6
6
16
150
1
1
ob
makadamski
cesti na robu
gozda

100
1
1
ob asfaltni
cesti na stiku
s pašnikom

1000/1200
1
1
ob
makadamski
cesti na robu
gozda

100
1
2

1200/1500
1
1

ob
makadamski
cesti na robu
gozda

























Ţibrše 7
437303
87724
621
5

100
1
1
ob asfaltni
ob asfaltni cesti
cesti na stiku s
na robu gozda
pašnikom nad
tik ob
občasnim
občasnem
izvirom
pritoku Reke
pritoka Reke








Ţibrše 8
435486
89518
695
5
400
1
1
ob
makadamski
cesti znotraj
gozda





glavni dolomit

glavni dolomit

obširni KV z
visoko do
srednjo
izdatnostjo
III.
vodovarstveni
pas
izkop peska



obširni KV z
visoko do
srednjo
izdatnostjo
III.
vodovarstveni
pas
izkop peska


glavni
dolomit
obširni KV z
visoko do
srednjo
izdatnostjo
III.
vodovarstveni
pas
izkop peska


glavni dolomit

glavni dolomit

glavni dolomit

glavni dolomit

glavni dolomit

obširni KV z
visoko do
srednjo
izdatnostjo
III.
vodovarstveni
pas
izkop peska

obširni KV z
visoko do
srednjo
izdatnostjo
III.
vodovarstveni
pas
izkop peska

obširni KV z
visoko do
srednjo
izdatnostjo
III.
vodovarstveni
pas
izkop peska

obširni KV z
visoko do
srednjo
izdatnostjo
III.
vodovarstveni
pas
izkop peska

obširni KV z
visoko do
srednjo
izdatnostjo
III.
vodovarstveni
pas
izkop peska
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5.2. OCENA VPLIVOV POVRŠINSKIH KOPOV NA OKOLJE
Ocenjevanje posameznih nelegalnih površinskih kopov občine Logatec je potekalo na podlagi
dodeljevanja pozitivne in negativne ocene z vidika posameznega kopa za vsako sestavino
okolja (relief, krajina, voda, zrak, prst in ţiva narava) in na koncu še za skupno oceno vplivov
na okolje.
S pomočjo popisnega lista so bili pridobljeni podatki, na podlagi katerih je potekalo
ocenjevanje vplivov kopa na sestavine okolja. Pred ocenjevanjem vplivov kopa pa so se
pridobljenim podatkom določile pozitivne ali negativne ocene, ki so bile izhodišče
ocenjevanja velikosti vplivov na sestavine okolja.
Preglednica 22: Vrednotenje podatkov pridobljenih s popisnim listom
PARAMETRI OCENJEVANJA
OCENA
velikost kopa

relativna višina kopa

oddaljenost kopa

lega v reliefu

tip vodonosnika
prisotnost divjega
odlagališča
zavarovana območja

stanje kopa

majhen kop
srednji kop
velik kopa
pod naseljem ali hišo
v višini naselja ali hiše
nad naseljem ali hišo
znotraj naselja
manj kot 100 metrov
od 100 do pod 500 metrov
od 500 do pod 1000 metrov
več kot 1000 metrov
pobočje
greben ali sleme
obširni KV* z visoko do srednjo izdatnostjo
lokalni ali nezvezni KV* z nizko do srednjo
izdatnostjo
manjši V** z nizko do srednjo izdatnostjo
da
ne
da
ne
aktiven
opuščen
saniran

0 ni vpliva
- negativen vpliv
-- velik negativen vpliv
-/0 negativen do ni vpliva
-/0 negativen do ni vpliva
-/0 negativen do ni vpliva
-- velik negativen vpliv
-- velik negativen vpliv
- negativen vpliv
- negativen vpliv
-/0 negativen do ni vpliva
- negativen vpliv
0 ni vpliva
-- velik negativen vpliv
- negativen vpliv
-/0 negativen do ni vpliva
-- velik negativen vpliv
0 ni vpliva
-- velik negativen vpliv
0 ni vpliva
- negativen vpliv
+ pozitiven vpliv
+ pozitiven vpliv

* kraški vodonosnik
** vodonosnik

Oceni površine kopa in višinska razlika sta bili določeni z namenom ugotavljanja velikosti
golega površja, ki je izpostavljeno neposrednim zunanjim vplivom, na kolikšni površini
prehaja do pronicanja v podzemlje in kako veliko rano v okolju predstavlja kop, da moti videz
in fragmentira gozdne in ostale habitate.
Kopi so razdeljeni v tri velikostne razrede:
- MAJHEN KOP: do pod 300 m2
- SREDNJI KOP: od 300 do pod 900 m2
- VELIK KOP: od 900 m2
Graf 1 prikazuje velikost površinskih kopov občine Logatec glede na velikost. Največ je
velikih kopov, katerih površine so večje od 1000 m2.
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Graf 1: Površina kopov občine Logatec

10; 34%

12; 42%

do pod 300 m2
od 300 m2 do
pod 900 m2
nad 900 m2

7; 24%

Relativna višina glede na naselje ali hišo in oddaljenost od naselja ali hiše je bilo uporabljeno
za ocenjevanje hrupa in motečega videza. Z vidika videza je bila pomembna tudi raba tal, se
pravi ali je na primer kop v gozdu ali na odprti izpostavljeni površini. Ugotovljeno je, da se
večina kopov nahaja nad naseljem in da so oddaljeni od 100 do pod 500 in od 500 do pod
1000 metrov od naselja ali hiše.
Graf 2: Relativna višina kopov občine Logatec glede na naselje ali hišo
5; 17%

15; 52%

pod
naseljem
v isti višini
nad naseljem

9; 31%

Upoštevati je potrebno, da v nelegalnih kopih delo ne poteka redno in vsak dan. Prihaja le do
občasnih motenj s hrupom in hrup moti predvsem gozdno ţivalstvo, saj se v nelegalnih kopih
po večini uporablja le en stroj.
Graf 3: Oddaljenost površinskih kopov občine Logatec od naselja ali hiše
2; 7%

2; 7%

3; 10%

znotraj naselja
pod 100m
100-500m

11; 38%

500-1000m
nad 1000m

11; 38%

Iz vidika reliefa ima vsak kop negativen vpliv, ker preoblikuje površje. Poleg
preoblikovanega površja prihaja v kopih do zruškov. Odvisno je tudi koliko je kamnina
pretrta in ţe porušena. V kopih je kamnina zaradi kopanja in tresljajev mehanizacije še
dodatno poškodovana in s tem izpostavljena plazenju oziroma padanju. Najbolj je
izpostavljeno pobočje.
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Graf 4: Površinski kopi občine Logatec glede na lego v reliefu
2; 7%
pobočje
greben ali sleme

27; 93%

Glede na vrsto kamnine v občini Logatec prevladujejo kopi na glavnem dolomitu. Je plastovit
dolomit noriško – retijske stopnje. Je večinoma pasovit, saj ga sestavljajo temnejši in svetlejši
pasovi debeli le nekaj milimetrov. Kroji se paralelepipedsko v ostrorobe delce. Močno je
zdrobljen, predvsem ob prelomih. Zaradi paralelepipedske krojitve in razpokanosti dolomitov
so dolomiti v občini močno tektonsko zdrobljeni in hitro razpadajo, še posebej zaradi
eksogenih sil. Razdrobljenost in hitro razpadanje vpliva na pojavljanje padanja in kotaljenja
kamenja v kopih.
Poleg na relief matična podlaga vpliva tudi na podtalnico. Dolomiti so največji nosilci zalog
pitne vode občine Logatec. V njih so bile izdelane številne črpalne vrtine iz katerih se s pitno
vodo oskrbujejo Hotedršica, Rovte, Logatec in Laze. Dolomiti imajo zaradi fine razpoklinske
poroznosti dobre filtrske sposobnosti. Z vrtinami je bilo ugotovljeno, da so v zgornjem delu
(30 – 40 metrov) dolomitov razpoke zapolnjene z glino vneseno iz površja. Zaradi gline in
fine razpokanosti dolomitov delovanje kopov manjšega obsega bistveno ne vplivajo na
podtalnico. Največji problem predstavljajo moţnost izlitja olj in naftnih derivatov, ki pa lahko
ogrozijo podtalnico oziroma zaloge pitne vode. Dodatna nevarnost je prisotnost divjih
odlagališč odpadkov.
Graf 5: Matična podlaga površinskih kopov občine Logatec
glavni dolomit

dolomit

22; 77%
oolitni apnenec, sljudnat peščen
skrilavec, laporni apnenec, sljudnat
dolomit
lapornat apnenec, laporni skrilavec,
sljudnat dolomit

2; 7%
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peščenjaki, tufski lapor, pisan
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78

POVRŠINSKI KOPI OBČINE LOGATEC

[Pick the date]

Graf 6: Tipi vodonosnikov pod površinskimi kopi občine Logatec
1; 3%

lokalni ali nezvezni KV
z nizko do srednjo
izdatnostjo

6; 21%

obširni KV z visoko do
srednjo izdatnostjo
manjši vodonosnik z
nizko do srednjo
izdatnostjo

22; 76%

Graf 7: Prisotnost divjega odlagališča v površinskih kopih občine Logatec
4; 14%

da
ne

25; 86%

Kopi občine Logatec se nahajajo tudi znotraj zavarovanih območij, in sicer znotraj Nature
2000 in znotraj tretjega vodovarstvenega pasu.
Graf 8: Površinski kopi občine Logatec znotraj zaščitenih območij
10; 34%

vodovarstveno
območje
Natura 2000

16; 56%
izven

3; 10%

Glede na lokacijo rabe tal površinskih kopov so določene naslednje ocene, in sicer vsaka
lokacija ima negativne posledice za ţivalstvo ter tudi za rastlinstvo in prst. Največ površinskih
kopov se nahaja na robu gozda.
Graf 9: Lokacije površinskih kopov občine Logatec glede na rabo tal
6; 21%
1; 3%

gozd
travnik
pašnik

2; 7%

rob gozda

20; 69%

Opuščen površinski kop, ki je zaraščen predstavlja sekundarni habitat različnim ţivalskim in
rastlinskim vrstam. Hkrati lahko razkriva tudi zanimive geološke posebnosti, ki drugače
nikoli ne bi bile vidne. Sanirani površinski kopi prav tako ustvarjajo sekundarni habitat, ki se
poskuša čim bolj pribliţati prvotnemu. Omili pa tudi negativne posledice kot so padanje
kamenja, spiranje peska, erozija, pronicanje v podtalnico itd.
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Graf 10: Stanje površinskih kopov občine Logatec
2; 7%
aktiven

7; 24%

opuščen
saniran

20; 69%

Na podlagi dodeljenih ocen posameznim podatkom so ocene kopov za posamezne sestavine
okolja prikazane v preglednici 23.

IME KOPA

Preglednica 23: Ocene vplivov posameznega kopa na sestavine okolja
SESTAVINE OKOLJA
SKUPNA
PREDLAGANA
OCENA
REŠITEV
relief
videz
voda zrak prst ţiva narava

Logatec 1
Logatec 2
Logatec 3
Hotedršica 1
Hotedršica 2
Medvedje Brdo 1
Medvedje Brdo 2
Medvedje Brdo 3
Medvedje Brdo 4
Medvedje Brdo 5
Medvedje Brdo 6
Petkovec 1
Petkovec 2
Rovte 1
Rovte 2
Rovte 3
Rovte 4
Rovte 5
Rovte 6
Rovte 7
Rovte 8
Ţibrše 1
Ţibrše 2
Ţibrše 3
Ţibrše 4
Ţibrše 5
Ţibrše 6
Ţibrše 7
Ţibrše 8
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-0
0
-/0
-----0
------/0
-0

--/0
0
-0
-0
0
0
0
--0
0
-/0
0
-0

-0
-0
-/0
--/0
--/0
----------

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
-/0
0
0
-/0
0
0

--/+
-/+
-0
0
+
-/0
0
0
0
+
0
-/0
-/0
0
-/0
+

--/0
-0
+
-/0
-0
-0
---0/+
------/0
-0/+

drugotna raba prostora
drugotna raba prostora
naravno zaraščanje
sanacija in zaščita
drugotna raba prostora
sanacija
brez posegov
sanacija
sanacija in zaščita
naravno zaraščanje
sanacija in zaščita
naravno zaraščanje
sanacija
sanacija in zaščita
sanacija in zaščita
sanacija in zaščita
brez posegov
sanacija in zaščita
sanacija
sanacija in zaščita
sanacija in zaščita
sanacija in zaščita
sanacija
sanacija
sanacija in zaščita
naravno zaraščanje
sanacija in zaščita
sanacija
brez posegov
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5.2.1. Ocena vplivov na okolje površinskih kopov LOGATEC
Ocena površinskega kopa LOGATEC 1 upošteva:
RELIEF: kamnina v kopu je glavni dolomit, ki je plastovit in močno zdrobljen, kar povečuje
moţnost padanja in kotaljenja kamenja. Površinski kop je odprt in izpostavljen zunanjim
dejavnikom. Lokacija je na območju z več kot 1000 mm padavin na leto. Kop se nahaja na
pobočju. Stena kopa presega 17°. Spada med srednje velike kope.
VIDEZ: kop se nahaja ob sprehajalni poti in je zato zelo opazen, kljub temu da ga obdaja
redko drevje. Spada med srednje velike kope.
VODA: nahaja se nad obširnim kraškim vodonosnikom z visoko do srednjo izdatnostjo.
Spada med srednje velike kope. Lokacija je na območju z več kot 1000 mm padavin na leto.
ZRAK: zaradi le občasnega izkopavanja so hrup in emisije strojev redek pojav.
PRST: je iz površine kopa odstranjena in s tem uničena. Na robovih kopa prihaja do spiranja
in odnašanja delcev prsti (erozija). Kop spada med srednje velike kope.
ŢIVA NARAVA: kop leţi znotraj Nature 2000. Posega v gozdni habitat.
SKUPNA OCENA: kop se uporablja tudi kot parkirno mesto, hkrati pa tudi ni zavarovan.
Kop je aktiven.
PREDLAGANA REŠITEV: kop naj se sanira in nameni parkiranju avtomobilov.
Ocena površinskega kopa LOGATEC 2 upošteva:
RELIEF: kamnina v kopu je glavni dolomit, ki je plastovit in močno zdrobljen. Površinski
kop je odprt in izpostavljen zunanjim dejavnikom. Kop spada med velike kope.
VIDEZ: kop se nahaja na odprti in vidni lokaciji, zato je zelo opazen. Spada med velike kope.
VODA: nahaja se nad obširnim kraškim vodonosnikom z visoko do srednjo izdatnostjo.
Spada med velike kope. Lokacija je na območju z več kot 1000 mm padavin na leto. Kop je
saniran.
ZRAK: zaradi le občasnega izkopavanja so hrup in emisije strojev redek pojav. Območje
spada v II stopnjo onesnaţenosti zraka.
PRST: prst je iz površine kopa odstranjena in s tem uničena. Kop je saniran.
ŢIVA NARAVA: kop leţi znotraj Nature 2000. Posega v travniški habitat. Kop je saniran in
vzpostavljen je drugotni habitat.
SKUPNA OCENA: kop ni zavarovan.
PREDLAGANA REŠITEV: kop naj se nameni rekreaciji.
Ocena površinskega kopa LOGATEC 3 upošteva:
RELIEF: kamnina v kopu je glavni dolomit, ki je plastovit in močno zdrobljen. Površinski
kop je odprt in izpostavljen zunanjim dejavnikom. Spada med majhne kope. Nahaja se na
pobočju, katerega stena presega 17°. Lokacija je na območju z več kot 1000 mm padavin na
leto. Opazno je posuvanje kamenja.
VIDEZ: kop se nahaja na zaprti lokaciji, saj ga obdaja gosto drevje. Spada med majhne kope.
VODA: nahaja se nad obširnim kraškim vodonosnikom z visoko do srednjo izdatnostjo.
Spada med majhne kope. Kop je zaraščen in opuščen.
ZRAK: kop je opuščen in v njem ni aktivnosti.
PRST: prst je iz površine kopa odstranjena in s tem uničena. Na robovih kopa prihaja do
spiranja in odnašanja delcev prsti (erozija). Kop je majhen in opuščen, vendar stena kopa ni
zaraščena in še vedno je prisotno proţenje kamenja.
ŢIVA NARAVA: kop leţi znotraj Nature 2000. Posega v gozdni habitat. Kop je opuščen in
zaraščen. Vzpostavljen je drugotni habitat.
SKUPNA OCENA: kop ni zavarovan. Opazno je posuvanje kamenja.
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PREDLAGANA REŠITEV: kop naj se prepusti naravnemu zaraščanju, vendar ob ustrezni
sanaciji stene površinskega kopa.
5.2.2. Ocena vplivov na okolje površinskih kopov HOTEDERŠICA
Ocena površinskega kopa HOTEDRŠICA 1 upošteva:
RELIEF: kamnina v kopu je glavni dolomit, ki je plastovit in močno zdrobljen. Površinski
kop je odprt in izpostavljen zunanjim dejavnikom. Kop spada med velike kope. Kop se nahaja
na pobočju, katerega stena presega 17°. Lokacija je na območju z več kot 1000 mm padavin
na leto. Opazno je posuvanje kamenja in opazne so sledi izkoriščanja.
VIDEZ: kop se nahaja na zaprti lokaciji znotraj gozda. Spada med velike kope.
VODA: nahaja se nad obširnim kraškim vodonosnikom z visoko do srednjo izdatnostjo.
Spada med velike kope. Leţi znotraj III vodovarstvenega pasa občine Logatec. Lokacija je na
območju z več kot 1000 mm padavin na leto. V kopu je prisotno divje odlagališče.
ZRAK: zaradi le občasnega izkopavanja so hrup in emisije strojev redek pojav. Nahaja se v
gozdu in s hrupom moti ţivalstvo.
PRST: prst je iz površine kopa odstranjena in s tem uničena. Na robovih kopa prihaja do
spiranja in odnašanja delcev prsti (erozija).
ŢIVA NARAVA: posega v gozdni habitat. Kop spada med velike kope.
SKUPNA OCENA: kop ni zavarovan. Kop spada med velike kope. Leţi znotraj III
vodovarstvenega pasu občine Logatec.
PREDLAGANA REŠITEV: kop naj se sanira – ustvari sekundarni biotop in zaščiti pred
morebitnim ponovnim izkoriščanjem.
Ocena površinskega kopa HOTEDRŠICA 2 upošteva:
RELIEF: kamnina v kopu je glavni dolomit, ki je plastovit in močno zdrobljen. Površinski
kop je odprt in izpostavljen zunanjim dejavnikom. Spada med velike kope. Nahaja se na
pobočju, katerega stena presega 17°. Lokacija je na območju z več kot 1000 mm padavin na
leto. Kop je saniran.
VIDEZ: kop se nahaja na odprti lokaciji znotraj naselja in je viden iz glavne ceste Logatec Idrija. Spada med velike kope.
VODA: nahaja se nad obširnim kraškim vodonosnikom z visoko do srednjo izdatnostjo.
Spada med velike kope. Leţi znotraj III vodovarstvenega pasa občine Logatec. Lokacija je na
območju z več kot 1000 mm padavin na leto. Kop je saniran.
ZRAK: kop je saniran.
PRST: kop je saniran.
ŢIVA NARAVA: posega v rob gozda. Kop spada med velike kope.
SKUPNA OCENA: kop ni zavarovan, vendar je saniran. Kop spada med velike kope. Leţi
znotraj III vodovarstvenega pasa občine Logatec.
PREDLAGANA REŠITEV: kopu naj se nameni druga raba prostora, saj leţi znotraj naselja.
5.2.3. Ocena vplivov na okolje površinskih kopov MEDVEDJE BRDO
Ocena površinskega kopa MEDVEDJE BRDO 1 upošteva:
RELIEF: kop leţi na peščenjakih, tufskem laporju, pisanem skrilavcu, breči in konglomeratu.
Značilna je slaba sprijetost. Površinski kop je odprt in izpostavljen zunanjim dejavnikom. Kop
spada med manjše srednje kope. Kop se nahaja na pobočju, katerega stena presega 17°.
Lokacija je na območju z več kot 1000 mm padavin na leto.
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VIDEZ: kop se nahaja na odprti lokaciji opazni z glavne ceste Logatec – Medvedje Brdo.
Spada med srednje kope.
VODA: nahaja se nad manjšim vodonosnikom z lokalnimi in omejenimi viri pitne vode.
Spada med srednje kope. Lokacija je na območju z več kot 1000 mm padavin na leto. Kop je
aktiven.
ZRAK: kop je aktiven le občasno, zato so hrup in emisije strojev redek pojav.
PRST: prst je iz površine kopa odstranjena in s tem uničena. Na robovih kopa prihaja do
spiranja in odnašanja delcev prsti (erozija).
ŢIVA NARAVA: posega v rob gozda. Kop spada med srednje kope.
SKUPNA OCENA: kop ni zavarovan. Kop spada med srednje kope.
PREDLAGANA REŠITEV: kop naj se sanira in ustvari sekundarni biotop.
Ocena površinskega kopa MEDVEDJE BRDO 2 upošteva:
RELIEF: kop leţi na belem zrnatem dolomitu in apnencu. Kop spada med manjše srednje
kope. Kop se nahaja na pobočju, katerega stena presega 17°. Lokacija je na območju z več kot
1000 mm padavin na leto. Kop je opuščen in močno zaraščen.
VIDEZ: kop se nahaja na zaprti lokaciji znotraj gozda. Spada med srednje kope.
VODA: nahaja se nad obširnim kraškim vodonosnikom z visoko do srednjo izdatnostjo.
Spada med srednje kope. Kop je opuščen in močno zaraščen.
ZRAK: kop je opuščen, zato ni vpliva na zrak.
PRST: kop je opuščen in zaraščen.
ŢIVA NARAVA: posega v gozd. Kop je opuščen in zaraščen kot posledica naravne sukcesije.
Kop predstavlja drugotni habitat.
SKUPNA OCENA: kop spada med srednje kope.
PREDLAGANA REŠITEV: kop je ţe zaraščen, zato ukrepi niso potrebni.
Ocena površinskega kopa MEDVEDJE BRDO 3 upošteva:
RELIEF: kop leţi na belem zrnatem dolomitu in apnencu. Površinski kop je odprt in
izpostavljen zunanjim dejavnikom. Kop spada med manjše kope. Kop se nahaja na pobočju,
katerega stena presega 17°. Lokacija je na območju z več kot 1000 mm padavin na leto.
Opazno je posuvanje kamenja. Ni zaščiten.
VIDEZ: kop se nahaja ob cesti Medvedje Brdo – Rovte na vidni lokaciji. Spada med majhne
kope.
VODA: nahaja se nad lokalnim ali nezveznim kraškim vodonosnikom z nizko do srednjo
izdatnostjo. Spada med majhne kope. Kop je aktiven občasno.
ZRAK: kop je aktiven občasno, zato so hrup in emisije le redek pojav.
PRST: prst je iz površine kopa odstranjena in s tem uničena. Na robovih kopa prihaja do
spiranja in odnašanja delcev prsti (erozija).
ŢIVA NARAVA: posega v rob gozda.
SKUPNA OCENA: kop spada med srednje kope.
PREDLAGANA REŠITEV: kop naj se sanira – ustvari sekundarni biotop in zaščiti pred
morebitnim ponovnim izkoriščanjem.
Ocena površinskega kopa MEDVEDJE BRDO 4 upošteva:
RELIEF: kamnina v kopu je glavni dolomit, ki je plastovit in močno zdrobljen. Površinski
kop je odprt in izpostavljen zunanjim dejavnikom. Kop spada med srednje kope. Kop se
nahaja na pobočju, katerega stena presega 17°. Lokacija je na območju z več kot 1000 mm
padavin na leto. Opazno je posuvanje kamenja. Ni zaščiten.
VIDEZ: kop se nahaja ob cest Medvedje Brdo – Godovič na vidni lokaciji. Spada med srednje
kope.
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VODA: nahaja se nad lokalnim ali nezveznim kraških vodonosnikom z nizko do srednjo
izdatnostjo. Spada med srednje kope. Kop je aktiven in ima divje odlagališče gradbenih
odpadkov in gum.
ZRAK: kop je aktiven občasno, zato so hrup in emisije le redek pojav.
PRST: prst je iz površine kopa odstranjena in s tem uničena. Na robovih kopa prihaja do
spiranja in odnašanja delcev prsti (erozija).
ŢIVA NARAVA: posega v rob gozda. Spada med srednje kope.
SKUPNA OCENA: kop ni zaščiten, spada med srednje kope in ima divje odlagališče. Nahaja
se od 100 do pod 500 metrov od hiš.
PREDLAGANA REŠITEV: kop naj se sanira – ustvari sekundarni biotop in zaščiti pred
morebitnim ponovnim izkoriščanjem.
Ocena površinskega kopa MEDVEDJE BRDO 5 upošteva:
RELIEF: kamnina v kopu je glavni dolomit, ki je plastovit in močno zdrobljen. Površinski
kop je odprt in izpostavljen zunanjim dejavnikom. Kop spada med majhne kope. Je aktiven.
VIDEZ: kop se nahaja ob cesti, ki vodi v dolino Pikeljščice. Zaradi gostega drevja je slabo
opazen, hkrati je tudi majhen.
VODA: nahaja se nad obširnim kraškim vodonosnikom z visoko do srednjo izdatnostjo.
Spada med majhne kope.
ZRAK: kop je aktiven občasno, zato so hrup in emisije le redek pojav.
PRST: prst je iz površine kopa odstranjena in s tem uničena. Na robovih kopa prihaja do
spiranja in odnašanja delcev prsti (erozija). Kop je majhen.
ŢIVA NARAVA: posega v gozd. Spada med majhne kope.
SKUPNA OCENA: kop ni zaščiten. Opazno je posipanje kamenja. Nahaja se v oddaljenosti
med 500 in 1000 metri.
PREDLAGANA REŠITEV: kop naj se prepusti naravnemu zaraščanju.
Ocena površinskega kopa MEDVEDJE BRDO 6 upošteva:
RELIEF: kamnina v kopu je glavni dolomit, ki je plastovit in močno zdrobljen. Površinski
kop je odprt in izpostavljen zunanjim dejavnikom. Kop se nahaja na pobočju, katerega stena
presega 17°. Lokacija je na območju z več kot 1000 mm padavin na leto. Kop spada med
velike kope. Je aktiven. Opazno je posuvanje kamenja. Ni zaščiten.
VIDEZ: nahaja se znotraj gozda ob gozdni cesti in ni opazen.
VODA: nahaja se nad obširnim kraškim vodonosnikom z visoko do srednjo izdatnostjo.
Spada med velike kope. Lokacija je na območju z več kot 1000 mm padavin na leto. Kop
spada med velike kope. Je aktiven.
ZRAK: kop je aktiven občasno, zato so hrup in emisije le redek pojav.
PRST: prst je iz površine kopa odstranjena in s tem uničena. Na robovih kopa prihaja do
spiranja in odnašanja delcev prsti (erozija).
ŢIVA NARAVA: posega v gozd. Spada med velike kope. Moti ţivali.
SKUPNA OCENA: kop ni zaščiten in je velik.
PREDLAGANA REŠITEV: kop naj se sanira – ustvari sekundarni biotop in zaščiti pred
morebitnim ponovnim izkoriščanjem.
5.2.4. Ocena vplivov na okolje površinskih kopov PETKOVEC
Ocena površinskega kopa PETKOVEC 1 upošteva:
RELIEF: kamnina v kopu je glavni dolomit, ki je plastovit in močno zdrobljen. Površinski
kop je odprt in izpostavljen zunanjim dejavnikom. Kop se nahaja na pobočju, katerega stena
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presega 17°. Lokacija je na območju z več kot 1000 mm padavin na leto. Kop spada med
srednje kope. Je opuščen.
VIDEZ: nahaja se na robu gozda v neposredni bliţini kmetije.
VODA: nahaja se nad obširnim kraškim vodonosnikom z visoko do srednjo izdatnostjo.
Spada med velike kope. Lokacija je na območju z več kot 1000 mm padavin na leto. Kop
spada med srednje kope. Je opuščen.
ZRAK: kop je opuščen.
PRST: kop je opuščen in opazno je zaraščanje.
ŢIVA NARAVA: posega v rob gozda. Spada med srednje kope. Opazno je zaraščanje.
SKUPNA OCENA: kop ni zaščiten. Kop je trenutno namenjen skladiščenju lesa.
PREDLAGANA REŠITEV: kop naj se še nadaljnjo prepusti naravnemu zaraščanju.
Ocena površinskega kopa PETKOVEC 2 upošteva:
RELIEF: nahaja se na lapornatem apnencu, lapornem skrilavcu in dolomitu s peščenjaki.
Površinski kop je odprt in izpostavljen zunanjim dejavnikom. Kop se nahaja na poloţnem
pobočju. Kop spada med majhne kope. Je aktiven.
VIDEZ: nahaja se na robu gozda v neposredni bliţini kmetije. Obdan je z drevjem. Prisotno je
divje odlagališče.
VODA: nahaja se nad lokalnim ali nezveznim kraškim vodonosnikom z nizko do srednjo
izdatnostjo. Spada med majhne kope. Prisotno je divje odlagališče.
ZRAK: kop je občasno aktiven, zato so hrup in emisije le redek pojav.
PRST: kop je aktiven in prst je s površine odstranjena.
ŢIVA NARAVA: posega v rob gozda. Spada med majhne kope.
SKUPNA OCENA: kop ni zaščiten in ima prisotno divje odlagališče odpadkov.
PREDLAGANA REŠITEV: kop naj se sanira in ustvari sekundarni biotop.
5.2.5. Ocena vplivov na okolje površinskih kopov ROVTE
Ocena površinskega kopa ROVTE 1 upošteva:
RELIEF: nahaja se na oolitnem apnencu, sljudnatem peščenem skrilavcu, lapornem apnencu
in sljudnatem dolomitu. Površinski kop je odprt in izpostavljen zunanjim dejavnikom. Kop se
nahaja na pobočju, katerega stena presega 17°. Lokacija je na območju z več kot 1000 mm
padavin na leto. Kop spada med velike kope. Je aktiven.
VIDEZ: nahaja se na robu gozda v neposredni bliţini naselja, in sicer je oddaljen od 100 do
500 metrov. Viden je iz glavne ceste, ki vodi mimo Hlevnega vrha in iz Rovt.
VODA: nahaja se nad lokalnim ali nezveznim kraškim vodonosnikom z nizko do srednjo
izdatnostjo. Spada med velike kope.
ZRAK: kop je občasno aktiven, zato so hrup in emisije le redek pojav.
PRST: prst je iz površine kopa odstranjena in s tem uničena. Na robovih kopa prihaja do
spiranja in odnašanja delcev prsti (erozija).
ŢIVA NARAVA: posega v rob gozda. Spada med velike kope.
SKUPNA OCENA: kop ni zaščiten. Nahaja se v bliţini naselja. Spada med velike kope.
PREDLAGANA REŠITEV: kop naj se sanira – ustvari sekundarni biotop in zaščiti pred
morebitnim ponovnim izkoriščanjem.
Ocena površinskega kopa ROVTE 2 upošteva:
RELIEF: kamnina v kopu je glavni dolomit, ki je plastovit in močno zdrobljen. Površinski
kop je odprt in izpostavljen zunanjim dejavnikom. Kop se nahaja na pobočju, katerega stena
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presega 17°. Lokacija je na območju z več kot 1000 mm padavin na leto. Kop spada med
srednje kope. Je aktiven in opazno je posuvanje kamenja.
VIDEZ: nahaja se na robu gozda v neposredni bliţini naselja, in sicer je oddaljen le nekaj
metrov od naselja. Je na odprti lokaciji. Spada med srednje velike kope.
VODA: nahaja se nad obširnim kraškim vodonosnikom z visoko do srednjo izdatnostjo.
Spada med srednje kope.
ZRAK: kop je občasno aktiven, zato so hrup in emisije le redek pojav.
PRST: prst je iz površine kopa odstranjena in s tem uničena. Na robovih kopa prihaja do
spiranja in odnašanja delcev prsti (erozija).
ŢIVA NARAVA: posega v rob gozda. Spada med srednje velike kope.
SKUPNA OCENA: kop ni zaščiten. Nahaja se v bliţini naselja na odprti lokaciji.
PREDLAGANA REŠITEV: kop naj se sanira – ustvari sekundarni biotop in zaščiti pred
morebitnim ponovnim izkoriščanjem.
Ocena površinskega kopa ROVTE 3 upošteva:
RELIEF: kamnina v kopu je glavni dolomit, ki je plastovit in močno zdrobljen. Površinski
kop je odprt in izpostavljen zunanjim dejavnikom. Kop se nahaja na pobočju, katerega stena
presega 17°. Lokacija je na območju z več kot 1000 mm padavin na leto. Kop spada med
velike kope. Je aktiven in opazno je posuvanje kamenja.
VIDEZ: nahaja se na robu gozda v oddaljenosti do 100 metrov od naselja Podpesek. Je na
odkriti lokaciji. Spada med velike kope.
VODA: nahaja se nad obširnim kraškim vodonosnikom z visoko do srednjo izdatnostjo.
Spada med velike kope in je aktiven.
ZRAK: kop je občasno aktiven, zato so hrup in emisije le redek pojav.
PRST: prst je iz površine kopa odstranjena in s tem uničena. Na robovih kopa prihaja do
spiranja in odnašanja delcev prsti (erozija).
ŢIVA NARAVA: posega v rob gozda. Spada med velike kope. Je moteč element v okolici.
SKUPNA OCENA: kop ni zaščiten in je velik.
PREDLAGANA REŠITEV: kop naj se sanira – ustvari sekundarni biotop in zaščiti pred
morebitnim ponovnim izkoriščanjem.
Ocena površinskega kopa ROVTE 4 upošteva:
RELIEF: kamnina v kopu je glavni dolomit, ki je plastovit in močno zdrobljen. Površinski
kop je odprt in izpostavljen zunanjim dejavnikom. Kop se nahaja na pobočju, katerega stena
presega 17°. Lokacija je na območju z več kot 1000 mm padavin na leto. Kop spada med
majhne kope. Je opuščen in zaraščen.
VIDEZ: nahaja se v gozdu ob gozdni cesti v oddaljenosti preko 1 kilometra od najbliţjega
naselja. Je zaraščen in spada med srednje velike kope.
VODA: nahaja se nad obširnim kraškim vodonosnikom z visoko do srednjo izdatnostjo.
Spada med srednje velike kope, je opuščen in zaraščen.
ZRAK: kop je opuščen.
PRST: kop je opuščen in zaraščen.
ŢIVA NARAVA: posega v gozd. Spada med majhne kope in je zaraščen, kar je posledica
naravne sukcesije. Je sekundarni habitat.
SKUPNA OCENA: kop je opuščen.
PREDLAGANA REŠITEV: kop je ţe zaraščen, zato ukrepi niso potrebni.
Ocena površinskega kopa ROVTE 5 upošteva:
RELIEF: kamnina v kopu je glavni dolomit, ki je plastovit in močno zdrobljen. Površinski
kop je odprt in izpostavljen zunanjim dejavnikom. Kop se nahaja na pobočju, katerega stena
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presega 17°. Lokacija je na območju z več kot 1000 mm padavin na leto. Kop spada med
velike kope. Je aktiven in nezaščiten. Opazno je posuvanje kamenja.
VIDEZ: nahaja se v gozdu v oddaljenosti preko 1 kilometra od najbliţjega naselja. Je zakrit.
VODA: nahaja se nad obširnim kraškim vodonosnikom z visoko do srednjo izdatnostjo.
Spada med velike kope in je aktiven.
ZRAK: kop je občasno aktiven, zato so hrup in emisije le redek pojav.
PRST: prst je iz površine kopa odstranjena in s tem uničena. Na robovih kopa prihaja do
spiranja in odnašanja delcev prsti (erozija).
ŢIVA NARAVA: posega v gozd. Spada med velike kope. Moti gozdno ţivalstvo in ustvarja
fragmentacijo gozda.
SKUPNA OCENA: kop je aktiven in nezaščiten.
PREDLAGANA REŠITEV: kop naj se sanira – ustvari sekundarni biotop in zaščiti pred
morebitnim ponovnim izkoriščanjem.
Ocena površinskega kopa ROVTE 6 upošteva:
RELIEF: kamnina v kopu je dolomit, ki je plastovit, kroji se paralelepipedsko in se občasno
lahko menjava z apnencem. Površinski kop je odprt in izpostavljen zunanjim dejavnikom.
Kop se nahaja na pobočju, katerega stena presega 17°. Lokacija je na območju z več kot 1000
mm padavin na leto. Kop spada med majhne kope. Je aktiven in nezaščiten. Opazno je
posuvanje kamenja.
VIDEZ: nahaja se ob cesti Rovte – Hlevni vrh. Je majhen. Obdaja ga drevje.
VODA: nahaja se nad lokalnim ali nezveznim kraškim vodonosnikom z nizko do srednjo
izdatnostjo. Je aktiven in majhen.
ZRAK: kop je občasno aktiven, zato so hrup in emisije le redek pojav.
PRST: prst je iz površine kopa odstranjena in s tem uničena. Na robovih kopa prihaja do
spiranja in odnašanja delcev prsti (erozija).
ŢIVA NARAVA: posega v rob gozda. Spada med majhne kope.
SKUPNA OCENA: kop je aktiven in nezaščiten.
PREDLAGANA REŠITEV: kop naj se sanira in ustvari sekundarni biotop.
Ocena površinskega kopa ROVTE 7 upošteva:
RELIEF: kamnina v kopu je dolomit, ki je plastovit, kroji se paralelepipedsko in se občasno
lahko menjava z apnencem. Površinski kop je odprt in izpostavljen zunanjim dejavnikom.
Kop se nahaja na pobočju, katerega stena presega 17°. Lokacija je na območju z več kot 1000
mm padavin na leto. Kop spada med velike kope. Je aktiven in nezaščiten. Opazno je
posuvanje kamenja.
VIDEZ: nahaja se na robu gozda ob gozdni poti. Zakrit je z drevjem.
VODA: nahaja se nad lokalnim ali nezveznim kraškim vodonosnikom z nizko do srednjo
izdatnostjo. Je aktiven in velik.
ZRAK: kop je občasno aktiven, zato so hrup in emisije le redek pojav.
PRST: prst je iz površine kopa odstranjena in s tem uničena. Na robovih kopa prihaja do
spiranja in odnašanja delcev prsti (erozija).
ŢIVA NARAVA: posega v rob gozda. Spada med velike kope.
SKUPNA OCENA: kop je aktiven, nezaščiten in velik.
PREDLAGANA REŠITEV: kop naj se sanira – ustvari sekundarni biotop in zaščiti pred
morebitnim ponovnim izkoriščanjem.
Ocena površinskega kopa ROVTE 8 upošteva:
RELIEF: kamnina v kopu je glavni dolomit, ki je plastovit in močno zdrobljen. Površinski
kop je odprt in izpostavljen zunanjim dejavnikom. Kop se nahaja na pobočju, katerega stena
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presega 17°. Lokacija je na območju z več kot 1000 mm padavin na leto. Kop spada med
velike kope. Je aktiven in nezaščiten. Opazno je posuvanje kamenja.
VIDEZ: nahaja se na robu gozda ob gozdni poti na odprti lokaciji v oddaljenosti do 100 do
pod 500 metrov od kmetije.
VODA: nahaja se nad obširnim kraškim vodonosnikom z visoko do srednjo izdatnostjo. Je
aktiven in velik.
ZRAK: kop je občasno aktiven, zato so hrup in emisije le redek pojav.
PRST: prst je iz površine kopa odstranjena in s tem uničena. Na robovih kopa prihaja do
spiranja in odnašanja delcev prsti (erozija).
ŢIVA NARAVA: posega v rob gozda. Spada med velike kope.
SKUPNA OCENA: kop je aktiven, nezaščiten in velik.
PREDLAGANA REŠITEV: kop naj se sanira – ustvari sekundarni biotop in zaščiti pred
morebitnim ponovnim izkoriščanjem.
5.2.6. Ocena vplivov na okolje površinskih kopov ŢIBRŠE
Ocena površinskega kopa ŢIBRŠE 1 upošteva:
RELIEF: kamnina v kopu je glavni dolomit, ki je plastovit in močno zdrobljen. Površinski
kop je odprt in izpostavljen zunanjim dejavnikom. Kop se nahaja na pobočju, katerega stena
presega 17°. Lokacija je na območju z več kot 1000 mm padavin na leto. Kop spada med
velike kope. Je aktiven in nezaščiten. Opazno je posuvanje kamenja.
VIDEZ: nahaja se na robu gozda ob gozdni cesti, ki je pod slemenom. Na drugi strani
slemena je kop obraščen z drevjem in je zakrit.
VODA: nahaja se nad obširnim kraškim vodonosnikom z visoko do srednjo izdatnostjo. Je
aktiven in velik. Posega v III vodovarstveni pas občine Logatec.
ZRAK: kop je občasno aktiven, zato so hrup in emisije le redek pojav.
PRST: prst je iz površine kopa odstranjena in s tem uničena. Na robovih kopa prihaja do
spiranja in odnašanja delcev prsti (erozija).
ŢIVA NARAVA: posega v rob gozda. Spada med velike kope.
SKUPNA OCENA: kop je aktiven in nezaščiten. Posega v zaščiteno območje.
PREDLAGANA REŠITEV: kop naj se sanira – ustvari sekundarni biotop in zaščiti pred
morebitnim ponovnim izkoriščanjem.
Ocena površinskega kopa ŢIBRŠE 2 upošteva:
RELIEF: kamnina v kopu je glavni dolomit, ki je plastovit in močno zdrobljen. Površinski
kop je odprt in izpostavljen zunanjim dejavnikom. Kop se nahaja na pobočju, katerega stena
presega 17°. Lokacija je na območju z več kot 1000 mm padavin na leto. Kop spada med
majhne kope. Je aktiven in nezaščiten. Opazno je posuvanje kamenja.
VIDEZ: nahaja se na robu gozda ob manj prometni cesti. Je del useka ceste. Je majhen kop, ki
je od kmetije oddaljen med 500 in 1000 metri.
VODA: nahaja se nad obširnim kraškim vodonosnikom z visoko do srednjo izdatnostjo. Je
aktiven. Posega v III vodovarstveni pas občine Logatec.
ZRAK: kop je občasno aktiven, zato so hrup in emisije le redek pojav.
PRST: prst je iz površine kopa odstranjena in s tem uničena. Na robovih kopa prihaja do
spiranja in odnašanja delcev prsti (erozija).
ŢIVA NARAVA: posega v rob gozda. Spada med majhne kope.
SKUPNA OCENA: kop je aktiven in nezaščiten. Posega v zaščiteno območje.
PREDLAGANA REŠITEV: kop naj se sanira in ustvari sekundarni biotop.
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Ocena površinskega kopa ŢIBRŠE 3 upošteva:
RELIEF: kamnina v kopu je glavni dolomit, ki je plastovit in močno zdrobljen. Površinski
kop je odprt in izpostavljen zunanjim dejavnikom. Kop se nahaja na pobočju, katerega stena
presega 17°. Lokacija je na območju z več kot 1000 mm padavin na leto. Kop spada med
majhne kope. Je aktiven in nezaščiten.
VIDEZ: nahaja se ob asfaltni cesti, je izpostavljen in opazen. Kop je majhen.
VODA: nahaja se nad obširnim kraškim vodonosnikom z visoko do srednjo izdatnostjo. Je
aktiven. Posega v III vodovarstveni pas občine Logatec.
ZRAK: kop je občasno aktiven, zato so hrup in emisije le redek pojav.
PRST: prst je iz površine kopa odstranjena in s tem uničena. Na robovih kopa prihaja do
spiranja in odnašanja delcev prsti (erozija).
ŢIVA NARAVA: posega v rob gozda. Spada med majhne kope.
SKUPNA OCENA: kop je aktiven in nezaščiten. Posega v zaščiteno območje.
PREDLAGANA REŠITEV: kop naj se sanira in ustvari sekundarni biotop.
Ocena površinskega kopa ŢIBRŠE 4 upošteva:
RELIEF: kamnina v kopu je glavni dolomit, ki je plastovit in močno zdrobljen. Površinski
kop je odprt in izpostavljen zunanjim dejavnikom. Nahaja se na vrhu slemena. Lokacija je na
območju z več kot 1000 mm padavin na leto. Spada med velike kope. Je aktiven in nezaščiten.
VIDEZ: nahaja se ob cesti v neposredni bliţini kmečkega turizma, je izpostavljen in opazen.
Kop je velik.
VODA: nahaja se nad obširnim kraškim vodonosnikom z visoko do srednjo izdatnostjo. Je
aktiven. Posega v III vodovarstveni pas občine Logatec.
ZRAK: kop je občasno aktiven, zato so hrup in emisije le redek pojav.
PRST: prst je iz površine kopa odstranjena in s tem uničena. Na robovih kopa prihaja do
spiranja in odnašanja delcev prsti (erozija).
ŢIVA NARAVA: posega v rob gozda. Spada med velike kope.
SKUPNA OCENA: kop je aktiven in nezaščiten. Posega v zaščiteno območje.
PREDLAGANA REŠITEV: kop naj se sanira – ustvari sekundarni biotop in zaščiti pred
morebitnim ponovnim izkoriščanjem.
Ocena površinskega kopa ŢIBRŠE 5 upošteva:
RELIEF: kamnina v kopu je glavni dolomit, ki je plastovit in močno zdrobljen. Površinski
kop je odprt in izpostavljen zunanjim dejavnikom. Kop se nahaja na pobočju, katerega stena
presega 17°. Lokacija je na območju z več kot 1000 mm padavin na leto. Kop spada med
majhne kope. Je aktiven in nezaščiten.
VIDEZ: nahaja se ob gozdni cesti, je obdan z drevjem in je majhen.
VODA: nahaja se nad obširnim kraškim vodonosnikom z visoko do srednjo izdatnostjo. Je
aktiven. Posega v III vodovarstveni pas občine Logatec.
ZRAK: kop je občasno aktiven, zato so hrup in emisije le redek pojav.
PRST: prst je iz površine kopa odstarnjena in s tem uničena. Na robovih kopa prihaja do
spiranja in odnašanja delcev prsti (erozija).
ŢIVA NARAVA: posega v rob gozda. Spada med majhne kope.
SKUPNA OCENA: kop je aktiven in nezaščiten. Posega v zaščiteno območje.
PREDLAGANA REŠITEV: kop naj se prepusti naravnemu zaraščanju.
Ocena površinskega kopa ŢIBRŠE 6 upošteva:
RELIEF: kamnina v kopu je glavni dolomit, ki je plastovit in močno zdrobljen. Površinski
kop je odprt in izpostavljen zunanjim dejavnikom. Kop se nahaja na pobočju, katerega stena
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presega 17°. Lokacija je na območju z več kot 1000 mm padavin na leto. Kop spada med
velike kope. Je aktiven in nezaščiten.
VIDEZ: nahaja se ob cesti, ki vodi v Ţibrše. Je na odprti lokaciji in zelo opazen. Nahaja se v
neposredni bliţini hiš.
VODA: nahaja se nad obširnim kraškim vodonosnikom z visoko do srednjo izdatnostjo. Je
aktiven. Posega v III vodovarstveni pas občine Logatec.
ZRAK: kop je občasno aktiven, zato so hrup in emisije le redek pojav.
PRST: prst je iz površine kopa odstarnjena in s tem uničena. Na robovih kopa prihaja do
spiranja in odnašanja delcev prsti (erozija).
ŢIVA NARAVA: posega v rob gozda. Spada med velike kope.
SKUPNA OCENA: kop je aktiven in nezaščiten. Posega v zaščiteno območje.
PREDLAGANA REŠITEV: kop naj se sanira – ustvari sekundarni biotop in zaščiti pred
morebitnim ponovnim izkoriščanjem.
Ocena površinskega kopa ŢIBRŠE 7 upošteva:
RELIEF: kamnina v kopu je glavni dolomit, ki je plastovit in močno zdrobljen. Površinski
kop je odprt in izpostavljen zunanjim dejavnikom. Kop se nahaja na pobočju, katerega stena
presega 17°. Lokacija je na območju z več kot 1000 mm padavin na leto. Kop spada med
majhne kope. Je aktiven in nezaščiten.
VIDEZ: nahaja se ob cesti, ki vodi v Ţibrše. Je na odprti lokaciji in zelo opazen. Kop je
majhen.
VODA: nahaja se nad obširnim kraškim vodonosnikom z visoko do srednjo izdatnostjo. Je
aktiven. Posega v III vodovarstveni pas občine Logatec.
ZRAK: kop je občasno aktiven, zato so hrup in emisije le redek pojav.
PRST: prst je iz površine kopa odstarnjena in s tem uničena. Na robovih kopa prihaja do
spiranja in odnašanja delcev prsti (erozija).
ŢIVA NARAVA: posega v rob gozda. Spada med majhne kope.
SKUPNA OCENA: kop je aktiven in nezaščiten. Posega v zaščiteno območje.
PREDLAGANA REŠITEV: kop naj se sanira in ustvari sekundarni biotop.
Ocena površinskega kopa ŢIBRŠE 8 upošteva:
RELIEF: kamnina v kopu je glavni dolomit, ki je plastovit in močno zdrobljen. Površinski
kop je odprt in izpostavljen zunanjim dejavnikom. Kop se nahaja na pobočju, katerega stena
presega 17°. Lokacija je na območju z več kot 1000 mm padavin na leto. Kop spada med
srednje kope. Je opuščen in zaraščen.
VIDEZ: nahaja se ob gozdni cesti. Je zaraščen in teţko opazen.
VODA: nahaja se nad obširnim kraškim vodonosnikom z visoko do srednjo izdatnostjo. Je
aktiven. Posega v III vodovarstveni pas občine Logatec.
ZRAK: kop je opuščen.
PRST: kop je opuščen in zaraščen.
ŢIVA NARAVA: posega v rob gozda. Je opuščen in zelo zaraščen.
SKUPNA OCENA: kop je opuščen. Posega v zaščiteno območje.
PREDLAGANA REŠITEV: kop je ţe zaraščen, zato ukrepi niso potrebni.
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ZAKLJUČEK
6. ZAKLJUČEK
Površinski kop je poseg v prostor, kjer prihaja do nasprotovanj med gospodarstvom in
varstvom okolja. Kopi so vidne rane okolja in imajo negativne vplive na sestavine okolja.
Hkrati pa zagotavljajo vir surovine in so povezava z arhitekturno dediščino Slovenije.
Cilj varstva okolja je trajnostno ohranjanje narave oziroma ohranjanje naravnega prostora,
pestrosti ţivih in neţivih oblik ne glede na njihov ekonomski pomen, ohranjanje naravne
dediščine in obnavljanje naravnih površin (Hlad in ostali, 1997).
Kopi lahko hkrati predstavljajo potencial narave, predvsem geološke, saj razkrivajo navadno
zakrite kamnine in so tudi sekundarni biotop rastlinam in ţivalim.
Problem so nelegalni površinski kopi, ki niso evidentirani ter posledično neustrezno locirani.
Predstavljajo groţnjo naravi predvsem zaradi moţnih nesreč, ker niso ustrezno zavarovani in
sanirani.
V občini Logatec je bilo evidentiranih 29 nelegalnih kopov, med katerimi jih 12 presega
površino 1000 m2. Število nelegalnih kopov je preseglo predvidevano število lokacij, zato
lahko sklepam, da je razširjenost problema velika, hkrati ne izključujem moţnosti, da obstaja
v občini še več nelegalnih površinskih kopov.
Osnovni zakon, ki obravnava področje površinskega izkoriščanja mineralnih surovin je Zakon
o rudarstvu, ki se dotika varstva okolja in določa izhodišča varovanja okoljskih sestavin.
Določa sprotni nadzor izkoriščanja. Največji problem je na področju nelegalnega izkoriščanja
mineralnih surovin, ki je po Zakonu o rudarstvu kaznivo, a se zaplete pri izvajanju nadzora,
ko prihaja do različnih stališč inšpekcijskih sluţb glede zadolţitve nadzorovanja nelegalnih
posegov v prostor, kamor spadajo tudi nelegalni površinski kopi. Potrdim lahko, da je
problematika nelegalnega izkoriščanja mineralnih surovin potisnjena na stranski tir drţavne in
s tem tudi lokalne oblasti, saj problem inšpekcijskih sluţb še do danes ni rešen.
Zaradi pomanjkanja podatkov, ki bi kvantitativno predstavili stanje kopov, so vse ocene in
opaţanja subjektivna. Izhajajo iz splošnih geografskih značilnosti občine ter iz opredelitve
vplivov kopov na relief, vode, zrak, prst in ţivo naravo.
V nelegalnih površinskih kopih delo poteka le občasno v primerjavi z legalnimi površinskimi
kopi. Vplivi delovanja niso konstantni, ampak občasni in zato manj opazni. Nevarnost okolju
predstavljajo zaradi izbora neustrezne lokacije, moţnosti razlitja mineralnih olj in naftnih
derivatov ter uničenja habitatov. Posledice ob moţni nesreči pa so lahko katastrofalne.
V občini v grobem prevladujeta dve vrsti kamnin, in sicer jurski in kredni skladoviti apnenci
ter dolomiti preteţno srednje in zgornje triasne starosti. Kopi se nahajajo na območju kamnin
triasne starosti, in to predvsem na glavnem dolomitu, ki je razpokan in tektonsko zdrobljen,
kar omogoča laţje pridobivanje. Zaradi kamnin, ki so razpokane in pretrte, prihaja na
območju nelegalnih površinskih kopov do proţenja kamenja.
Dolomitno površje je izpostavljeno tudi plazenju. Dolomiti so zdrobljeni, kopi pa se nahajajo
na nagnjenih površinah, iz katerih je odstranjena vegetacija in prst, ki sicer ščitita pobočja.
Občina leţi ob alpsko – dinarski pregradi in je zato količina padavin velika, kar dodatno
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vpliva na proţenje plazov. Neupoštevanje nagnjenosti skladov lahko prispeva k večji
moţnosti plazenja.
Nelegalni površinski kopi občine Logatec najbolj ogroţajo podtalnico, predvsem v primeru
razlitja naftnih derivatov in mineralnih olj. Dolomiti so največji nosilci zalog pitne vode v
občini. Ugotovljeno je bilo, da so razpoke v dolomitih v zgornjih 30 oziroma 40 metrih
zapolnjene z glino in je pronicanje skozi kamnino slabše, vendar ob razlitju strupenih snovi še
vedno lahko pride do onesnaţenja pitne vode.
Z vidika onesnaţevanja zraka, nelegalni površinski kopi v občini Logatec nimajo vpliva, saj je
izkoriščanje občasno, hkrati pa predvidevam, da na območju manjših kopov poteka tudi ročno
odkopavanje. Hrup in emisije izpušnih plinov se pojavljajo redko. Hrup je moteč predvsem za
ţivalstvo, saj se večina kopov nahaja na robu ali znotraj gozda in so od bliţnjih naselji ali hiš
oddaljeni pribliţno 500 metrov.
Nelegalni površinski kopi so tudi potencialna lokacija divjih odlagališč, kar ponovno
negativno vpliva na sestavine okolja, saj prihaja še do dodatnega onesnaţevanja, predvsem
negativno vpliva na kakovost podtalnice in prsti.
Površinski kopi posegajo v gozdni prostor, uničujejo prst in rastlinstvo ter motijo gozdno
ţivalstvo, hkrati pa opuščeni kopi predstavljajo sekundarni habitat, kar pozitivno vpliva na
rastlinstvo in ţivalstvo okolice. Prst je odstranjena in s tem je odstranjen naravni filtracijski
sistem čiščenja padavinske vode. Na robovih površinskih kopov pa lahko prihaja do erozije
prsti.
Največjo pozornost bi bilo potrebno posvetiti površinskim kopom, ki se nahajajo na območju
zavarovanih območij Nature 2000 ter predvsem znotraj vodovarstvenih pasov občine Logatec.
Ob razlitju večjih količin naftnih derivatov in ostalih strupenih snovi bi lahko prišlo do
ogrozitve zagotavljanja neoporečnosti pitne vode.
Potrebna bi bila sanacija kopov in redna kontrola, da bi se prenehalo izkoriščanje. Manjši kopi
bi bili lahko prepuščeni naravni sukcesiji, ker predstavljajo le minimalne negativne vplive na
okolje. Velike kope pa bi bilo potrebno preučiti ter ustrezno zaščititi in rekultivirati ali
vzpostaviti novo rabo prostora, če bi bila le ta smiselna.
Razseţnost problema je velika predvsem zaradi številčnosti kopov in ne zaradi samega obsega
oziroma površine kopov.
SUMMARY
Open mine is intervention in space, where there is a conflict between economy and
environmental protection. Open mines are open wounds in environment and they have
negative impacts on environment. Simultaneously open mines represent a source of natural
resources and they are linked to Slovenian architectural heritage.
Open mines can represent a natural potential, above all a geological potential, because they
reveal stone and can also be a secondary habitat. Problems are illegal open mines, which are
not controlled and consecutive they are not suitable located. Illegal open mines are not
suitable secured and restored. That is a reason for being a threat for environment, specially in
case of a disaster caused by man.
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In Logatec commune there are 29 illegal open mines and 12 of them exceed area of 1000 m 2.
The number of illegal open mines has exceeded the expected number, therefore I conclude
that range of this problem is great.
The law that discusses field of open mining is Mining Act, which also refers to environmental
protection from a mining point of view. The review of the Mining Act shows that illegal
mining has no priority in Slovenian state authority.
Illegal open mines in Logatec commune are assessed subjectively, because there are no
quantitative data. The assessment is a result of geographical characteristics of Logatec
commune and also of a known open mine impacts on relief, water, air, soil, flora and fauna.
In illegal open mines work is periodical, therefore impacts on environment are not constant
and less noticeable. The threats are unsuitable location, spill of mineral oils and other oil
derivates and also a habitat devastation.
Open mines are above all situated on Triassic stone – dolomite, which is cracked and crushed,
what makes it easier to extract. Because of cracked and crushed stone there is a greater chance
of a landslide occurrence.
Illegal open mines mostly threaten ground-water, specially in case of mineral oil spill. Open
mines are situated on dolomites, which are also the biggest aquifers of drinking water. In case
of a oil spill the drinking water can be polluted.
On air illegal open mines have no or little influence. Noise and emissions caused by
mechanisation are seldom. Noise mostly disturbs fauna, because most of the open mines are
situated on border or in forest.
Illegal open mines are also a potential site for illegal waste dump, what can cause even more
pollution in environment.
The most attention should be directed to illegal open mines which are located within Natura
2000 and the third water protection area of Logatec commune. Illegal open mines should be
restored and regular control should be established with purpose to prevent further illegal
mining. Smaller open mines should be left to natural succession, because their impacts on
environment are negligible. Large open mines should be protected, rehabilitated and restored
to a new usage of a location, but only if it is sensible.

Polona Ferjančič |

93

POVRŠINSKI KOPI OBČINE LOGATEC

[Pick the date]

7. VIRI IN LITERATURA
1. Cegnar, T., 1998. Temperatura zraka. V: Geografski atlas Slovenije : drţava v
prostoru in času. Ljubljana, DZS, str. 100-103.
2. CPR-Pravila za vzdrţno urejanje posegov v relief – končno poročilo. 2005, Ljubljana,
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo.URL:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/prostor/pdf/crp/pr
avila_relief.pdf (citirano: 9.5.2006).
3. Čušin, B., Jogan, N., Leskovar, I., Kaligarič, M., Surina, B., 2004. Natura 2000 v
Sloveniji : rastline. Ljubljana, Biološki inštitut Jovana Hadţija, ZRC SAZU. 172 str.
4. Dimkovski, T., Rokavec, D., 2001. Nahajališča nekovinskih mineralnih surovin v
Sloveniji. Površinski kopi. I. del. Ljubljana, Geološki zavod Slovenije, 123 str.
5. Drobne F., Veselič M., Ţlebnik L., 1976. Hidrogeografske značilnosti slovenskega
ozemlja. 8. jugoslovanski geološki kongres. Ljubljana, Slovensko geološko društvo,
str. 59-70.
6. Environmental indicators: Typology and overview, 1999. Copenhagen, EEAEuropean Environment Agency, 19 str.
URL: http://reports.eea.europa.eu/TEC25/en/tech_25_text.pdf (citirano: 26.8.2006).
7. Flis, J., 2001. Poročila o vplivih kamnolomov na okolje. V: Površinski kopi in
varovanje okolja. 7. strokovno srečanje Velenje 2001. Ljubljana, Društvo tehničnih
vodij – površinsko odkopavanje, str. 27-32.
8. Frlic, M., 1999. Čistilna naprava tehnološke vode v podjetju Marmor Hotavlje. V: 3.
strokovni seminar Črna na Koroškem 1999. Zbornik referatov s pisnimi prispevki
članov. Ljubljana, Društvo tehničnih vodij – površinsko odkopavanje, str. 77-80.
9. Gabrovec, M., 1998. Cerkljansko, Škofjeloško, Polhograjsko in Rovtarsko hribovje.
V: Slovenija : pokrajine in ljudje. Ljubljana, Mladinska knjiga, 735 str.
10. Gams, I., 1987. Dnevne maksimalne in dnevne minimalne temperature na
Notranjskem. V: Notranjska. 14. zborovanje slovenskih geografov, Postojna, 15. – 17.
oktober 1987. Ljubljana, Zveza geografskih društev Slovenije, str. 109-121.
11. Geografija. 2001. Trţič, Učila International, 682 str. (Zbirka tematski leksikoni)
12. Gospodarič, R., Habič, P., 1976. Underground water tracing. Ljubljana, Inštitut za
raziskovanje krasa SAZU, 309 str.
13. Grafenauer, S., 1986. Mineralne surovine. Ljubljana, Tehniška zaloţba Slovenije, 297
str.
14. Grom, T., 2006. Moţnost daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v občini Logatec :
diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 92 str.
15. Habič, P., 1987. Hidrogeografske značilnosti Notranjske. V: Notranjska. 14.
zborovanje slovenskih geografov, Postojna, 15. – 17. oktober 1987. Ljubljana, Zveza
geografskih društev Slovenije, str. 131-144.
16. Hace, M., Hudej, M., Salobir, B., Simikić, L., 1995. Rudarstvo 1. Ljubljana, Tehniška
zaloţba Slovenije, 127 str.
Polona Ferjančič |

94

POVRŠINSKI KOPI OBČINE LOGATEC

[Pick the date]

17. Hlad, B., Placer, L., Rokavec, D., Jerše, Z., 1997. Kamnolomi in drugi površinski kopi
ter varstvo narave. Geološki zbornik, 13, str. 131-143.
18. Interaktivni atlas Slovenije. 2005. Ljubljana, Mladinska knjiga. CD-ROM.
19. Interaktivni naravovarstveni atlas Slovenije, Agencija republike Slovenije za okolje.
URL:
http://kremen.arso.gov.si/NVatlas/users/login.asp?refurl=%2FNVatlas%2Fewmap%2
Easp (citirano: 15. 6. 2006).
20. Interaktivna karta ZRC SAZU, znanstvenoraziskovalni center SAZU. URL:
http://gis.zrc-sazu.si/zrctest/ewmap.asp?catprj=zrctest.naturay2k (citirano: 14.2.2007).
21. Ivanetič, J., 1983. Sodobna tehnika miniranja na površini in spremljajoči problemi
varnosti. Ljubljana, Rudarski inštitut Slovenije, 20 str.
22. Ivič, M., 2001. Strojno pridobivanje dolomita v kamnolomu Lukovica. V: 6.
strokovno srečanje Anhovo 2001. Zbornik referatov s pisnimi prispevki članov.
Ljubljana, Društvo tehničnih vodij – površinsko odkopavanje, str. 96-101.
23. Janeţ, J., Čar, J., Habič, P., Podobnik, R., 1997. Vodno bogastvo Visokega krasa.
Idrija, Geologija d.o.o., 167 str.
24. Kavčič, M., 2000. Pristojnosti za inšpekcijsko nadzorstvo na področju nelegalnega
izkoriščanja mineralnih surovin in nelegalnih posegov v prostor. V: Peskokop
Podsmreka 2000. 2. izobraţevalni seminar, Podsmreka pri Ivančni Gorici, 9.11.2000.
Ljubljana, Društvo tehničnih vodij – površinsko odkopavanje, str. 37-44.
25. Kladnik, D., 2002. Industrializacija. V: Nesreče in varstvo pred njimi. Ljubljana,
26. Uprava RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo, str. 117-127.
27. Klimatografija Slovenije. Količina padavin : obdobje 1961 – 1990. 1995. Ljubljana,
Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, 366 str.
28. Klimatografija Slovenije. Temperature : obdobje 1961 – 1990. 1995. Ljubljana,
Hodrometeorološki zavod Republike Slovenije, 356 str.
29. Kočar, T., 1990. Gozdni predel Ravnik (Logatec). Ljubljana, Gozdarski vestnik, 48, 6,
str. 319-327.
30. Kogovšek, J., Petrič, M., 2002. Ogroţenost kraškega sveta. V: Nesreče in varstvo pred
njimi. Ljubljana, Uprava RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo, str. 170183.
31. Komac, B., 2003. Dolomitni relief na območju Ţibrš. Acta Geographica Slovenica, 34,
2, str. 7-30.
32. Komac, M., Ribičič, M., 2006. Landslide susceptibility map of Slovenia at scale
1:250.000. Geologija, 49, 2, str. 295-309.
33. Komunalno podjetje Logatec. Podlage: katastrski načrti občine Logatec v merilu
1:5.000, meja občine, območja Nature 2000 in vodovarstvena območja občine
Logatec.
34. KPV Katalog podatkovnih virov. URL:
http://eionetsi.arso.gov.si/kpv/Gemet/Kljucna_beseda/report_kljuc_bes%20%20%20?
Tez_TermSI%3Achar=odprti/dnevni%20kop (citirano: 20.6.2006)

Polona Ferjančič |

95

POVRŠINSKI KOPI OBČINE LOGATEC

[Pick the date]

35. Likar, F., 1998. Ocena vplivov potresanja tal pri miniranju na površini. V: Lastnina,
vrednotenje, varstvo pri delu. Zbornik referatov s pisnimi prispevki članov. Strokovni
izobraţevalni seminar, Hotavlje 1998. Ljubljana, Društvo tehničnih vodij – površinsko
odkopavanje, str.121-127.
36. Logatec – Vrhnika : izletniška karta občin in načrti mest. 1991. 1:50.000. Ljubljana,
Geodetski zavod Slovenije.
37. Lovrenčak, F., 1994. Pedogeografija. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Univerza v
Ljubljani, 187 str.
38. Lovrenčak, F., 1998. Prsti. V: Geografski atlas Slovenije : drţava v prostoru in času.
Ljubljana, DZS, str. 114-115.
39. Majcen-Kričaj, H., 2001. Vidni vpliv kamnolomov in moţnost za njegovo zmanjšanje
: diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za
Krajinsko arhitekturo, 86 str.
40. Marušič, J., 1998. Kraške krajine notranje Slovenije. Ljubljana, Ministrstvo za okolje
in prostor, Urad za prostorsko planiranje, 132 str. (Zbirka regionalna razdelitev
krajinskih tipov Slovenije).
41. Mihevc, A., 1986. Geomorfološka karta Logaških rovt. Acta carsologica, 14-15, str.
207- 218.
42. Mihevc, B., 1998. Notranjsko podolje. V: Slovenija : pokrajine in ljudje. Ljubljana,
Mladinska knjiga, 735 str.
43. Mineralne surovine v letu 2004. 2005. Ljubljana, Geološki zavod Slovenije, 216 str.
44. Notranjska A-Ţ : priročnik za popotnika in poslovnega človeka. 1999. Murska Sobota,
Pomurska zaloţba, str. 84-85, 132-133,191-192.
45. Ogrin, D., 1996. Podnebni tipi v Sloveniji. Geografski vestnik, 68, str: 93-53.
46. Okolje v Sloveniji 1996. 1998. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS
za varstvo okolja, str. 112-121.
47. Osnovna geološka karta SFRJ. L 33-65, Kranj, 1974. 1:100.000. Beograd, Zvezni
geološki zavod.
48. Osnovna geološka karta SFRJ. L 33-77, Postojna, 1967. 1:100.000. Ljubljana,
Geodetska uprava SRS.
49. Osnovna geološka karta SFRJ. Tolmač za list Postojna L 33-77. 1970. Beograd,
Zvezni geološki zavod, 62 str.
50. PISO – Prostorski informacijski sistem občin.
URL: http://www.geoprostor.net/piso/ (citirano 12.5.2006).
51. Plut, D., 2004. Geografske metode proučevanja degradacije okolja. Ljubljana,
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 188 str.
52. Plut, D., 1998. Varstvo geografskega okolja. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Univerza
v Ljubljani, 311 str.
53. Posočje A-Ţ : enciklopedični priporočnik za popotnika. 2002. Ljubljana, ZRC, ZRC
SAZU, str.186-187.
54. Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti Slovenije. 2001. Ljubljana,
Ministrstvo za okolje in prostor RS, Agencija RS za okolje, 219 str.
Polona Ferjančič |

96

POVRŠINSKI KOPI OBČINE LOGATEC

[Pick the date]

55. Prestor, J., Rikanovi, R., Janţa, M., 2002. Podzemne vode. V: Nesreče in varstvo pred
njimi. Ljubljana, Uprava RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo, str. 200205.
56. Ribičič, M., 2002. Zemeljski plazovi, usadi in podori. V: Nesreče in varstvo pred
njimi. Ljubljana, Uprava RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo, str. 260266.
57. Rovšnik, J., 2001. Zmanjšanje vplivov na okolje pri odkopavanju dolomita v
kamnolomu Paka. V: Površinski kopi in varovanje okolja. 7. strokovno srečanje
Velenje 2001. Ljubljana, Društvo tehničnih vodij – površinsko odkopavanje, str. 1019.
58. Skaberne, D., 2001. Prispevek k slovenskemu izrazoslovju za pobočna premikanja.
Ujma, 14-15, str. 454-458.
59. Shields, D., J., Šolar, S., V., 2004. Sustainable mineral resource management and
indicators : Case study Slovenia. Ljubljana, Geološki zavod Slovenije, 84 str.
60. Stritar, A., 1990. Krajina, krajinski sistemi, raba in varstvo tal v Sloveniji. Ljubljana,
Partizanska knjiga, 175 str.
61. Stokovna ocena o vplivih peskokopa Smolovec pri Logatcu na vodne vire. 2002.
Idrija, Geologij: hidrogeološke, geološke in ekološke raziskave, inţiniring, svetovanje,
24 str.
62. Šebenik, I., 1994. Geografska presoja odlaganja odpadkov v nekaterih pokrajinskih
tipih Slovenije : magistrsko delo. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za
geografijo, 161 str.
63. Šolar, V., S., 1999. Poročilo o okrogli mizi »Kamnolomi na Krasu«. V: 3. strokovni
seminar Črna na Koroškem 1999. Zbornik referatov s pisnimi prispevki članov.
Ljubljana, Društvo tehničnih vodij – površinsko odkopavanje, str. 84-86.
64. Špes, M., 2000. Geografske značilnosti pokrajinsko ranljivih območij v Sloveniji. V:
Pokrajinsko ranljiva območja v Sloveniji. Ljubljana, Inštitut za geografijo.
(Geographica Slovenica, 33, 1, str: 9-45.)
65. Študija ranljivosti okolja. 2002. Špes, M. (ur.). Ljubljana, ZRC. (Geographica
Slovenica, 35, 1, 2, 150 str.)
66. Veber, I., Šterbenk, E., Pavšek, Z., 2001. Model ugotavljanja nelegalnega izkoriščanja
mineralnih surovin. V: 6. strokovno srečanje Anhovo 2001. Zbornik referatov s
pisnimi prispevki članov. Ljubljana, Društvo tehničnih vodij – površinsko
odkopavanje, str. 88-95.
67. Verbič, T., 1989. Nekaj o geološki zgradbi logaškega ozemlja. V: Zbornik poročil
raziskovalnih skupin. Mladinski raziskovalni tabor Logatec 1989. Logatec, Občinska
konferenca ZSMS, Občinska gospodarska zbornica Logatec, Republiška konferenca
ZSMS, Mestna raziskovalna skupnost Ljubljana, str. 91-108.
68. Vidmar, B., 2001. Problematika reševanja severne breţine kamnoloma Sia v Solkanu.
V: 6. strokovno srečanje Anhovo 2001. Zbornik referatov s pisnimi prispevki članov.
Ljubljana, Društvo tehničnih vodij – površinsko odkopavanje, str. 47-55.
69. Zorn, M., Komac, B., 2002. Pobočni procesi in drobirski tok v Logu pod Mangartom.
Geografski vestnik, 74, 1, str. 9-23.
Polona Ferjančič |

97

POVRŠINSKI KOPI OBČINE LOGATEC

[Pick the date]

70. Zupančič, B., 1998. Padavine. V: Geografski atlas Slovenije : drţava v prostoru in
času. Ljubljana, DZS, str. 98-99.
71. Ţeleznikar, V., 2001. Spremna beseda. V: 6. strokovno srečanje Anhovo. Zbornik
referatov s pisnimi prispevki članov. Ljubljana, Društvo tehničnih vodij – površinsko
odkopavanje, str. 10-13.
ZAKONODAJA
72. Odlok o varovanju vodnih virov občine Logatec, 2001. Uradne objave občine Logatec,
strani: 8-10. URL:
http://komunalno-podjetje-logatec.si/main.php?id=akti_odloki (citirano: 4.2.2007).
73. Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem. 2002. Uradni lisr RS
106/2002, str. 12387. URL:
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2002106&dhid=56364
(citirano:7.1.2007).
74. Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog trdih mineralnih surovin. 2006. Uradni
list RS 36/2006, str. 3804. URL:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200636&stevilka=1508
(citirano: 4.7.2006).
75. Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov. 2003. Uradni list RS 3/2003,
str. 25. URL: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=20033&dhid=58993
(citirano: 7.1.2007).
76. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih
za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin na površinskih kopih,
2003a. Uradni list RS 68/2003, str. 10506. URL:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200368&stevilka=3253
(citirano: 4.7.2006).
77. Sklep o določitvi območij in stopnji onesnaţenosti zaradi ţveplovega dioksida,
dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in oksida v
zunanjem zraku. 2003. Uradni list RS 72/2003, str. 11045. URL: http://www.uradnilist.si/1/ulonline.jsp?urlid=200372&dhid=63929 (citirano 7.1.2007).
78. Uredba o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku. 2002a. Uradni list RS
52/2002, str. 5289. URL:
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200252&dhid=42479
(citirano: 7.1.2007).
79. Uredba o standardih kakovosti podzemne vode. 2005. Uradni list RS 100/2005, str.
10553. URL: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2005100&dhid=78822
(citirano: 29.3.2007).
80. Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. 2005. Uradni list RS 105/2005,
str. 11025. URL: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2005105&dhid=79044
(citirano: 7.1.2007).
81. Uredba o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka. 2002b.
Uradni list RS 52/2002, str. 5286. URL:
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200252&dhid=42478
(citirano: 7.1.2007).
Polona Ferjančič |

98

POVRŠINSKI KOPI OBČINE LOGATEC

[Pick the date]

82. Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje.
1996. Uradni list RS 66/1996, str. 5498. URL: http://www.uradnilist.si/1/ulonline.jsp?urlid=199666&dhid=34374 (citirano: 4.7.2006).
83. Uredba o ţveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku.
2002c. Uradni list RS 52/2002, str. 5292. URL: http://www.uradnilist.si/1/ulonline.jsp?urlid=200252&dhid=42480 (citirano: 7.1.2007).
84. Zakon o ohranjanu narave (ZON-UPB2). 2004. Uradni list RS 96/2004, str. 11541.
URL: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200496&dhid=71656
(citirano: 4.7.2006).
85. Zakon o rudarstvu. 2004. Uradni list RS, 98-4285/2004, stran 5925. URL:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200498&stevilka=4285
(citirano: 4.7.2006)
86. Zakon o rudarstvu (Zrud) – skrajšana verzija DTV-PO. V: Peskokop Podsmreka 2000.
2. izobraţevalni seminar, Podsmreka pri Ivančni Gorici, 9.11.2000. Ljubljana, Društvo
tehničnih vodij – površinsko odkopavanje, str. 17-36.
87. Zakon o urejanju prostora. 2002. Uradni list RS 110/2002, str. 13057. URL:
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2002110&dhid=56597
(citirano: 4.7.2006).
88. Zakon o varstvu okolja – uradno prečiščeno besedilo (ZVO-1-UPB1). 2006. Uradni
list RS 69/2006, str: 4151. URL:
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200639&dhid=81977
(citirano: 4.7.2006).

Polona Ferjančič |

99

POVRŠINSKI KOPI OBČINE LOGATEC

[Pick the date]

8. PRILOGE
KAZALO GRAFOV
Graf 1: Površina kopov občine Logatec ................................................................................................................ 77
Graf 2: Relativna višina kopov občine Logatec glede na naselja ali hišo ............................................................. 77
Graf 3: Oddaljenost površinskih kopov občine Logatec od naselja ali hiše .......................................................... 77
Graf 4: Površinski kopi občine Logatec glede na lego v reliefu ........................................................................... 78
Graf 5: Matična podlaga površinskih kopov občine Logatec ................................................................................ 78
Graf 6: Tipi vodonosnikov pod površinskimi kopi občine Logatec ...................................................................... 79
Graf 7: Prisotnost divjega odlagališča v površinskih kopih občine Logatec ......................................................... 79
Graf 8: Površinski kopi občine Logatec znotraj zaščitenih območij ..................................................................... 79
Graf 9: Lokacije površinskih kopov občine Logatec glede na rabo tal ................................................................. 79
Graf 10: Stanje površinskih kopov občine Logatec .............................................................................................. 80

KAZALO KART
Karta 1: Lokacije površinskih kopov Logatec ...................................................................................................... 59
Karta 2: Lokacije površinskih kopov Hotedršica .................................................................................................. 61
Karta 3: Lokacije površinskih kopov Medvedje Brdo .......................................................................................... 64
Karta 4: Lokacije površinskih kopov Petkovec ..................................................................................................... 66
Karta 5: Lokacije površinskih kopov Rovte .......................................................................................................... 70
Karta 6: Lokacije površinskih kopov Ţibrše ......................................................................................................... 74

KAZALO PREGLEDNIC
Preglednica 1: Ocenjevanje vplivov na okolje ...................................................................................................... 10
Preglednica 2: Količina pridobljenega kamnitega agregata v Sloveniji v obdobju 1983-2003 v tonah ................ 26
Preglednica 3: Dovoljene meje potresov po ÖNORM S 9020 .............................................................................. 31
Preglednica 4: Dovoljene hitrosti nihanja tal po DIN 4150 .................................................................................. 32
Preglednica 5: Mejne vrednosti snovi v zraku ...................................................................................................... 32
Preglednica 6: Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa za posamezna območja varstva pred hrupom ........... 33
Preglednica 7: Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroča naprava, obrat, letališe, ki ni večje letališče,
helikoptersko vzletišče, objekt za pretovor blaga in odprto parkirišče ................................................................. 34
Preglednica 8: Dovoljene ravni zvočne moči za posamezne stroje ....................................................................... 34
Preglednica 9: Standardi kakovosti podzemne vode ............................................................................................. 35
Preglednica 10: Njavečje vrednosti parametrov v zemeljskem izkopu, namenjenem rekultivaciji tal na kmetijskih
zemljiščih .............................................................................................................................................................. 37
Preglednica 11: Največje vrednosti in njihovih največjih vrednosti v izluţku zemeljskega izkopa, namenjenega
rekultivaciji tal na nekmetijskih zemljiščih ali nasipavanju zemljišč in zapolnjevanju izkopov .......................... 38
Preglednica 12: Fizikalno kemijske lastnosti zemeljskega izkopa, namenjenega nasipavanju zemljišč in
zapolnjevanju izkopov (globlje od 2 m) in za rekultivacijo tal ............................................................................. 39
Preglednica 13: Povprečne mesečne temperatire v °C v Rovtah za obdobje 1961/1990 ...................................... 50
Preglednica 14: Mesečna količina padavin v mm v Hotederšici, Logatcu in Rovtah za obdobje 1961 - 1990 ..... 50
Preglednica 15: Raven koncentracij onesnaţeval na območju SI 3 ...................................................................... 51
Preglednica 16: Osnovni podatki in značilnosti površinskih kopov Logatec ........................................................ 60
Preglednica 17: Osnovni podatki in značilnosti površinskih kopov Hotedršica ................................................... 62
Preglednica 18: Osnovni podatki in značilnosti površinskih kopov Medvedje Brdo ............................................ 65
Preglednica 19: Osnovni podatki in značilnosti površinskih kopov Petkovec ...................................................... 67
Preglednica 20: Osnovni podatki in značilnosti površinskih kopov Rovte ........................................................... 71
Preglednica 21: Osnovni podatki in značilnosti površinskih kopov Ţibrše .......................................................... 75
Preglednica 22: Vrednotenje podatkov pridobljenih s popisnim listom ................................................................ 76
Preglednica 23: Ocene vplivov posameznega kopa na sestavine okolja ............................................................... 80

KAZALO SLIK
Slika 1: Model DPSIR............................................................................................................................................. 9
Slika 2: Grafični prikaz uporabe DPSIR v diplomskem delu ................................................................................ 10
Slika 3: Širše območje občine Logatec ................................................................................................................. 44
Slika 4: Geološka slika širšega območja občine Logatec ...................................................................................... 47
Slika 5: Hidrogeološka slika vodonosnikov občine Logatec ................................................................................ 53
Slika 6: Logatec 1 ................................................................................................................................................. 58

Polona Ferjančič |

100

POVRŠINSKI KOPI OBČINE LOGATEC

[Pick the date]

Slika 7: Logatec 2 ................................................................................................................................................. 59
Slika 8: Logatec 3 ................................................................................................................................................. 59
Slika 9: Hotedršica 1 ............................................................................................................................................. 61
Slika 10: Hotedršica 2 ........................................................................................................................................... 61
Slika 11: Medvedje Brdo 1 ................................................................................................................................... 62
Slika 12: Medvedje Brdo 2 ................................................................................................................................... 63
Slika 13: Medvedje Brdo 3 ................................................................................................................................... 63
Slika 14: Medvedje Brdo 4 ................................................................................................................................... 63
Slika 15: Medvedje Brdo 5 ................................................................................................................................... 64
Slika 16: Medvedje Brdo 6 ................................................................................................................................... 64
Slika 17: Petkovec 1 .............................................................................................................................................. 66
Slika 18: Petkovec 2 .............................................................................................................................................. 66
Slika 19: Rovte 1 ................................................................................................................................................... 67
Slika 20: Rovte 2 ................................................................................................................................................... 68
Slika 21: Rovte 3 ................................................................................................................................................... 68
Slika 22: Rovte 4 ................................................................................................................................................... 68
Slika 23: Rovte 5 ................................................................................................................................................... 69
Slika 24: Rovte 6 ................................................................................................................................................... 69
Slika 25: Rovte 7 ................................................................................................................................................... 69
Slika 26: Rovte 8 ................................................................................................................................................... 70
Slika 27: Ţibrše 1 .................................................................................................................................................. 72
Slika 28: Ţibrše 2 .................................................................................................................................................. 72
Slika 29: Ţibrše 3 .................................................................................................................................................. 72
Slika 30: Ţibrše 4 .................................................................................................................................................. 73
Slika 31: Ţibrše 5 .................................................................................................................................................. 73
Slika 32: Ţibrše 6 .................................................................................................................................................. 73
Slika 33: Ţibrše 7 .................................................................................................................................................. 73
Slika 34: Ţibrše 8 .................................................................................................................................................. 74

KAZALO PRILOG
Priloga 1: Popisni list površinskega kopa ........................................................................................................... 102
Priloga 2: Karta verjetnosti pojavljanja plazov ................................................................................................... 103
Priloga 3: Karta lokacij nelegalnih površinskih kopov občine Logatec .............................................................. 104
Priloga 4: Karta velikosti nelegalnih površinskih kopov občine Logatec ........................................................... 105
Priloga 5: Karta stanja nelegalnih površinskih kopov občine Logatec................................................................ 106
Priloga 6: Karta velikosti in stanja nelegalnih površinskih kopov občine Logatec ............................................. 107
Priloga 7: Karta prisotnosti divjega odlagališča v površinskih kopih občine Logatec ........................................ 107
Priloga 8: Karta mikrolokacij nelegalnih površinskih kopov občine Logatec .................................................... 109
Priloga 9: Karta tipov vodonosnikov pod nelegalnimi površinskimi kopi občine Logatec ................................. 110

Polona Ferjančič |

101

POVRŠINSKI KOPI OBČINE LOGATEC

[Pick the date]

Priloga 1: Popisni list površinskega kopa

POPISNI LIST POVRŠINSKEGA KOPA
Površinski kop - ime:

Številka:

Geografska lega: ________________________
1. Nadmorska višina: ________________
2. Višinska razlika: _________________
3. Površina kopa: ___________________
4. Relativna višina glede na naselje:
a) pod naseljem
b) v isti višini
c) nad naseljem
5. Oddaljenost od naselja:
a) znotraj naselja
b) pod 100 m
c) od 100 do pod 500 m
d) od 500 do pod 1000 m
e) nad 1000 m
6. Dostopnost do površinskega kopa:
a) asfalt
b) makedam
c) kolovoz
d) steza
7. Število dovozov: _________________
8. Število nabreţin in etaţ: ___________
9. Lega v reliefu:
a) ravnina
b) dolina
c) pobočje
d) greben ali sleme
e) drugo
10. Geološka podlaga:
a) Karbonatne kamnine:
apnenec, dolomit, __________
b) Nekarbonatne kamnine
c) Neprepustni sedimenti
d) Prepustni sedimenti
e) Drugo ___________________
11. Bliţina vode:
a) v razdalji do 100 m ni vode
b) v razdalji do 100 m je voda
c) kraški svet
d) vodovarstveno območje
e) nad obstoječim zajetjem,
razdalja: ______________
f) nad kraškim izvirom
g) ob bregu vodotoka
h) v poplavnem območju
12. Raba tal:
a) gozd
b) travnik
c) pašnik
d) njiva
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Datum:

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

e) rob gozda
f) drugo ___________________
Zaščitena območja:
a) naravni park
b) krajinski park
c) natura 2000
d) vodovarstveno območje
e) bliţina naravnega spomenika
f) bliţina kulturnega spomenika
g) izven zaščitenih območij
Stanje površinskega kopa:
a) aktiven
b) opuščen
c) saniran
Tip izkopa:
a) jama
b) izkop v pobočje
c) odkop vrha hribine
Vrsta surovine:
a) gramoznica
b) glinokop
c) kamnolom
d) peskokop
e) laporkop
Prisotnost divjega odlagališča:
a) da
b) ne
Velikost divjega odlagališča: _______
Vrsta odpadkov:
a) gospodinjski
b) gradbeni
c) industrijski organski
d) industrijski anorganski
e) jalovina
f) veliki kosovni
g) mrhovina
h) sum na posebne
i) sum na nevarne
Količina odpadkov: _______________
Razporeditev odpadkov:
a) sklenjena plast
b) nesklenjena plast
c) razpršeno
Ali so prisotna vozila in ustrezni stroji:
_______________________________
Ali so opazni sledovi miniranja:
Ali so vidni sledovi prašenja na
rastju?
Ali je površinski kop zaščiten?
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Priloga 2: Karta verjetnosti pojavljanja plazov

Vir: Landslide susceptibility map of Slovenia at scale 1:250 000, 2006.
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Priloga 3: Karta lokacij nelegalnih površinskih kopov občine Logatec

Vir podlag: Komunalno podjetje Logatec
Kartografsko delo: Polona Ferjančič
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Priloga 4: Karta velikosti nelegalnih površinskih kopov občine Logatec

Vir podlag: Komunalno podjetje Logatec
Kartografsko delo: Polona Ferjančič
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Priloga 5: Karta stanja nelegalnih površinskih kopov občine Logatec

Vir podlag: Komunalno podjetje Logatec
Kartografsko delo: Polona Ferjančič
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Priloga 6: Karta velikosti in stanja nelegalnih površinskih kopov občine Logatec

Vir podlag: Komunalno podjetje Logatec
Kartografsko delo: Polona Ferjančič
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Priloga 7: Karta prisotnosti divjega odlagališča v površinskih kopih občine Logatec

Vir podlag: Komunalno podjetje Logatec
Kartografsko delo: Polona Ferjančič
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Priloga 8: Karta mikrolokacij nelegalnih površinskih kopov občine Logatec

Vir podlag: Komunalno podjetje Logatec
Kartografsko delo: Polona Ferjančič
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Priloga 9: Karta tipov vodonosnikov pod nelegalnimi površinskimi kopi občine Logatec

Vir podlag: Komunalno podjetje Logatec
Kartografsko delo: Polona Ferjančič
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