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OKOLJEVARSTVENE ZASNOVE RAZVOJA OBČINE IDRIJA
Izvleček:
Diplomsko delo obravnava okoljevarstveno zasnovo razvoja v občini Idrija. Prikazano je
stanje okoljskih sestavin z vidika njihove onesnaženosti, predstavljene so gonilne sile
pritiskov, ki vplivajo na stanje okolja, in podani so že izvedeni ter predlagani odgovori za
prihodnji razvoj. Na območju Idrije so zaradi nahajališča samorodnega živega srebra in
večstoletnega delovanja rudnika živega srebra koncentracije te kovine v vseh sestavinah
okolja povišane, kar predstavlja največji okoljski problem. Z vidika drugih parametrov so
okoljske sestavine razmeroma dobro ohranjene. Stanje okolja je zaradi nižjih samočistilnih
sposobnosti in večjih pritiskov slabše v kotlinskem predelu in boljše v hribovitem delu občine.
Okoljsko najbolj obremenjujoče so posledice, ki jih je pustil rudnik živega srebra, sledi
poselitev s komunalnimi odpadnimi vodami in komunalnimi odpadki. Industrija namenja
veliko pozornosti kakovosti okolja in tako nima večjih negativnih vplivov na okolje.
Kmetijstvo je zaradi manj ugodnih naravnih razmer ekstenzivno usmerjeno in ne povzroča
pretiranega obremenjevanja okolja. V zadnjih letih ima vse večji vpliv na kakovost okolja
naraščajoči promet. V zaključku dela so s sintezo izpostavljeni stanje in trendi sestavin okolja
ter predlagani ukrepi za izboljšanje njihovega stanja. Podani so tudi predlogi in smernice za
razvoj, ki se bo v največji meri približal načelom trajnostno sonaravnega razvoja.
KLJUČNE BESEDE: občina Idrija, stanje okoljskih sestavin, trajnostno sonaravni razvoj,
varstvo okolja
THE DEVELOPMENT OF ENVIORNMENTAL DESIGN IN MUNICIPALITY OF
IDRIJA
Abstract
My study concerns the development of environmental design in Municipality of Idrija.
Therefore it is shown the state of environment from the view of their own pollution.
Furthermore, there are presented the driving forces of pressures, which influence on the
environment and have already been given suggestions and realizations. On this particular area
we can find quite well known mercury mine that has been here for centuries. As a results the
concentration of this metal in the environment is much more above the range than it is
supposed to be and therefore this presents the biggest environmental issue. On the base of
other parameters is the state of the environment quite good. Comparing the valley areas to the
mountainous parts of the municipality, researches show that the condition at the valley area is
worse because of the lower self protective capacity of nature. Therefore the most aggravating
facture for the nature is already closed mine of mercury (quicksilver), then follow extended
populated areas with municipal wastewater and municipal wastes. On the other hand the
industry that takes place in Idrija pays a great deal of attention to the quality of the
environment and consequently has less major negative influences on the environment. Also
agriculture (that is mainly extensive) has no bigger negative influence on the environment.
And the same goes for tourism. In the past few years there has been noticed a negative
influence on the quality of the environment because of the rising traffic. In the conclusion of
my work there have been highlighted conditions and trends of the environment as well as the
suggestions for improvement. Moreover the are also given suggestions and directives for
sustainable development in the municipality.
KEY WORDS: the Municipality of Idrija, state of the environment, sustainable development,
environmental protection

KAZALO
1 UVOD ..................................................................................................................................... 7
1.1 NAMEN IN CILJI .......................................................................................................................................7
1.2 DELOVNE HIPOTEZE..............................................................................................................................8
1.3. METODOLOGIJA DELA.........................................................................................................................8
1.3.1 Integralni geografski model ................................................................................................................9
1.3.2 Metodološka osnova analize degradacije okolja..............................................................................11
1.4 TERMINOLOGIJA ..................................................................................................................................12
1.4.1 Trajnostno sonaravni razvoj.............................................................................................................12

2 GEOGRAFSKA ANALIZA OBČINE .............................................................................. 14
2.1 IDRIJA IN RUDNIK SKOZI ZGODOVINO .........................................................................................17
2.1.1 Nastanek idrijskega rudišča..............................................................................................................17
2.1.2 Zgodovina rudarjenja........................................................................................................................19
2.1.3. Živo srebro v okolju..........................................................................................................................21
2.1.3.1 Viri živega srebra v idrijskem okolju ...........................................................................................22

3. ANALIZA STANJA KAKOVOSTI OKOLJA V OBČINI IDRIJA ............................. 23
3.1. ZRAK.........................................................................................................................................................23
3.1.1. Samočistilne sposobnosti ..................................................................................................................23
3.1.2 Stanje ..................................................................................................................................................26
3.1.2.1 Emisije živega srebra (Hg) v zraku ..............................................................................................27
3.1.2.2 Živo srebro v podstrešnem prahu .................................................................................................29
3.1.2.3 Radon v ozračju............................................................................................................................31
3.2 HRUP..........................................................................................................................................................33
3.3 VODE..........................................................................................................................................................34
3.3.1 Pitna voda ...........................................................................................................................................34
3.3.2 Kraška podzemna voda .....................................................................................................................37
3.3.3 Površinske vode..................................................................................................................................40
3.3.3.1 Samočistilne spodobnosti.............................................................................................................40
3.3.3.2 Stanje............................................................................................................................................41
3.3.3.2.1 Živo srebro v vodah ..............................................................................................................43
3.3.3.2.2 Vsebnost živega srebra v sedimentih vodotoka.....................................................................44
3.4 PRST...........................................................................................................................................................46
3.4.1 Samočistilne sposobnosti ...................................................................................................................46
3.4.2 Stanje ..................................................................................................................................................46
3.5 RASTJE......................................................................................................................................................49
3.5.1 Stanje ..................................................................................................................................................51
3.5.2 Živo srebro v rastju ...........................................................................................................................52
3.6 NARAVNE VREDNOTE IN KULTURNA DEDIŠČINA .....................................................................52
3.6.1 Krajinski park Zgornja Idrijca ........................................................................................................53
3.6.2 Natura 2000 ........................................................................................................................................54
3.6.3. Kulturna dediščina............................................................................................................................54
3.7. ENERGIJA................................................................................................................................................55

4. GONILNE SILE PRITISKOV NA OKOLJSKE SESTAVINE .................................... 57
4.1. NASELJA IN POSELITEV.....................................................................................................................57
4.1.1. Stanovanja .........................................................................................................................................60
4.2. PREBIVALSTVO.....................................................................................................................................62
4.2.1. Število in gostota prebivalstva .........................................................................................................62
4.2.2. Gibanje števila prebivalcev ..............................................................................................................65
4.2.5. Dnevne migracije ..............................................................................................................................66

4.3. INDUSTRIJA............................................................................................................................................68
4.3.1. Kolektor .............................................................................................................................................69
4.3.2. Rotomatika ........................................................................................................................................71
4.3.3. IMP Klima .........................................................................................................................................72
4.4. PROMET...................................................................................................................................................74
4.5. TURIZEM .................................................................................................................................................77
4.6. KMETIJSTVO..........................................................................................................................................79
4.7. ODPADKI .................................................................................................................................................84
4.7.1. Divja odlagališča odpadkov..............................................................................................................88
4.8. ODPADNE VODE IN ČISTILNE NAPRAVE ......................................................................................90
4.9. RAZVREDNOTENA OBMOČJA ..........................................................................................................92
4.9.1. Peskokopi...........................................................................................................................................92
4.9.2. Območje rudnika živega srebra v Idriji..........................................................................................92

5. ODGOVORI ZA TRAJNOSTNO SONARAVNE USMERITVE RAZVOJA............. 95
5.1. TIPOLOGIJA IN OCENA NEGATIVNIH VPLIVOV NA OKOLJE V OBČINI ............................95
5.2. ODGOVORI – IZVEDENI ......................................................................................................................97
5.3. ODGOVORI – PREDLAGANI...............................................................................................................98

6 ZAKLJUČEK .................................................................................................................... 103
7 SUMMARY........................................................................................................................ 109
8 LITERATURA IN VIRI ................................................................................................... 111
9 SEZNAM PRILOG, SLIK, PREGLEDNIC, GRAFOV, KART .................................. 116

Tatjana Benčina

Okoljevarstvene zasnove razvoja občine Idrija

1 UVOD
Pomembna naloga geografije je proučevanje večplastnega odnosa med človekom in
geografskim okoljem, še posebno v sodobnem svetu, ko človeštvo vse bolj aktivno posega v
geografsko okolje in ga preoblikuje. Ti posegi pogosto niso dovolj premišljeni in ne
upoštevajo pokrajinske sestave ter zakonitosti procesov. Zaradi prekomernega obremenjevanja
in preseganja ter obenem zmanjševanja samočistilnih sposobnosti okolja in njegovih sestavin
tako vedno znova nastajajo degradirana območja s porušenim naravnim ravnovesjem.
Sistem okolje–človek je odprt pokrajinski sistem, v katerega vstopa določena količina snovnoenergetskih vnosov, ki se v pokrajini preoblikujejo ter sprožijo pokrajinske procese in
spremembe ter jo kot presežni del zapustijo. Za oceno vplivov delovanja družbe na pokrajino
oz. razlago vzrokov in posledic antropogenih posegov v regionalno ravnovesje je nujno
celovito poznavanje sestavin in delovanja geografskega okolja (Plut, 2004).
Pomembno vlogo pri zmanjševanju in preprečevanju degradiranih območij ima varstvo okolja,
ki je prvenstveno namenjeno k izboljšanju kvalitete bivalnega okolja, usmerja pa se tudi k
temeljnemu načelu usklajevanja vseh dejavnosti na sonaravnih in trajnostno usmerjenih
osnovah. Načela varovanja okolja je vsekakor potrebno vključiti v načrtovanje razvoja na
lokalni ravni. Potrebno je načrtovati tak razvoj, ki bo pomenil gospodarski in splošni napredek
ob najmanjši možni škodi v okolju.
Naloga vseh ljudi, ki živimo v določeni pokrajini, je da si prizadevamo za ohranjanje in
izboljšanje kakovosti okolja in njegovih sestavin. Prizadevanja morajo biti usmerjena v
sanacijo že degradiranih območij in preprečevanje nastajanja novih. Glavni cilj nam mora biti,
da bo pokrajina, v kateri živimo, ekološko, funkcionalno in estetsko ustrezna. Taka pokrajina
bo prijetna za bivanje, obenem pa bo tudi privlačna za druge ljudi. To se da doseči z
upoštevanjem načel sonaravno trajnostno usmerjenega razvoja vseh dejavnosti v občini.

1.1 NAMEN IN CILJI
Osnovni namen diplomskega dela je opredeliti okoljevarstveno zasnovo razvoja občine Idrija.
Diplomsko delo naj podaja smernice in predloge za trajnostno sonaravni razvoj občine.
Zasnova razvoja je opredeljena na podlagi predhodne analize sedanjega stanja
fizičnogeografskih sestavin v okolju in proučitve ter analize glavnih virov obremenjevanja
okolja (gonilne sile in pritiski).
Cilji diplomskega dela so naslednji:
- funkcijska opredelitev občine Idrija;
- geografska analiza stanja okolja v občini;
- predstavitev pritiskov na sestavine okolja v občini;
- opredelitev ključnih okoljskih problemov in izpostavitev okoljsko najbolj obremenjenih –
degradiranih predelov občine;
- predlogi in rešitve za trajnostno sonaravno usmerjen razvoj ob upoštevanju okoljskih in tudi
prostorskih zmogljivosti.
Končni izdelek je karta občine, razdeljena na območja, kjer so predvideni različni ukrepi z
vidika stanja okoljevarstvenih sestavin in razvoja v prihodnosti. Podani so cilji in ukrepi
prihodnjega razvoja v občini. Težili bomo k temu, da bi se zmanjšali pritiski na današnjih že
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degradiranih območjih, da bi se jih saniralo in z ustreznim trajnostno sonaravno naravnanim
razvojem preprečevalo nastajanje novih degradiranih območij.
Zaradi pomanjkanja meritev, nenatančnih podatkov oziroma nepopolnih ocen ter velike
razsežnosti prostora je obravnava ozemlja in problematike nepopolna.

1.2 DELOVNE HIPOTEZE
Glavna delovna hipoteza je, da naj bi se zmanjšala oz. sanirala degradirana območja v občini
in z ustreznimi ukrepi ter s premišljeno načrtovanim trajnostno sonaravnim razvojem
preprečevalo, da bi nastajala nova.
Na osnovno delovno hipotezo se nanašajo naslednje hipoteze:
- občina Idrija naj bi bila z okoljevarstvenega vidika specifičen primer v Sloveniji, saj so
današnji okoljski problemi posledica dejavnosti petstoletnega rudarjenja z živim srebrom.
Vplivi rudarjenja naj bi bili še danes prisotni, saj naj bi se v sestavinah okolja pojavljale
povišane koncentracije živega srebra;
- z ozirom na prostorsko razporeditev pritiskov, naj bi bilo največ pritiskov na okoljske
sestavine prisotnih v dolini reke Idrijce, predvsem na območju mesta Idrija, zato je v tem
prostoru pričakovati največ degradiranih območij;
- v hribovitem predelu občine naj bi bilo manj pritiskov na okoljske sestavine, obenem naj bi
bile večje samočistilne sposobnosti, kar nakazuje na nižjo stopnjo onesnaženosti;
- najbolj obremenjena sestavina okolja naj bi bila vodna telesa;
- občina naj bi bila gospodarsko zelo razvita z monostrukturno usmerjenostjo v industrijsko
panogo;
- najpomembnejša naravna vira v občini naj bi bila pitna voda in obsežni gozdni sestoji z
bogatimi habitati.
Naj omenimo, da je za občino značilna dvojnost. Na eni strani je dolina reke Idrijce z naselji
Idrija in Spodnja Idrija z zgostitvijo poselitve in dejavnosti ter nižjimi samočistilnimi
sposobnostmi okoljskih sestavin. Na drugi strani pa je hribovit, pretežno gozdnat preostali del
občine z višjimi samočistilnimi sposobnostmi ter redko poselitvijo in manjšo prisotnostjo
dejavnosti.

1.3. METODOLOGIJA DELA
Izdelava diplomskega dela je temeljila na skupku delovnih faz, ki so obsegale zbiranje
gradiva, obdelavo pridobljenih podatkov, izsledke in sinteze podatkov ter predloge rešitev. Pri
raziskavi so bile uporabljene tako induktivne kot deduktivne metode, analiza in sinteza.
Zbiranje gradiva je obsegalo pregled in proučevanje obstoječe literature o obravnavanem
območju, razgovore s strokovnjaki in pridobivanje podatkov.
Podatke, ki sem jih uporabila v nalogi, sem pridobila na podjetju Rudnik živega srebra v
zapiranju, na javnem podjetju Komunala Idrija in na Občini Idrija, v največjih gospodarskih
podjetjih v občini, na Kmetijsko svetovalni službi. Statistične podatke sem pridobila na
internetni strani Statističnega urada republike Slovenije (Popis 2002, Popis kmetijskih
gospodarstev 2001). Za prikaz stanja nekaterih okoljskih sestavin je bilo podatkov izredno
8
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malo, v veliko primerih pa so bili tudi nekoliko zastareli. Pridobljene podatke sem statistično
obdelala in njihovo stanje prikazala z izrisi grafov in kartografskimi prikazi.
Za potrebe izdelave diplomskega dela je bilo opravljenega tudi nekaj terenskega dela.
1.3.1 Integralni geografski model
Metodologija dela je izhajala iz integralnega modela za proučevanje okoljske problematike in
okoljskih virov Evropske okoljske agencije, imenovanega DPSIR (driving forces–pressures–
states–impacts–responses). Model DPSIR se osredotoča na proučevanje medsebojnih zvez
vzrokov in posledic okoljskih problemov in razvrednotenih, degradiranih območij.
Osredotočen je na kazalce petih skupin: gonilne sile, pritiski, stanje, vplivi in odzivi. Model
izhaja iz analize stanja okolja, negativnih pritiskov na zmanjšano kakovost bivalnega okolja,
predstavitve temeljnih gonilnih sil okoljskih pritiskov, pokrajinske obremenjenosti in
občutljivosti ter končno predlogov za sonaravni razvoj (Plut 2006, str. 11, po Guiding
Principle for …1999 in Europes Environment, 1995).
Slika 1: Shema poenostavljenega modela DPSIR

Vir: Plut, 2004
Izdelava: Benčina T.

S podatki v zvezi s stanjem sestavine okolja poskušamo ugotoviti, kakšna je stopnja
onesnaženosti in degradacije sestavine. Ugotavlja se stanje in spremembe v večletnem
obdobju, med letom ali v dnevu. Na kakovost in stanje sestavin okolja vplivajo človekove
dejavnosti, ki izvajajo določene pritiske, kot so poraba naravnih virov (surovin in energije),
raba zemljišč in emisije. Sprememba stanja okoljskih sestavin vpliva na kakovost bivalnega
okolja človeka in na ekosisteme. Družba se na spremembe ponavadi odziva. Odziv je lahko
kurativni (vpliva na samo stanje sestavine okolja – v ospredju je sanacija in odprava ključnih
okoljskih problemov) ali preventivni (vpliva na nadaljnje pritiske na sestavine okolja –
samočistilnim sposobnostim in stanju okolja prilagojeno načrtovanja razvoja in izvajanje
dejavnosti). Odzivi družbe morajo biti v prvi vrsti namenjeni izboljšanju stanja v okolju in
vplivati oz. preprečevati nadaljnje negativne pritiske na okolje (Plut, 2004).
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Osnovni metodološki model DPSIR je bil prenesen in za potrebe izdelave diplomskega dela
prirejen v integralni model raziskovanja okolja in sestavin okolja ter pritiskov na okolje z
razvojnega vidika občine. V prirejenem modelu za občino Idrija je bil dodan še sklop
geografska analiza območja, ki ga izvirni model DPSIR ne predvideva oziroma ne vključuje.
Ostali sklopi, ki so bili vključeni v prirejeni model (stanje, pritiski in odgovori) pa izhajajo iz
izvirnega modela DPSIR.
Slika 2: Shematski prikaz prirejenega modela DPSIR za občino Idrija

Izdelava: Benčina T.

V diplomskem delu so bili v okviru prirejenega modela DPSIR za občino Idrija obravnavani
naslednji sklopi:
- geografska analiza občine;
- stanje okolja: trendi in analiza stanja posameznih sestavin okolja in omemba vplivov, ki
vplivajo na onesnaževanje sestavin okolja;
- pritiski na okolje (obremenjevanje) in predstavitev ključnih gonilnih sil pritiskov na okolje;
- odgovori: razdelitev na izvajajoče in predlagane odgovore. V okviru tega so podani predlogi
za rešitve in nadaljnji razvoj, ki naj bo usmerjen po konceptu trajnostno sonaravnega razvoja.
Naš končni izdelek je karta občine, razdeljena na območja, kjer so predvideni različni ukrepi z
vidika sedanjega stanja okoljevarstvenih sestavin in razvoja v prihodnosti. Podani so ukrepi za
uspešen prihodnji razvoj, ki naj bi se uresničeval v okvirih zmogljivosti okolja.
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1.3.2 Metodološka osnova analize degradacije okolja
V prvem delu naloge je bila na podlagi razpoložljivih podatkov narejena okoljska analiza
onesnaženosti oziroma degradacije sestavin okolja. Analiza je bila narejena na osnovi
poenostavljenega integralnega geografskega modela za proučevanje okoljskih problemov.
Za sintezno oceno pomena negativnega vpliva razvoja na okoljevarstvene sestavine je bila
uporabljena spodaj predstavljena metodološka zasnova.
Preglednica 1: Matrična zasnova ocene pomena negativnega vpliva razvoja občine Idrija (Plut,
2006)
POLJE ZA VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA VPLIVA

A) Stopnja raziskanosti

B) Stanje sestavine okolja

C) Trend stanja sestavine
okolja

D) Stanje prostorske
razširjenosti

E) Trend prostorske
razširjenosti

F) intenzivnost posledic –
vplivi onesnaženosti na:
a) bivalno okolje
b) naravne vire
c) naravo, pokrajino
d) samočistilne zmogljivosti
G) Pritiski na okolje

H) Viri (gonilne sile)
degradacije, pritiskov na okolje

RAZREDI ZA VREDNOTENJE NEGATIVNEGA VPLIVA

OZNAKA
NEGATIVNEGA
VPLIVA

1. ni raziskan
2. enkratne ali občasne, nekontinuirane raziskave
3. občasne sistematične raziskave
4. stalne raziskave na posamezni lokaciji
5. stalne raziskave na več lokacijah
1. zanemarljiva degradacija
2. majhna degradacija
3. zmerna degradacija
4. velika degradacija
5. zelo velika degradacija
1. izredno izboljševanje
2. izboljševanje
3. praktično nespremenjeno stanje
4. poslabšanje stanja
5. bistveno poslabšanje stanja
1. manjše območje (nekaj ha), krajši ožji pas (pod 50 m širine)
2. večje območje (10–100 ha)
3. manjše število manjših območij, več ožjih pasov (pod 50 m)
ali daljši (nad 1 km) in širši pas (nad 50 m)
4. veliko območje (nekaj km2), več manjših območij, več daljših
ožjih pasov
5. zelo veliko območje (nad 10 km2), več širokih pasov
1. izredno zmanjšanje
2. zmanjšanje
3. nespremenjen
4. povečanje
5. bistveno povečanje
1. izredno majhna
2. majhna
3. zmerna
4. velika
5. zelo velika

A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
C3
C4
C5
D1
D2
D3
D4
D5

1. snovni in energetski tokovi
2. emisije v ozračje
3. emisije hrupa
4. odpadne vode
5. spremembe v rabi prostora
1. poselitev
2. industrija (proizvodna dejavnost)
3. energetika
4. promet
5. trgovine in storitve
6. kmetijstvo
7. rekreacija s turizmom
8. odlagališče odpadkov
9. regionalni (zunanji) viri

G1
G2
G3
G4
G5
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9

E1
E2
E3
E4
E5
Fa 1-5
Fb 1-5
Fc 1-5
Fd 1-5
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1.4 TERMINOLOGIJA
Naj najprej izpostavim večkrat uporabljeni pojem trajnostno sonaravni razvoj. Izraz izhaja iz
prevoda angleških pojmov »sustainability« in »sustainable development«. Pojma sta v bistvu
zasnovana na bolj ali manj uravnoteženem, dinamičnem razmerju med materialnim
napredkom družbe in varovanjem okolja.
Pojem »sustainability« se v stroki različno prevaja, zlasti kot sonaravni, vzdržen,
uravnoteženi, usklajen, trajnosten, trajen, trajnostno sonaravni itd. (Plut, 2002 b).
Plut (2002 a) je mnenja, da je pojem »sustainability« potrebno pojmovati dvoplastno: kot
načelo trajnosti oz. trajnostnosti, ki ga lahko udejanjamo s sonaravno zasnovano dejavnostjo.
Z uporabo besede trajnostnost želimo zajeti na eni strani težnjo ohranjanja okoljskega kapitala
in na drugi strani dolgoročno (trajno) zasnovanega delovanja gospodarstva in celotne družbe.
Z besedo sonaravnost podčrtujemo način za ohranjanje okoljskega kapitala, torej okolju
dolgoročno prilagojeno delovanje družbe. Trajnostnost je dejansko širši in večpomenski
pojem od pojma sonaravnost. Trajnostnost namreč zajema ekonomski, družbeni in okoljski
pomen, medtem ko se pojem sonaravnosti veže na udejanjanje načel varstva okolja in narave,
torej le na okoljsko trajnostnost (Plut, 2002 a, str.75).
Tudi pri izrazu »sustainable develoment« (SD) prihaja do različnih prevodov in definicij. Plut
meni, da je v najširšem prevladujočem pomenu udejanjanja koncepta SD umestno uporabljati
pojem trajnostno sonaravni razvoj (TSR) oziroma napredek. S tem izrazom se upošteva
izboljšanje materialne, socialne in okoljske kakovosti življenja vseh prebivalcev v okviru
nosilnosti okolja (Plut, 2002 a, str. 80).
Dr. Avguštin Lah v svojem priročniku takole definira pojem sonaravni trajnostni razvoj:
»Uravnotežen sonaravni razvoj z ustreznimi proizvodnimi in storitvenimi dejavnostmi, ki
hkrati omogočajo ohranitev ekosistemsko stabilne in biotično raznovrstne narave, izboljšanje
človekovega okolja, krepitev ljudskih in materialnih ustvarjalnih zmogljivosti ter zagotovitev
primerne blaginje prebivalstva in skupnosti, kar vse naj bo materialna in kulturna dediščina
tudi za zanamce« (Lah, 2002, str. 176).
1.4.1 Trajnostno sonaravni razvoj
Zasnova trajnostnega sonaravnega razvoja je tudi za obravnavano območje občine pomemben
razvojni koncept. Občina mora pri nadaljnjem usmerjanju razvoja upoštevati vse postopke, da
izpelje trajnostno sonaravno vizijo.
Temeljne sestavine trajnostno sonaravnega razvoja so (Plut, 1998, str. 239–240):
- kakovosten gospodarski razvoj;
- upoštevanje okoljskih stroškov proizvodnje in potrošnje pri določanju cene proizvodov in
storitev;
- minimizacija rabe zalog (neobnovljivih) naravnih virov;
- raba obnovljivih naravnih virov v okviru njihovih regeneracijskih sposobnosti – trajnost
donosov;
- ohranjanje naravne rodovitnosti prsti – integralno in biološko kmetovanje, zmanjšanje
onesnaženja prsti;
- zmanjšanje oziroma ohranjanje polucijskih obremenitev (emisij) pod asimilacijskimi
sposobnostmi ekosistemov;
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- preprečevanje okoljskih pritiskov namesto zmanjševanja okoljskih posledic in načelo
najmanjšega možnega okoljskega tveganja – preventiva pred kurativo.
Koncept TSR je torej usmerjen večplastno: v okoljsko (ekološko), ekonomsko (gospodarsko),
socialno trajen napredek vseh prebivalcev v okviru zmogljivosti oziroma omejitev okolja v
širšem pomenu besede. Razen varstva bivalnega okolja vključuje še varstvo naravnih virov in
varstvo narave (Plut, 2002 a, str. 80).
Zgoraj predstavljena metodologija TSR je bila v diplomskem delu upoštevana v zaključku pri
predlaganih okoljskih ukrepih.
Predlagani ukrepi se navezujejo na zagotavljanje uravnoteženega trajnostno sonaravnega
razvoja, ki prinaša koristi okolju, gospodarstvu in ugodni socialni sferi.
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2 GEOGRAFSKA ANALIZA OBČINE
Občina Idrija je nastala leta 1994, ko se je bivša občina Idrija razdelila na dve novi občini –
občino Cerkno in občino Idrija. S sedanjo površino 294 km2 sodi med večje slovenske občine
in predstavlja 1,4 % slovenskega ozemlja. Po podatkih centralnega registra prebivalstva je leta
2005 imela 11846 prebivalcev (Občina Idrija, 2006 b).
Občina se nahaja v zahodnem delu Slovenije in meji na šest občin: Cerkno na severu, Škofjo
Loko in Logatec na vzhodu, Ajdovščino na jugu ter na Novo Gorico in Tolmin na zahodu.
Spada v goriško statistično regijo in je razdeljena na deset krajevnih skupnosti s 37 naselji.
Po večini naravnogeografskih regionalizacijah območje občine obsega Idrijsko-Cerkljansko
hribovje na severnem delu. Južni del občine, Črnovrška planota pa spada pod visoko dinarsko
planoto Trnovski gozd.
Tudi po Gamsovi naravnogeografski regionalizaciji iz leta 1983 večji del občine spada pod
Cerkljansko–Idrijsko hribovje, vzhodni del občine pa se prišteva k Škofjeloškemu in
Polhograjskemu hribovju. Vsa omenjena hribovja so del predalpskega hribovja. Južni del
občine, ki obsega Črnovrško planoto, avtor regionalizacije uvršča v visoko dinarsko planoto
Trnovski gozd (Kladnik, 1996).

Slika 3: Lega občine Idrija v Sloveniji

Vir: Občine, 2006

Ozemlje občine se nahaja na prehodu med alpskim in dinarskim svetom. Glede na reliefne
značilnosti lahko ozemlje občine razdelimo v več geomorfoloških enot: doline, debri in grape,
pobočja, planote, vrhovi in hrbti. Površje občine se giblje v nadmorskih višinah od 300m do
1200m (Slovenija…, 1999). Zaradi pestrega reliefa se nadmorske višine, nakloni in
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ekspozicije zelo hitro spreminjajo. Izrazita reliefna razgibanost območja vpliva tudi na večjo
spremenljivost samočistilnih sposobnosti sestavin okolja.
Karta 1: Območje občine Idrija

Vir podlage: Republika Slovenija…, 1994
Izdelava: Benčina T.

Ozemlje občine obsega višjeležeči uravnan kraški svet, v katerega so večji in manjši vodotoki,
med njimi mnogi hudourniški, vrezali globoke doline in grape. Pobočja dolin so strma in
skalovita ter razčlenjena s številnimi grapami. Razen na planotah v višjih nadmorskih višinah
je uravnanega sveta malo. Čez osrednji del občine se v smeri sever–jug razteza dolina reke
Idrijce. Dolina je ob celotnem toku reke ozka, s strmimi dolinskimi pobočji. Dolina se z
aluvialnimi ravnicami razširi le ob sotočju Nikave in Idrijce, kjer leži mesto Idrija, ob sotočju
Belce in Idrijce v Idrijski Beli in ob sotočju Kanomljice in Idrijce, kjer se nahaja naselje
Spodnja Idrija (Slovenija…1998; Kovač, 2006).
Vzhodno od doline Idrijce se relief v pasu 300–800 metrov dvigne na območje idrijskožirovskega ozemlja, na zakraselo Rovtarsko hribovje, ki je ostanek nekdanjega ravnika in
rečnih teras, ki ga je vodna erozija preoblikovala v današnjo podobo planotastega sveta.
Planote se nahajajo med 600 in 850 m nadmorske višine in so poimenovane po večjih naseljih:
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Ledinska planota, Vrsniška planota, Dolska planota in Zavraška planota. Na planotah je razvit
osameli kras, s plitvim podzemeljskim pretakanjem in redkimi kraškimi pojavi. Na obrobju
planot so proti dolini reke Idrijce globoko vrezane doline in stranske grape. Ob robovih planot
se dvigajo nekateri neizraziti vrhovi. Najvišje sega Sivka (1008 m), sledijo ji Gradišče,
Trepalova Sivka; proti jugu pa nekaj nižji vrhovi: Marutnik (892m) Cajni vrh, Golice, Jelenji
vrh, Zagodov vrh in drugi (Slovenija…, 1998; Kovač, 2006).
V severnem delu občine se zahodno od doline reke Idrijca nahaja območje z nadmorskimi
višinami od 600 do 1100 metrov. To je ostanek nekdanjega prostranega ravnika, v katerega so
se močno zarezali površinski vodotoki in ga preoblikovali v hribovit svet s številnimi
vmesnimi grapami in strmimi pobočji (Kovač, 2006).
Manj preoblikovani ostanki nekdanjega ravnika so v južnem delu občine, zahodno od doline
Idrijce, do 1100 metrov visoko površje: Vojskarska planota, planotast svet okoli Krnic in
Šebrelj ter terase v Čekovniku. Tudi tu je razvit osameli kras. Značilen je sorazmerno blago
razgiban relief, kar omogoča malo boljše pogoje za poselitev v manjših naseljih. Vrhovi na
planotah so precej neizraziti. V smeri severozahod-jugovzhod deli planotast svet dolina
Kanomljice s številnimi manjšimi pritoki. Dolina Kanomljice je z vseh strani obdana s
strmimi pobočji, ki so razrezana z vmesnimi grapami. Na jugu so zgoraj omenjene planote
omejene z globoko vrezano dolino reke Idrijce in potoka Belca (Kovač, 2006).
Južni del občine je strmo dvignjen nad dolino Idrijce in obsega od 650 do 750 metrov visok
kotanjasti svet Črnovrške planote s črnovrškim in zadloškim kraškim poljem. Dno polj
prekriva naplavina potočkov, ki so večino leta suhi. Za območje Črnovrške planote je značilen
globoki kras, s specifičnim vodnim režimom, tipično morfologijo in razgibanimi sistemi
podzemnih vodnih povezav. Južni del črnovrške planote obdajajo strma pobočja, ki se
dvignejo na 900 do 1200 metrov visok deloma uravnan svet hribovskih leg (Slovenija…1998;
Kovač, 2006).

Fotografija 1: Značilna reliefna oblikovanost površja občine

Fotografija: Benčina T.

Občina leži v območju z zmernokontinentalnim podnebjem zahodne in južne Slovenije s
submediteranskim padavinskim režimom (maksimum padavin pade oktobra oz. novembra).
Količina padavin je opredeljena z lego v zahodni Sloveniji in bližino visokih dinarskih
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pregrad Trnovskega gozda in Hrušice. Letno povprečje padavin znaša nad 2000 mm, z
maksimumom jeseni in sekundarnim maksimumom pozno pomladi (Novak, 2004, str. 18).
Visoke letne količine padavin prispevajo k večjim samočistilnim sposobnostim voda.
Povprečne letne temperature se spreminjajo v odvisnosti z nadmorsko višino. Povprečna letna
temperatura v Idriji zanaša nekaj nad 9ºC, v Vojskem pa pade na 6,2ºC. Na Vojskem znaša
poprečna januarska temperatura -2,9ºC, povprečna julijska temperatura pa je 15,2ºC
(Slovenija…, 1998).

350

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4

300

mm

250
200
150
100
50
0
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

C

Graf 1: Klimogram za merilno postajo Vojsko za obdobje 1961–1990

D

mesec
padavine

temperature

Vir: Klimatogeografija Slovenije…, 1995

2.1 IDRIJA IN RUDNIK SKOZI ZGODOVINO
2.1.1 Nastanek idrijskega rudišča
K nastanku rudišča na območju Idrije in posledično k današnjemu stanju v kakovosti okolja je
botrovalo pestro geološko dogajanje v preteklih geoloških obdobjih.
Najstarejše kamnine v idrijskem rudišču so nastale v karbonu. Karbonske kamnine
predstavljajo temno, sivi do črni skrilavi glinavci in meljevci z vložki sivega sljudnatega
kremenovega peščenjaka in konglomerata. Litološki značaj teh kamnin kaže, da so nastajale
na šelfu, v katerega so iz obrobnih kopnih predelov različno močni vodni tokovi prinašali
glino in melj, občasno pa tudi pesek in prod. Po domnevah geologov se je sedimentacija iz
karbona nadaljevala vse do spodnjega perma, ko je prišlo do dviganja šelfnega dna nad
morsko gladino, kar je prekinilo sedimentacijo ter povzročilo erozijo permskih in del
karbonskih kamnin (Čar, 1993).
Na erozijsko diskordanco se je na območju rudišča odložilo od 10 do 40 m sivih, v okolici
Idrije tudi rdečih kremenovih peščenjakov in konglomeratov, ki jih prištevamo k
srednjepermskim, groedenskim plastem. Peščenjaki so se odlagali v rečnem ali jezerskem
okolju. Veter in voda sta prinašala material iz predelov, ki so podobni današnjim puščavam.
Nad groedenskimi klastiti ležijo 50 do 70 metrov debele plasti temnosivega ali črnega
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dolomita z vmesnimi vložki laporovca. Dolomit je nastajal v močno slanih lagunah vročega
subtropskega podnebja (Orešnik, 2005).
Permske kamnine prehajajo brez prekinitve v spodnje triasne kamnine. Le-te predstavljajo sivi
in rumenkasto sivi tankoplastnati dolomiti ter kremenovi in dolomitni peščenjaki, ki jim sledi
serija zelenskasto sivih in rdečkastih meljevcev in laporovcev z lečami oolitnega apnenca. Te
plasti imajo številne sedimentacijske teksture. Sedimentacija je potekala v bolj ali manj
zaprtem plitvovodnem morskem šelfu. V procesu sedimentacije v šelfnem okolju so v
zgornjem skitu (stopnja triasa) nastajali sivi zrnati neplastnati dolomiti in kasneje temno sivi
plastnati laporasti apnenci in laporovci (Orešnik, 2005).
Različne debeline in razvoj zgornje skitskih plasti v različnih delih rudišča in v okolici Idrije
nakazujejo na razgibano morfologijo plitvovodnega šelfnega dna, na katerem je potekala
sedimentacija. Raziskave so pokazale, da naj bi bil vzrok za oblikovanje morskega dna
postopno prodiranje magme v zemeljsko skorjo v obliki lečastega magmatskega telesa, ki ga
imenujemo lakolit. Vtiskavanje magme naj bi povzročilo kupolasto dviganje zemeljske skorje
na dolžini okoli 20 km in širini od 5 do 10 km. Zaradi tega so na temenu antiklinale nastale
natezne napetosti, ki so bile povod za spuščanje nekaterih delov plitvovodnega šelfnega dna.
Na predelih med spuščenimi in relativno dvignjenimi območji so nastali strmi vmesni prevojni
prehodi. Pri nadaljnjem dviganju so na tem mestu nastale razpoke, ki so se postopno
oblikovale v prelome. Prelomi so segali globoko v zemeljsko skorjo. Opisana dogajanja
predstavljajo začetek pomembne idrijske tektonske faze, ki je močno spremenila slovensko
ozemlje v srednjem triasu in v enem izmed zadnjih obdobij povzročila tudi nastanek idrijskega
rudišča (Čar, 1993).
Ključno obdobje idrijske tektonske faze se je začelo v srednjem aniziju. Nadaljevalo se je
kosanje plitvomorskega dna. Nastali so številni globokomorski prelomi, ki so potekali s smeri
sever–jug in vzhod–zahod. Splošno dviganje idrijskega ozemlja je toliko napredovalo, da so
se nekateri bloki morskega dna, ki so bili omejeni s prelomi, dvignili nad morsko gladino.
Nastala sta dva otočna niza v smeri zahod–vzhod. Formirati se je začel idrijski srednjetriasni
tektonski sitem, ki je bil na južni strani omejen z južnim sedimentacijskim bazenom in na
severni strani s severnim sedimentacijskim bazenom. Med obema bazenoma so ležali južni
prag, tektonski jarek ter severni prag. Vse tri naštete srednje triasne enote so ohranjene tudi v
današnji zgradbi idrijskega rudišča. Na južnem in severnem pragu, ki sta predstavljala del
južnega in severnega otočnega niza, je prišlo do okopnitve in intenzivne erozije, ki je
odstranila okoli 750 m kamnin. Nastale so debele plasti konglomeratov in peščenjakov, ki
danes izdanjajo na območju Gor in Dol, tja do Rovt. Prodniki v konglomeratih so iz kamnin,
ki so bile erodirane s severnega in južnega praga idrijskega tektonskega sistema. Ob koncu
prvega erozijskega obdobja so na površju severnega in južnega praga ležali karbonski skrilavi
glinavci, v tektonskem jarku pa različne kamnine iz triasa (Čar, 1993).
V naslednjih obdobjih je zaradi zapletenih tektonskih dogajanj območje idrijskega rudišča
zalilo plitvo morje, kjer je nastajal svetlo siv dolomit. V dolomitu so se ohranile številne
sedimentacijske teksture, ki so značilne za plimsko in nadplimsko območje. Na severnem
pragu se je dolomit odlagal neposredno na karbonske plasti, medtem ko se je v tektonskem
jarku odlagal na erodirano skitsko podlago.
Ponovno intenzivnejše delovanje tektonike je povzročilo hitro pogrezanje nekaterih blokov in
relativno dvigovanje ostalih, ki so ponovno prišli nad morsko gladino. Tektoniko je spremljala
tudi prva faza vulkanskega delovanja (Čar, 1993).
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Nastopilo je mirnejše, krajše obdobje, v katerem je bila zveza z morskim okoljem prekinjena.
Na območju rudišča je nastala manjša kopenska kotlina, ki jo je pokrilo z rastlinjem bogato
močvirje. Ob prelomih so dotekale hidrotermalne raztopine, ki so bile obogatene z živim
srebrom in žveplom. Nastali so prvi sedimenti cinabaritne rude.
Sledilo je zelo intenzivno delovanje tektonike, ki je odločilno vplivalo na nastanek idrijskega
rudišča. Nastajali so novi prelomi, ob katerih je prišlo do pogrezanja in relativnega dviganja
blokov. V ozkih tektonskih območjih so nastajali debeloklastični sedimenti. Po zasutju
globljih delov je na območju tektonskega jarka nastalo plitvo sladkovodno jezero, kjer so se
usedali dolomiti in zaglinjeni apnenčevi peščenjaki in laporasti apnenci. Zaradi zasipavanja se
je jezero postopno poplitvilo in iz blatnega dna je začelo rasti bujno rastje. Nastalo je
močvirje, v katerem so se sedimentirale t.i. skonca plasti. Usedali so se črni bituminozni
glinavci, meljevci in peščenjaki z vložki konglomerata in lečami antracina.
V času nastajanja plasti so iz globin začele pritekati hidrotermalne raztopine. Nekateri geologi
so mnenja, da se je živo srebro prenašalo kot pregreta para (nad 500 °C). Pregrete pare
oziroma termalne vode so se ob prelomih in številnih razpokah pretakale skozi starejše plasti.
Mineral cinabarit (HgS) je nadomestil del kamnin. Nastala so epigenetska telesa v karbonskih,
permskih, skitskih, anizijskih in starejših kamninah. Najbogatejši del hidrotermalnih raztopin
se je izlival neposredno v močvirje (singenetsko orudenje) (Orešnik, 2005).
Bituminozne plasti skonca so zaradi redukcijsko-oksidacijskih pogojev vezale tudi uran
(0,2%), zato je zanje značilna radioaktivnost, ki znaša od 50 do 320 µR/h; od 5 do 10-krat več
kot druge idrijske plasti. V rudniku so na 10. obzorju skonca plasti našli celo uranovo smolo
(Orešnik, 2005).
Močvirska sedimentacija in hidrotermalna dejavnost sta bili prekinjeni s povečano vulkansko
aktivnostjo. Skonca plasti so prekrile plasti tufa. S tem dogodkom se je zaključil razvoj
idrijskega srednjetriasnega tektonskega jarka. Tektonski jarek in severni prag v tem času že
lahko imenujemo idrijsko rudišče (Čar, 1993).

2.1.2 Zgodovina rudarjenja
Živo srebro je bilo v Idriji odkrito povsem po naključju. Legenda po ustnem izročilu pravi, da
je sodar, ki je dal čez noč v potoček namakati leseno posodo, zjutraj opazil na dnu škafa svetlo
sivo, svetlikajočo se snov. Sprva ni razumel, kaj bi to bilo. Odkritje je nesel k zlatarju v Škofjo
Loko, ki mu je povedal, da je našel dragoceno snov – živo srebro. Kmet sprva ni hotel izdati
kraja, kjer je živo srebro našel. Kmalu pa se je novica razširila in mnogo prišlekov je prišlo
iskat to samorodno rudo, ki je v obliki kapljic pronicala na površje. Ko je pošla, je bilo
potrebno zakopati globlje v zemljo (Mohorič, 1960). Tako se je začela 500-letna zgodovina
rudarjenja na območju Idrije. Leto odkritja ni povsem znano, viri navajajo več letnic: 1497 in
1494; največkrat pa se za leto odkritja omenja letnico 1490.
Prvih dvajset let po odkritju so kovino pridobivali z izpiranjem karbonskega skrilavca, ki je
vseboval samorodno živo srebro, vendar je bilo to kmalu izčrpano. Za pravi začetek rudarjenja
velja leto 1508, ko so v globini okoli 40 metrov odkrili bogato cinabaritno rudo, iz katere so
živo srebro pridobivali z žganjem. Do sredine 17. stoletja so jo žgali po okoliških vzpetinah v
glinastih vrčih v nekakšnih kopah, podobno kot oglje. Pri tem načinu žganja je bila velika
poraba lesa in vode, ki so jo porabljali za hlajenje. Velike so bile tudi izgube živega srebra.
Kljub temu je rudnik imel dobiček, saj je bila ruda zelo bogata. Sredi 17. stoletja so v predelu
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mesta, imenovanem Prejnuta, zgradili topilnico; konec 19. stoletja pa na desnem bregu Idrijce
na Brusovšu. Vse kondenzacijske komore so povezali v skupen kanalski sistem z dimovodom
v dimnik na vrh 160 m visokega hriba. V 17. stoletju je rudnik z uporabo tehnološko
dovršenih naprav prekašal večino takratnih evropskih rudnikov. Velike izvozne in dvigovalne
naprave (imenovane »kamšti«) so občudovali mnogi tehniški strokovnjaki. Cinabaritno rudo
so kopali v vedno večjih globinah, sredi 16. stoletja so bili že v globini 170 m. Za potrebe
rudnika – opažanje rudniških rovov, tesarska izdelava jaškov, žganje rude – so potrebovali
ogromne količine lesa, ki so ga sprva pridobivali iz okoliških gozdov. Ko so bili le-ti izčrpani,
so začeli z izkoriščanjem bolj oddaljenih gozdov, od koder so les splavljali v dolino po Idrijci
in njenih pritokih. Vodo v vodotokih so regulirali s pomočjo velikih vodnih pregrad,
imenovanih klavže (Kušar, 2005).
Skozi leta delovanja je rudnik doživljal obdobja vzponov in padcev. Konec 17. stoletja je
rudnik zašel v krizo. Iz nje se je izvlekel s pomočjo posojil ter velikih tehnoloških in tehničnih
posodobitev. Tako je bil rudnik konec 18. stoletja eno najbolj donosnih podjetij v Evropi. V
začetku 19. stoletja je rudnik spet zapadel v krizo, predvsem zaradi vpadov drugih oblastnikov
in izčrpanih zalog na znanih delih rudišča. V dvajsetih letih si je z odkritjem novih zalog zopet
opomogel. Delež živega srebra v rudi se je postopoma zmanjševal, na kar so prilagajali tudi
predelovalne postopke. Proizvodnja se je gibala med 360 in 542 ton letno, vrh pa je z 820
tonami dosegla med 1. svetovno vojno. Po vojni je bil rudnik italijanski in proizvodnja v njem
je tehnično in tehnološko močno nazadovala. V petdesetih letih so rudnik začeli ponovno
posodabljati. Vzpon je zopet doživel v sedemdesetih letih. Po tem obdobju se je začelo
postopno zmanjševanje proizvodnje. Temu je botrovalo več vzrokov: revnejša ruda, dražja
proizvodnja, napredek znanja o ekologiji, težkih kovinah in njihovem negativnem vplivu na
okolje, manjše povpraševanje po živem srebru, padec cene na petino prvotne (Kušar, 2005).
Rudnik so leta 1977 celo začasno zaprli. Zaradi nizkih cen živega srebra na svetovnem trgu,
izčrpanosti rudnika ter okoljevarstvenih razlogov so leta 1988 sprejeli dolgoročni program
zapiranja rudnika. V 500-letnem delovanju je rudnik prispeval 13 % vsega pridobljenega
živega srebra na svetu. Trenutno se zapiralna dela počasi bližajo koncu. S tem se bo končalo
obdobje, ki je pustilo močan vpliv na podobo in stanje (tudi okoljevarstveno) današnjega
mesta in njegovo širšo okolico ter na tukajšnje prebivalce. Rudnik se zaveda tako ekoloških
kot tudi zdravstvenih posledic petstoletnega rudarjenja, zato je pripravil program sanacije, ki
predvideva merjenje radona in sanacijo objektov iz žgalniških ostankov, sistematične preglede
bivših rudarjev in nadaljevanje raziskav vpliva rudarjenja na prebivalce mesta Idrija in
okolice. (Kušar, 2005)
Večino žgalniških ostankov so vse do leta 1977 vsipali neposredno v reko Idrijca. Zaradi
neutrjenih brežin deponije žgalniških ostankov (halde) se še danes ob večjih nalivih material
spira v reko. Po drugi svetovni vojni so stare halde ponovno žgali, žgalniške ostanke pa
uporabljali za zasipavanje različnih predelov v mestu, za gradbene tampone in posipavanje
makadamskih poti (Knap, 2004).
Zaradi naravno povečane vsebnosti živega srebra v sestavi tal, rudarjenja, žganja rude in
uporabe žgalniških ostankov je širša okolica Idrije onesnažena z živim srebrom.
Raziskave kroženja živega srebra v okolju so se na obravnavanem območju začele sredi 70. let
prejšnjega stoletja (Knap, 2004).
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2.1.3. Živo srebro v okolju
Živo srebro se v rudniku nahaja v dveh oblikah. Redkejše je t.i. samorodno živo srebro, ki
polzi iz plasti kamnin. Druga oblika pa je cinabaritna ruda, ki šele pri dolgotrajnem žganju pri
visoki temperaturi izda živo srebro.
Živo srebro (Hg – znak v periodnem sistemu) je srebrno-bela kovina z veliko gostoto, ki v
naravi nastopa v številnih fizikalnih in kemijskih oblikah z mnogimi lastnostmi. Najdemo ga
lahko v klasični, kovinski obliki ali v obliki ionov in spojin, ki so lahko organske ali
anorganske. Živo srebro je edina kovina, ki je pri sobni temperaturi v tekočem agregatnem
stanju. Nastopa v treh oksidacijskih stanjih. Elementarno živo srebro (Hg0) ima visok parni
tlak, je izredno hlapno, ima relativno majhno topnost v vodi in je najpogostejša oblika Hg v
atmosferi. Enovalentna oblika (Hg22+ ali Hg(I)) je v naravi redko prisotna. Najpogostejša je
dvovalentna oblika (Hg2+ ali Hg(II)), ki se nahaja v litosferi, predvsem kot mineral cinabarit
(živosrebrov sulfat). Hg (II) je topen v vodi; topnost sicer ni velika, vendar zaradi strupenosti
ni zanemarljiva. Živo srebro nastopa tudi v organskih oblikah. To so tiste, v katerih je Hg
vezan z najmanj enim ogljikovim atomom. Pomembnejši organski obliki sta metilno živo
srebro (CH3Hg+) in dimetilno živo srebro. Obe obliki sta hlapni, toksični in imata visoko
sposobnost bioakumulacije, tj. kopičenja v živih organizmih v višjih koncentracijah, kot jih
najdemo v samem okolju, kjer ti organizmi živijo. Metilno živo srebro je v živih organizmih
sposobno prehajati pomembne biološke pregrade, kot so placenta, kri/možgani (Gosar, Šajn,
2002).
Naravni vnos živega srebra v okolje poteka z razplinjanjem zemeljske skorje, vulkanskimi
emisijami in izparevanjem iz površinskih vod. Kot naravni vir vnosa živega srebra v okolje
lahko štejemo tudi cinabaritna območja. Živo srebro se v geološki sestavi rudišč sicer pojavlja
tudi v drugih mineralih, zelo redko pa v obliki kapljic samorodnega živega srebra (Knap,
2004).
Pridobivanje in predelava rude živega srebra ima predvsem velik lokalni vpliv. Emisije Živega
srebra prispevajo k onesnaževanju vodnih in kopenskih ekosistemov v okolici virov
onesnaženja. Tla so le začasen medij za odlaganje in kopičenje škodljivih snovi; te se namreč
izperejo v podtalnico in površinske vode, za živo srebro pa je značilna bioakumulativnost.
Organske oblike Hg- spojin so zaradi strupenosti in kopičenja v organizmih najbolj nevarne.
Najpomembnejša pretvorba v biogeokemijskem kroženju živega srebra je metilacija, kjer živo
srebro prehaja iz anorganske v organsko obliko. V prehranjevalno verigo vstopa s hitro
difuzijo in vezavo na proteine. Tako se metilno živo srebro hitro akumulira v večini vodnih
organizmov in doseže najvišje koncentracije v tkivih rib, ki nastopajo na vrhu prehranjevalne
verige (Knap, 2004).
Večina populacije je primarno izpostavljena živemu srebru iz zraka, vode in hrane. Za živali
in človeka sta prevladujoči možnosti privzema Hg iz onesnaženega okolja privzem hlapov
elementarnega živega srebra skozi dihala in vnos anorganskih spojin in metilnega živega
srebra s hrano skozi prebavila. Živo srebro se takoj po inhalaciji absorbira v kri. Ciljni organ
zastrupitve s privzemom elementarnega Hg je poleg pljuč centralni živčni sistem; najvišje
koncentracije pa so v ledvicah. Zaradi počasne razgradnje živega srebra v telesu pride razen
neposrednih strupenih učinkov na organizme tudi do sekundarnih posledic delovanja; sem
sodijo mutageni (napake na sintezi DNK in RNK), kancerogeni (povečano tveganje za
nastanek pljučnega raka pri poklicni izpostavljenosti živemu srebru) in teratogeni vplivi
(povzročene motnje v razvoju zarodka). Prav zaradi teh vplivov je pomembno in nujno, da je
vsebnost živega srebra v okolju čim nižja ter tako izpostavljenost ljudi čim manjša (Knap,
2004).
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2.1.3.1 Viri živega srebra v idrijskem okolju
Najpomembnejši viri živega srebra v okolju Idrije so: atmosferske emisije, žgalniški ostanki in
odvali rude ter izdanki rudonosnih kamnin.
V preteklosti so bile glavni vzrok obremenjevanja okolja z živim srebrom atmosferske
emisije. Samo iz dimnika topilnice je pred letom 1977, ko sta rudnik in topilnica delovala, še v
polni meri uhajalo v atmosfero okrog 20 kg Hg/dan (Gosar, Šajn, 2002). Glede na
prevladujoče lokalne vetrove so se strupeni plini razširjali predvsem po dolini reke Idrijce v
smeri sever-jug. Drugi pomembni vir atmosferskih emisij sta rudniška prezračevalna jaška. Ob
jašku Inzaghi v centru mesta so bile tudi po ukinitvi proizvodnje živega srebra izmerjene
visoke vrednosti živega srebra v zraku. Prav tako je bilo tudi pri prezračevalnem jašku v dolini
Ljubevščice.
Drugi že omenjeni vpliv onesnaževanja okolja z živim srebrom so odvali rude in žgalniških
ostankov, ki vsebujejo še precej živega srebra. Vzrok za veliko razširjenost in zapleteno
prostorsko razporeditev žgalniških ostankov v Idriji in okolici je v načinu žganja rude v
preteklosti in uporabi žgalniških ostankov v gradbene namene v povojnem obdobju. Do srede
17. stoletja so žgali rudo na bližnjih hribih Pront in Pringl ter na bolj oddaljenih lokacijah v
Čekovniku in Kanomlji. Vse do leta 1977 so žgalniške ostanke neposredno vsipavali v reko
Idrijco, ki je material ob visokih vodah odnašala po dolini Idrijce in Soče vse do Jadranskega
morja. V spodnjem toku reke so nastali obsežni rečni nanosi z visokimi vsebnostmi, ki bodo
tudi v prihodnje vir z živim srebrom obremenjenega sedimenta. Nastale so tudi nove deponije
žgalniških ostankov ob desnem bregu reke Idrijce. Po letu 1983 je bilo zaradi ekoloških zahtev
prepovedano vsipavanje ostankov v reko. Zaradi slabo utrjenih brežin se je ob večjih nalivih
material še vedno spiral v reko (Gosar, Šajn, 2002).
Raven živega srebra je na območju Idrije povečana tudi zaradi naravnih – geogenih
dejavnikov. Z živim srebrom obogatene karbonske plasti gradijo podlago mestnega središča in
izdanjajo na pobočju Kurjega vrha in spodnjega dela Pronta. No območjih, kjer izdanjajo
kamnine orudene z živimi srebrom, vsebujejo tudi tla naravno povišane koncentracije živega
srebra (Gosar, Šajn, 2001).
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3. ANALIZA STANJA KAKOVOSTI OKOLJA V OBČINI IDRIJA
3.1. ZRAK
3.1.1. Samočistilne sposobnosti
Pri stopnji onesnaženosti ozračja so pomembni tudi fizičnogeografski kazalci, ki so povezani z
značilnostmi podnebja. Na stanje onesnaženosti ozračja najbolj vplivajo prevetrenost
območja, pogostost temperaturnih inverzij, megla in reliefne značilnosti območja. Iz teh
kazalcev lahko sklepamo na samočistilne sposobnosti ozračja na proučevanem območju (Špes
et al., 2002).
Za prikaz stanja klimatskih kazalcev bomo uporabili podatke, izmerjene na meteorološki
postaji na Vojskem. Meteorološka postaja se nahaja na od 1000 m do 1170 m visoki
Vojskarski planoti, ki je del Idrijsko-Cerkljanskega hribovja. Planoto obdajajo Hleviše in
Golaki, na zahodu Čepovanska dolina, na severu in vzhodu pa je omejena z globokimi ozkimi
dolinami Trebuše, Idrijce in Kanomljice (Klimatski podatki …, 1995).
Za dolino Idrijce je, predvsem v zimskim mesecih, značilno pojavljanje inverzije, ki lahko
traja več dni. Na stanje onesnaženosti veliko vpliva prevetrenost območja, saj vetrovi redčijo
in spihajo emisije in s tem pripomorejo k zmanjšanju onesnaženosti ozračja na določenem
območju.
Graf 2: Pogostost vetra po smereh (%) – meteorološka postaja Vojsko
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Najpogosteje pihajo vzhodni (21 %), severovzhodni (bolj znan kot burja) in jugozahodni
vetrovi. Najmanj pogosti so južni, jugovzhodni in severni vetrovi. Delež calm znaša 44,9 %.
Meteorološka postaja na Vojskem ni najbolj reprezentativna za prikaz stanja glede vetrov za
celotno občino. Zaradi velike reliefne razgibanosti površja občine tudi karakteristika zračnih
cirkulacij ni enotna. Vojsko se nahaja na planoti, ki je reliefno bolj odprta, bolj prevetrena in
tu so samočistilne sposobnosti ozračja večje. Enako velja tudi za ostale planotaste in višje
ležeče predele v občini.
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V polletnem obdobju v letih 1997 in 1998 je Agencija Republike Slovenije za okolje merila
pogostost vetra po smereh na treh mestih v Idriji, ki leži v kotlini. Rezultati meritev so
prikazani na spodnjih grafih.
Graf 3: Pogostost vetra po smereh (%) – čistilna naprava
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Graf 4: Pogostost vetra po smereh (%) – bolnica
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Graf 5: Pogostost vetra po smereh (%) – gimnazija
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Zgornje tri vetrovne rože prikazujejo pogostost vetrov po smereh gibanja na treh merilnih
mestih v Idriji. Povprečna hitrost vetra je na vseh treh lokacijah znašala manj kot 1 m/s.
Govorimo lahko o šibkih lokalnih vetrovih (poimenovani tudi sapica). Delež calm je na vseh
treh mestih nizek, kar nakazuje na to, da so vetrovi stalni. Pri čistilni napravi ob reki Idrijci
prevladujejo jugo-jugovzhodni vetrovi, ki pihajo vzdolž rečne doline. Pri bolnici prevladujejo
vetrovi iz jugozahodne strani. Pogosti pa so tudi iz vzhodnih do južnih smeri. Pri gimnaziji
izrazito prevladujejo zahodni vetrovi. Kljub pogostim vetrovom v dolini so samočistilne
sposobnosti nizke zaradi reliefne zaprtosti. Glede na rezultate zgornjih meritev se glavnina
zračnih mas premika po dolini reke Idrijce (smer JV–SZ) in v smeri zahod–vzhod (zahodnik
pri gimnaziji).
Graf 6: Število dni z meglo in meglo z vidnim nebom za meteorološko postajo Vojsko
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Kot je prikazano na Grafu 6, se megla pojavlja čez celo leto, največ dni z meglo pa je v
zimskih mesecih. Število dni v letu z meglo in meglo z vidnim nebom v obdobju 1961–1990
na območju meteorološke postaje Vojsko je bilo 93. Predvidevamo lahko, da imajo kotlinski
predeli zaradi slabše prevetrenosti še več dni z meglo.
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Zaradi velike reliefne razčlenjenosti samočistilne sposobnosti ozračja niso najboljše.
Najslabše razmere glede samočistilnih sposobnosti ozračja imajo reliefno bolj zaprta dna
dolin, boljše pa so v višjem, vzpetem svetu (na planotah).

3.1.2 Stanje
V občini je bilo za kakovost ozračja opravljenih malo meritev. Vse meritve kakovosti ozračja
so bile izvedene na ožjem območju mesta Idrija, tam, kjer so pritiski največji, samočistilne
sposobnosti ozračja pa najnižje.
Od leta 1976 do leta 2002 so v središču Idrije merili koncentracije žveplovega dioksida (SO2)
in dima. K onesnaženosti z dimnimi in kislimi plini na obravnavanem območju največ
prispevajo individualna kurišča in energetske kotlarne podjetij. Oba merjena polutanta v
zadnjih letih nista kritična, saj so izmerjene koncentracije pod predpisanimi kritičnimi
vrednostmi.
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Graf 7: Povprečna letna koncentracija SO2 in dima v ozračju v Idriji v obdobju 1976–2002
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Povprečne letne koncentracije SO2 so le leta 1976 presegale predpisane mejne vrednosti (50
µg/m3), ko so namerili 70 µg SO2/m3. Po tem letu se je začel trend zniževanja letnih
koncentracij SO2, tako so leta 2002 znašale le še 4,2 µg/m3. Leta 1996 se je zgodil nenaden
porast koncentracije SO2 na vrednost 41 µg/m3. Vendar pa so se v naslednjem letu
koncentracije SO2 ponovno strmo znižale.
Sočasno so se opravljale tudi meritve za vsebnost dima v ozračju.Tudi koncentracija dima v
ozračju se je od leta 1976, ko je znašala 59 µg/m3 in presegala predpisano mejno vrednost (50
µg/m3), stalno zmanjševala. Leta 2002 je bila povprečna izmerjena vrednost za dim 13 µg/m3.
Vsakoletno zniževanje koncentracije tako žveplovega dioksida kot dima v zraku nakazuje, da
se kvaliteta zraka s tega vidika izboljšuje. Skrbeti je potrebno, da se bo ta trend zniževanja
koncentracij SO2 in dima v ozračju tudi v prihodnosti nadaljeval.
Poleg individualnih kurišč prispeva k onesnaževanju zraka tudi cestni promet. Vse gostejši
promet pomeni tudi večje obremenjevanje ozračja ob glavnih prometnicah. Pri zgorevanju
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fosilnih goriv nastajajo škodljive dušikove spojine (NOx) in povečane so emisije
toplogrednega CO2. Večje koncentracije NOx pa prispevajo tudi k onesnaženju s prizemnim
ozonom. Ozon je sekundarni proizvod NOx in se tvori ob sončnem sevanju. Najugodnejše
razmere za nastanek ozona so v toplih, sončnih in skoraj brezvetrnih poletnih dneh. Tako
onesnažen zrak imenujemo fotokemični smog. Najpogosteje se pojavlja nad močno
urbaniziranimi območji z gostim prometom.
Na hribovitih območjih občine je manj pritiskov na ozračje in samočistilne sposobnosti zraka
so večje, zato kakovost ozračja tam ni problematična. Večje obremenitve za zrak so na
območjih Idrije in Spodnje Idrije, kjer je skoncentrirana poselitev, industrija in gostejši
promet, obenem pa so samočistilne sposobnosti zraka zaradi kotlinske lege manjše. Kljub
temu da stanje glede onesnaženosti ni kritično, si je potrebno prizadevati za zmanjševanje
emisij škodljivih snovi. Rešitve bi bile v omejitvi lokalnega cestnega prometa skozi Idrijo in
Spodnjo Idrijo in v uporabi »čistejših« virov pri pridobivanju energije.
3.1.2.1 Emisije živega srebra (Hg) v zraku
Ozračje na območju mesta Idrije je zaradi nahajališča samorodnega živega srebra in
izkopavanja le-tega v preteklih stoletjih še dodatno obremenjeno z živim srebrom in radonom,
zato se tu stalno spremlja vsebnosti radona in živega srebra v ozračju.
V Idriji in njeni okolici so v preteklosti na stanje ozračja imele močan vpliv atmosferske
emisije (Gosar, Šajn, 2001). Koncentracije živega srebra v zraku so bile v preteklosti, v
obdobju obratovanja rudnika, precej višje kot danes. Meritve in raziskave v zadnjih letih
namreč potrjujejo, da se onesnaženje zraka z živim srebrom zmanjšuje glede na pretekla
desetletja. Vsebnosti živega srebra v zraku so še vedno nad koncentracijami v drugih
primerljivih krajih v Sloveniji, vendar nikjer ne presegajo zakonsko določenih mej za bivalno
okolje. Po priporočilih svetovne zdravstvene organizacije iz leta 1991 je najvišja dopustna
vrednost živega srebra v zraku za urbano okolje 1000 ng/m3 zraka (1µg Hg/m3). V Sloveniji
določa mejne dnevne povprečne vrednosti emisij živega srebra Uredba o emisiji snovi v zrak
iz sežigalnic odpadkov (Ur.l. RS73/). Uredba predpisuje mejne koncentracije 0,05mg/m3 (tj.
50µg Hg/m3) (Gnamuš, 2002, str. 167).
Pričakovati je, da se bo po prenehanju zapiralnih del v rudniku (po letu 2006) onesnaževanje
zraka z živim srebrom zaradi delovanja rudniških ventilatorjev zmanjšalo. Tudi bivša topilnica
je bila že sanirana in pričakovati je, da se bo izhlapevanje živega srebra na tem območju še
zmanjšalo.
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Preglednica 2: Povprečne letne vrednosti koncentracij živega srebra v zraku v Idriji in ožjem
območju topilnice v zadnjih 35-ih letih
Leto
1971
1972
1974
1986
1990
1991
1992
1994
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Idrija (ngHg/m3 zraka)
2000
4535
435
290
57
250
101
2158
Meritve niso bile opravljene
20
14
12
12
10
47
12

Topilnica (ngHg/m3 zraka)
20000
8500
Meritve niso bile opravljene
290
150
150
150
4078
400–3000
114
Meritve niso bile opravljene
Meritve niso bile opravljene
44
Meritve niso bile opravljene
Meritve niso bile opravljene
Meritve niso bile opravljene

Vir: Dizdarevič, 2006

V Preglednici 2 je prikazano gibanje koncentracij živega srebra v zraku na območju Idrije in
območju topilnice (največjega vira emisij živega srebra v ozračje) v zadnjih 35. letih. V
okolici topilnice so bile izmerjene izrazito povišane koncentracije živega srebra.
Koncentracije kovine so od sedemdesetih let v stalnem upadanju. Kljub temu da je v začetku
90. let rudnik delal le še v minimalnem obsegu, topilnica pa je delovala le nekaj dni na leto, so
bile koncentracije živega srebra v zraku še precej visoke (Gosar, Šajn, 2002). V tabeli so
odebeljeno prikazane prekoračene najvišje dovoljene vrednosti živega srebra v zraku. Zadnjič
prekoračene najvišje dovoljene mejne vrednosti so bile leta 1998. Meritve vsebnosti živega
srebra v ozračju zadnjih nekaj let potrjujejo pričakovano znižanje koncentracij.
Preglednica 3: Povprečne letne vrednosti koncentracij živega srebra v zraku v Idriji v obdobju
1999 – 2005 (ngHg/m2)
Leto
Merilno mesto

1999
69 + 143
26 + 22
47 + 30
12 + 6
14 + 7
13 + 1

2000
335 + 654
19 + 8
177 + 224
16 + 5
14 + 7
15 + 2

2001
19 + 244
9+6
17 + 78
13 + 9
8+4
10 + 3

2002

2003

13 + 11
10 + 6
Izpust j. Inzaghi
16 + 14
15 + 15
Izpust j. Pravica
15 + 2
12 + 4
Povpr. na izpustih
8+6
7+4
Arkova ulica
10 + 7
10 + 5
Mestni trg
9+2
8+2
Povpr. obm. Idrija
Vir: Dizdarevič, 2006 (meritve podane kot srednja vrednost +- standardni odklon)

2004
150 + 32
17 + 13
84 + 23
8+5
11 + 8
9+3

2005
12 + 9
16 + 16
14 + 13
8+4
10 + 7
9+6

Glede na rezultate iz preglednice je splošna ocena, da so povprečne letne koncentracije živega
srebra v zraku na območju Idrije v zadnjih letih v upadanju. Najvišje koncentracije živega
srebra v opazovanih letih so se pojavljale pri prezračevalnih jaških (predvsem jašek Inzaghi),
kjer se spušča zrak iz rudniških rovov. Te vrednosti so nekoliko višje od tistih, ki so bile
izmerjene v mestu. V samem mestu so na Mestnem trgu vsebnosti živega srebra ostale na
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približno isti ravni. Na Arkovi ulici so se koncentracije živega srebra v ozračju v zadnjih 7
letih zniževale.
Karta 2: Vsebnost živega srebra v ozračju leta 2003 v različnih vremenskih situacijah

Vir: Kotnik, Horvat, Dizdarevič, 2005

Na Karti 1 so prikazane nekajurne koncentracije živega srebra v ozračju na območju Idrije leta
2003 v različnih vremenskih situacijah. Najvišje koncentracije (nad 300 ng/m3) so na območju
nekdanje topilnice in še razširjajo po dolini reke Idrijce. Višje koncentracije (od 100 do 200
ng/m3) so bile izmerjene pri jamskih jaških. Na ostalih predelih mesta so koncentracije nižje in
se z oddaljevanjem od virov izpusta živega srebra znižujejo.

3.1.2.2 Živo srebro v podstrešnem prahu
Raziskovanje kakovosti (oz. kemične sestave) podstrešnega prahu je v geokemične raziskave
vpeljal geolog Šajn. Podstrešni prah predstavlja zvrst bivalnega prahu, ki se kopiči na
podstrešjih, to je v prostorih, kjer se prebivalci zelo redko gibajo in na katere vsakdanja
dejavnost ljudi nima večjega vpliva. Izvira pretežno iz zunanjih virov, kot sta usedanje
aerosolov in prašenje tal, ter podrejeno iz gospodinjskih dejavnosti. Delci bivalnega prahu se z
vdihavanjem ali zaužitjem kopičijo v človeškem organizmu. Na ta način s prahom vnašamo v
organizem tudi težke kovine (Gosar, Šajn, 2001).
Podstrešni prah kot vzorčno sredstvo predstavlja edino snov, ki je ostala ohranjena in kemično
nespremenjena skozi daljši čas. Raziskave kemične sestave podstrešnega prahu odkrivajo
povprečno stanje ozračja v preteklosti (Gosar, Šajn, 2001).
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V Idriji so podstrešni prah vzorčili leta 2000. V vzorce so zbrali prah z lesene konstrukcije
podstrešja, ki ni bila v neposrednem stiku s strešniki in tlemi. S tem so se izognili pobiranju
delcev strešnikov, ostankov lesa in gradbenih materialov. V vzorec so bili zajeti čim starejši
objekti.
Raziskani vzorci so dali naslednje rezultate. Povprečna vsebnost živega srebra v podstrešnem
prahu je znašala 43,5 mg/kg, izmerjene vrednosti pa so se gibale od 1,8 mg/kg do najvišje
izmerjene 1055 mg/kg. Slovensko povprečje vsebnosti živega srebra v podstrešnem prahu
znaša 1,1 mg/kg, kar pomeni, da so bile na vseh vzorčnih mestih koncentracije živega srebra
nad povprečjem. Z vidika prostorske razporeditve so bile najvišje koncentracije živega srebra
izmerjene v neposredni bližini topilnice (1055 mg/kg) in v dolini sotočja z Nikovo do HE
Marof (vsebnost od 275 do 542 mg/kg) ter v dolini potoka Ljubevščica, kar je verjetno odraz
prezračevalnega jaška v tej dolini. Zaradi prevladujočih južnih vetrov se je onesnaženje širilo
od glavnega vira onesnaženja, to je od topilnice, po dolini Idrijce daleč proti severu. Primerjali
so tudi vsebnost živega srebra v vzorcih prahu, ki so nižje oziroma višje od topilniškega
dimnika. Povprečna vrednost živega srebra v podstrešnem prahu pod dimnikom je znašala 22
mg/kg, nad dimnikom pa je bila nižja, 16 mg/kg. Vsebnosti živega srebra v podstrešnem prahu
so v rečni dolini 8–krat večje kot v okolici (Gosar, Šajn, 2001). Prostorska porazdelitev
vsebnosti živega srebra v podstrešnem prahu je prikazana na Sliki 4.
Slika 4: Porazdelitev živega srebra v podstrešnem prahu leta 2000

Vir: Gosar, Šajn, 2001
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3.1.2.3 Radon v ozračju
Leta 2003 je Slovenija prejela merilni instrument za kontinuirano merjenje koncentracije
radonovih kratkoživečih razpadnih produktov v zraku. Tracerlab GmbH iz Koelna je vrhunski
instrument za kontinuirano merjenje nizkih in visokih koncentracij radona z metodo
alfaspektrometrije. Merilni instrument je podarila bavarska vlada, saj Slovenija že nekaj časa
sodeluje z Bavarsko na področju proučevanja posledic in vplivov nekdanjega rudarjenja in
pripadajočih odlagališč rudniške in tehnološke jalovine na okolje. Instrument je najbolj
primeren za meritve, katerih cilj je ugotoviti, ali k naravnim koncentracijam radona v okolju
prispeva svoj delež tudi radon odlagališč z odloženimi materiali, ki vsebujejo radionukleid Ra226. V Sloveniji je nekaj takih kritičnih območij in eno izmed njih je tudi območje mesta
Idrija z rudnikom živega srebra. Pilotne raziskave, ki jih je opravil Inštitut Jožef Stefan iz
Ljubljane v devetdesetih letih, so pokazale, da se v samem mestu pojavljajo zelo visoke
koncentracije radona (občasno tudi do 100 Bg/m3) (Dizdarevič, 2006). Visoke koncentracije
so tudi v hišah starejše gradnje (do 16 000 Bg/m3) in v kletnih prostorih stavb, ki stojijo na
območjih rudniških hald, kjer so odloženi skrilavci s živosrebrno rudo, ki jim je primešan tudi
uran. Primarna območja rudniških hald so pri nekdanjih topilnicah (Lenštat, Brusovše in
Prejnuta) ter na Starem trgu okrog nekdanjega jaška Sv. Ahaca. Tu se je direktno odlagalo
ostanke žgane rude. Druga območja rudniških hald so območja stanovanjskih stavb v Idriji in
Spodnji Idriji. Žgalniški ostanki so bili po drugi svetovni vojni namreč uporabljeni tudi kot
gradbeni tamponi za nasutje gradbenih jam. Žgalniške ostanke so uporabljali tudi za posipanje
cest. Rudniške halde in posledično viri nevarnega sevanja so tako razmeščene na različnih
predelih (Čar, 1992). Na povišane koncentracija radona vpliva tudi prepredenosti področja z
rudniškimi rovi, iz katerih izhaja radon. Svoje prispeva tudi aktivna ventilacija rudnika živega
srebra, katere eden od obeh izpuhov je lociran prav v centru mesta Idrija. Vse to prispeva k
razmeroma visokim koncentracijam, ki so zlasti očitne v zimskem času, ko so pogoste
temperaturne inverzije in je v kotlini slaba prevetrenost (Dizdarevič, 2006).
Merilnik za merjenje vsebnosti radona v zraku so postavili v območju Reševalne postaje
Rudnika Idrija, v središču mesta. Lokacija je med drugim primerna zaradi ocene vpliva na
prebivalce.
Prvi podatki o koncentracijah radona v ozračju so bili izmerjeni aprila 2004. Kontinuirane
urne podatke se spremlja dnevno in se posredujejo na Inštitut Jožef Stefan. V Idriji izmerjene
vrednosti primerjajo tudi z vrednostmi iz rudnika urana v Žirovskem vrhu. Rezultati kažejo,
da so koncentracije v Idriji precej višje kot na lokaciji žirovskega rudnika (Dizdarevič, 2006).

31

Tatjana Benčina

Okoljevarstvene zasnove razvoja občine Idrija

Graf 8: Povprečne mesečne ravnovesno ekvivalentne koncentracije radona v Idriji od aprila do
julija 2004
25

Koncentracije radona (Bq/m3)
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MESEC

Vir: Dizdarevič, 2004

V opazovanem obdobju so bile povprečne mesečne koncentracije Rn-222 med 14 in 20
Bq/m3. Povprečje je znašalo 17,7 Bq/m3. Najvišje vrednosti so bile v aprilu, v maju pa so se
znižale. Najverjetnejši vzrok temu je v tem, da je bilo v maju manj dni s toplotno inverzijo,
ker se je zaključila kurilna sezona, ter bolj jasno in toplejše vreme. Presenetljiva sta podatka
za junij in julij, ker so povprečne koncentracije radona zopet narasle na aprilsko vrednost.
Vzrok temu bi lahko bilo deževno in megleno vreme (Dizdarevič, 2004).
Graf 9: Dnevno gibanje koncentracije radona v ozračju mesta Idrija v juniju 2004
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* EES–ravnovesno ekvivalentne koncentracije radona
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Na Grafu 9 so prikazane povprečne dnevne koncentracije Rn-222 v Idriji za naključno izbrani
mesec junij. Prikazane so povprečne dnevne koncentracije, povprečne koncentracije od 12. do
20. ure in povprečne koncentracije od 21. do 11. ure. Od 12. do 20. ure je obdobje nizkih
koncentracij zaradi toplotne inverzije, od 21-11 ure pa so koncentracije povišane. Preko dneva
se koncentracije Rn-222 gibljejo približno tako: najvišje so v zgodnjih jutranjih urah (okrog 7.
ure), ko dosežejo vrednost do 50 Bg/m3, v dopoldanskem času, do 11. ure, padajo do 2 Bg/m3,
proti večeru pa znova počasi narastejo na 14 Bg/m3 (Dizdarevič, 2004).
Mejne vrednosti kontaminacije zraka zaradi radona 222Rn so opredeljene v 22. členu Uredbe o
mejnih dozah, radioaktivni kontaminaciji in intervencijskih nivojih (Ur.list RS, št.49/04) in
23. in 24. členu Pravilnika o pogojih in metodologiji za ocenjevanje doz pri varstvu delavcev
zaradi izpostavljenosti radonovim potomcem. Mejna vrednost za posameznika iz prebivalstva
je 6 mSv letno, kar pomeni mejno koncentracijo 400 Bq/m3 Rn–222 v zraku bivalnega okolja
(Dizdarevič, 2004).

3.2 HRUP
Hrup je eden od pomembnih dejavnikov pri opredeljevanju kakovosti okolja in poseben
problem onesnaževanja ozračja. Novi industrijski obrati, povečevanje cestnega prometa in
gosta naseljenost mest močno vplivajo tudi na povečanje hrupa. Hrup ima predvsem negativne
vplive na človeka, ki mu je izpostavljen tako na delovnem mestu kot na cesti, v bivalnem
okolju in stanovanju.
V občini je s hrupom najbolj obremenjeno območje Idrije, ki je industrijsko mesto in upravno
središče z vsemi upravnimi in gospodarskimi funkcijami.
V občini se opravljajo meritve hrupa na območjih večjih industrijskih obratov. Na teh
območjih je najvišja dovoljena ekvivalentna raven hrupa 60 dB(A) podnevi in 50 dB(A)
ponoči (III. območje). Opravljene meritve so pokazale, da so bile prekoračene maksimalne
dovoljene ravni hrupa pri industrijskih obratih Kolektorja in Rotosa iz Idrije in pri
industrijskem obratu Rotomatika iz Spodnje Idrije (Kuhelj, 2006).
V II. območju, ki je primarno namenjeno bivanju je dopustna nočna mejna raven 45 dBA in
dnevna 55 dBA. Za I. območje velja, da mora biti nočna mejna raven hrupa 40 dBA in dnevna
mejna raven 50 dBA.
Vpliven in problematičen vir hrupa je tudi promet. S hrupom najbolj obremenjena območja so
ob glavni cesti skozi Godovič, Idrijo in Spodnjo Idrijo. Hrup povzroča predvsem tranzitni
promet, k povečanemu hrupu pa prispeva tudi lokalni promet, ki je še posebej izrazit v mestih.
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3.3 VODE
3.3.1 Pitna voda
Pitna voda je pomemben dejavnik obstoja in razvoja naše družbe. V slovenskem merilu se
približno 88 % prebivalcev oskrbuje s pitno vodo iz organiziranih vodovodov (Plut, 2000).
V občini Idrija je glede na razčlenjenost, značilno disperzno poselitev posebno v hribovitem
svetu in vodnatost ozemlja, ki ob mnogih manjših vodnih izvirih omogoča individualno
preskrbo manjših zaselkov in posameznih domačij s pitno vodo, dosežena relativno visoka
stopnja organizirane preskrbe z vodo. Z intenzivnejšim gospodarskim razvojem se je bistveno
povečala poraba pitne in tehnološke vode, obenem pa se je zmanjšala možnost zaščite vodnih
izvirov.
Na območju občine je 13 javnih vodooskrbnih sistemov, katerih upravljalec je javno podjetje
Komunala Idrija d.o.o. Z vodo iz javnega vodovoda se oskrbuje večino prebivalcev Idrije,
Spodnje Idrije, Vojskega, Čekovnika, Godoviča, Črnega Vrha in Zavratca. Na javni vodovod
je priključenih 82 % prebivalcev občine (Knap, 2006). Od trinajstih vodooskrbnih sistemov je
osem takih, ki oskrbujejo od 10 do 500 prebivalcev, pet pa več kot 500 ljudi.
V zadnjem desetletju je oskrba prebivalcev občine s pitno vodo zelo napredovala. Brez javne
oskrbe z vodo ostajajo še nekateri predeli planot in vzpetega sveta ter manjši zaselki, ki se
oskrbujejo z vodo iz krajevnih vodovodov ali s kapnico. V vodooskrbne sisteme je vključeno
45 zajetij, 21 vodohranov s skupno kapaciteto 1940 m3, 75,5 km primarnega in 46,1 km
sekundarnega omrežja in drugi objekti, kot so črpališča in razbremenilniki (Oskrba s pitno
vodo, 2006).
S pitno vodo se občina oskrbuje iz vodnih virov v dolini reke Idrijce, Črnovrške planote,
območja Godoviča ...
Manjša zajetja so še na Črnovrški planoti, Zavratcu, Godoviču, od koder vodijo lokalni
vodovodi.
Preglednica 4: Število priključkov na javni vodovod po sektorjih
Sektor

Leto

Gospodinjstva
Ustanove
Podjetja, obrt
SKUPAJ

2002
1580
68
272
1920

2003
1611
69
281
1961

2004
1674
72
288
2034

2005
1712
72
280
2064

Vir: Knap, 2006

Kot je razvidno iz zgornje tabele, se je v zadnjih letih število odjemnikov pitne vode, ki so
priključeni na javni vodovod, rahlo povečevalo. Leta 2005 je bilo priključenih 2064
odjemnikov pitne vode. Največji delež (83 %) priključkov imajo individualni porabniki
(gospodinjstva), podjetja imajo 14 % vseh priključkov, ustanove pa 3 % vseh priključkov.
Poraba pitne vode se spremlja le pri javnem vodovodu. Pri krajevnih vodovodih in pri oskrbi s
kapnico se količine porabljene pitne vode ne spremlja, ker ni nameščenih števcev za porabo
vode.
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Preglednica 5: Skupna količina porabljene pitne vode iz javnih vodovodov (v m3)
Sektor

leto

Gospodinjstva
Ustanove
Podjetja, obrt
SKUPAJ

2001
385.300
52.200
114.100
551.600

2002
377.874
51.185
96.292
525.351

2003
387.873
47.478
95.231
530.582

2004
373.408
50.097
82.189
505.694

2005
392.032
68.289
93.262
553.583

Vir: Knap, 2006

Graf 10: Gibanje indeksa porabljene pitne vode v zadnjih štirih letih po sektorjih
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Leta 2001 je skupna poraba pitne vode iz javnega vodovoda znašala 551.600m3. V naslednjem
letu je poraba padla, rahlo se je povečala leta 2003, leta 2004 je zopet padla, v letu 2005 pa
narasla, kar je razvidno tudi iz zgornjega grafa. V letu 2005 je bil najbolj očiten porast porabe
vode pri ustanovah in pri podjetjih. Gospodinjstva so največji porabnik pitne vode, saj jo
porabijo 71 %. Podjetja porabijo 17 % pitne vode, preostali delež (11 %) pa ustanove.
Če upoštevamo celotno količino porabljene vode, znaša poraba vode na prebivalca 55 m3/leto
oziroma 150 l/prebivalca/dan. Ob upoštevanju samo porabljene vode iz gospodinjstev, pa je
poraba vode na prebivalca 39 m3/leto oziroma 107 l/prebivalca/dan, kar je pod slovenskim
povprečjem. Po podatkih Statističnega urada RS (upoštevajoč porabljeno vodo v
gospodinjstvih) znaša poraba na prebivalca v Sloveniji 69 m3 oziroma 189 l/prebivalca/dan
(Statistični urad RS, 2006).
Oskrba s pitno vodo vključuje pripravo vode in njeno distribucijo potrošnikom. Priprava vode
obsega zajem vode, dotok v vodohrane in začasno hrambo vode ter izvajanje dezinfekcije
oziroma razkuževanje. Posredno sodi v ta sklop tudi čiščenje objektov ter spremljanje in
ukrepanje po veljavnem HACCP sistemu. S tem se morebitne nepravilnosti pravočasno
ugotavlja in preprečuje.
Upravljalec vodooskrbenga sistema v občini si prizadeva zagotavljati zdravstveno ustrezno
pitno vodo. Voda iz vodnih virov v občini ima kraški značaj, kar pomeni, da taka voda
praviloma brez predhodne obdelave ni pitna. Zaradi enostavne uporabe in finančno najbolj
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ugodne rešitve se za dezinfekcijo vode uporablja ultravijolične žarke in minimalno količino
klorovega preparata, ki še zagotavlja zdravstveno ustreznost pitne vode (Oskrba s pitno vodo,
2006).
Kvaliteta pitne vode iz javnega vodooskrbnega sistema se spremlja na dva načina:
- državni monitoring pitne vode. Ta nadzor nad kvaliteto pitne vode zagotavlja
ministrstvo za zdravje in se izvaja v vseh vodooskrbnih sistemih, ki oskrbujejo 50 ali
več oseb.
- notranji nadzor nad kakovostjo pitne vode. Upravljalec Komunala Idrija izvaja tudi
notranji (interni) nadzor nad kakovostjo pitne vode iz vseh sistemov v upravljanju
(Poročilo o kvaliteti pitne vode…, 2006).
Oba nadzora se izvajata s pomočjo laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode.
V letu 2005 je bilo v okviru notranjega nadzora iz vseh sistemov na omrežju oziroma na pipah
pri potrošnikih odvzetih 95 vzorcev pitne vode za mikrobiološke preiskave. Osem vzorcev je
bilo neustreznih, od teh so bili trije fekalno onesnaženi. Mikrobiološka neustreznost pitne
vode je bila ugotovljena tudi v času obilnih in močnih padavin v pozno poletnih, jesenskih in
zimskih mesecih. Z vidika mikrobiološke onesnaženosti pitne vode predstavljajo porozna
kraška tla velik problem, saj se voda s površja zelo hitro izpira v tla, kar pomeni, da se
zmanjša njena samočistilna sposobnost. Za fizikalno kemijske preizkuse je bilo odvzetih 45
vzorcev.
S strani države je bilo za mikrobiološke in fizikalnokemijske preiskave odvzetih 45 vzorcev.
Mikrobiološko neustreznih je bilo sedem vzorcev, za katere so ugotovili, da so bili odvzeti v
času obilnih padavin. Fizikalnokemijska ustreznost preiskanih vzorcev v notranjem in
državnem nadzoru vzorcev pitne vode ni bila problematična.
Poleg kakovosti pitne vode je upravljalec spremljal tudi kakovost surove vode na posameznih
zajetjih. Iz različnih zajetij je bilo skozi vse leto odvzetih 26 vzorcev za mikrobiološke
preiskave (Poročilo o kvaliteti pitne vode…, 2006).
Na podlagi rezultatov raziskav se bo proučilo morebitne možnosti izključitve posameznih
vodnih virov, ki so ob neugodnih vremenskih razmerah mikrobiološko onesnaženi. To bo
izvedljivo, ko bo omogočena kvalitetnejša in predvsem zadostna vodooskrba iz nadomestnih
vodnih virov.
Trenutno potekajo raziskave in priprave projektne dokumentacije za vrtino v Idrijski Beli, ki
naj bi v prihodnosti nadomestila sedanji vir pitne vode v Podroteji.
Na področju pitne vode se ne pojavljajo večji problemi. Količina vode je zadostna za oskrbo
vseh prebivalcev občine. V izredno sušnih obdobjih je potrebno previdnejše ravnanje z vodo
in njeno porabo. Glavni viri pitne vode v občini so kraški izviri. Zaradi nizkih samočistilnih
sposobnosti podzemnih voda in njihove občutljivosti je potrebno (predvsem na vodozbirnih
območjih pitne vode) omejevati tiste negativne vnose, ki obremenjujejo in znižujejo kakovost
vodnih virov. Sicer pa je poraba vode v občini pod slovenskim povprečjem, kakovost vode je
zaenkrat zadovoljiva.
Občina Idrija je z Odlokom o varstvu pitne vode določila varstvena območja in pasove za
naslednje vodne vire: vodovod Lačne vode, vodovod Čerinovše, zajetja Lepejžarce, zajetja v
Mokraški grapi, potok Gačnik (vodovod Vojsko), zajetje Svetik Sp. Idrija, izvir Belce, izvir U
Šipi, zajetje idrijskega vodovoda na Kobalovih planinah, vodovod Gore-Dole, vodovod
Ledine, vodovod Črni Vrh, vodovod Zavratec. Varstvena območja so razdeljena na 5
varstvenih pasov: 1. najožji varstveni pas, območje vodarne (cona 1.a) z najstrožjim režimom
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varovanja, 2. najožji varstveni pas (cona 1.b) z najstrožjim režimom varovanja, 3. ožji
varstveni pas (2. cona) s strogim režimom varovanja, 4. širše varstveno območje (3. cona) s
sanitarnim režimom varovanja in 5. vplivno varstveno območje (4. cona) z blagim režimom
varovanja. V teh vodovarstvenih pasovih so opredeljeni različno strogi ukrepi glede varovanja
vodnega vira. Na vplivnem varstvenem območju (4. cona) je tako prepovedano odlagati
nevarne, industrijske in komunalne odpadke, graditi skladišča in cevovode lahkotekočih
naftnih derivatov in nevarnih tekočin, prevažati naftne derivate in potrebno je opremljati
stanovanjske in druge objekte z urejenimi sanitarijami in neprepustno kanalizacijo. V ožjih
varstvenih pasovih so ukrepi še strožji (Odlok o varstvu …, 1989). Veliko je še vodnih virov,
ki niso zavarovani, so pa zajeti za pitno vodo. Med njimi je tudi Podroteja izvir, ki oskrbuje z
vodo mesto Idrija in ima obsežno zaledje, od kjer se zbirajo vode. Razporeditev vodnih virov
v občini je prikazana na Karti Stanje okolja v občini na strani 56.

3.3.2 Kraška podzemna voda
Hriboviti predel, ki obsega Rovtarsko hribovje z Ledinsko, Vrsniško, Dolsko in Zavraško
planoto, Vojskarsko in Krsniško planoto ter Črnovrško planoto z območjem Godoviča, je
zakrasel. To je kraško območje s številnimi točkovnimi ponori kratkih in neizrazitih
površinskih tokov v podzemlje ter podzemnim pretakanjem voda (Program varstva okolja …,
2000).
Podzemne akumulacije na kraškem območju predstavljajo stalen pomemben vodni vir. Šibka
točka kraških vodonosnikov je velika stopnja ranljivosti. Samočistilne sposobnosti voda so
zaradi hitrega in razpršenega ponora v podzemlje, brez čiščenja in razgradnje v površinski
odeji, zelo zmanjšane. S tega vidika je potrebno dati pozornost predvsem oblikam in obsegu
človekovih dejavnosti, ki pomenijo edini vir ogrožanja podzemne vode. V primeru
onesnaženja, je namreč le–to težko omejiti, obenem pa je tudi težko predvideti, kje se bo
pojavilo.
Glede kraških podzemnih voda ima v občini še posebej pomembno vlogo območje celotne
Črnovrške planote in naselja Godovič z okolico. S sledenjem pretakanja podzemnih voda je
bilo dokazano, da obstajajo podzemne vodne povezave voda s tega območja proti porečju
Idrijce, Hublju v Vipavski dolini in Ljubljanici, kar predstavlja tudi potencialno skupno
zaledje pitne vode za prebivalce občine, Vipavske doline in dela osrednje Slovenije. Na Sliki
5 so prikazane zgoraj omenjene podzemne vodne povezave.
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Slika 5: Skica podzemnih vodnih povezav

Vir: Janež, Čar, Habič, 1997

Z omenjenega območja se steka voda, ki priteče na dan v Divjem jezeru in Podroteji, kjer je
glavno zajetje pitne vode za mesto Idrija. Iz tega zajetja se s pitno vodo oskrbuje okoli 5000
prebivalcev mesta. Dejavnosti na kraškem vodonosniku tako pomenijo tudi potencialno
ekološko grožnjo črpališču Podroteja.
V okviru državnega monitoringa kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s
pitno vodo, se na merilnem mestu Podroteja izvir izvajajo meritve kakovosti vode. Kot je bilo
že omenjeno, je kraški izvir največje zajetje pitne vode za občino. Merilno mesto je pri izlivu
Zale v Idrijco, v zgornjem toku reke.
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Graf 11: Gibanje vrednosti KPK v Idrijci pri merilnem mestu Podroteja izvir
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Stanje glede organske onesnaženosti je na merilnem mestu Podroteja izvir zadovoljivo.
Vrednosti KPK v opazovanem obdobju je zelo nihala. V začetku 90. let se je gibala okrog 4
mg/l, nato pa je v naslednjih letih strmo padla. Leta 1999 se je zopet povzpela na 4 mg/l, od
leta 2002 pa je v upadanju.
Vsebnosti nitratov v površinskih vodah je odvisna predvsem od intenzivnosti kmetijske
dejavnosti (spiranje gnojil s kmetijskih površin) in neočiščene komunalne odpadne vode
(Okolje v Sloveniji…, 2006).
Graf 12: Gibanje nitratov – merilno mesto Podroteja izvir
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Pri merilnem mestu Podroteja izvir je bila v opazovanem obdobju koncentracija nitratov
stalno rahlo povišana in se je gibala med 4 in 6 mg/l, razen v letu 1998. Najvišja dovoljena
vrednost nitratov, 25 mg/l ni bila nikoli presežena. Predvidevamo lahko, da so višje
koncentracije nitratov posledica kmetijske dejavnosti na širšem območju Črnega Vrha in
Godoviča, od kjer se zbirajo vode, ki se podzemno stekajo proti izvirom v Podroteji. Vsebnost
mineralnih olj je bila v vseh letih nižja od 0,005 mg/l, kar ni problematično. V sedimentu
izvira se stalno beleži tudi nekoliko povišane vsebnosti živega srebra (Okolje v Sloveniji…,
2006).
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Podzemna kraška voda je ogrožena s strani več dejavnikov. Ogrožajo jo poselitev, kmetije z
glavno usmeritvijo v živinorejo in izcedne vode iz nedovoljenih odlagališč odpadkov in
industrijski obrati v Godoviču. več o pritiskih na kraško podzemno vodo v četrtem poglavju.

3.3.3 Površinske vode
Največji vodotok v občini je reka Idrijca. Izvira v Mrzli Rupi pod Vojskarsko planoto, preko
občine teče po ozki dolini skozi večji naselji Idrija in Sp. Idrija, jo zapusti pred naseljem
Straža in se po 48 km toka izliva v reko Sočo. Reka Idrijca je del jadranskega povodja. Ostali
vodotoki rečne mreže v občini so krajši in vsi pritoki reke Idrijce. Med njimi je tudi mnogo
hudourniških. Na ozemlju občine se v Idrijco stekajo pritoki Črni potok, Belca, Jezernica (teče
iz Divjega jezera v Idrijco in je najkrajša slovenska reka), Zala, Ljubevščica, Zaspana grapa,
rudnik – kanal, Nikova, Rupčarjeva grapa, Šolska grapa, Peklenska grapa in Kanomljica
(Občina Idrija, 2006a). Med vodotoki s hudourniškim značajem so najbolj vodnati Belca,
Zala, Nikova in Kanomljica. Vsi vodotoki imajo tok v ozkih dolinah in grapah, le dolina
Idrijce se na nekaj mestih razširi.
Od stoječih voda je 2 km južno od Idrije Divje jezero, veliki kraški izvir pod prepadno steno
vznožja severnega roba Črnovrške planote. Izvirno kraško jezero leži na nadmorski višini 320
metrov. Je ovalne oblike, površina jezera pa se stalno spreminja, saj je odvisna od količine
padavin. Uvrščamo ga med takoimenovane »vokliške« kraške izvire. Za tovrstne izvire je
značilno, da priteka voda na površje pod pritiskom iz velikih globin po sorazmerno ozkih in
strmih kanalih. Pri Divjem jezeru se dno jezera nadaljuje v potopljen podzemeljski rov,
imenovan sifon, skozi katerega iz podzemlja priteka voda (Batič, 1996).
3.3.3.1 Samočistilne spodobnosti
Kakovost vodnih virov je odvisna od mnogih dejavnikov, eden od pomembnih je tudi naravna
samočistilna sposobnost vodotokov. Na samočistilne sposobnosti vodotokov vplivajo površina
zaledja vodotoka, stopnja zakraselosti površja, delež gozdnih površin, podolžnega profila
vodotoka, rečni režim, največji vpliv pa imajo specifični odtok, srednji letni pretok in srednji
nizki letni pretok vodotokov. Srednji nizki pretok je še pomembnejši od srednjega letnega, saj
se prav ob nizkih vodnih stanjih vodotokov najbolje pokaže občutljivost površinskih vodnih
tokov. Nizki pretoki pomenijo večje potencialno obremenjevanje voda. Omenili smo tudi
specifični odtok, ki je pokazatelj vodnatosti porečja. Pri večjem specifičnem odtoku govorimo
o bolj vodnatem območju in s tem praviloma manjši koncentraciji potencialnih onesnaženih
snovi v vodi. Potrebno je omeniti tudi vodotoke s hudourniškim režimom, pri katerih so
nihanja vodnega pretoka večja, kar pomeni, da je večja potencialna ogroženost (Špes et al.,
2002, str. 95).
V obdobju med letoma 1991–2001 je povprečni letni nizki srednji pretok Idrijce pri
Podroteji znašal 1,73 m3/sek, na merilnem mestu Hotešk pa 5,6 m3/sek (Hidrološki letopis…,
2005). Podatki povedo, da ima vodotok zmerne samočistilne sposobnosti in ga lahko uvrstimo
v srednji razred. Samočistilne sposobnosti reke so v njenem spodnjem toku večje kot v
zgornjem toku. Ostali pritoki Idrijce imajo manjše pretoke, kar pomeni, da so njihove
samočistilne in nevtralizacijske sposobnosti dosti nižje in so zato bolj dovzetni za
onesnaževanje. Vodotoke zaradi nizkih pretokov tako prizadene že manjši vnos polutantov,
predvsem ob poletnih nizkih pretokih. Mnogi med njimi so hudourniki, kjer se vodni tokovi
40

Tatjana Benčina

Okoljevarstvene zasnove razvoja občine Idrija

pojavljajo občasno in je večje nihanje vodnega pretoka, zato je večja tudi potencialna
ogroženost (Špes et al., 2002, str. 95).
Po drugem kazalcu, specifičnem odtoku vodotoka, lahko Idrijco uvrstimo med vodotoke z
visoko samočistilno sposobnostjo (Špes et al., 2002, str. 95). V obdobju 1961–1990 je
specifični odtok za Idrijco v Podroteji znašal 62,5 l/s/km2, pri Hotešku pa 53,6 l/s/km2
(Površinski vodotoki…, 1998). Specifični odtok Idrijce je enkrat višji od povprečnega
specifičnega odtoka v Sloveniji, ki znaša 29 l/s/km2 (Plut, 2000). Samočistilne sposobnosti
Idrijce so torej nadpovprečne. Ostali pritoki reke Idrijce imajo manjše specifične odtoke, kar
pomeni, da so njihove samočistilne sposobnosti nižje.
Z uporabo povprečnih letnih vrednosti je zabrisana marsikatera podrobnost. Prav zaradi tega
je potrebno opozoriti na zmanjšane samočistilne sposobnosti Idrijce v obdobju poletnih nižjih
pretokov. Idrijca ima dežno-snežni rečni režim, za katerega je značilna visoka voda jeseni in
nizka voda poleti. Od maja do oktobra je zaradi manjše količine padavin pretočnost reke
šibkejša in zaradi tega je v tem obdobju vodotok vodno ekološko najbolj občutljiv. Enako
velja tudi za vse pritoke Idrijce.
3.3.3.2 Stanje
Hidrološke značilnosti in kakovost Idrijce spremljajo na dveh merilnih mestih: Podroteja izvir
(stanje predstavljeno v poglavju Podzemne kraške vode) in Hotešk. Na merilnem mestu
Idrijca Hotešk spremljajo kakovost vode v okviru Monitoringa površinskih vodotokov od leta
1982. Hotešk se sicer nahaja že izven občinskih meja, 1´5 km nad izlivom Bače v Idrijco, pod
naseljem Idrija pri Bači. Merilno mesto se nahaja na desnem bregu reke; bregova sta
poraščena z grmovjem in drevjem. Rečno dno je prodnato, vmes so večje skale (Krsnik,
2006). Glede na to, da ima Idrijca večji del toka v občini Idrija, so podatki pridobljeni na tem
merilnem mestu primerni za prikaz stanja vodotoka.
Stopnjo onesnaženosti vodotoka najbolj prikažejo naslednji kazalci: nasičenost vode s
kisikom, kemična potreba po kisiku (KPK), biokemična potreba po kisiku (BPK), nitrati,
fosfati (posledica komunalnega onesnaževanja in izpusti iz živalskih farm), mineralna olja
(posledica prometnega onesnaževanja). Organsko onesnaženje izvira v manjši meri iz
naravnega okolja, večji vir pa so industrijske in komunalne odpadne vode ter meteorne vode z
urbanih površin (Okolje v Sloveniji.., 2006).
Ob glavni vodni žili so skoncentrirani poselitev in največji industrijski obrati. Na kakovost
vode v Idrijci v največji meri vplivajo izpusti industrijskih in komunalnih odpadnih vod ter
meteornih voda iz urbaniziranih površin Idrije in Sp. Idrije.
Na Grafu 13 je z merilnega mesta Hotešk prikazano gibanje vrednosti BPK in KPK za
obdobje od 1982 do 2004. Iz grafa je vidno, da je bila vrednost BPK-ja najvišja leta 1982,
znašala je 3,2 mg/l, nato pa je v nekaj letih strmo padla. Po letu 1985 se je vrednost BPK
gibala od 1–2 ml/l, kar velja tudi za zadnjih nekaj let. Večjih nihanj ni bilo zabeleženih, iz
česar lahko sklepamo, da je bila kakovost vode po BPK v Idrijci stalno na isti ravni in ni
prihajalo do večjih onesnaženj z organskimi snovmi.
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Graf 13: Gibanje vrednosti BPK5 in KPK v reki Idrijci na merilnem mestu Hotešk
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Z vidika kemične in biološke sestave je voda v reki zadovoljiva. Idrijca je od izvira do
Spodnje Idrije kemijsko in bakteriološko neoporečna ter tako uvrščena v 1. do 2. kakovostni
razred. Odsek od Spodnje Idrije naprej je kemično in bakteriološko oporečen, zato spada
vodotok v 2. kakovostni razred.
Po vsebnosti fosfatov lahko reko uvrstimo v prvi kakovosti razred, saj kritične mejne
vrednosti niso bile nikoli presežene (vsebnost fosfatov je bila pri vsakoletnih meritvah pod
vrednostjo 0,09 mgPO-34/l) (Krsnik, 2006).
Vsebnost nitratov v površinskih vodah je odvisna predvsem od intenzivnosti kmetijske
dejavnosti (spiranje gnojil s kmetijskih površin) in neočiščene komunalne odpadne vode
(Okolje v Sloveniji 2002, 2006).
Pri merilnem mestu Hotešk koncentracija nitratov v vodotoku v obdobju 1982–2005 ni
presegala vrednosti 5,0 mg NO3/l (Krsnik, 2006), kar vodotok uvršča v prvi kakovostni razred.
Glede na vsebnost mineralnih olj so bile presežene vrednosti v 90. letih in se je vodotok
uvrščal v 3. kakovostni razred. Po letu 2000 se je vsebnost mineralnih olj v vodotoku
zmanjšala (Krsnik, 2006).
Med potoki s hudourniškim značajem je potrebno omeniti Nikovo, ki je nekoliko bolj
obremenjena. Spodnji del vodotoka poteka čez naselje Idrija in struga je regulirana v betonski
kanal. Kljub temu da na vodotoku ni bilo opravljenih analiz za kakovost vode, lahko
sklepamo, da so v vodi povišane vrednosti fosfatov in sulfatov. V poletnih mesecih ima
vodotok zaradi nizkega pretoka še nižje samočistilne sposobnosti, kar še poveča njegovo
občutljivost.
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3.3.3.2.1 Živo srebro v vodah
Živo srebro v reki je posledica atmosferske depozicije, spiranja kontaminirane prsti vzdolž
reke in erozije žgalniških ostankov rude ter jalovine.
Podjetje Rudnik d.o.o. že vrsto let opravlja mesečne meritve živega srebra, železovih spojin,
žveplenih spojin in drugih parametrov na treh vzorčnih mestih. Prvo vzorčno mesto je pri
izpustu jamske vode iz rudnika živega srebra, drugo je Idrijca 200 m pred izpustom vode iz
rudnika in tretje je Idrijca 100 m po izpustu rudniške vode. Izpust jamske vode v reko Idrijca
se nahaja v Idriji (Dizdarevič, 2006). Rezultati meritev so prikazani na spodnjih grafih.
Graf 14: Letna povprečna vrednost Hgtot (ng/l) v reki Idrijci pred in po izpustu ter na izpustu
jamske vode
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Vir: Dizdarevič, 2006

Kot je vidno na grafu, izpust jamske vode vpliva na povišane koncentracije živega srebra v
vodotoku. Vrednosti živega srebra pred izpustom so se v vseh letih gibale pod vrednostjo 50
ng/l. Pri izpustu so bile v vseh letih koncentracije živega srebra povišane. Po izpustu so
koncentracije živega srebra zopet upadale na približno isto vrednost kot pred izpustom.
Mesečne meritve se izvajajo tudi v studencih, ki izvirajo in tečejo čez območje Pronta. Na tem
območju na površino izdanjajo s samorodnim živim srebrom orudeni karbonski skrilavci in
vode izpirajo samorodno živo srebro.
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Graf 15: Letna povprečna vsebnost Hgtot (ng/l) v Prontarski grapi pred in po izpustu ter na
izpustu jamske vode
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Vsebnosti živega srebra v Prontarski grapi so bile v preteklih letih bistveno višje od tistih v
Idrijci. Po letu 2003 je opazen močan upad vsebnosti živega srebra po izpustu, po letu 2004 pa
tudi pri izpustu jamske vode, kar je ugodno. V letu 2005 je bila vsebnost živega srebra v
Prontarski grapi glede na prejšnja leta izredno nizka, vendar še vedno višja od vsebnosti
živega srebra v Idrijci.
Namerilnem mestu Hotešk spremljajo tudi vsebnosti živega srebra v vodi. V zadnjih letih so
vedno izmerili manj kot 0,5 µg Hg/l. To je vrednost, ki po veljavnih uredbah predstavlja
največjo dopustno koncentracijo, da je vodotok še uvrščen v prvi kakovostni razred (Svetina
et al., 2002).

3.3.3.2.2 Vsebnost živega srebra v sedimentih vodotoka
V času delovanja rudnika živega srebra so večino žgalniških ostankov vsipavali v strugo
Idrice, zato so vsebnosti živega srebra v sedimentih reke Idrijce in Soče ter tudi v morskih
sedimentih v skrajnem Tržaškem zalivu povišane. Gosar in sodelavci so ugotovili, da
sediment v zgornjem toku Idrijce vsebuje 2 mg Hg/kg. V območju med Idrijo in Spodnjo
Idrijo vsebuje od 100 do 1000 mg Hg/kg. Sediment nizvodno od Spodnje Idrije vsebuje od 5
do 680 mg Hg/kg (cv: Svetina et al., 2002). Živo srebro se po vodotoku prenaša predvsem s
suspendirano snovjo (vezan na lebdeče delce). Vrednosti živega srebra v sedimentih močno
nihajo in so odvisni tako od oddaljenosti vira onesnaženja (topilnica in deponija žgane rude ob
njej v Idriji), kot tudi od hidroloških značilnosti Idrijce. Idrijca namreč ob visokem vodnem
stanju, ki praviloma nastopi dvakrat letno (v maju in novembru), erodira lastno korito, zato
velik del sedimentov z živim srebrom nadaljuje pot do izliva v Sočo in proti morju. Visoke
vrednosti tudi do 993 mg Hg/kg so bile izmerjene v recentnih poplavnih sedimentih v
spodnjem toku Idrijce. To je verjetno posledica velike transportne sposobnosti Idrijce ob
poplavah (Svetina et al., 2002).
Geoakumulacijski indeks za sedimente, izračunan z vrednostjo ozadja 2 mg Hg/kg, razvršča
Idrijco med zelo močno onesnažene reke. Primerjava s svetovnimi podatki kaže, da sodi Irijca
med najbolj obremenjena reke z živim srebrom na svetu (Svetina et al., 2002, str. 61).
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Živo srebro v sedimentu nastopa v dveh oblikah: kot cinabarit in kot živo srebro, vezano na
komponente osnove (ne–cinabaritna frakcija). Na vsebnost ne–cinabaritne frakcije močno
vpliva zrnavosti sedimenta. Akumulacija cinabarita nastopa v bolj debelozrnatih rečnih
sedimentih, kjer je več kot 80% Hg vezanega v sedimetu. Ne–cinabaritne komponente pa so
vezane na lokacije, kjer se kopiči najdrobnejši sediment, tj. v poplavnih ravnicah, kjer je necinabaritnega deleža do 40%. V Tržaškem zalivu je delež do 55% (Svetina el al., 2002).
Na merilnem mestu Hotešk se enkrat letno spremlja vsebnost živega srebra v sedimentu.
Izmerjene vrednosti v zadnjih 20–ih letih, ki so prikazane v preglednici 6, so visoke in nihajo
v zelo širokem razponu od 0,22 do 786 mg Hg/kg.
Meritve so izvedene pri pretokih, ki so pod srednjimi. Zato ne dajejo zadovoljivega pregleda
nad dogajanjem, še posebej pri visokih vodah. Visoke vode namreč povzročijo izdatno
resuspenzijo sedimenta in s tem povečano količino suspendiranih snovi z živim srebrom.

Preglednica 6: Vsebnosti Hg v sedimentu Idrijce na merilnem mestu Hotešk
Leto
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Hg v sedimentu (mg/kg)
31
786
97
/
18,5
0,22
3,8
30
12
26
125
97,6
38
23
0,17
180
43
/
15
40

Vir: Krsnik, 2006

Kljub zadovoljivi samočistilni sposobnosti Idrijce, bo potrebno nameniti pozornost temu, da
se vodotok manj obremenjuje s komunalnimi odpadnimi vodami in odpadnimi vodami iz
industrije. To se bo doseglo z dokončno izgradnjo kanalizacijskega omrežja, ki bo priključeno
na učinkovito čistilno napravo. Tako se bo glede kakovosti vodotoka vzdrževalo zadovoljivo
stanje na sedanjem nivoju ali pa se bo kakovost vodotoka še izboljšala.
Vodotoki v občini so na območju naravnih nahajališč živega srebra in tako posledično
ogroženi zaradi povečanih koncentracij živega srebra. Največ materiala obremenjenega z Hg
odnese iz območja reka Idrijca in nato Soča. Širca (1996) je ocenil, da reka Soča letno prinese
45

Tatjana Benčina

Okoljevarstvene zasnove razvoja občine Idrija

v Tržaški zaliv 1780 kg živega srebra (cv. Svetina et al., 2002). V prihodnosti bo potrebno še
naprej z meritvami spremljati vsebnosti živega srebra v najbolj izpostavljenih vodotokih.

3.4 PRST
Prst je tisti pokrajinotvorni element, ki ima pomembno kvalitativno lastnost, imenovano
rodovitnost. Je naravni vir, ki ga ljudje izkoriščamo za proizvodnjo rastlin, za urbani prostor,
rekreacijski prostor in mnoge druge dejavnosti. Prst spada med obnovljive naravne vire.
Zaradi počasnih procesov nastajanja prsti pa jo pogostokrat uvrščamo med delno oziroma
pogojno obnovljive naravne vire (cv: Špes, 2002).
Na območju občine so razvite različne vrste prsti, odvisno od matične podlage. Na
neprepustnih kamninah, med katerimi prevladujejo permokarbonske in permske usedline, so
kisle rjave prsti. Na krednih in jurskih apnencih ter triasnih dolomitih Črnovrške planote so se
razvile rahlo bazične rjave pokarbonatne prsti in deloma še rendzine. Na slabše topni
dolomitni podlagi je prst plitvejša in navadno bolj kisla kot na apnencu. Rjave pokarbonatne
prsti in rendzine so razširjene tudi na strmejših pobočjih Idrijskega hribovja. V višjih legah ter
po grebenih in strmejših pobočjih so se razvili rankerji, plitva prst na kisli matični podlagi. V
dolinah so nastale rjave obrečne prsti z velikim deležem ilovice in gline (Slovenija…, 1998).
3.4.1 Samočistilne sposobnosti
Samočistilne sposobnosti prsti so odvisne od teksture prsti, deleža organskih snovi v prsti,
globine profila prsti in reakcije prsti. Vse te lastnosti prsti vplivajo na sposobnost filtriranja,
nevtraliziranja in zadrževanja kemičnih snovi v prsti. Različni tipi prsti imajo drugačne
lastnosti in se zaradi tega tudi različno odzovejo na vplive oz. posege. Ko govorimo o
nevtralizacijskih in regeneracijskih sposobnostih prsti, je zelo pomembna globina profila prsti.
Zelo plitve in pretrgane prsti imajo manjše samočistilne sposobnosti. Mikroorganizmi v prsti
pomembno prispevajo k strukturi in razgradnji organske snovi v prsti. V kislih prsteh je teh
mikroorganizmov manj. Delež organskih snovi je v prsti pomemben za rodovitnost prsti, saj
vpliva na njeno strukturo in prepustnost, ki zmanjšujeta možnost erozije in spiranja škodljivih
snovi. Tekstura prsti vpliva na prepustnost prsti. Tako velika prepustnost (npr. peščene prsti)
kot tudi zelo slaba prepustnost (npr. psevdogleji) prsti pomenita negativno lastnost glede
samočistilnih sposobnosti (Špes et al., 2002, str. 66–68).
3.4.2 Stanje
Zaradi nekoč bogatega nahajališča živega srebra in pridobivanja le-tega ter naravnih vsebnosti
živega srebra v tleh, so povišane koncentracije živega srebra tudi v prsteh. Na širšem območju
Idrije je bilo v zadnjih 15 letih opravljenih več raziskav za vsebnost živega srebra v prsteh. V
nadaljevanju sta predstavljeni dve raziskavi.
Prostorsko razporeditev živega srebra v prsteh na ozemlju 8x14 z Idrijo v sredini je raziskoval
Hess leta 1993. Vzorčeval je v pravilni mreži velikosti 1x1 km, bilo je 127 vzorčnih lokacij.
Na travnikih je vzorčeval prst v globino 15 cm, v gozdu prvih 20 cm prsti in na oranih prsteh
prvih 30 cm prsti. V gozdu, kjer so bili razviti tudi humusni horizonti, je bil na vsaki lokaciji
vzet poleg vzorca mineralnega dela prsti še vzorec humusnega horizonta. V dolinah in ob
vznožjih vzpetin so izmerili vrednosti nad 10 mg Hg/kg, v višjih predelih in na obrobju
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obravnavanega območja pa so izmerili nižje vrednosti. Najvišja vrednost je bila izmerjena v
vzorcu s skrajnega severnega roba Idrije v dolini Idrijce (na območju nekdanje topilnice). Tam
so izmerili 148,2 mg Hg/kg prsti. Najnižje vrednosti, ki so znašale 0,2 mg Hg/kg prsti, so bile
izmerjene v severovzhodnih in južnih predelih obravnavanega ozemlja (cv: Gosar, Šajn,
2001). V desetih vzorcih je bila določena tudi količina najbolj nevarne oblike živega srebra –
metilno živo srebro. Preiskani vzorci vsebujejo od manj kot 0,003 do 0,2 mg metilnega Hg/kg,
kar ustreza od nekaj tisočink do 0,66% celotnega Hg v vzorcih. Aritmetično srednjo vrednost
metilnega živega srebra v analiziranih vzorcih sta presegla dva vzorca: vzorec humusa iz
doline reke Idrijce med Idrijo in Spodnjo Idrijo (0,2 mg metilnega Hg/kg oz. 0,13% celotnega
Hg) in vzorec mineralnega dela prsti iz doline zgornje Idrijce (0,12 mg Hg/kg oz. 0,66%
celotnega Hg). Delež metilnega živega srebra je v primerjavi s celotnim živim srebrom v
vzorcih razmeroma majhen (cv: Gosar, Šajn, 2001).
V nadaljevanju raziskav (Gnamuš in Horvat) konec 90. let so bile določene koncentracije
živega srebra v prsteh v bližini topilnice in so v povprečju znašale 2456 mg Hg/kg. Na širšem
območju mesta Idrija so izmerili v tleh povprečno 288 mg Hg/kg (cv: Svetina et al., 2002).
V okviru raziskave stanja podstrešnega prahu v Idriji in okolici po končanju proizvodnje
živega srebra (Šajn in Gosar) je bila izvedena tudi raziskava obremenjenosti prsti. Izven
naselij so bile vzorčene travniške prsti (če ni bilo travnika, pa gozdne prsti), v naseljih pa
urbane prsti (vrtne in na obcestnih zelenicah). Posamezni talni vzorec je bil sestavni del
vzorca v osrednji točki in štirih 10 metrov oddaljenih točkah severno, južno, vzhodno in
zahodno od srednje. Raziskava dokazuje, da vsebnost živega srebra v prsteh znaša v povprečju
8,6 mg Hg/kg (vrednosti od 0,42 do 973 mg Hg/kg). Ocenjeno je, da na tretjini (17,4 km2)
obravnavanega ozemlja vsebnosti v prsteh presegajo kritično dovoljeno vrednost (10 mg/kg)
(Gosar, Šajn, 2002). Slovensko povprečje za vsebnost živega srebra v prsteh znaša 0,15 mg
Hg/kg prsti (cv: Gosar, Šajn, 2001). Najvišja vsebnost živega srebra v prsteh (973 mg Hg/kg)
je bila izmerjena na vrtu v Kosovelovi ulici 21. Po podatkih Čarja je omenjena lokacija na
robu izdanjanja orudenih kamnin, ki vsebujejo elementarno živo srebro in tisto vezano v
cinabaritu. Obenem segajo na to območje tudi orudeni neprežgani odvali (cv: Gosar, Šajn,
2001). Drugo najvišjo vrednost živega srebra so določili na Prejnuti (predel mesta ob Idrijci),
kjer so prisotni primarni žgalniški ostanki, saj je bila tam nekoč topilnica. Na tem območju je
bil velik tudi neposreden vpliv dimnih plinov iz topilnice. Povišane vsebnosti živega srebra so
bile zabeležene tudi na območju Ljubevščice (vrednosti med 40 in 67 mg Hg/kg), kar gre
morda pripisati vplivu bližnjega prezračevalnega jaška (Gosar, Šajn, 2002).
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Karta 3: Porazdelitev živega srebra v prsteh na ozemlju Idrije

Vir: cv: Svetina et al., 2002

Na kakovost prsti poleg rudišča vplivajo tudi drugi obremenjevalci. Meritev za druge kazalce
kakovosti prsti ni bilo opravljenih. Predvidevam lahko, da je vir onesnaženja prsti v
ekstenzivno živinorejo usmerjeno kmetijstvo zaradi gnojenja in uporabo zaščitnih sredstev za
rastline. Na območju občine ni industrije, ki bi onesnaževala prsti s težkimi kovinami, zato ta
vrsta onesnaženja ni problematična. Promet pomeni veliko degradacijo za prsti, saj posredno
vpliva na onesnaženje prsti z izpušnimi plini, ki vsebujejo strupene snovi kadmij, cink, svinec,
baker, nikelj. Strupene snovi se odlagajo na prsti v bližini cestišč. Drugi vir prometnega
onesnaževanja prsti predstavlja soljenje cestišč v zimskih mesecih. Meteorološki podatki za
tridesetletno obdobje kažejo, da so na območju Idrije kar štirje zimski meseci, ki imajo več kot
dvajset dni snežno odejo (Klimatski podatki…, 1991). V zimskih mesecih je torej potrebno
izdatno soljenje cest, kar pripomore k prekomernemu zaslanjevanju prsti ob prometnicah.
Zaradi razpršene gradnje je omrežje prometnic gosto, kar pomeni tudi večje površine uničenih
prsti.
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3.5 RASTJE
Ozemlje občine ima veliko zelenih površin. Velik delež zelenih površin predstavlja gozd, ki se
razrašča predvsem na strmih pobočjih ozkih dolin. Na uravnanih območjih, kot je dolina reke
Idrijce, in na višjeležečih platojih in policah je gozd izkrčen za kmetijske površine in samotne
kmetije ter za poselitev. Na višjeležečih predelih se je gozd ohranil predvsem na vrtačastem
svetu, kjer je povečana površinska skalovitost in tla niso primerna za kmetijsko obdelavo.
Upravljanje z gozdom na območju občine je razdeljeno na pet gozdnogospodarskih enot:
Idrija I (obsega JZ del občine; obsega območje med Idrijco in Kanomljico in manjši del
pobočij na desnem bregu Zale in področje V od Idrije), Idrija II (razprostira se južno od Idrije
in vključuje gozdove na območju naselij Vojsko, Čekovnik, del Zadloga in del Idrijskega
Loga), Črni Vrh (obsega JV del občine; na J in V omejena z občinsko mejo, na S je omejena s
potokom Zala, Belca in reko Idrijco), Dole nad Idrijo (vzhodno območje občine, na Z omejena
z dolino Idrijce, na J s sotesko potoka Zala) in Kanomlja (zahodno območje občine; na Z
omejena z dolino Idrijce, na V z občinsko mejo). Vse omenjene enote se nahajajo znotraj
občine, le manjši severni del enote Kanomlja spada še v sosednjo občino Cerkno (Kovač,
2006).
Pomemben pečat k današnji podobi gozdov je med drugim dalo tudi preteklo, večstoletno
gospodarjenje z gozdom. Na območju občine je bilo poseganje v gozdne sestoje zelo močno.
Velikopovršinske sečnje zaradi potreb delovanja rudnika živega srebra, ki so jih spremljale še
naravne ujme (žled), sušenje in slaba obnova jelke, so močno spremenili gozdove (Kovač,
2006). Kljub temu pa je danes v vseh gozdnogospodarskih enotah znotraj občine delež gozda
več kot 50 %, kar kaže tudi spodnja tabela.
Preglednica 7: Gozdnatost po gozdnogospodarskih enotah v občini Idrija
Ime gozdnogospodarske enote (GGE)
Idrija 2
Idrija 1
Dole nad Idrijo
Črni Vrh
Kanomlja

Delež gozda (%)
99
87
65
71
78

Vir: (Kovač, 2006)

Pred 200 leti je bila gozdnatost v okviru celotne občine okoli 54 %, danes pa je približno 76 %
ozemlja občine pokritega z gozdom. V zadnjih letih se obseg gozdnih površin povečuje.
Zaradi velikega deleža gozdov lahko občino Idrija v celoti uvrstimo v gozdnato krajino
(Strokovne podlage nosilca urejanja …, 2006).
Predgorski predalpski bukov gozd uspeva v višinah med 300 in 800 metri, v vseh legah, na
zmerno nagnjenih pobočjih in hrbtih hribov. Med 600 in 1100 metri nadmorske višine se na
pobočjih vseh leg (s prevlado severnih leg) razrašča predalpski in dinarski gorski bukov gozd.
Najbolj razširjeni na območju občine so jelovo-bukovi gozdovi, ki uspevajo na zakraselih
platojih in zmerno strmih pobočjih. Sestoji so visoko produktivni in mešani, z različnimi
deleži smreke, jelke in bukve. Jelovo-bukovi gozdovi rastejo na nadmorskih višinah od 400 m
do 1000 m. Na strmih severnih hladnejših pobočjih je značilna bukev s kresničevjem. Nad
gozdovi bukve in jelke se začenjajo visokogorski bukovi gozdovi. Ti gozdovi uspevajo v
ostrejši klimi z nižjimi temperaturami, na nekaterih vrhovih z nadmorsko višino nad 1100
metrov. Med drevesnimi vrstami močno prevladuje bukev, ki pa je v nižjeležečih predelih in v
bližini naselij že močno izrinjena na račun smreke.
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V okolici Idrije in Sp. Idrije, ob Idrijci in Kanomljici se v manjših sestojih razrašča predalpski
nižinski gozd gradna in belega gabra. Na višjeležečih predelih se v hladnih dolinah in jarkih
ter pobočjih severnih leg na manjših površinah razraščajo gozdovi gorskega javorja in
velikega jesena (Kovač, 2006).
Po lastniški strukturi so gozdovi v GGE Idrija 1 in Idrija 2 večinoma v državni lasti. V GGE
Idrija 1 je v lasti države 80 % gozdov, v GGE Idrija 2 pa 97,7 %. To so nekdanji rudniški
gozdovi, ki so danes v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. V
ostalih GGE so gozdovi v večinski lasti zasebnikov. V GGE Črni Vrh je v zasebni lasti 78 %
gozdov, v GGE Dole 98 % in v GGE Kanomlja 96 % gozdov. Gledano na celotno občino je
zasebnih gozdov okoli 57 % (Kovač, 2006).
Velik delež gozda se razrašča na strmih, marsikje skalovitih pobočjih, do katerih je zelo težko
dostopati. Na teh območjih je zato upravljanje z gozdom skorajda onemogočeno oziroma je
zelo zahtevno.
Gozdovi v občini imajo poleg lesnoproizvodne funkcije tudi ekološke funkcije, med katerimi
so najpomembnejše varovalna, hidrološka in biotopska, ter socialne, zlasti rekreacijsko,
zaščitno in funkcijo varovanja naravne in kulturne dediščine. Hidrološko funkcijo opravljajo
gozdovi na območjih vodnih zajetij in na območju potencialnih vodnih virov (Idrijska Bela,
Zala).
Varovalnih gozdov je približno 1471 ha (Strokovne podlage nosilca urejanja …, 2006) in se
nahajajo na pobočjih ob reki Idrijci in njenih pritokih, ob regionalnih (Spodnja Idrija–Idrija,
Idrija–Godovič, Spodnja Idrija–Oblakov Vrh) in lokalnih cestah (Idrija–Vojsko in Podroteja–
Idrijska Bela, Ledinsko razpotje) ter na pobočjih okrog mest Idrija in Sp. Idrija. V GE Črni
Vrh ima varovalna funkcija gozdov velik pomen zaradi mestoma kraških reliefnih značilnosti,
zlasti na strmih pobočjih, ki so večinoma zelo skalovita in prepredena s potoki, ki imajo
hudourniški značaj.
Biotopska funkcija je zelo prepletena. V obsežnih gozdnih sestojih so to mirne cone za
prostoživeče divje živali, ožje območje rastišč ogroženih vrst in območja Nature 2000
(Strokovne podlage nosilca urejanja …, 2006). Posebnost med enotami je Idrija II, saj je večji
del enote razglašen za krajinski park Zgornja Idrijca, iz katerega izhaja velik pomen
rekreativne in dediščinsko varstvene funkcije gozda. Taki zavarovani gozdovi imajo velik
pomen za ohranitev ekosistemov, biološke raznovrstnosti pokrajine in habitatov za divje
živali.
Gozdovi v okolici naselij so pomembni za rekreacijo. Gozd pomeni tudi prostor za
obiskovalce, ki v gozdovih iščejo sprostitve, mir in stik z naravo. Turistično funkcijo je
potrebno usklajevati z biotopsko funkcijo, saj se z njo deloma izključuje. Na območju občine
so najpomembnejše oblike rekreacije gorsko kolesarstvo, nabiranje gozdnih sadežev (gobe,
maline) ter pohodništvo (Slovenska planinska transverzala) (Kovač, 2006). Za usmerjanje
obiska na za to primerna območja v gozdu in večjo kvaliteto doživljanja okolja bi bilo
potrebno namestiti primerno infrastrukturo (usmerjevalne table, počivališča …).
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3.5.1 Stanje
Stanje gozdov je predstavljeno po gozdnogospodarskih enotah občine Idrija.
Gozdovi v GGE Dole nad Idrijo in Kanomlja so večinoma spremenjeni, v GGE Idrija 1, Črni
Vrh in GGE Idrija 2 pa so večinoma ohranjeni in blizu naravne sestave. Odmik od naravne
sestave je viden na bukovih rastiščih, kjer se je povečal delež smreke. Nastali so površinsko
enomerni smrekovi gozdovi z veliko gostoto osebkov.
Na nekaterih mešanih rastiščih jelke, smreke in bukve pa se pojavlja proces zabukovljenja
gozdov. Problem z vidika ohranjenosti gozdov predstavlja nastanek več površinskih
enomernih bukovih gozdov z veliko gostoto osebkov (sestoji nastali po žledu). Ti sestoji
imajo slabo stabilnost in so bolj ogroženi od žleda in snega kot naravni (mešani) gozdovi
(Kovač, 2006).
Analiza kakovosti drevja v vseh gospodarskih enotah kaže na dobro strukturo gozdov po
kakovosti. Rezultati kažejo na to, da se tu razraščajo sistematično negovani gozdovi, v katerih
se je v preteklih desetletjih izvajalo veliko nege in izboljševalo kakovostno strukturo z
izbranimi redčenji (Kovač, 2006).
K poškodovanosti dreves se upošteva poškodbe debla in koreničnika, poškodbe vej in vrhov
dreves in osutost krošnje. Poškodbe debla in koreničnika se pojavljajo predvsem ob vlakah in
cestah zaradi spravila lesa. Na vejah in vrhovih dreves naredijo škodo žledolomi. Osutost
krošnje pa je posledica sušenja iglavcev, ki pa v zadnjih letih v obravnavanih gozdovih ni tako
izrazita.
Preglednica 8: Poškodovanost dreves
Gozdnogospodarska
enota (GGE)

Idrija 2
Idrija 1
Dole nad Idrijo
Črni Vrh
Kanomlja

Poškodovan
gozd (%)

25
10,8
6
7,3
7,9

Delež dreves po vrsti poškodbe
Poškodbe debla
in koreničnika
(%)

Poškodba vej
(%)

Osutost dreves
(%)

20,3
3,4
0,5
1,2
1,2

4
4,3
4,1
5,3
2,7

0,7
3,1
1,4
0,8
4

Vir: (Kovač, 2006)

Največji delež poškodovanih dreves je v GGE Idrija 2, ki znaša 25 %, kar je sorazmerno velik
delež. V ostalih enotah je delež poškodovanega drevja okrog 10 % ali manj, kar ni
problematično in je tudi pod slovenskim povprečjem. Nizek je delež osutih dreves, saj v vseh
GGE ne presega 5 % in je pod slovenskim povprečjem. Ob popisu stanja gozdov v letu 2002
je povprečna osutost drevja v slovenskem merilu znašala 23,2 % (Rezultati popisa …, 2006).
Ob popisu stanja gozdov 2000 pa je bilo ugotovljeno, da so gozdovi v loku od Tolminske do
Pohorja, kamor spadajo tudi idrijski gozdovi, nadpovprečno zdravi (Hočevar, Kovač, Mavsar,
2002).
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Preglednica 9: Gozdni fondi po gozdovih gozdnogospodarskih enot
GGE

Povšina
(ha)

Lesna zaloga
m3/ha

Prirastek
m3/ha

99
4133
3863

227,4
313,4
268,8

4,1
7,2
6,3

Možni posek
% od lesne
zaloge
/
16,6
16,9

5585
7137

246,8
252,2

6,4
6,5

15,6
16,5

Idrija 2
Idrija 1
Dole nad
Idrijo
Črni Vrh
Kanomlja
Vir: (Kovač, 2006)

Na območju občine je povprečna lesna zaloga okoli 230 m3/ha. V naslednjem desetletju bi
bilo možno posekati letno okoli 92,832 m3 lesne mase, kar predstavlja okoli 17,6 % od lesne
zaloge oziroma 66,8 % prirastka. Večina gozdov se razrašča na dobrih rastiščih, zato je zelo
poudarjena lesnopredelovalna funkcija gozdov. Dejanski posek sorazmerno dobro sledi
načrtovanemu možnemu poseku. V zadnjih letih se je dejansko posekalo 70 % načrtovanega
možnega poseka, kar je nad povprečjem. Za boljšo izkoriščenost je poleg skrbnih gospodarjev
pomembna predvsem dobra odprtost gozdov z gozdnimi cestami (Strokovne podlage nosilca
urejanja …, 2006).

3.5.2 Živo srebro v rastju
Tudi na rastlinah so ugotavljali vplive nahajališča živega srebra. Skupina znanstvenikov je leta
1992 raziskovala vsebnost živega srebra v lišajih, ki so preverjeni kot dober indikator
onesnaženega zraka. Lišaje so nabrali na šestih vzorčnih lokacijah v Idriji, dveh v bližnji
okolici Idrije, v Podljubelju in v Julijskih Alpah. Rezultati raziskave so pokazali, da je bila
vsebnost živega srebra v lišajih najvišja v Idriji (od 25 do 188 µg/g), medtem ko je bila
koncentracija v lišaju iz Alp le 0,4 µg/g (cv: Gosar, Šajn, 2001).
Raziskave so nadaljevali z merjenjem koncentracij živega srebra v nekaterih vrtninah (korenje
in fižol) na različnih lokacijah v Idriji. V korenju je bilo določeno od 60 do 760 ng Hg/g v
suhi snovi, v fižolu pa 2 do 23 ng Hg/g v suhi snovi. Raziskava je potrdila veliko
obremenjenost idrijskega okolja z živim srebrom tudi v devetdesetih letih 20. stoletja, ko je
bila v Idriji proizvodnja živega srebra že močno omejena (cv: Gosar, Šajn, 2001).
Živo srebro, ki se nahaja v prsteh torej prehaja tudi v vrtnine in druge rastline, kar ni
zanemarljivo dejstvo. Povišane koncentracije živega srebra v vrtninah predstavljajo škodljive
učinke na zdravje ljudi, ki te vrtnine uživajo.

3.6 NARAVNE VREDNOTE IN KULTURNA DEDIŠČINA
V občini Idrija je evidentiranih 256 naravnih vrednot, od tega jih je 125 državnega pomena. Z
odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na
območju občine Idrija je kot naravni spomenik zavarovanih petnajst objektov: Kačja Smreka v
Godoviču, ponor s sotesko v Klamah, slap na Klavžarici, izvir v bližini Šinkovčeve jame in
jama nad izvirom, Studenčkova jama in Vovkova jama v Gorenji Kanomlji, Divje jezero,
Jelenk, Habečkovo brezno, Ukovnik, dolina Idrijce s pritoki, z idrijskimi klavžami, Putrihove
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klavže in Belčne ali Brusove klavže. V občini je kot naravni rezervat zavarovan gozdni
ekosistem pragozdnega tipa imenovan Bukov vrh.
3.6.1 Krajinski park Zgornja Idrijca
Krajinski park Zgornja Idrijca spada po Zakonu o ohranjanju narave (Ur.l. RS št 96/04) med
širše zavarovana območja v Sloveniji. Leta 1992 ga je Občina Idrija razglasila in ustrezno
zavarovala z Odlokom o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS,
11/1993). Park obsega 4230 hektarov površin. Nahaja se na območju zgornjega dela porečja
Idrijce in se v dolžini 30 km razteza od izvira Idrijce pri Mrzli Rupi pod Vojskarsko planoto
do Idrije. Park obsega tudi robne dele prej omenjene Vojskarske planote in Trnovskega gozda.
Z geološkega vidika je ozemlje zelo zapleteno in neenovito, o čemer pričajo številna bogata
nahajališča fosilov. Območje parka je geomorfološko zelo pestro. Velik del parka je kraški.
Prisoten je globoki kras (ob Divjem jezeru), na vzhodnem delu parka pa najdemo osamljeni
kras z manjšimi brezni, vrtačami in ostalimi kraškimi pojavi. Relief je razgiban, s strmimi
pobočji, ki se spuščajo v ozke doline in soteske Idrijce in Belce. Najnižja točka parka je v
Idriji (320 m), najvišja točka parka je pod Golaki in doseže nadmorsko višino 1450 m. Velika
razlika v nadmorskih višinah še dodatno pripomore k raznolikosti in pestrosti parka. Območje
je eno izmed najbolj namočenih v Sloveniji, saj na Krekovšah med dolinama Idrijce in Belce
pade letno 3000 mm padavin (Krajinski park Zgornja Idrijca, 2006).
Kar 4105 hektarov (97 % površin) razgibanega površja parka pokrivajo negovani in
razmeroma dobro ohranjeni gozdovi s prevlado bukve in jelke. Z gozdom neporaščene so le
manjše površine okoli domačij, obrečni logi s travniki ob strugi Idrijce in Belce ter zelo strma
in ponekod skalna pobočja. Za območje parka bi lahko rekli, da spada med najbolj namočena
in poraščena področja Slovenije (Krajinski park Zgornja Idrijca, 2006).
Na območju parka živi okrog 200 prebivalcev v naseljih Čekovnik, Idrijska Bela in Mrzla
Rupa. Osrednji del parka, imenovan »Lajšt«, je na sotočju Idrijce in Belce, 7 km od odcepa z
glavne ceste Logatec–Idrija (Krajinski park Zgornje Idrijce, elektronski vir). Lajšt je v
poletnih mesecih množično obiskan, saj je tu dobro poznano in priljubljeno kopališče.
Park pomeni življenjski prostor za številne ogrožene rastlinske in živalske vrste. Nekateri
predeli (Kramaršca, Bedrova grapa, Bukov vrh – pragozd) so zaradi težke dostopnosti povsem
naravno ohranjeni in tudi strože varovani, bodisi kot naravni spomeniki ali kot naravni
rezervati. V dolinah Idrijce in Belce ter grapah številnih pritokov uspevajo tri vrste jegličev:
endemični kranjski jeglič (Primula carniolica), reliktna vrsta avrikelj (Primula auricula) in
križanec prvih dveh idrijski jeglič (Primula venusta). Območje parka je življenjski prostor
ogroženih živalskih vrst divjega petelina in ruševca. V sklopu krajinskega parka je veliko
naravnih spomenikov: že zgoraj omenjeni Bedrova grapa in Kramaršca, Divje jezero – kraški
izvir, muzej v naravi (zavarovano od leta 1967), jama nad Kobilo, Suha Idrijca, Vrtači pod
Petelinovim vrhom, rečna korita na Idrijci in Belci. Poleg naravnih znamenitosti je v parku
več kulturnih in tehniških spomenikov ter znamenitosti, ki so vsi vredni ogleda: Kamšt
(največje leseno kolo v Evropi), Rake (2500 m dolg vodni kanal, ob katerem je speljana
sprehajalna pot), klavže (vodne pregrade), arheološki spomenik Drviše v Mrzli Rupi,
partizanska bolnica Pavla na težko dostopnem kraju …(Predstavitev Krajinskega parka,
2006).
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3.6.2 Natura 2000
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah
članicah Evropske unije. Njen osnovni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za bodoče rodove.
Posebna varstvena območja so torej namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter
habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ogroženi zaradi dejavnosti človeka. To
najpogosteje pomeni, da je na teh območjih treba vzdrževati ugodno stanje z različnimi
ukrepi, bodisi zgolj nadaljevati obstoječe dejavnosti, npr. pašo ali košnjo suhih in vlažnih
travnikov po cvetenju in gnezdenju, bodisi nekatere dejavnosti opuščati ali njihovo uvajanje
preprečiti, npr. aglomeracije mokrišč. Evropska unija je to omrežje uvedla kot enega od
mehanizmov za izvajanje t.i. direktive o habitatih in pticah. Slovenija je prejela sodelovanje v
Naturi 2000 kot pridružitveno obveznost. Na dan pridružitve EU smo tako predlagali seznam
nacionalnih območij, katerih ohranitev je pomembna na evropski ravni. Opredelili smo tudi
predvidene ukrepe, ki jih bomo izvajali za njihovo upravljanje oziroma ohranjanje (Natura
2000, 2007).Območja Natura 2000 so določena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih
(območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 94/04 in 110/04.
V evropsko naravovarstveno območje Natura 2000 spada 51 % površine občine Idrija.
Območje Nature 2000 v občini se imenuje Idrijca s pritoki. Znotraj tega območja se nahaja
sedem pomembnih živalskih in rastlinskih vrst in trije habitatni tipi (jame, ki niso odprte za
javnost, alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo vzdolž njihovih bregov, alpske reke in
zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov) (Uredba o posebnih varstvenih območjih …, 2004).
Območje Nature 2000 v občini je prikazano na karti Stanje okolja v občini.

3.6.3. Kulturna dediščina
Poleg rudnika se je v Idriji razvijala bogata raziskovalna in kulturna dejavnost. V občini Idrija
je trenutno evidentiranih 294 objektov in območij kulturne dediščine. Status kulturnega
spomenika ima 54 enot. Med temi je 11 enot, ki imajo status kulturnega spomenika državnega
pomena. Na območju občine prevladuje škofjeloško-cerkljanski stavbni tip, varianta alpskega,
ki ima še dokaj dobro ohranjeno prepoznavnost. Stavbna dediščina vsakdanjega življenja
obsega naslednje tipe: domačija (v gruči samostojno stoječa hiša in več gospodarskih
objektov), v mestu pa rudarska hiša, meščanska oz. trška hiša in prhavzi – rudarski bloki
(Smernice varstva …, 2006).
V občini ima status etnološkega spomenika sedemnajst enot, šest domačij, šest posameznih
objektov s stanovanjsko oz. gospodarsko namembnostjo in pet znamenj. Za etnološke
spomenike velja, da je njihovo stanje slabo, v večini primerov s poškodbami na stavbah. V
območje kompleksnega varstva kulturne dediščine v odprtem prostoru spada zaokroženo
območje mesta Idrija. Mestu je rudarjenje in prirodoslovje s tehniškim znanjem ustvarilo daleč
naokrog prepoznavno identiteto. V občini je registrirano večje število znamenj, ki jih glede na
tip uvrščamo med kapelice, slopna znamenja, niše in razpela. Na prostoru občine Idrija danes
poznamo devet arheoloških najdišč: 2 kulturna spomenika in 7 enot kulturne dediščine. V
občini se nahaja tudi nekaj objektov memorialne dediščine, vezane na dogodke iz druge
svetovne vojne (Partizanska tiskarna na Vojskem, bolnica Pavla ...) (Smernice varstva …,
2006).
Velik del dediščine se navezuje na čas delovanja rudnika. V okviru kulturne dediščine je
zastopana tehniška dediščina, ki je edinstvena v slovenskem prostoru in pomembna tudi v
evropskem. Zgodovina Idrije in zastopanost skoraj vseh zvrsti kulturne dediščine z izjemno
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ohranjeno tehniško dediščino, ki je edinstvena v slovenskem prostoru in pomembna tudi v
evropskem. Ohranjena tehniška dediščina nudi možnost, da občina Idrija uveljavlja svojo
značilno identiteto in s tem turistično prepoznavnost.

3.7. ENERGIJA
Občina Idrija nima izdelane energetske zasnove, kar tudi pomeni, da ni zbranih podatkov o
količini in vrsti porabljenih energentov. V občini ni objekta za proizvodnjo energije, ki bi
služilo potrebam prebivalcev in gospodarstva.
Gospodinjstva in industrija se ogrevajo iz lastnih virov, prevladujoči način ogrevanja sta lesna
biomasa in kurilno olje, ponekod pa je v uporabi tudi utekočinjeni naftni plin. V prihodnosti je
načrtovana izgradnja plinovodnega omrežja za naselji Idrija in Sp. Idrija.
S sonaravnostjo se poudarja energetski sistem, katerega osnova bi bili obnovljivi energetski
viri. Ravno biomasa je tisti obnovljivi energetski vir, ki je premalo izkoriščen in bi mu v
prihodnosti veljalo nameniti večjo pozornost. Od vseh energentov sta za kurjavo in okolje
najbolj primerna lesna biomasa in zemeljski plin. Ker spada zemeljski plin med fosilna goriva
in s tem med neobnovljive vire energije, je najprimernejša uporaba za gorivo les.
K izboljšanju porabe energije v občini bi veliko pripomogli z zamenjavo dotrajanih oken in
boljšim tesnenjem, predvsem na starejših stavbah. Izolirati bi bilo potrebno hiše in podstrešja.
Podpira se tudi zamenjava starih peči in kotlov z okolju bolj prijaznimi in energetsko bolj
učinkovitimi.
V gospodinjstvih bi bilo dobro zmanjšati porabo električne energije (ugašanje luči, uporaba
novih energetsko varčnejših gospodinjskih aparatov, uporaba varčnejših žarnic, pravilna
uporaba gospodinjskih aparatov). Tudi temperature prostorov bi lahko znižali za 2 °C.
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Karta 4: Stanje okolja v občini Idrija

Zgornja karta prikazuje stanje okolja v občini Idrija. V spodnjih alinejah so povzeta dejstva
glede stanja okolja v občini:
- območje mesta Idrija – povišane koncentracij živega srebra v vseh sestavinah okolja (vodah
(v sedimentu vodotoka), zraku, prsti, rastju) in povišane koncentracije radona
- zgornji tok Idrijce (od izvira do Idrije) uvrščen v prvi kakovostni razred; dolvodno od Idrije
je vodotok v drugem kakovostnem razredu
- vodni viri, ki so zavarovani z vodovarstvenimi pasovi. Zaledno območje vodnega vira
Podroteja je še v postopku zavarovanja
- 51% ozemlja občine spada v območje Natura 2000
- območje zgornjega toka Idrijce in Belce – območje Krajinskega parka Zgornja Idrijca
- onesnaženost z SO2 in dimom ni problematična – leta 2002 ukinitev kontinuiranih meritev v
Idriji
- 76 % poraščenost območja občine z gozdnimi sestoji – nadpovprečno zdravi gozdovi
(splošna ocena gozdarjev)
- presežene mejne dovoljene vrednosti jakosti hrupa v industrijskih conah v Idriji in Spodnji
Idriji
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4. GONILNE SILE PRITISKOV NA OKOLJSKE SESTAVINE
4.1. NASELJA IN POSELITEV
Poselitev je vezana na predindustrijsko – fužinarsko zasnovo mesta Idrija od odkritja živega
srebra. Idrija se je hitro razvila kot drugo največje mesto na Kranjskem in dosegla največji
razvoj v 18. stoletju (čas razsvetljenstva) in tik pred prvo svetovno vojno. Razvoj mesta je bil
neposredno odvisen od proizvodnje živosrebrne rude, ki je zahtevala najnovejše tehnološke
dosežke. Zato so v Idrijo prihajali strokovnjaki, ki so v zgodovini in mestu pustili svoj pečat.
Vsa okoliška naselja so bila neposredno vezana na mesto s pridelavo hrane, zagotavljanjem
velikih količin lesa za potrebe rudnika in z delavci, ki so dnevno hodili na delo v rudnik.
Povojno obdobje se je začelo z intenzivno industrializacijo, deagrarizacijo podeželja in s
pospešeno urbanizacijo s širitvijo stanovanjskih območij in individualno poselitvijo. V Idriji
se je zaradi prostorske omejenosti individualna poselitev nadomeščala z gradnjo več
stanovanjskih rudarskih blokov.
V 80. letih se je zaradi prostorske stiske pojavila možna rešitev gradnje spalnega naselja Sp.
Idrija. Ostala naselja se prostorsko niso širila, so se pa s selitvijo stalnega prebivalstva v
centralno naselja praznila. (Strokovne podlage …, 2006).
Konec leta 2005 je Občina Idrija sprejela odlok, s katerim sta nastali dve novi naselji, Rejcov
grič in Razpotje, spremenjen pa je bil tudi obseg nekaterih naselij. Po sprejetem novem odloku
je leta 2006 v okvir občinske meje spadalo 37 naselij. Naselja se po velikosti, gostoti
prebivalstva in tipu poselitve med seboj močno razlikujejo. Največje naselje, ki je obenem
tudi KS, je Vojsko s skoraj 40 km2, najmanjše pa Korita z manj kot 1 km2. Občino sestavljajo
krajevne skupnosti Vojsko, Kanomlja, Krnice-Masore, Spodnja Idrija, Idrija, Črni vrh,
Godovič, Zavratec, Ledine, Dole in 22 katastrskih občin. Na začetku leta 2006 je bilo v občini
2835 hišnih številk.
V občini imata le dve naselji, Idrija in Sp. Idrija, več kot 1000 prebivalcev. Največje je
občinsko središče Idrija, ki ima 5891 prebivalcev, drugo največje naselje pa je Spodnja Idrija s
1609 prebivalci. Naselji sta izrazito urbani, saj tu živi 63 % vsega prebivalstva občine. Stopnja
urbanizacije v Sloveniji je leta 1991 znašala 50,7 %. Po številu prebivalcev sledita naselji
Godovič s 656 prebivalci in Črni Vrh s 485 prebivalci. Druga okoliška naselja so po številu
prebivalcev manjša. Nad 200 prebivalcev imajo še naselja Zadlog (271 prebivalcev), Spodnja
Kanomlja (257 prebivalcev) in Vojsko (209 prebivalcev). Ostala naselja imajo manj kot 200
prebivalcev. Več kot polovica naselij v občini (20) ima manj kot 100 prebivalcev. 11 naselij
pa ima med 100 in 200 prebivalcev (Statistični urad, 2006).
Strnjeni naselji Idrija in Sp. Idrija ter razloženo naselje Idrijska Bela se nahajajo v dolini ob
reki Idrijci Vsa ostala naselja, po večini razložena, se nahajajo na hribovitem območju občine,
vzhodno, zahodno in južno od doline reke Idrijce (Strokovne podlage za poselitev…, 2006).
Izrazita urbanost naselij Idrija in Spodnja Idrija, ki se nahajata v dolini Idrijce, pomeni tudi
velike pritiske na okolje tega območja. Največje obremenitve so zaradi odpadnih komunalnih
voda in emisij zaradi ogrevanja.
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Graf 16: Velikost naselij po številu prebivalcev leta 2002
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Vir: Statistični urad RS, 2006

Idrija leži v kotlini, na sotočju Idrijce in hudourniške Nikove, na nadmorski višini 325 metrov.
Mesto z vseh strani obdajajo od 700 do 900 metrov visoke vzpetine. Je najstarejše slovensko
rudarsko mesto. Zaradi lege v centralnem delu občine in zgodovinskega razvoja je občinsko
središče regionalnega pomena in močan zaposlitveni center. V mestu je sedež občine in
upravne enote, tu je sodišče, osnovna šola, zdravstveni dom in številni drugi zavodi. Poleg
velikega deleža zaposlenih v storitvenih dejavnostih ponuja mesto tudi delovna mesta v
sekundarnih dejavnostih. Zaposlitev v teh dejavnostih za prebivalce mesta in okoliških vasi
ponujajo največje podjetje Kolektor in nekaj drugih manjših podjetij (Krajevni leksikon,
1995). Mesto je zelo gosto pozidano in omejeno z vidika prostorske širitve. Problemi so se
pojavili že v preteklosti, ko se mesto zaradi mnogih dejavnikov (reliefna zaprtost, geološka
sestava, tektonika, nestabilnost tal, klima in vodnatost) ni moglo širiti in se dvigati v višino.
Urbanizacija se je širila predvsem na izpraznjena tehnološka zemljišča (selitev rudniških
obratov), na območja z več stoletnim zasipavanjem (Ahacijev trg, Bašerija, Alij, Prejnuta,
Halda….) in na strma pobočja nad centralnim delom mesta (Grapa, Faraonovo naselje,
Grilčeva …) (Strokovne podlage za poselitev…, 2006).
Ravninski centralni del Idrije tako leži na naravnih rečnih naplavinah in rudniških odpadkih
(žgalniški odpadki in jalovina z ekološko nevarnimi spojinami živega srebra in radona),
individualne stanovanjske hiše pa so tudi na strmejših pobočjih.
Spodnja Idrija je urbanizirano središčno naselje občinskega pomena v kotlini ob sotočju
Idrijce in Kanomljice. Spada med spalna naselja. Naselje je bil najpomembnejši kraj širše
okolice in cerkveno središče že pred najdbo živega srebra. Iz tistega časa izhaja tudi drugo
ime naselja – Pr' fari, ki ga domačini še danes uporabljajo. Naselje sestavlja staro mestno
jedro tik nad okljukom Idrijce in novi del z večstanovanjskimi bloki na zložnejših pobočjih na
desnem bregu Idrijce. Najpomembnejša v Spodnji Idriji je obrtna cona, kjer sta locirani
podjetji Rotomatika (elektro industrija) in Iles Spodnja Idrija (lesna industrija). Gospodarsko
uspešna in razvita podjetja nudijo zaposlitev prebivalcem kraja in okoliških krajev. V naselju
sta osnovna šola in vrtec (Krajevni leksikon, 1995).
Na skrajnem jugovzhodnem delu občine se nahaja naselje Godovič, tretje največje naselje po
številu prebivalcev. Godovič je razloženo središčno naselje samostojnih stanovanjskih hiš s
historično oblikovanim gručastim jedrom ob križišču glavnih cest (Keltike in regionalne ceste
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Godovič–Nova Gorica). Naselje sestavljajo tudi manjši zaselki, ki se med seboj ločijo z ožjimi
zelenimi pasovi. V jedru naselja so skoncentrirane storitvene dejavnosti: pošta, gostilni,
podružnična osnovna šola, vrtec, krajevni urad, cerkev, župnišče, bencinska črpalka (Novak,
2004, str. 46). Južno od naselja se nahaja območje industrijske cone, ki je od jedra vasi ločeno
z zelenim pasom in je namenjeno proizvodni in obrtni dejavnosti (Novak, 2004). Zaradi dobro
razvitega gospodarstva v občini, predvsem pa ugodnega prometnega položaja in
razpoložljivim prostorom za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš, je naselje (v nasprotju z
ostalimi »hribovskimi« naselji v občini) zajel proces suburbanizacije, katere centralno naselje
je Idrija. Godovič se širi poselitveno in prebivalstveno, pri tem pa se preobraža iz kmečko–
vaškega naselja v stanovanjsko–spalno naselje. Prevladujejo priseljenci iz iste občine,
predvsem iz Idrije. Poleg stanovanjsko–spalne funkcije naselje pridobiva tudi na gospodarski
in posledično zaposlitveni funkciji, ki se razvija v industrijski coni Godovič.
Na črnovrški planoti, ob regionalni cesti Godovič–Col, leži Črni Vrh, razloženo središčno
naselje z gručastim jedrom. V okolici vaškega jedra je več zaselkov. V naselju so locirane
storitvene dejavnosti: pošta, dve gostilni, več trgovin, osnovna šola, vrtec, podružnica banke,
cerkev in župnišče, krajevni urad, dom za upokojence in bencinska črpalka. V severnem delu
naselja je večje območje počitniških hiš – vikendov. Okolica Črnega vrha je primerna za
pestro in kakovostno preživljanje prostega časa, zato velja Črni Vrh za center rekreacijskega
območja (Krajevni leksikon, 1995).
Hriboviti predel občine lahko poimenujemo pokrajina samotnih kmetij in gručastih naselij
predalpskega tipa. Naselja so nastala na policah, uravnavah in položnejših predelih pobočij.
V hribovitem predelu občine prevladujejo razložena naselja. Nekatera teh naselij pretežno
sestavljajo samotne kmetije, za katere je značilno, da stojijo na samem, toliko oddaljene od
ostalih, da med njimi ni prostorskih in funkcijskih povezav. Kmečko gospodarstvo pa obdaja
celek. Naselja, v katerih prevladujejo samotne kmetije, so Idrijske Krnice, Idrijska Bela,
Masore, Mrzli Vrh, Žirovnica, Čekovnik, Strmec, Javornik, Kanji Dol in Vojsko, ki ima tudi
nekaj zaselkov. Marsikatera samotna kmetija je zaradi razgibanega in strmega reliefa težko
dostopna. Pogosta so razložena naselja, ki jih sestavlja več posameznih manjših zaselkov in
okoliške samotne kmetije. To so naselja Ledinske Krnice, Pečnik, Dole, Jelični Vrh, Zavratec,
Potok, Mrzli Log, Idrijski Log, Predgriže, Lome in Zadlog. V dolini reke Kanomljice se
nahajajo razložena naselja Gorenja, Srednja in Spodnja Kanomlja. V teh naseljih je poselitev
skoncentrirana v zaselkih v dolini ob cesti in reki, na strmih pobočjih nad dolino pa so
posamezne samotne kmetije. Med razložena naselja z gručastim jedrom in okoliškimi
samotnimi kmetijami spadajo Ledine, Govejk, Gorenji Vrsnik, Spodnji Vrsnik, Gore. Pri teh
naseljih so stavbe gručasto razmeščene, poslopja pa stojijo vsako zase in so neenotno
postavljena ob cesti. Naselji Godovič in Črni Vrh na črnovrški planoti sta razloženi središčni
naselji z gručastim jedrom in okoliškimi manjšimi zaselki. Naselji v dolini reke Idrijce, Idrija
in Sp. Idrija, sta gručasti (Krajevni leksikon, 1995).
»Hribovska« prevladujoča razpršena poselitev sicer pomeni manjše pritiske na okolje, vendar
pa se tu pojavljajo drugi problemi, predvsem kar se tiče infrastrukturne opremljenosti.
Problematično je omejevanje komunalnega onesnaževanja in komunalna ureditev naselij.
Marsikje je potrebno še urediti javna vodovodna omrežja, s katerimi bi bilo poskrbljeno za
nemoteno oskrbo prebivalcev z vodo. Neurejeno je odvajanje in čiščenje odpadnih voda, saj ni
izgrajenega kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav. V uporabi so pretočne in nepretočne
greznice, katerih tesnjenje je vprašljivo, praznjenje pa običajno ni nadzorovano. Posledica
razpršene poselitve je močno razvejana mreža lokalnih cest, katerih vzdrževanje je drago,
predvsem v zimskih mesecih. Večino naselij je že vključenih v organiziran odvoz odpadkov, s
59

Tatjana Benčina

Okoljevarstvene zasnove razvoja občine Idrija

čimer se rešuje problematika širjenja starih ali nastajanja novih divjih odlagališč v bližini
naselij.
4.1.1. Stanovanja
Leta 2002 je bilo v idrijski občini 2630 stavb s stanovanji.
Graf 17: Vrsta stavb s stanovanji leta 2002
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Med stavbami je največ samostojnih enostanovanjskih hiš. Delež le-teh je višji od slovenskega
povprečja (81,8 %). Nad slovenskim povprečjem je tudi delež večstanovanjskih stavb, ki
znaša 7,7 % (Slovenija 3,9 %). V primerjavi s slovenskim povprečjem je izredno nizek delež
vrstnih hiš (občina 1,7 %, Slovenija 6,6 %). Delež hiš s kmečkim gospodarstvom je približno
enak kot je v Sloveniji in znaša 6,5 %.
Prevladujoče individualne zgradbe predstavljajo večje pritiske na okolje, saj zasedejo več
prostora, izgradnja infrastrukture pa je zahtevnejša in dražja.
Leta 2002 je bilo v idrijski občini 4901 stanovanje s skupno površino 358111 m2, kar znaša
29,8 m2/prebivalca. V slovenskem merilu je bila povprečna površina na prebivalca 29,5 m2.
Povprečna površina stanovanja v občini znaša 73 m2, v Sloveniji pa 74,6 m2 (Statistični urad
RS, 2002).
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Graf 18: Stanovanja po letu zgraditve stavbe leta 2002
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Ena četrtina stanovanj v občini je v stavbah, ki so bile zgrajene pred letom 1918. Ta delež je
višji od slovenskega povprečja, ki znaša 16 %. To je predvsem posledica večstoletne rudarske
dejavnosti, zaradi katere so se ljudje priseljevali za stalno in gradili stanovanjske stavbe.
Največ stanovanj v občini je lociranih v stavbah, zgrajenih v obdobjih 1961–1970 (20,4 % oz.
1001 stanovanje) in 1971–1980 (21,2 % oziroma 1040 stanovanj). V ta delež spada tudi
večina stanovanj v večstanovanjskih blokih, ki so se gradili v Idriji in Spodnji Idriji. Od leta
2002 do 2004 se je nekoliko pomanjšal delež stanovanj v stavbah, ki so bile zgrajene pred
letom 1945. Povečalo pa se je število stanovanj v stavbah, ki so bile zgrajene od leta 2001 do
2004. Nastalo je 88 novih stanovanj (Statistični letopis, 2006). V zadnjih letih prevladuje
gradnja individualnih enostanovanjskih stavb. Pri novogradnjah je potrebno dati veliko
pozornost temu, da se pri novogradnji ustrezno poskrbi za odvodnjavanje odpadnih vod.
Novogradnje v Idriji, Sp. Idriji, predvsem pa v Godoviču se morajo priključiti na
kanalizacijsko omrežje, v drugih naseljih pa zgraditi lastno tesnjeno greznico.
Zaradi blokovne gradnje je največ stanovanj v Idriji in Spodnji Idriji, kjer pride do 2,7
stanovanj na stavbo. Po ostalih naseljih prevladuje izrazito individualna gradnja.
Graf 19: Stanovanja po uporabi leta 2002
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Kot prikazuje graf, je delež naseljenih stanovanj v občini 84,4 %, kar je le za 1 % nižje od
slovenskega povprečja. Naseljenih je 86 % površin vseh stanovanj v občini. Odstotek
nenaseljenih stanovanj v občini znaša 11,5 % in je za dober procent višji od deleža za celotno
Slovenijo. Nenaseljena stanovanja predstavljajo predvsem zapuščene in propadajoče hiše v
Idriji in opuščene kmetije v hribovitih predelih.
Površina nenaseljenih stanovanj znaša 36976 m2 (10 % vseh stanovanjskih površin v občini).
Tudi delež občasno uporabljenih stanovanj v občini se ujema z deležem, ki velja za Slovenijo.
Stanovanja v občasni uporabi predstavljajo predvsem vikendi, ki so v glavnem razširjeni na
Vojskem in v Črnem Vrhu. Mnogo je tudi starejših hiš, ki so prazne. Občina bi se morala
zavzemati za čim višjo stopnjo naseljenosti hiš, število nenaseljenih hiš pa bi morala
zmanjševati z ustreznimi davčnimi ukrepi.

4.2. PREBIVALSTVO
4.2.1. Število in gostota prebivalstva
Občina Idrija je imela v decembru 2005 11903 prebivalce. V zadnjih letih je prisoten trend
stalnega rahlega upadanja števila prebivalcev v občini.
Graf 20: Gibanje števila prebivalcev po popisih
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Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1995; Statistični urad, 2006

Preglednica 9: Število prebivalcev in stopnja rasti prebivalcev med popisi
Leto popisa
Št. prebivalcev
Stopnja rasti

1869
10958
/

1900
13339
21,7

1931
13219
-0,9

1961
12265
-7,2

1971
12688
3,4

1981
12467
-1,7

1991
12021
-3,6

2002
11990
-0,3

Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1995; Statistični urad RS, 2006

Po prvem popisu prebivalstva leta 1869, ko je v občini prebivalo 10958 ljudi, je število
prebivalcev do leta 1900 strmo naraslo na 13339. Rast prebivalstva med tema dvema letoma je
znašala 1,2 in je bila posledica priseljevanja zaradi zaposlovanja v rudniku. Od leta 1900 do
leta 1961 je število prebivalcev rahlo upadalo, predvsem zaradi vpliva dveh svetovnih vojn.
Ob popisu leta 1971 je bil zabeležen (edini v 20. stoletju) rahel dvig prebivalcev na število
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12688. Stopnja rasti je bila pozitivna in je znašala 3,4. Po letu 1971 lahko sledimo
konstantnemu rahlemu upadanju števila prebivalcev in ta trend je prisoten tudi v zadnjih letih.
V 70. letih je rudnik postopoma omejil svojo proizvodnjo in pričela so se zapiralna dela,
vendar pa se je hitro začela razvijati industrija, kar je preprečilo množično izseljevanje. Na
današnjo negativno rast prebivalstva vpliva predvsem negativni naravni prirastek. Leta 2002
je prvič po 100. letih število prebivalcev v občini zopet padlo pod 12000 prebivalcev in glede
na sedanji trend gibanja števila prebivalcev v prihodnosti to število najverjetneje ne bo
preseženo.
Karta 5: Stopnja rasti prebivalcev po naseljih med letoma popisov 1991 in 2002

Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1995; Statistični urad RS, 2006

Med leti 1991 in 2002 se je število prebivalcev povečalo v 16 naseljih. Stopnja rasti je bila
največja v naseljih Gorenji in Spodnji Vrsnik, Idršek, Dole, Zavratec, Sr. Kanomlja, Idrijska
Bela, Idrijski Log in Godovič. V 19 naseljih se je število prebivalcev znižalo, najvišjo
negativno stopnjo imajo naselja Mrzli Log, Govejk, Žirovnica, Masore, Sp. Kanomlja in
Korita. V nekaterih naseljih se vse od prvega popisa leta 1869 število prebivalcev stalno
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zmanjšuje. Izrazito je to zmanjševanje v naseljih Javornik, Mrzli Log, Žirovnica in Kanji Dol,
ki so že doživela demografski zlom. Po številu prebivalcev so predvsem zaradi izseljevanja
kritični še naselji Vojsko in Masore Po letu 2002 je po statistiki beležena rast prebivalstva v
naseljih Krnice, Idrijska Bela, Dole, Idršek, Godovič in Vrsnik. Število prebivalcev narašča
predvsem zaradi priseljevanja in gradnje individualnih stanovanjskih hiš (Strokovne podlage
za poselitev …, 2006).
Preglednica 10: Gostota poselitve v občini po popisih
Leto popisa
1869
Gostota poselitve 37,3
(preb./km2)
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1991
40,9

2002
40,8

Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1995; Statistični urad RS, 2006

Gostota poselitve je redka, saj znaša slabih 41 prebivalcev/km2, kar je več kot enkrat manj od
slovenskega povprečja (Slovenija 97 prebivalcev/km2). Z okoljevarstvenega vidika je to
ugodno.
Karta 6: Gostota poseljenosti po naseljih leta 2002
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Karta gostota poseljenosti po naseljih nam pokaže, da je najgosteje poseljen del občine v
dolini reke Idrijce z naseljema Idrija in Spodnja Idrija. Gosteje poseljena so še naselja na delu
Ledinske planote (Gornji in Spodnji Vrsnik, Govejk, Pečnik), naselji Sp. Kanomlja in Gore,
ter naselja v jugovzhodnem delu občine (Črni Vrh, Godovič in Zavratec). Gostota poseljenosti
v ostalih naseljih znaša manj kot 30 prebivalcev na km2. Izredno nizko gostoto poseljenosti
(manj kot 5 prebivalcev na km2) imajo naselja v zahodnem predelu občine (Mrzli Log,
Idrijska Bela, Vojsko).
4.2.2. Gibanje števila prebivalcev
Kot je bilo že omenjeno, je število prebivalcev v občini v zadnjih letih v stalnem upadanju. Že
od popisa leta 1971 število prebivalcev v občini stalno upada predvsem na račun negativnega
naravnega prirastka, deloma pa tudi zaradi odseljevanja iz občine.
V naslednji preglednici so prikazane stopnje rodnosti in smrtnost ter stopnja negativnega
naravnega prirastka v občini v zadnjih štirih letih.
Preglednica 11: Naravni prirastek v občini
Leto
2002
2003
2004
2005

Živorojeni
103
94
119
102

Rodnost (‰)
8,6
7,9
9,9
8,6

Umrli
131
123
119
115

Smrtnost (‰)
10,9
10,3
9,9
9,7

Naravni prirast
-28 ( -2,3‰)
-29 ( -2,4‰)
0 (0,0‰)
-13 ( -1,1‰)

Vir: Statistični letopis 2003, 2004, 2005, 2006

Rodnost v občini je bila stalno pod slovenskim povprečjem, razen leta 2004, ko je bila višja
od slovenskega povprečja (Slovenija – 8,9 ‰). Stopnja smrtnosti se je v zadnjih dveh letih
nekoliko znižala, vendar je stalno višja od slovenskega povprečja. V vseh letih je bila višja
tudi od stopnje rodnosti, kar pomeni negativni naravni prirastek. Izjema je leto 2004, ko je
bilo število rojenih in umrlih enako in je bil naravni prirastek ničen ter nad slovenskim
naravnim prirastkom. V vseh ostalih letih je bil negativni naravni prirastek v občini nižji od
naravnega prirastka v Sloveniji.
Preglednica 12: Selitve v občini od leta 2002 do 2005
Leto

Skupaj

PRISELJENI
Iz drug. občin

Iz tujine

Skupaj

ODSELJENI
V drug občine

V tujino

2002
2003
2004
2005

115
83
95
141

73
39
43
51

42
44
52
90

86
74
118
141

59
62
67
69

27
12
51
72

SELITVENI
PRIRAST

29 (2,4‰)
9 (0,8‰)
-23 (-1,9‰)

0

Vir: Statistični letopis RS, 2003–2006

V zgornji tabeli je prikazano število priseljenih in odseljenih ter selitveni prirast v občini v
zadnjih letih. Selitveni prirast je bil v letih 2002 in 2003 pozitiven, kar pomeni, da je nekoliko
omilil siceršnje upadanje števila prebivalcev. Leta 2004 je bil negativen, v letu 2005 pa je bilo
število priseljenih in odseljenih enako. Velik delež priseljenih pride v občino iz tujine. Ljudje
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se večinoma odseljujejo v druge občine, čeprav se je v zadnjih letih povečal odstotek
odseljenih v tujino.
Podatki nakazujejo na slabo demografsko stanje občine. Stagnacija oz. upadanje rasti
prebivalstva v občini je, kot vidimo, posledica večletnega negativnega naravnega prirastka in
v zadnjih letih tudi negativnega selitvenega prirastka.
Glede na manjše število prebivalcev bi lahko pričakovali, da bodo manjši tudi pritiski na
okolje zaradi poselitve. Vendar pa temu ni tako, saj gospodinjstva v današnjem času zaradi
potrošniškega načina življenja porabijo veliko več vode ter proizvajajo več odpadkov in
odpadne vode. Obenem se veča delež pozidanih površin, več je razpršene gradnje in večji so
izpusti v ozračje iz kurišč in prometa. Največji pritiski na okolje so na območjih strnjene
poselitve, kjer je gostota poselitve največja. To sta območji KS Sp. Idrija in Idrija z
istoimenskima naseljema. Do večjih pritiskov na okolje s strani prebivalcev prihaja še v
naselju Godovič, kjer je v zadnjih letih močan porast števila prebivalstva, in v naselju Črni
Vrh. Obe naselji imata strnjeno poselitev. Predvidevam, da se pritiski na okolje zaradi višanja
življenjskega standarda kljub zmanjšanju gostote poselitve in števila prebivalcev ne bodo
zmanjšali.

4.2.5. Dnevne migracije
Med dnevne migrante štejemo vse prebivalce, ki se dnevno peljejo od doma v drugi kraj na
delo ali v šolo. Po podatkih popisa leta 2002 je bilo v občini 3875 dnevnih migrantov
(Statistični urad RS, 2006). Vsak dan se na delo v drugi kraj vozi 2786 prebivalcev, kar je
52,8 % vseh delovno aktivnih prebivalcev. Med dnevnimi migranti je 2096 prebivalcev (75,2
%), ki se na delo vozijo v kraje znotraj občine. Nizek delež dnevnih migrantov med delovno
aktivnim prebivalstvom in velik delež dnevnih migrantov znotraj občine sta dokaz, da je
občina močno zaposlitveno območje za tukajšnje prebivalce.
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Graf 21: Število dnevnih migrantov v druge občine leta 2002
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Ostalih 24,8 % dnevnih migrantov se na delo vozi v druge občine. Največ se jih vozi v občino
Ljubljana (196), nato v občino Cerkno (119), Logatec (74), Novo Gorico (66), Ajdovščino
(58), Tolmin (27), Žiri (51) in Vrhniko (17). Preostale občine, v katere migrira manjši delež
aktivnih prebivalcev, pa so še: Gorenja Vas, Postojna, Komenda, Kranj, Maribor, Koper,
Šempeter–Vrtojba, Škofja Loka in Vipava (Statistični urad RS, 2006).
Občina ima 1089 prebivalcev, ki dnevno migrirajo v šolo. V okviru občine obiskuje šolo izven
kraja bivanja 562 učencev. Ostali učenci obiskujejo šolska središča v Ljubljani (373), Kranju
(23), Novi Gorici (22), Ajdovščini (22), Mariboru (15) in Škofji Loki (10) (Statistični urad
RS, 2006).
Za pot v službo se aktivno zaposleni poslužujejo različnih načinov. Na spodnjem grafu je
prikazan podatek, na kakšen način prebivalci pridejo na delo. V analizi so upoštevani vsi
delovno aktivni prebivalci v občini (N = 5275).
Graf 22: Način potovanja na delo (v %) leta 2002

7,8

20,2

9,3

peš ali s kolesom

5,9

z avtom kot voznik
z avtom kot sovoznik
z avtobusom
motorno kolo, drugo

56,8

Vir: Statistični urad RS, 2006

Več kot polovica prebivalcev (62,7 %) se na delo vozi z osebnim vozilom kot voznik ali
sovoznik, kar je nekoliko manj, kot znaša delež v Sloveniji (68,3 %). V primerjavi s
slovenskim povprečjem je delež tistih, ki gredo na delo peš ali s kolesom višji in znaša 20,2 %
(Slovenija 14,6 %). Vzrok temu je ta, da ima veliko prebivalcev službo v kraju, kjer bivajo
(predvsem Idrija, Sp. Idrija in Godovič). Z javnim prevoznim sredstvom (v občini je le
avtobus) se na delo vozi 9,3 % prebivalcev (Slovenija 8,9 % ). Uporaba osebnih avtomobilov
za prevoz na delovno mesto močno prevlada nad uporabo javnih prevoznih sredstev
(Statistični urad RS, 2006). O tem zgovorno priča tudi podatek iz enega od podjetij, kjer se z
javnimi prevoznimi sredstvi na delo vozi le približno 30 delavcev, kar je dobre 3 % vseh
zaposlenih v podjetju (Vidmar, 2007).
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Graf 23: Porabljen čas za pot na delo v eno smer v minutah za leto 2002
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Vir: Statistični urad RS, 2006

Občani, ki porabijo za pot na delovno mesto manj kot 30 min, imajo po večini službo v občini,
v kraju bivanja ali pa v drugem kraju v bližini bivališča. Teh je 4217 (80 % delovno aktivnih
prebivalcev) in so največ zaposleni v Idriji, Sp. Idriji in Godoviču. Zaposleni v občini
Ljubljana porabijo za pot na delo od 1–1,5 ure.
Ocenjujemo, da javni promet uporablja malo prebivalcev občine. Večino ga uporabljajo
dijaki, ki se dnevno vozijo v Idrijo.
Med delovno aktivnimi za prevoz v službo prevladuje uporaba osebnega avtomobila.
Prevladujoča uporaba avtomobilov za pot v službo pomeni večje obremenjevanje za okolje.
Večje so obremenitve ozračja z izpušnimi plini, posredno je obremenjena tudi prst in povišan
je hrup.

4.3. INDUSTRIJA
V občini Idrija pomeni industrija najpomembnejšo vejo gospodarstva. Z razvojem
industrijskih panog se vključuje v sodobne gospodarske tokove. Dobro osnovo za uspešen
razvoj industrije je dal petsto let delujoči rudnik živega srebra. Ob pričetku zapiranja rudnika
v sedemdesetih letih so gospodarski razvoj usmerili v gradnjo in širitev novih industrijskih
objektov, s čimer so uspešno preprečili brezposelnost in s tem izseljevanje tukaj živečega
prebivalstva. Na trgu delovne sile je bilo takrat veliko kvalificiranih delavcev, ki so svoje
dolgoletne izkušnje in znanje usmerili v razvoj novonastajajočih industrijskih obratov. Sprva
se je začela razvijati strojna industrija, ki se ji je kasneje pridružila še elektro industrija.
Močna prizadevanja za stalen in uspešen razvoj podjetij je pripeljal do tega, da sta danes v
občini sedeža dveh svetovnih korporacij Kolektor Group in Hidria. H gospodarski uspešnosti
prispevajo še nekatera manjša podjetja.
V Idriji se nahaja podjetje Kolektor – tovarna komunitatorjev, v Spodnji Idriji Rotomatika s
proizvodnjo elektro motorjev in pohištvena industrija Iles, v Godoviču IMP Klima s
proizvodnjo elementov za klimatizacijo in lesna industrija Žaga. Za okvirni prikaz vplivov na
sestavine okolja v občini so v nadaljevanju predstavljeni nekateri okoljski vidiki največjih
podjetij v občini.
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4.3.1. Kolektor
Podjetje Kolektor je pričelo z obratovanjem leta 1963 pod imenom Tovarna kolektorjev Idrija,
nastalo pa je predvsem zaradi potreb po zaposlovanju delavcev (zlasti žensk) in negotove
prihodnosti rudnika. Iz skromnega obrata se je v tridesetih letih razvil v največjega
proizvajalca komutatorjev na svetu. Sprva so izdelovali le šest vrst komutatorjev, danes jih
izdelujejo več sto vrst. Pod lastno blagovno znamko na svetovne trge izvozijo 90 %
proizvodov. Kolektor stalno razvija moderno tehnologijo in postopke, organiziranost podjetja
pa prispeva k uspešnemu poslovanju. Svojo dejavnost širijo tudi izven občinskih meja, saj
imajo obrate v Sloveniji in po svetu. V tujini imajo obrate v ZDA, Braziliji, Koreji ter v Bosni
in Hercegovini.
Proizvodne hale Kolektoja se nahajajo na desnem in levem bregu ob Idrijci.
Za pogon naprav in tehnološke procese, notranji in zunanji transport, ogrevanja delovnih in
pisarniških prostorov, razsvetljavo itd. uporabljajo električno energijo, kurilno olje, dizelsko
gorivo in utekočinjen naftni plin.
Graf 24: Poraba kurilnega olja in plina na proizveden komutator v obdobju 2001–2005
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Vir: Vidmar, 2007

Poraba kurilnega olja in utekočinjenega naftnega plina na proizvedeni komutator se je v
opazovanem obdobju zmanjšala in je v zadnjih letih približno na isti ravni.
Med energenti prevladuje poraba električne energije. Poraba le-te je prikazana na spodnjem
grafu.
Graf 25: Poraba električne energije na proizveden komutator v obdobju 2001–2005
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Tudi poraba električne energije na proizveden komutator se je predvsem v letu 2002 izraziteje
zmanjšala, v naslednjih letih pa je ostala približno na isti ravni. V letu 2005 je opazen rahel
porast.
V podjetju se porablja tri vrste vode: sanitarno, hladilno in tehnološko vodo. Hladilno vodo, ki
je namenjena hlajenju strojev v proizvodnem procesu, zajemajo iz Idrijce in jo po uporabi
zopet spuščajo nazaj v Idrijco. Na odpadni hladilni vodi se pri izpustu nazaj v Idrijco stalno
izvaja monitoring, s katerim spremljajo kakovost, predvsem temperaturo vode. Dosedanje
meritve kažejo, da odpadna hladilna voda ni obremenjujoča za vodotok. Pitna voda
predstavlja vir sanitarne in tehnološke vode. Odpadne sanitarne in tehnološke vode gredo
skozi proces čiščenja, saj so priključene na centralno čistilno napravo, ki se nahaja v bližini
podjetja.
Graf 26: Količina porabljene sanitarne vode na proizveden komutator v obdobju 2001–2005
0,35
liter/izdelek

0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
2001

2002

2003

2004

2005

leto

Vir: Vidmar, 2007

Kot prikazuje zgornji graf, se je količina porabljene sanitarne vode v opazovanem obdobju
znižal za več kot enkrat, kar je z okoljskega vidika ugodno.
Največji odpadek v proizvodnem procesu podjetja prestavljajo plastika in barvne kovine, med
katerimi prevladuje baker. Odpadno plastiko, ki nastane v proizvodnem procesu, sortirajo v
posebne vreče. Odvaža jo pooblaščeno podjetje za odvoz odpadkov Duroplast. Tudi odpadni
baker se zbira ločeno. Ker ga prodajajo, je pomembno, da je baker čimbolj čist (brez primesi
in drugih delcev), saj je tako cena le-tega višja. Poleg plastike in barvnih odpadkov so tu še
komunalni, katerih količina se v zadnjih letih tudi znižuje. Ločeno se zbira tudi odpadni papir
in kartonsko embalažo (Vidmar, 2007).
Graf 27: Komunalni odpadki na proizveden komutator v obdobju 2001–2004
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Pooblaščeni izvajalec izvaja pri podjetju meritve ravni hrupa. Rezultati meritev so pokazali na
prekoračene dovoljene najvišje mejne ravni hrupa.
V podjetju zatrjujejo, da pri svoji dejavnosti upoštevajo načela okoljske politike, s katerimi
dokazujejo ekološko naravnanost in skrb za zdravje ter varnost zaposlenih. Spoštujejo zanje
obvezujočo okoljevarstveno zakonodajo, vpeljujejo in uporabljajo tehnologijo in tehnološke
postopke, ki obremenjujejo okolje na najmanjšo možno sprejemljivo mero, delajo na
zmanjševanju porabe energije in surovin na enoto proizvoda in ustvarjajo čim manj odpadkov.
Stalno tudi izobražujejo in osveščajo zaposlene o ekološki problematiki na vseh ravneh.
4.3.2. Rotomatika
Rotomatika se nahaja v Spodnji Idriji, na levem bregu vodotoka Kanomljica, tik pred izlivom
v Idrijco.
Energenti, ki jih podjetje uporablja za delovanje so električna energija, lahko kurilno olje (za
ogrevanje sanitarne vode in delno ogrevanje) in zemeljski plin (za delovanje talilnih peči in
delno ogrevanje).
Poraba električne energije ima podjetje preračunano glede na število zaposlenih. V obdobju
2000–2005 se je poraba električne energije glede na zaposlenega zniževala. Leta 2000 je bila
poraba 27104 kWh/ zaposlenega, v letu 2005 pa 19392 kWh/zaposlenega. Poraba kurilnega
olja je v zadnjih petih letih nihala, najvišja pa je bila leta 2005 ko je znašala 363
kg/zaposlenega (Šalehar, 2006).
Podjetje je do leta 2006 imelo lastno vodno zajetje iz katerega je črpalo vso tehnološko in
sanitarno vodo. V letu 2006 se je podjetje priključilo na vodovodno omrežje naselja Sp. Idrija.
Ocenjeno je, da mesečna poraba vode znaša 50 m3 (Šalehar, 2006).
Odpadna sanitarna voda podjetja se prečisti na biološki čistilni napravi v lasti podjetja z
zmogljivostjo 700 PE. Iztok prečiščene odpadne vode je speljan v Kanomljico. Tehnološko
vodo, ki je namenjena hlajenju naprav, podjetje zajema iz Kanomljice in jo po uporabi tudi
spušča nazaj. Kakovost odpadne tehnološke vode se stalno spremlja in meritve kažejo, da ti
izpusti ne obremenjujejo vodotoka prekomerno (Šalehar, 2006).
V podjetju poteka ločeno zbiranje odpadkov v skladu z načrtom gospodarjenja z odpadki.
Ločeno se zbira komunalne odpadke, nevarne odpadke in odpadke za reciklažo. V letu 2005
so bile nekoliko povečane količine komunalnih odpadkov, najbrž zaradi prenavljanja
infrastrukture in opreme v podjetju. Med odpadki za reciklažo je največ odpadne kovine.
Ločeno se zbira tudi odpadni papir in od leta 2006 poseben papir, v katerem je zavita
nabavljena pločevina. Ločeno se zbira tudi vse vrste nevarnih odpadkov. Za nevarne odpadke,
ki nastajajo v večjih količinah, se redno organizira odvoz. Za ostale, kot so odpadne baterije,
akumulatorji, kondenzatorji, odpadne kemikalije iz laboratorijev, odpadne barve in lake pa
organizirajo odvoz enkrat letno. Med nevarnimi odpadki je največ odpadne emulzije, sledijo
odpadne krpe in olja (Šalehar, 2006).
Podjetje ima vzpostavljen emisijski monitoring, s katerim izvaja meritve kemične sestave
izpustov v vodotoke, zrak ter jakost hrupa v okolje. Meritve opravljajo pooblaščeni izvajalci.
V okolici podjetja se pojavlja problematika hrupa, saj so izmerjene vrednosti hrupa presegale
mejne dovoljene ravni hrupa v nočnem času (Šalehar, 2006).
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4.3.3. IMP Klima
Začetki podjetja IMP Klima v Godoviču segajo v leto 1977, ko je idrijsko podjetje IMP TIO
postavilo prvo proizvodno halo IMP TIO v Godoviču. Od leta 2001 IMP Klima deluje v
okviru slovenske globalne korporacije Hidria iz Spodnje Idrije. Družba IMP Klima danes
zaposluje 263 ljudi. Poslovna dejavnost podjetja je razvoj, proizvodnja in trženje izdelkov za
klimatizacijo, ogrevanje in hlajenje. IMP Klima je ena od ustanoviteljic družbe Razvojno
tehnološki center, Inštitut za klimatizacijo gretje in hlajenje (Inštitut KGH). Inštitut KGH s
petnajstimi laboratoriji je bil leta 2005 zgrajen poleg obstoječega industrijskega obrata v
industrijski coni v Godoviču (Poženel, 2006).
Podjetje je locirano na kraških tleh s hitrim ponorom vode v podzemlje in njenim
nepredvidljivim podzemnim pretakanjem. Poleg tega leži v zalednem območju
najpomembnejšega črpališča pitne vode Podroteja, ki oskrbuje mesto Idrija. Z vidika
ogrožanja kvalitete oskrbe Idrije s pitno vodo je odgovornost podjetja zelo velika (Novak,
2004).
Energetska bilanca podjetja temelji na naslednjih energentih: električna energija, kurilno olje,
tekoča goriva: motorni bencin, dizelsko gorivo in stisnjen zrak (Poženel, 2006). Na spodnjih
grafih je prikazana poraba kurilnega olja in električne energije.
Graf 28: Poraba kurilnega olja na izdelek v obdobju 1999–2004
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Poraba kurilnega olja na izdelek je bila v opazovanem obdobju približno na isti ravni, izjema
je le leto 2000, ko je poraba izrazito upadla.
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Graf 29: Poraba električne energije na izdelek v obdobju 1999–2004
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Tako kot pri kurilnem olju je tudi pri porabi električne energije na izdelek opaziti podoben
trend. V letu 2000 je bil pri porabi električne energije strm upad, od tega leta pa je poraba v
konstantnem rahlem naraščanju.
Voda, ki jo uporabljajo v podjetju se loči glede na njen vir ter namen uporabe: pitna voda iz
vodovoda in hladilna voda, katere glavni vir je meteorna voda ter padavinska voda (Poženel,
2006). Voda, ki priteka iz vodovoda, je po uporabi ustrezno čiščena in speljana v
kanalizacijski sistem naselja Godovič, ki vodi do čistilne naprave Godovič. Voda po
mehanskem in biološkem čiščenju odteka v naravo. Za obdelavo tehnološke odpadne vode
ima podjetje lastno tehnološko čistilno napravo, od koder se voda steka v kanalizacijski sistem
naselja.
Največjo količino odpadkov predstavljajo odpadne kovine (dekapirana in pocinkana
pločevina, aluminij). Drugo največjo količino odpadkov predstavljajo mešani komunalni
odpadki. Pomemben odpadek predstavljata tudi prašna barva in vodotopna barva iz lakirnice.
Odpadno kovino podjetje zbira v ločeno zbrane frakcije ter mogoča njihovo reciklažo. Večje
količine odpadnega materiala predstavlja ločeno zbrana embalaža (lesena, papirna in
kartonska) (Poženel, 2006). Med nevarnimi odpadki se pojavljajo svinčene baterije, mulj, ki
nastaja pri čiščenju odpadnih tehnoloških vod, ter hidravlična olja.
Najpomembnejši je vpliv podjetij na kakovost vodnih virov, tako z vidika porabe pitne vode,
kot z vnosom uporabljene vode nazaj v okolje. Kolektor in Rotomatika obremenjujeta z
odpadnimi vodami površinski vodotok Idrijca, medtem ko je podjetje IMP Klima potencialni
obremenjevalec podtalne zaloge pitne vode kraškega vodonosnika.
Podjetja vplivajo na kakovost ozračja z rabo energentov in posledično emisij enega
najpomembnejših toplogrednih plinov CO2. Ta vpliv se lahko označi kot globalen, saj je
povečan vnos CO2 in učinek tople grede globalni ekološki problem. Na emisije v ozračje in
posledično njegovo kakovost imata zaradi kotlinske lege in nižjih samočistilnih sposobnosti
zraka večji lokalni vpliv Kolektor in Rotomatika.
Industrijski obrati so za okolico moteči zaradi hrupa. Predvsem je ta problem izpostavljen pri
Rotomatiki in Kolektorju, saj se nahajata v bližini stanovanjskih območij. Na obeh lokacijah
so bile večkrat prekoračene dovoljene ravni hrupa.
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Čeprav podjetja ustvarjajo povečini nekomunalne odpadke, prispevajo največji delež k
polnjenju občinske deponije komunalnih odpadkov. Sicer pa si podjetja z že uvedenim
ločenim zbiranjem odpadkov že prizadevajo za zmanjšanje količin komunalnih odpadkov.
V ospredje se postavlja tudi prizadevanja podjetij za učinkovito porabo energentov. Ob
povečani gospodarski rasti se mora poraba energentov zmanjševati. Sledenje temu cilju
pomeni sledenje trajnostno sonaravnemu razvoju. Ena izmed rešitev, ki se ponuja je tudi
prehod na obnovljive vire energije.
Industrija, nameščena v Idriji in Sp. Idriji, se spopada še z enim problemom, to je
pomanjkanjem prostora, kar je moteč dejavnik pri širjenju dejavnosti in gradnji novih
objektov. Zaradi tega v zadnjih letih svojo dejavnost širijo v godoviško industrijsko cono, kjer
je sicer dovolj razpoložljivega prostora, je pa tu občutljivo območje s kraško podtalno vodo.
Zaenkrat poteka širjenje dejavnosti v industrijski coni le s strani domačih podjetij. Pri
godoviški industrijski coni je pomembna vloga ugodne prometne povezave z osrednjo
Slovenijo in ostalimi regijami. Industrija v Spodnji Idriji in Idriji je namreč tudi z vidika
prometne dostopnosti zelo neugodno locirana. Ob stalnem širjenju dejavnosti se pojavlja tudi
možnost premeščanja dejavnosti iz ljubljanske regije. V Godoviču je že nameščena industrija
visokih tehnologij, dokaz za to je nedavno ustanovljeni Inštitut KGH. Tovrstna industrija
zahteva visoko izobražen kader ter se locira v delovno prijetnem in spodbujevalnem okolju.
Svoje razvojne inštitute v kratkem načrtujeta postaviti tudi podjetji v Idriji in Spodnji Idriji.
Širjenje gospodarstva in v okviru tega raziskovalne dejavnosti pomeni tudi nove možnosti za
zaposlovanje in s tem ustavlja prebivalce pred izseljevanjem ter privablja nove priseljence.
Razvojni inštituti tudi pomenijo mirno obliko gospodarske dejavnosti z nizko stopnjo
obremenjevanja okolja.

4.4. PROMET
Občina ima neugoden prometni položaj, saj je zaradi reliefnih značilnosti težko dostopna in
odmaknjena od glavnih prometnih osi. Poleg regionalnih cestnih povezav s Primorsko,
Posočjem, Gorenjsko, Notranjsko in osrednjo Slovenijo je za občino pomemben najbližji
priključek na avtocesto v Logatcu, ki je od občinskega središča oddaljen 22 km. Promet v
občini se navezuje le na cestni promet. Na ozemlju občine namreč ni izgrajenega železniškega
omrežja. Občini najbližji železniški progi sta na Mostu na Soči, kjer je t.i. Bohinjska proga, in
v 20 km oddaljenem Logatcu.
Vse danes najbolj pomembne prometne poti v občini so bile izgrajene v daljni preteklosti
zaradi potreb rudnika. Gradnja in potek prometnic sta bila pogojena z izrazito razgibanim
reliefom .
Glavna (najizrazitejša) prometna žila, državna glavna cesta II. reda z oznako 102, poteka
preko občine v dinarski smeri. Glavna cesta pripelje iz ljubljanske smeri v občino skozi
naselje Godovič, se spusti po ozki dolini ob reki Zali v Idrijo in nato poteka po dolini Idrijce
skozi Spodnjo Idrijo proti Cerknemu in Tolminu ter naprej v Posočje. Glavna cesta,
imenovana tudi Keltika, ima zelo velik pomen, saj predstavlja najkrajšo in najboljšo cestno
povezavo med osrednjo Slovenijo in Posočjem. Glavna cesta ima v občini še tri pomembne
odcepe, državne regionalne ceste.
V naselju Godovič se od glavne ceste na levo odcepi regionalna cesta prvega reda R1 207,
odcep 1057 in 1058, ki pelje skozi naselje Črni Vrh in se nato strmo vzdihne, gre preko
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prelaza Strmec, kjer prečka mejo občine in se spusti skozi Col v Ajdovščino in naprej proti
Novi Gorici. Med Idrijo in Spodnjo Idrijo, pri zaselku Mokraška vas, se od glavne ceste desno
odcepi druga regionalna cesta tretjega reda R3 610, ki se strmo vzpne nad dolino Idrijce in se
na drugi strani hriba začne spuščati proti Žirovski dolini v naselje Žiri. Naslednja državna
regionalna cesta tretjega reda R3 610 se od glavne odcepi v naselju Spodnja Idrija in se
nadaljuje po dolini Kanomljice v naselje Gorenja Kanomlja.
Občinske ceste so kategorizirane kot lokalne ceste in javne poti, njihova skupna dolžina znaša
390,5 km. Dolžina lokalnih cest med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah znaša
162,07 km. V Idriji in Spodnji Idriji se lokalne ceste delijo na zbirne mestne in zbirne
krajevne ceste ter na mestne in krajevne ceste. Dolžina teh je 17,5 km. Dolžina vseh javnih
poti znaša skoraj 211 km. Mreža lokalnih cest in javnih poti je zaradi razpršene poselitve
izredno razvejana.
Najbolj obremenjena (tako z avtomobili kot s tovornjaki) je glavna državna cesta, katere
stanje je problematično. Obremenjenost ceste je prikazana v spodnji preglednici.
Glavna cesta je v ozki dolini, imenovani Zala, ob reki Zali, na mnogih mestih zožena, kar je
predvsem ovirajoče za srečevanje večjih vozil, kot so tovornjaki in avtobusi. To vpliva tudi na
slabo pretočnost prometa, kar povzroča večji hrup in višje emisije. Stanje s tega vidika se v
zadnjih letih izboljšuje, saj z odkopi v skalovite strme stene tik ob vozišču širijo najbolj ozke
predele. Na novo nastala pobočja zasejejo s travo in namestijo varovalne mreže, ki varujejo
pred padajočim kamenjem. Padajoče kamenje najbolj ogroža promet v času deževja in
spomladi ob nastopu otoplitve. Na celotni dolžini glavne ceste v občini stalno potekajo tudi
obnovitvena in vzdrževalna dela na dotrajanih podpornih zidovih pod cestiščem. Glavna cesta
poteka skozi mesto Idrija in se izogne mesnemu središču. To je sicer olajševalna okoliščina, še
vedno pa pomeni cesta obremenjujoč dejavnik, predvsem z vidika varnosti prebivalcev zaradi
hrupa. Za razbremenitev prometa na obstoječi cesti bi najprej pomislili na rešitev izgradnje
obvoznice na robu mesta, vendar pa to v Idriji ni mogoče izvesti zaradi utesnjenosti mesta v
dolini in pomanjkanja prostora.
Preglednica 13: Povprečni letni dnevni promet na glavni državni cesti 102 na merilnem mestu
v Idriji za obdobje 2000–2005
Leto

Vsa
vozila
(PLPD*)

Motorji

Osebna
vozila

Avtobusi

Lahka
tovorna
vozila <3
ton

Srednja
tovorna
vozila 3–
7 ton

Težka
tovorna
vozila >
7 ton

Tovornjaki
s
priklopniki

2000
2001
2002
2003
2004
2005

3731
3853
3946
4064
4069
4326

28
28
34
44
25
62

3265
3374
3472
3566
3545
3732

42
43
42
42
43
45

200
206
210
222
247
274

106
109
84
80
89
76

34
35
44
52
61
72

56
58
60
58
59
65

Vir: Prometne obremenitve 2000–2005, 2006
*PLPD – povprečni letni dnevni promet

V zadnjih šestih letih se je v Idriji iz leta v leto povečeval povprečni letni dnevni promet. Leta
2000 je bilo v enem dnevu naštetih 3731 vozil, v letu 2005 pa že 4326. K povečanemu
dnevnemu prometu je najbolj prispevalo večje število motorjev, osebnih vozil in lahkih ter
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težkih tovornih vozil. Število srednjih tovornih vozil se je zmanjšalo, medtem ko število
avtobusov in tovornjakov s priklopniki ostaja približno isto.
Graf 30: Struktura vozil (v %) v okviru dnevnega prometa na glavni državni cesti – merilno
mesto Idrija, leto 2005
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Vir: Prometne obremenitve 2000–2005, 2006

Na državni regionalni cesti prvega reda R1 207 je v letih 2000–2003 na števnem mestu Črni
Vrh povprečni letni dnevni promet štel 2000 vozil. V letih 2004–2005 je bilo števno mesto
premeščeno v Godovič, kjer je bil povprečni letni dnevni promet ocenjen na 1900 vozil. Med
vozili prevladujejo osebna vozila (83,6 %), med tovornim prometom pa lahka in srednja
tovorna vozila (10,8 % od vsega prometa) (Prometne obremenitve 2000–2005, 2006).
Državna regionalna cesta tretjega reda R3 610 je manj obremenjena, saj je zaradi ozkega
vozišča težko prevozna za tovorna vozila. V zadnjih letih je povprečni letni dnevni promet
znašal 500 vozil. Večino prometa predstavljajo osebna vozila (87,6 %) (Prometne
obremenitve 2000–2005, 2006).
Lokalne ceste pomenijo glavno povezavo večjih središč v dolini z naselji v višjeležečih
predelih in povezavo med naselji samimi. Po večini imajo naklon in so speljane preko strmih
pobočij. Vozišča lokalnih cest so na mnogih mestih poškodovana in potrebna stalnega
vzdrževanja. Vse ceste v občini, tako lokalne kot državne, so na več odsekih ogrožene zaradi
polzenja tal. Glede na sedanje obremenitve so ceste slabo urejene in je za vzdrževanje
zadovoljivega stanja potreben stalni nadzor in obnavljanje.
Promet je močan obremenjevalec okolja, saj obremenjuje zrak s škodljivimi izpušnimi plini,
prst s težkimi kovinami in povzroča hrup. Vsekakor si razvoja pokrajine ne moremo
predstavljati brez prometa, saj celotno gospodarstvo, socialni in prostorski razvoj temeljijo na
njem. Promet je tudi velik porabnik neobnovljivih virov energije.
Večja uporaba javnih prevoznih sredstev pomeni razbremenitev za same ceste, obenem pa
pomeni tudi zmanjšanje količine emisij na potnika. V zadnjih letih so bile v občini zaradi
nerentabilnosti ukinjene mnoge avtobusne linije. Redno linijo so ohranili le še delavski in
šolski avtobusi, ki pa so večkrat bolj prazni kot polni.
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Ukrep v smeri zmanjševanja prometa in posledično manjših emisij je bil izveden konec leta
2006. Občina Idrija je uvedla novo linijo primestnega avtobusa. Avtobus vozi vsak dan na
relaciji Idrija–Spodnja Idrija–Idrija–Podroteja (novi trgovski centri)–Idrija.

4.5. TURIZEM
Prednosti za razvoj turizma imajo območja z naravnimi kakovostmi in bogato kulturno
dediščino ter prepoznavna krajinska območja. Za turizem so privlačna tudi območja, ki
omogočajo sezonsko vezane oblike turizma, to so dejavnosti vezane na vodo in zimske športe
in območja, ki imajo ustrezno turistično-rekreacijsko infrastrukturo.
Občina Idrija ima izpolnjene osnovne pogoje za uspešen razvoj turizma. Petstoletna
zgodovina rudarjenja je Idriji, mestu naravoslovne in tehniške kulture, in celotni občini pustila
ogromno tehniške in kulturne dediščine, ki jo dopolnjuje bogata naravna dediščina. Ponujajo
se možnosti za zanimive in poučne eno- ali večdnevne izlete v mestu in okolici.
Kljub temu turizem ni tako razvit, da bi v občini predstavljal pomembno gospodarsko
dejavnost. Med obstoječo turistično ponudbo prevladuje ponudba športno rekreacijskih
dejavnosti ter ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti.
V mestu Idrija in njegovi okolici so turistično zanimivi tehniški spomeniki, ki so posebnost v
slovenskem in svetovnem merilu. Spomeniki so dediščina nekdaj delujočega drugega
največjega rudnika živega srebra na svetu. Med te spomenike spadajo: Antonijev rov,
rudarska hiša, največje leseno vodno kolo v Evropi – Kamšt , vodne pregrade – Klavže na
Belci in Idrijci, idrijski grad Gewerkenegg z muzejsko zbirko, restavrirane rudniške naprave v
jašku Frančiška, zbirka rudniških lokomotiv in vodni kanal Rake.
Posebnost idrijskega okolja je 300-letna tradicija izdelovanja klekljanih čipk, kar je izjemno
zanimivo tudi z vidika turizma. V Idriji vsako poletje prirejajo tradicionalni celotedenski
mednarodni Čipkarski festival. V času prireditve se je mogoče udeležiti mednarodnih
natečajev, strokovnih predavanj in delavnic klekljanja ter si ogledati domače in tuje razstave
čipk. Osrednja pozornost je namenjena državnemu tekmovanju otrok in odraslih v klekljanju v
starem mestnem jedru. Pester program festivala dopolnjujejo ponudba izdelkov slovenskih
domačih in umetnostnih obrti ter večerne zabave. Čipkarski festival je z odlično promocijo
Idrijske čipke zelo odmeven v domačih in tujih krogih, zato ga iz leto v leto obišče vse več
domačih in tujih turistov.
V občini je evidentiranih veliko naravnih znamenitosti. Omeniti velja Divje jezero – kraški
izvir pod prepadno steno, Rake – naravoslovna učna pot, Krajinski park Zgornja Idrijca, ki
vključuje še druge naravne znamenitosti.
Naravne danosti na območju občine ponujajo veliko rekreacije željnim turistom. Predvsem na
višjeležečih predelih občine so prepletene gozdne poti, ki ponujajo prijeten hlad v vročih dneh
in so primerne tako za gorsko kolesarjenje kot pohodništvo. V poletnih mesecih se na sotočju
Idrijce in Belce odpre med kopalci priljubljeno naravno kopališče »Pri Lajštu«. Kopališče je
na območju Krajinskega parka Zgornja Idrijca. Pozimi ob ugodnih snežnih razmerah
obratujejo manjša smučišča na Vojskem, Javorniku pri Črnem Vrhu in v Črnem Vrhu.
Smučišča so manjša, obiskujejo jih domači smučarji in smučarji iz okoliških regij (iz
Vipavske doline in Notranjske). Na Vojskarski in Črnovrški planoti imajo urejene tudi tekaške
proge.
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S turistično dejavnostjo se aktivneje ukvarja Turistično informacijski center Idrija (v
nadaljevanju TIC Idrija), ki z raznim gradivom in aktivnostmi skrbi za turistično promocijo
idrijskega in cerkljanskega območja in posreduje informacije turistom, ki se oglasijo na
centru. Na TIC-u spremljajo število turistov, ki poiščejo pri njih informacije, sobodajalci pa
jim mesečno sporočajo število nočitev. Kljub temu da to niso točni podatki, lahko z njimi
vseeno dobimo približno sliko strukture turistov.
Preglednica 14: Število nočitev po mesecih v letih 2004–2006
JAN FEB MAR
2004
164
107
113
2005
808
875
991
*2006 1286 1128 1215
Vir: Rupnik, 2006
*Podatki le do oktobra 2006.
leto

APR
148
744
1141

MAJ
257
1320
1702

JUN
369
533
1323

JUL
464
993
900

AVG
1252
1499
1324

SEP
1263
1551
1095

OKT
890
1301
636

NOV
778
1045

DEC
654
922

SKUP
6459
12582
11477

Podatki o številu nočitev niso povsem natančni, saj nekateri gostinci, ki oddajajo sobe, niso
dosledni pri sporočanju nočitev. Kot je razvidno iz tabele, se je število nočitev v zadnjih treh
letih povečevalo. Največ nočitev naredijo v mesecu maju in v poznih poletnih ter jesenskih
mesecih. Med sobodajalci opravijo največ nočitev v Kendovem dvorcu v Spodnji Idriji in v
kmečkem hramu Fortuna v naselju Idršek. Glede na naraščajoče število nočitev lahko
sklepamo, da je vedno več turistov, ki se v občini ustavijo vsaj za dva dni.
Preglednica 15: Število turistov na leto, ki obiščejo TIC Idrija
2003
2004
2005
*2006

Domači obiskovalci
1502
1698
1906
1895

Tuji obiskovalci
1768
1842
1940
1199

Skupaj
3270
3540
3846
3094

Vir: TIC Idrija
*Podatki le do oktobra 2006.

V zgornji tabeli so vključeni le tisti turisti, ki so se oglasili na TIC-u v Idriji. V turističnem
centru so v zadnjih treh letih zabeležili večji obisk tujih turistov kot domačih. Vzrok temu je v
tem, da se domači turisti sami pozanimajo o možnostih ogleda in se potem tudi sami zapeljejo
in ogledajo turistično zanimivost. Tuji turisti pa pridejo v mesto in rabijo informacijo o tem,
kaj si je možno ogledati.
Preglednica 16: Število obiskovalcev v gradu Gewerkenegg v obdobju 2000–2006
Leto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Št. obiskovalcev-skupaj
22329
19203
18756
17020
15445
15000
13403

Vir: Mestni muzej Idrija, 2007
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Mestni muzej Idrija spremlja število obiskovalcev v objektih, ki jih ima v upravljanju. To so
objekti grad Gewerkenegg, Kamšt, rudarska hiša in jašek Frančiške. Med vsemi omenjenimi
objekti ima največ obiskovalcev grad. Število obiskovalcev na gradu za obdobje 2000–2006 je
prikazano v zgornji preglednici. Kot je razvidno, število obiskovalcev v zadnjih letih upada.
Med obiskovalci je velik delež (skoraj polovica) otrok. K temu deležu veliko prispevajo
šolske skupine (Mestni muzej Idrija, 2007).
Na območju občine prevladuje predvsem izletniški turizem.
Turistična dejavnost v občini ima še veliko neizkoriščenih potencialov za razvoj, zato čaka
lokalne turistične delavce v prihodnosti precej dela. Predvsem v mestu Idrija je pomanjkljiva
ponudba turističnih nastanitvenih kapacitet, saj jih trenutno ponujajo le v gostišču Barbara.
Glavni ponudniki ležišč za turiste v občini so tako turistične kmetije in gostišča v okoliških
krajih Idrije. Ležišč v turistične namene je glede na turistični obisk in povpraševanja premalo.
Zaradi tega že nekaj časa obstaja težnja, da bi v Idriji zgradili hotel. S tem bi pripomogli tudi k
uresničevanju načrtov, da bi enodnevne izletniške turiste zadržali za več dni. Na področju
turizma je pomanjkljivo povezovanje med ponudniki turističnih storitev.
Krajinski park Zgornja Idrijca z bogato ohranjeno naravo in biotsko pestrostjo je priložnost za
razvoj trajnostno sonaravne oblike turizma usmerjenega v izletniško ponudbo.

4.6. KMETIJSTVO
Kmetijstvo v občini ne predstavlja pomembne veje gospodarstva. Intenzivnejši razvoj
kmetijstva na območju občine v glavnem zavira hribovit, strm in intenzivno razčlenjen relief,
v višjih nadmorskih višinah pa tudi manj ugodne klimatske razmere za kmetijsko pridelavo.
Leta 2002 je imelo status kmetovalca 147 prebivalcev v občini. Med delovno aktivnim
prebivalstvom se le 3,4 % prebivalcev ukvarja s kmetijskimi dejavnostmi, kar je pod
slovenskim deležem (4 %). S kmetijskimi zemljišči je leta 2000 upravljalo 566 družinskih
kmetij (Statistični urad RS, 2006).
Na hribovskih predelih prevladujejo srednje velike, zaokrožene kmetije s površino nad 25 ha.
Na območju Ledinske planote, v Dolah in v Gorenjem Vrsniku je povprečna velikost kmetij
pod 25 ha.
Preglednica 17: Kmetije po velikosti kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU) v občini leta 2000
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Graf 31 : Družinske kmetije po velikostnih razredih KZU leta 2000
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Glede na velikostne razrede v zgornjih tabeli in grafu v občini s 36 % prevladujejo kmetije z
velikostjo KZU nad 10 ha, kar je v primerjavi s slovenskim povprečjem velik delež. V
Sloveniji je takih le 12 % kmetij. Delež kmetij v občini, ki imajo manj kot 10 ha kmetijskih
zemljišč v uporabi, znaša 64 %. Med temi kmetijami je število tistih z velikostjo KZU od 2 do
5 ha približno enako številu kmetij z velikostjo KZU od 5 do 10 ha. Delež kmetij z velikostjo
KZU pod 2 ha je v občini nizek in je enkrat manjši od slovenskega povprečja (občina 10,6 %,
Slovenija 26,6 %).
Graf 32: Kmetije po tipu kmetovanja leta 2000
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Prevladujoča kmetijska panoga v občini je živinoreja. Skoraj polovica kmetij v občini je
namreč usmerjenih v pašno živinorejo. Teh je 271. Sledijo kmetije z usmerjenostjo v mešano
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živinorejo (212 kmetij). Z mešano rastlinsko predelavo in živinorejo se ukvarja 73 kmetij. V
preostale panoge je vključenih le nekaj kmetij. Z vrtnarstvom se ukvarja le ena kmetija. Dve
kmetiji na območju občine se ukvarjata s prašičerejo in perutninarstvom, prav tako imata dve
kmetiji trajne nasade. Pet kmetij se ukvarja z mešano rastlinsko pridelavo. To pomeni, da je
glede na tip kmetovanja kmetijstvo občine usmerjeno v živinorejo, ki je najpomembnejša
kmetijska panoga. Pretežna usmerjenost kmetij v živinorejo je pogojena z
naravnogeografskimi razmerami.
Na 542 kmetijah redijo 3794 glav velike živine (GVŽ). Živinorejske kmetije se v večini
ukvarjajo z govedorejo. Vseh govedorejskih kmetij je 486, od teh je 213 kmetij, kjer redijo
krave molznice. Prašiče redijo na 185 kmetijah.
Graf 33: Kmetije z govedom po velikosti črede leta 2002
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Med govedorejskimi kmetijami je skoraj polovica takih, ki imajo od 3 do 9 glav živine. 83
kmetij ima eno ali dve govedi, 99 kmetij pa ima od 10 do 19 glav živine. Najmanj, 72 je
kmetij, ki imajo več kot 20 glav živine. Velikosti čred nakazujejo na to, da so kmetije po
večini usmerjene v ekstenzivno živinorejo. Govedoreja je močno razvita na Ledinski, Vrsniški
in Dolski planoti, v Zadlogu, na Vojskem, v Čekovniku. Govedorejo v zadnjem času uspešno
nadomešča ovčjereja in kozjereja, v zadnjem času pa se uveljavlja tudi konjereja.
Na spodnjih grafih je prikazana raba kmetijskih zemljišč v občini. Prevladujoči travniki in
pašniki so še en pokazatelj tega, da na območju občine prevladuje živinoreja.
Graf 34: Raba kmetijskih zemljišč leta 2000
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Vir: Statistični urad RS, 2006
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Med kmetijskimi zemljišči prevladujejo s 96,4 % (5072 ha) travniki in pašniki. Njiv in vrtov
je 184 ha, kar je 3,5 % kmetijskih zemljišč. Kmečkih sadovnjakov je le 0,005 % (0,28 ha)
kmetijskih zemljišč, nekoliko več je intenzivnih sadovnjakov (3,04 ha oziroma 0,06 %). V
zadnjih letih je delež njiv in vrtov v trendu zmanjševanja, saj se zaraščajo v travnike. Tudi
mnoge drugorazredne kmetijske površine, kot so senožeti in pašniki, so v zaraščanju.
Graf 35: Raba njiv leta 2000
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Na eni tretjini vseh njiv (60,59 ha) pridelujejo krompir, dobra tretjina njiv (63,96 ha) pa je
posejana s krmnimi rastlinami. Skoraj 15 % njiv (27,2 ha) je posejanih z žiti za pridelavo
zrnja, na 6,8 % (12,45 ha) njiv pa je posejana zelenjava. Poljedelstvo se večinoma navezuje na
pridelavo krme za živino in pokrivanje domačih potreb s pridelki.
Večino kmetij v občini ima v posesti tudi gozd, ki jim pomeni en vir dohodka. Kmetije se
namreč deloma preživljajo tudi z gozdom, vendar je v redkih primerih gozd edini vir prihodka
na kmetiji. Gozd pomeni kmetijam predvsem kot rezerva, ki jo gospodar koristi ob večjih
investicijah v kmetijo ali drugam. Gozd je pomemben vir za domačo rabo, kot je kurjava ali
obnova lesne infrastrukture. Velik delež gozdov je degradiran v »panjevce« za sečnjo drv,
slabo zasnovo imajo tudi mladonosni gozdovi, ki so nastali z zaraščanjem (Kovač, 2006).
Kmetijska izobrazba gospodarjev na družinskih kmetijah je šibka. Prevladujejo kmetije z
gospodarji, ki kmetujejo na podlagi praktičnih izkušenj. 9 % gospodarjev kmetij ima opravljen
tečaj iz kmetijstva.

82

Tatjana Benčina

Okoljevarstvene zasnove razvoja občine Idrija

Graf 36: Družinske kmetije po kmetijski izobrazbi gospodarjev
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V občini je malo povsem čistih kmetij, ki bi se preživljale izključno s kmetijstvom. Večji
delež zavzemajo polčiste kmetije (gospodar in gospodinja nista zaposlena, ostali člani
gospodinjstva so zaposleni) in mešane kmetije (lastnik je zaposlen in hkrati gospodari na
kmetiji). Manjše kmetije na težjih terenih pogosto ne morejo zagotoviti vsem članom solidne
osnove za preživetje, zato si iščejo dodaten zaslužek z zaposlitvijo v večjih industrijskih
obratih v Idriji, Spodnji Idriji, Cerknem in Godoviču. Tu se je oblikoval socialno mešani tip
kmetije, ki močno prevladuje. Pozitivni učinki takega razvoja so predvsem večja socialna
stabilnost kmetij in s tem večja možnost za ohranitev kmetije. Pojavlja se tudi negativna stran
takega razvoja, saj se ob zaposlitvi v industriji hitreje opusti kmetovanje (zaradi
nerentabilnosti) (Strokovne podlage za poselitev .., 2006).
V občini je bilo v letu 2006 26 ekoloških kmetij. Največ ekoloških kmetij je na širšem
območju Ledinske planote, kjer jih je 9. Na območju Črnovrške planote je 7 ekoloških kmetij.
Preostanek kmetij je razporejenih po drugih območjih občine: območje Idrijskih Krnic (4 EK)
in območje Vojskega in Čekovnika (6 EK). Dosti večje je število kmetij, ki so vključene v
program sonaravne reje. Teh je 264. Zahteve v okviru sonaravne reje niso tako stroge kot pri
ekološkem kmetovanju, so pa vseeno približane načelom sonaravnega kmetovanja
(Kmetijsko-gozdarski zavod …, 2007).
Zaradi ekstenzivno naravnanega kmetijstva ni močnega obremenjevanja okolja. Ker
prevladuje živinoreja, je največje obremenjevanje z gnojevko, predvsem na tistih kmetijah,
kjer imajo še neurejene gnojne jame. Sicer pa se na tem področju stanje izboljšuje, saj je za
uveljavljanje kmetijskih subvencij potrebno imeti urejeno gnojno jamo. Glede na prevladujoče
travnike intenzivnost obremenjevanja s fitofarmacevtskimi sredstvi ni problematično.
Skladiščenje organskih odpadkov je pogosto neurejeno. Z okoljevarstvenega vidika je zelo
pomembno vključevanje naravnega gnoja, zelenega gnojenja in podoravanja v celoten sistem
gnojenja, vendar je tudi uporaba sicer naravnega gnojila lahko zelo delikatna. Povsod tam,
kjer gnojevke ne uporabljamo v rastni dobi in v prevelikih količinah, pomeni močan faktor
obremenitve okolja zaradi izpiranja dušika. Največjo nevarnost prevelike obremenitve okolja
z dušikom pa predstavlja prevelika poraba mineralnih gnojil (NPK). Tukaj je potrebno tudi
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poudariti, da večji odmerki dušika le do neke meje povečujejo pridelek, pri prevelikih vnosih
pa le ta pridelek celo omejuje in takrat nastopi problem izpiranja dušika. Zavedati se je
potrebno dejstva, da se lahko v primeru onesnaženja vodonosnika postavi pod vprašaj
možnost nadaljnjega razvoja, saj je pomanjkanje kakovostne vode še kako pomemben
omejitveni dejavnik razvoja.
Na območju Krajinskega parka Zgornja Idrijca je ekstenzivno kmetijstvo, kar je izredno
pomembno, še posebej zaradi ohranjanja poselitve in omejitev, ki jih določa uredba za
krajinski park.
Težje razmere obdelave v razgibanem reliefu in manj ugodni klimatski pogoji narekujejo
usmeritev kmetij v ekstenzivno kmetovanje. Obstoj hribovskih kmetij je močno odvisen od
gozda, temelji pa na živinoreji, pa še to pretežno pašni.
Dobršen del občine je zaradi kraškega značaja občutljiv za nesonaravno obliko kmetovanja.
Zaradi vodozbirnega območja za izvir pitne vode v Podroteji je predvsem občutljivo območje
Črnovrške planote in Godoviškega podolja, kjer pa se nahaja kar nekaj kmetij.

4.7. ODPADKI
V občini Idrija izvaja javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki podjetje Komunala Idrija,
enota Snaga. Svojo službo izvaja tudi v občini Cerkno. Na področju ravnanja z odpadki so
glavne naloge podjetja, da odvaža komunalne odpadke iz gospodinjstev, podjetij, ustanov in
javnih površin, da odvaža papir, steklo ter odpadne plastične in kovinske embalaže z zbiralnic
ločenih frakcij in v letni akciji izvaja zbiranje nevarnih in kosovnih odpadkov. Enota Snaga
upravlja tudi z obstoječima občinskima odlagališčema komunalnih odpadkov Ljubevč in
Raskovec, kamor odlaga komunalne odpadke in začasno skladišči odpadke iz zbiralnic za
ločene frakcije.
V organiziran način zbiranja komunalnih odpadkov je vključenih 95 % prebivalcev občine,
gospodarstvo, obrt, ustanove, upravna in storitvena dejavnost (Knap, 2006; Ravnanje z
odpadki, 2006). Komunalne odpadke se zbira ločeno v zabojnike ali s PVC vrečami. V
strnjenih naseljih se odvoz odpadkov izvaja 1–3-krat tedensko, na podeželju pa 2-krat
mesečno.
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Graf 37 : Letna količina komunalnih odpadkov in ločeno zbranih frakcij v obdobju 2001–2005
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Zgornji graf prikazuje količino zbranih komunalnih odpadkov v občini iz gospodinjstev ter
industrije, ustanov in obrti. Prikazane so tudi letne količine zbranih ločenih frakcij. Komentar
sledi v nadaljevanju. Količina komunalnih odpadkov iz gospodinjstev je v zadnjih letih
približno na isti ravni. V opazovanem obdobju lahko izvzamemo leto 2005, ko je bila količina
zbranih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev najnižja in je znašala 1697 ton (150 kg na
prebivalca). Industrija, ustanove in obrt ustvarijo v primerjavi z gospodinjstvi več komunalnih
odpadkov. Količina le-teh je bila od 2002 do 2004 približno na isti ravni (okrog 2200
ton/leto), v letu 2005 pa se je dvignila na 2568 ton odpadkov (227 kg na prebivalca). Skupna
količina zbranih komunalnih odpadkov leta 2005 je znašala 4265 ton (358 kg na prebivalca).
V slovenskem merilu v povprečju nastaja 300 kg komunalnih odpadkov na prebivalca letno
(Stanje okolja 2002, 2003).
V zadnjih letih se količine odpadne embalaže povečujejo tako v slovenskem kot občinskem
merilu. Zato je bilo potrebno poskrbeti, da odpadna embalaža ne konča na odlagališčih
komunalnih odpadkov, ampak se snovno ali energetsko izrabi. V občini je bilo že leta 1996
prvič uvedeno ločeno zbiranje odpadne embalaže. V večjih strnjenih naseljih so bili v
zbiralnicah ločenih frakcij oziroma na t.i. ekoloških otokih postavljeni zabojniki za ločeno
zbiranje odpadnega papirja in stekla. Na podeželskem območju občine, v manjših naseljih, pa
so poleg zabojnikov za komunalne odpadke namestili samo zabojnike za ločeno zbiranje
stekla (Ravnanje z odpadki, 2006). Trenutno je v občini skupno 80 ekoloških otokov, od tega
jih je 40 v Idriji, v Spodnji Idriji jih je 16, preostali (24) pa so razmeščeni po okoliških
naseljih občine (Knap, 2006).
Že septembra 2005 so bili v delu Idrije na ekoloških otokih nameščeni novi zabojniki za
ločeno zbiranje odpadne kovinske in plastične embalaže, z aprilom 2006 pa je z novimi
zabojniki opremljeno celotno mesto in Spodnja Idrija. V teh dveh naseljih so tako ekološki
otoki opremljeni s tremi plastičnimi zabojniki, ki se med seboj razlikujejo po barvi pokrova,
glede na vrsto odpadka, ki spada v zabojnik. V zabojnik z rdečim pokrovom se odlaga
odpadni papir in papirna embalaža, v belega se odlaga odpadna steklena embalaža, rumeni pa
je za odlaganje mešane odpadne kovinske in plastične embalaže. V preostalih naseljih v občini
se zaenkrat na ekoloških otokih poleg komunalnih odpadkov ločeno zbira papirna in steklena
embalaža. Kjer je potrebno, so zabojniki postavljeni na betonskem podstavku. Število in
razporeditev zbiralnic je v skladu z državno zakonodajo (Ravnanje z odpadki, 2006).
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Prebivalci občine so na dom prejeli zgibanko z navodili za zbiranje in prikazanimi lokacijami
ekoloških otokov. Izvajalci javne službe so z odzivom prebivalcev zelo zadovoljni, pohvalijo
pa tudi čistost do sedaj oddanih frakcij (Knap, 2006).
Količine letno ločeno zbranih frakcij v občini je prikazana na Grafu 38. V obdobju 2001–2005
so količine vsako leto naraščale tako v gospodinjstvih kot tudi v industriji, ustanovah in obrti.
V okviru gospodinjstev je bilo leta 2001 zbranih 146 ton ločenih frakcij, leta 2004 pa že 217
ton. Leta 2005 je količina zbranih ločenih frakcij padla na 208 ton. Tudi v industriji,
ustanovah in obrti je količina od leta 2001, ko so zbrali 48 ton ločenih frakcij, do leta 2004, ko
so zbrali 71 ton, stalno naraščala. Količina zbranih ločenih frakcij se je v letu 2005 znižala na
68 ton (Knap, 2006). Glede na to, da so se količine ločeno zbranih frakcij povečini
povečevale, lahko ocenim, da je ločeno zbiranje razmeroma uspešno.
Graf 38: Struktura zbranih ločenih frakcij v letu 2005
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Na zgornjem grafu je prikazana struktura ločeno zbranih frakcij s celotnih območij občin
Idrija in Cerkno. V letu 2005 je med ločeno zbranimi frakcijami s 34,9 % prevladoval papir
(34,9 % oz. 132 ton), sledil pa je karton (92 ton oz.24,3 %) in odpadna pločevina (88 ton oz.
23,3 %). Od leta 2001 do leta 2005 se je količina zbranega papirja povečala za 63 %, kar
lahko štejemo kot uspeh. V vsakoletnem rahlem porastu so bile tudi zbrane količine kartona in
stekla. Količine zbrane odpadne pločevine so se od leta 2001 do 2005 zmanjšale.
Leta 2005 (od septembra do decembra) je bilo v novih zabojnikih za zbiranje plastične
embalaže, ki so bili nameščeni v predelu Idrije, zbranih 8 ton odpadkov (Komunala Idrija,
2006).
Ločeno zbrane frakcije izvajalec javne službe Komunala Idrija le začasno skladišči v Zbirnem
centru Ljubevč, kjer odpadno embalažo nato prevzame družba Slopak, ki poskrbi, da se
ločeno zbrane frakcije snovno ali energetsko izrabijo (Knap, 2006).
V občini potekata enkrat letno akciji zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov. O datumih in
lokacijah pobiranja so prebivalci obveščeni preko lokalnih medijev (radio in časopis) in z
letaki na oglasnih deskah. V zadnjih letih je bil odziv prebivalcev velik.
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V Komunali Idrija opažajo, da ljudje med kosovne odpadke kljub opozorilom odlagajo tudi
nevarne odpadke. Iz celotne količine zbranih kosovnih odpadkov izločajo pločevino, ki jo
oddajo pooblaščenemu zbiralcu. Količine zbrane odpadne pločevine in karoserije v obdobju
2001–2005 so predstavljene na Grafu 38. Večina kosovnih odpadkov gre v odstranjevanje
(Knap, 2006).
Graf 39: Letne količine zbranih kosovnih odpadkov v obdobju 2001–2005
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Količina kosovnih odpadkov se je v zadnjih letih stalno povečevala, še zlasti v letu 2004, ko
se je količina z 270 ton leta 2003 dvignila na 424 ton. Leta 2005 je bilo zbranih 426 ton
kosovnih odpadkov.
V občini sta dve odlagališči odpadkov, katerih stanje in prihodnost je precej vprašljiva.
Odlagališči se nahajata v okolici mesta Idrija. Upravljalec obeh je podjetje Komunala Idrija.
Prvo je odlagališče Grohovt (tudi Ljubevč) in ima od leta 2004 status zaprtega odlagališča. V
njegovi bližini je sicer Zbirni center odpadkov, kjer se pred prevzemom podjetja Slopak
začasno skladišči ločeno zbrane frakcije (Knap, 2006). Izcedne vode iz tega odlagališča so
zajete in se prečistijo na čistini napravi (Eržen, 2002).
Trenutno se odvoz komunalnih odpadkov in drugih nenevarnih odpadkov vrši na 20178,5 m2
veliko odlagališče Raskovec, kamor se v zadnjih letih vsako leto odloži nekaj čez 5000 ton
komunalnih odpadkov. Trenutno je na odlagališču odloženih približno 90000 ton odpadkov.
Odpadke se odlaga v enotno odlagalno telo dimenzij 120x85 m. Odlagališče ima upravno
dovoljenje, ne pa tudi okoljevarstvenega. Na temeljnih tleh odlagališča in nagnjenih stranskih
površinah ni zagotovljenega tesnjenja, ki bi skupaj s sistemom odvajanja izcedne vode
preprečeval pronicanje le-te v naravno okolje (Eržen, 2002).v preteklosti so bile izvedene
analize vodotokov pod odlagališčem. Meritve so pokazale, da izcedne vode iz deponije ne
vplivajo na kakovost bližnjih vodotok pod deponijo. V letu 2006 je podjetje Komunala Idrija
pričelo z monitoringom kakovosti podzemnih vod. Prvi rezultati so pokazali, da so bile vse
izmerjene vrednosti pod zakonsko določenimi. Na odlagališču prav tako ni urejen zajem
odlagališčnega plina (Knap, 2007). Zaradi neizpolnjevanja pogojev glede varovanja okolja je
bilo sklenjeno, da obstoječe odlagališče z letom 2008 preneha delovati. Obratovanje bi sicer še
lahko podaljšali, saj je prostora še dovolj, obenem pa je tudi dislokacija občine za regijsko
odlagališče drugega pomena ugodna. Vendar je po novi uredbi karkoli neobdelanega z vidika
biološko mehanske stabilizacije na odlagališče prepovedano odlagati. Po letu 2008 naj bi se
začeli odpirati regijski centri za ravnanje za odpadki. Tako je bilo določeno, da se bo odpadke
iz idrijske in cerkjanske občine po letu 2008 odlagalo v regijski center Stara gora pri Novi
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Gorici. Njegova postavitev je še vprašljiva in je odvisna predvsem od volje in naklonjenosti
udeleženih občin (Knap, 2006). Na občini menijo, da se bo po zaprtju sedanjega odlagališča v
občini odvoz odpadkov iz občine po vsej verjetnosti vršil na odlagališče komunalnih
odpadkov v Logatec ali na Vrhniko (Močnik, 2007).
Komunalno podjetje Komunala Idrija odvaža iz industrije, ustanov in obrti le komunalne
odpadke, katerih količine zadnjih nekaj let so predstavljene na Grafu 37. Ostali odpadki, ki
nastajajo v procesih gospodarskih dejavnosti, so v upravljanju podjetij samih.
Upoštevajoč vse mešane komunalne odpadke, ločeno zbrane odpadke in kosovne odpadke iz
gospodinjstev, industrije, obrti in ustanov, je bilo leta 2005 na območju občine zbranih okrog
5240 ton odpadkov, kar pomeni 460 kg odpadkov na prebivalca. Slovensko povprečje znaša
450 kg na prebivalca (Okolje v Sloveniji 2002, 2003). Območje občine je torej glede na
količine odpadkov nad slovenskim povprečjem.
Podjetje Komunala Idrija omogoča vsem gospodinjstvom v občini, ki uporabljajo storitve
javne službe, da svoje odpadke, kot so odpadna papirna, steklena in mešana embalaža ter
kosovni in nevarni odpadki (npr. izrabljene baterije), vsak delavnik brezplačno oddajo v
Zbirnem centru Ljubevč. Tam odvzemajo tudi manjše količine gradbenih odpadkov.
Temeljni cilj na področju odpadkov je vzpostavitev takega sistema ravnanja z odpadki, ki bo v
skladu z obstoječo zakonodajo in s sodobnimi načeli ravnanja z odpadki. Eden od ciljev
podjetja Komunala Idrija je, da bi se za polovico zmanjšala količina ostankov komunalnih
odpadkov. Z izločevanjem polovice odpadkov iz celotnega snovnega toka se bo ugodilo
okoljevarstvenim zahtevam in zmanjšalo stroške odlaganja ostankov komunalnih odpadkov.
Problematične so (kljub uvedenemu ločenemu zbiranju odpadkov) v zadnjih letih naraščajoče
količine komunalnih odpadkov iz industrijskih obratov.
Količine komunalnih odpadkov v gospodinjstvih se v zadnjih letih znižujejo, po vsej
verjetnosti na račun ločenega zbiranja odpadkov. Ker imajo pri ločenem zbiranju odpadkov
veliko vlogo sami prebivalci, je Podjetje Komunala Idrija z letaki že informiralo prebivalce o
pomenu in ravnanju pri ločenem zbiranjem odpadkov. Glede na povišane količine zbranih
ločenih frakcij v zadnjih letih, je bila ta poteza podjetja pozitivna.

4.7.1. Divja odlagališča odpadkov
Tako kot drugje po Sloveniji se tudi v občini Idrija spoprijemajo s problemom divjih
odlagališč. Divja odlagališča se v največ primerih nahajajo ob stranskih gozdnih poteh pri
vhodnih predelih kraških jam in brezen ter v vrtačah na kraškem višje vzpetem območju
občine. Večja gostota odlagališč je v bližini naselij.
Seznam popisanih črnih odlagališč v občini je bile leta 2002 predstavljen v okviru študije
upravičenosti in izvedljivosti za projekt regijski sistem ravnanja z odpadki v Goriški statistični
regiji. Popis nedovoljenih odlagališč odpadkov v naravi je bil za del občine izveden leta 1991.
V južnem delu občine (območje Črnovrške planote in širše območje Godoviča) je bilo takrat
popisanih 697 odlagališč, kar je daleč največ med vsemi občinami goriške statistične regije.
Med drugimi občinami namreč nobena ni imela več kot 100 črnih odlagališč. Več kot 195
popisanih odlagališč je imela več kot 10 m3 odpadkov. Struktura odpadkov na divjih
odlagališčih je pestra. Pojavljajo se komunalni odpadki, odpadni deli bele tehnike, odpadni
88

Tatjana Benčina

Okoljevarstvene zasnove razvoja občine Idrija

deli avtomobilov, gradbeni in leseni odpadki …(Eržen, 2002). Območje popisanih
nedovoljenih odlagališč odpadkov je predstavljeno na karti št. 7.
Večina odlagališč po zaslugi organiziranega odvoza odpadkov in večje ozaveščenosti ljudi
danes ni več v uporabi. Ocenjuje se, da se je v nekaterih občinah število črnih odlagališč v
zadnjih nekaj letih zmanjšalo. Nekatera so bila uspešno sanirana, druga odlagališča so bila
opuščena in jih je prerasla vegetacija. Nekaj odlagališč pa je bilo enostavno zasutih s prstjo ali
drugim materialom (Eržen, 2002). Enako se je zgodilo z vaškim nedovoljenim odlagališčem
odpadkov v Črnem Vrhu (Janež, Čar, Habič, 1997). Tako so vsi morebitni nevarni odpadki
ostali v naravi in padavinska voda jih spira proti izvirom Podroteje. Na kraških območjih je
edini primerni način ureditve črnih odlagališč ta, da se odpadke odpelje na urejeno komunalno
odlagališče odpadkov.
Po zagotovilu podjetja Komunala Idrija je bilo večino, predvsem večjih črnih odlagališč
saniranih. Ostajajo pa še, po količini odpadkov, manjša nedovoljena odlagališča. Eno takih je
prikazano tudi na spodnji fotografiji.
Fotografija 2: Nedovoljeno odlagališče odpadkov ob gozdni poti pri naselju Predgriže

Fotografija: Benčina T, 2007

K reševanju problema divjih odlagališč je veliko pripomogla namestitev zabojnikov za ločeno
zbiranje odpadkov v naseljih. Prebivalce so k kontroliranemu odmetavanju smeti pritegnili
tudi z letnimi akcijami pobiranja kosovnih in nevarnih odpadkov. Ljudje so se navadili
odlagati odpadke v zabojnike in ne v naravo. Ob tem se pojavlja nov problem,saj v mnogih
primerih ljudje v zabojnike mečejo vse vrste odpadkov. To bi lahko rešili z ozaveščanjem in
izobraževanjem ljudi o pravilnem odlaganju odpadkov (Knap, 2006).
Divja odlagališča predstavljajo nevarnost za onesnaženje podtalnih vod kraškega
vodonosnika.
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4.8. ODPADNE VODE IN ČISTILNE NAPRAVE
Stanje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini še ni povsem urejeno.
Kanalizacijsko omrežje je izgrajeno v Idriji, Spodnji Idriji in Godoviču (Knap, 2006). V
okoliških manjših naseljih nimajo rešenega problema skupnega zbiranja, čiščenja in odvajanja
odpadnih voda. Tu se komunalne odpadne vode iz gospodinjstev stekajo v pretočne in
nepretočne greznice.
Tako za mesto Idrija kot tudi za večino slovenskih mest velja, da se je širilo hitreje, kot se je
gradila komunalna infrastruktura. Najprej so bili kanalizirani površinski odvodniki, nato so
tlakovali ulice, površinske meteorne vode pa so bile speljane v kanale z iztokom v Nikovo ali
Idrijco. Ti kanali v večini potekajo prečno na smer Nikove. Po izgradnji vodovodnega omrežja
in saniranju stanovanjskih stavb ter dvigu življenjskega standarda prebivalcev (stranišča na
vodno izpiranje, kopalnice, pralni stroji …) pa so se sprva pretoki greznic, kasneje pa kar
direktno sanitarni odtoki iz objektov, priključili na obstoječe kanale, ki so bili namenjeni le
kanaliziranju površinskih voda. Večina objektov je imela lastne greznice.
Po letu 1950 se je v glavnem mestu občine načrtno pristopilo h gradnji sanitarne kanalizacije.
Na desnem in levem bregu Nikove in delno tudi ob Idrijci so bili zgrajeni zbiralni kanali. Za
večje stanovanjske stavbe so bili zgrajeni sanitarni kanali. Na zbiralne kanale so bili
priključeni tudi stari kanali, ki so sprva odvajali površinske odvodnike skozi mesto v Nikovo
in Idrijco. Glavnina zbrane sanitarne vode iz zbiralnika na levem bregu Nikove je priključena
na obstoječi rudniški rov, ki teče pod mestom in se izliva v Idrijco dolvodno do čistilne
naprave. 60% kanalizacijskega omrežja ima mešan sistem kanalizacije, kar pomeni, da se po
istem kanalu odvajajo padavinske in fekalne vode. Skupna dolžina primarnega
kanalizacijskega omrežja znaša 10200 m, sekundarno omrežje je dolgo 7800 m.
Razbremenilnikov je 11. Na kanalizacijo je priključenih 780 hišnih priključkov. Zbiralnik na
desnem bregu Nikove in del zbiralnika na levem bregu, od Mesnega trga proti industrijski
coni sta priključena na centralno čistilno napravo, katere predvidena zmogljivost je 4000
populacijskih ekvivalentov (PE) (Kanalizacija Idrija, 2006; Knap, 2006). Za del mesta je
zgrajen razbremenilnik visokih vod, tako da na čistilno napravo vodi le prvi val padavinske
vode, ki je ponavadi najbolj onesnažen. Poleg tega na čistilno napravo priteka tudi tuja voda,
ki pride v sistem preko drenažnih vod in udorov v kanalizacijski sitem. Čistilna naprava se
nahaja na robu mesta, ob Idrijci v smeri proti Spodnji Idriji. Dejanska obremenitev centralne
čistilne naprave že presega 6000 PE, zato je v izdelavi projektna dokumentacija za razširitev
(Knap, 2006). Na idrijsko čistilno napravo je priključenih 4140 prebivalcev, kar je 59 % vseh
prebivalcev, 1840 prebivalcev (26 %) biva na področju, kjer se kanalizacija odvaja v
površinske odvodnike, 1080 (15 %) prebivalcev pa je na območjih, kjer ni kanalizacijskega
omrežja (Kanalizacija Idrija, 2006).
V drugem največjem naselju Spodnja Idrija je čistilna naprava, katere projektirana
zmogljivost je 2000 PE, ki pa ni še v celoti izkoriščena. Priključevanje na to čistilno napravo
se vrši v letu 2006 in trenutno je izkoriščena polovica njene zmogljivosti (Knap, 2006).
V Godoviču znaša zmogljivost komunalne čistilne naprave 500 PE. Na čistilno napravo je
priključeno kanalizacijsko omrežje, ki pokriva skoraj celotno naselje. Čistilna naprava se
nahaja južno od industrijske cone in ima dve fazi delovanja: mehanično in biološko. Nanjo so
speljane fekalne odplake iz naselja in iz industrijske cone. Čistilna naprava ne pokriva
kemične stopnje čiščenja, zato v podjetju IMP Klima odpadne tehnološke vode čistijo sami s
tehnološko čistilno napravo. Letno se na ČN Godovič očisti 24.000 m3 vode. Iztok iz čistilne
naprave odteka neposredno v kraški požiralnik (Poženel, 2006, str. 44).
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Poleg obstoječih komunalnih čistilnih naprav imajo podjetja Rotomatika iz Spodnje Idrije,
IMP Klima iz Godoviča ter ustanova dom upokojencev Vitadom iz Črnega Vrha zgrajene
lastne (nekomunalne) čistilne naprave, ki niso v upravljanju podjetja Komunala Idrija (Knap,
2006).
V prihodnosti se načrtuje izgradnja čistilne naprave z zmogljivostjo 100 PE za območje
Mokraške vasi med Spodnjo Idrijo in Idrijo. Načrtuje se tudi izgradnja čistilnih naprav na
širšem območju občine. Do leta 2015 je predvidena razširitev centralne čistilne naprave v
Idriji na zmogljivost 8500 PE, v Spodnji Kanomlji pa gradnja male čistilne naprave (1000
PE). Do leta 2017 naj bi bile izgrajene male čistilne naprave v naseljih Gore (MČN 80 PE),
Gorenji Vrsnik (MČN 100 PE) in v Srednji Kanomlji (MČN 120 PE). V vseh treh naseljih je
kot možna rešitev predvideno individualno odvajanje in čiščenje odplak po posameznih
objektih ali skupinah objektov, saj je ta način cenejši kot čiščenje preko javnega sistema
kanalizacije. V letu 2007 je predvidena razširitev zmogljivosti že obstoječe male čistilne
naprave v Črnem Vrhu na 900 PE in obstoječe male čistilne naprave v Godoviču na 1000 PE.
V naselju Predgriže naj bi bila zgrajena mala čistilna naprava z 250 PE, v naseljih Ledine in
Zavratec pa male čistilne naprave z zmogljivostjo 100 PE. V vseh treh naseljih je kot možna
rešitev predlagana izgradnja individualnih čistilnih naprav (Kanalizacija Idrija, 2006).
V blatu, ki se odlaga v idrijski centralni čistilni napravi, se pojavljajo povišane koncentracije
živega srebra, kar predstavlja problem glede nadaljnjega deponiranja te snovi. Leta 2003 je
bilo ustvarjenega 250 m3 blata, ki vsebuje 20 % suhe snovi. Začasno se to blato odlaga na
deponijo poleg čistilne naprave. Koncentracije živega srebra v blatu se sicer v zadnjih letih
zmanjšujejo, kljub temu pa presegajo dovoljene mejne vrednosti. Iščejo se rešitve, kam in
kako bi se blato iz čistilne naprave odlagalo. Možnosti so v sežigu ali odlaganje na
okoljevarstveno ustrezno deponijo, vendar pa nobena ni bila še realizirana (Občina Idrija,
2006a).
V hribovitem predelu občine, kjer je značilna razpršena poselitev, imajo objekti nepretočne
greznice, katerih tesnjenje je vprašljivo. Tudi praznjenja greznic so v mnogih primerih
vprašljivo. Vse to obremenjuje vodne vire in okolje nasploh.
Za čiščenje odpadnih voda bi bile v hribovitem predelu občine primerne tudi rastlinske čistilne
naprave. Te so namreč najbolj primerne za čiščenje odpadnih voda manjših naselij, skupin
objektov ali individualnih objektov. Priporočljive so za razpršeno obliko poselitve. Obenem so
tudi stroški izgradnje in obratovanja tovrstnih čistilnih naprav nižji kot pri tradicionalnih, saj
praviloma delujejo brez strojne in električne opreme. Zaradi finančne ugodnosti in okoljske
ustreznosti bi morala občina razmisliti o postavitvi takih čistilnih naprav v prihodnosti.
Posebno pozornost po potrebno nameniti hribovitim predelom z razpršeno poselitvijo, kjer je
skupen sistem zbiranje in čiščenja voda otežen in zelo drag. Ker pa ležijo v ožjem varstvenem
območju vira pitne vode, bo potrebno vsaj poostreno nadzirati zahtevano izgradnjo
nepropustnih greznic.
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4.9. RAZVREDNOTENA OBMOČJA
4.9.1. Peskokopi
V občini ni natančnega popisa vseh peskokopov oziroma kamnolomov, vendar po nekaterih
podatkih obstaja kar okrog sto večjih ali manjših nelegalnih tovrstnih posegov. Pri teh
peskokopih gre večinoma za še aktivne ali že mirujoče površinske odkope triasnega dolomita.
Nastali so zaradi potreb samih lastnikov zemljišč ali zaradi potreb različnih odjemalcev,
predvsem za vzdrževanje lokalnih cest. (Marc, 2001).
Največ peskokopov se nahaja v južnem delu občine, na območju Zadloga, Idrijskega Loga,
Črnega vrha in Godoviča. Zaradi nenačrtovanega in nelegalnega pridobivanja materiala so
nastale visoke nezavarovane previsne oz. prepadne stene.
Po izračunih se za letno vzdrževanje okoli 400 lokalnih cest v občini ocenjuje potreba po
okrog 10000 m3 kamenih agregatov v razsutem stanju, kar pomeni od 5000 do 6000 m3
surovine v zraščenem stanju. To pomeni obratovanje enega peskokopa, vendar je zaradi
raznovrstne konfiguracije terena potrebna legalizacija nekaj peskokopov, ki bi pokrivali
posamezna področja (Marc, 2001).
Taki nenačrtni posegi v naravno okolje pomenijo degradacijo okolja. Zaradi nenadzorovanih
del pri pridobivanju in nezavarovanja nastalih visokih previsnih sten v mnogih primerih
predstavljajo tudi neposredno nevarna mesta za ljudi in živali. Poleg tega so mnogi peskokopi
postali mesto nedovoljenega odlaganja odpadkov
Potrebno bi bilo narediti natančen popis vseh peskokopov v občini, jih opredeliti glede
njihove perspektivnosti in jih z ustreznimi ukrepi sanirati.

4.9.2. Območje rudnika živega srebra v Idriji
Največje razvrednoteno območje v občini je območje rudnika živega srebra v Idriji. Tik pod
mestom se nahajajo nekdanji rudniški rovi. V samem mestu Idrija so ob Idrijci številna
območja rudniških žgalniških ostankov, imenovana halde. Za sanacijo rudnika je bil sprejet
poseben zakon (Zakon o preprečevanju posledic rudarjenja v rudniku živega srebra Idrija, Ur.
l. RS, št. 26/05) z namenom, da se zavaruje okolje neposredno nad rudnikom živega srebra v
Idriji, da se obvaruje mesto Idrija pred posledicami posedanja in drugimi posledicami, ki se
odražajo v rudarski škodi, zdravstvenem stanju nekdanjih rudarjev zaradi dolgoletnega
rudarjenja v rudniku živega srebra in da se izvede sanacija teh posledic.
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Karta 7: Pritiski na okolje v občini Idrija

Zgornja karta prikazuje pritiske (in gonilne sile, ki jih povzročajo) na okoljske sestavine
občine. V spodnjih alinejah je povzeta predstavljena vsebina:
- največji pritiski poselitve s komunalnimi odpadnimi vodami na območju Idrije in Spodnje
Idrije
- največji industrijski obrati locirani v dolini Idrijce (Idrija in Sp. Idrija) ter v industrijski coni
Godovič – obremenjevanje z odpadnimi vodami in odpadki
- najvišja obremenitev s prometom na glavni državni cesti skozi Godovič Idrijo in Spodnjo
Idrijo, zmerno obremenjene regionalne državne ceste, nizka obremenitev na lokalnih cestnih
povezavah
- južni predel občine – skoraj 700 popisanih nedovoljenih črnih odlagališč
- intenzivno usmerjene živinorejske kmetije v hribovitem območju občine
- čistilne naprave nameščene v Idriji, Spodnji Idriji (2x), Godoviču in zasebna v Črnem Vrhu
- v Idriji dve odlagališči odpadkov; ne zadovoljujeta okoljevarstvenim zahtevam
- občina – prevlada izletniškega turizma (izpostavljeni območji Črnega Vrha in Vojskega
(rekreativni turizem) in Idrija (obisk in ogled kulturne in tehniške dediščine in naravnih
znamenitosti)
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Karta 8: Gonilne sile pritiskov na okolje v občini

Zgornja karta prikazuje gonilne sile, ki vplivajo na stanje okolja. na podlagi gostote poselitve,
prometne obremenjenosti cest, lociranosti industrijskih obratov, razširjenosti kmetij, določitve
vplivnega območja rudarjenja so predstavljeni vplivi gonilnih sil na okolje.
Kot je razvidno je največja skoncentriranost obremenjevalcev v dolini reke Idrijce. Rudarstvo
je dejavnost, ki ima največji vpliv na območju Idrije, medtem ko je na drugih predelih občine
ta vpliv zelo majhen. Tudi poselitev in prebivalstvo povzroča največje pritiske v dolini Idrijce.
Zmerne pritiske ima na območju Črnega Vrha in Godoviča. Na preostalem delu občine je
značilna redkejša poselitev z majhnim do zmenim vplivom na okolje. Najgostejši promet
poteka skozi dolino Idrijce in ima zmeren vpliv na okolje. Najmanj prometa se odvija na
lokalnih cestah, zato so tam vplivi le-tega najnižji. Kmetijska dejavnost ima največje vplive na
hribovitem predelu občine. V dolinskem predelu občine predstavlja kmetijska dejavnost nizke
vplive na okolje. Največji industrijski obrati so locirani v dolini Idrijce in v Godoviču. Vpliv
industrije smo opredelili kot zmeren, saj gre tu za razmeroma »čisto« industrijo.
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5. ODGOVORI ZA TRAJNOSTNO SONARAVNE USMERITVE
RAZVOJA
5.1. TIPOLOGIJA IN OCENA NEGATIVNIH VPLIVOV NA OKOLJE V OBČINI
S pomočjo analize preteklega in sedanjega stanja okoljskih sestavin in proučitve prevladujočih
gonilnih sil, ki izvajajo pritiske na okolje, so izpostavljeni naslednji okoljski problemi v
občini:
- povišane koncentracije živega srebra v Idriji in njeni bližnji okolici v zraku, prsteh, vodah in
rastlinah;
- zmanjševanje tradicionalnih zračnih emisij (žveplov dioksid in dim);
- naraščanje prometnih emisij in povišane ravni hrupa predvsem v Idriji in Spodnji Idriji
- občasne povišane vsebnosti strupenih snovi v zajetju pitne vode v Podroteji;
- mnogo razvrednotenih območij z ekološko škodo zaradi rabe naravnih virov in
obremenjevanja okolja (peskokopi, območja z odloženimi žgalniškimi ostanki – halde);
- velike količine odpadkov, problem njihovega odlaganja in ponovne uporabe, neustrezno
odlagališče komunalnih odpadkov in veliko število nedovoljenih odlagališč odpadkov na
zalednem območju vodnega vira Podroteja izvir.
Po opravljeni analizi razpoložljivih podatkov sledi okoljska presoja za 10 okoljskih problemov
v preteklem obdobju. Za izpostavljene okoljske probleme oziroma različne oblike degradacije
okolja je bila s pomočjo matričnega prikaza izvedena tipologija in ocena negativnih vplivov
na okolje občine. Obdelani okoljski problemi so sledeči:
-

onesnaženost ozračja: žveplov dioksid in dim, živo srebro, radon, hrup
onesnaženost vodnih virov: reka Idrijca, kraški izvir Podroteja (zaledni kraški
vodonosnik)
onesnaženost prsti
onesnaženost rastja
odlaganje odpadkov: divja odlagališča odpadkov, odlagališče Raskovec – okoljska
problematika

Preglednice s tipologijo negativnih vplivov za posamezne okoljske probleme so priložene v
Prilogi.
Opozoriti je potrebno na to, da je stopnja raziskanosti kazalcev za stanje okolja na nivoju
občine zelo šibka, kar je potrebno upoštevati tudi pri zanesljivosti strokovne ocene. Meritve za
kakovost sestavin okolja se nanašajo predvsem na mesto Idrija in njegovo bližnjo okolico. Za
preostale predele občine meritev za kakovost sestavin okolja ni bilo opravljenih. Neizvajanje
meritev nakazuje tudi na to, da je tam okolje manj obremenjeno in so samočistilne sposobnosti
večje ter tako stanje z vidika onesnaženosti ni problematično.
Glede na zgoraj prikazano stanje in površino onesnaženosti ter glede na trende stanja okolja in
razširjenosti negativnih vplivov izstopajo koncentracije nevarnega živega srebra v ozračju in
vodotokih ter številnost divjih odlagališč na kraškem območju. Številna divja odlagališča,
predvsem na kraškem območju, predstavljajo nevarnost za kakovost pitne vode. Kljub temu
da je navada divjega odlaganja odpadkov v naravo med ljudmi skorajda opuščena in nova
odlagališča ne nastajajo, ostajajo mnoga že obstoječa odlagališča v enakem stanju že nekaj let.
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Izpostaviti je potrebno tudi problematiko naraščajočega hrupa, predvsem v Idriji in Sp. Idriji.
Na večje obremenjevanje s hrupom sklepam iz podatka o povečanem prometu na glavnih
prometnicah.
Koncentracije živega srebra v prsteh, rastlinah, ozračju in vodi so kot posledica naravnih zalog
živega srebra in nekdaj delujočega rudnika živega srebra povišane in v tem se izkazuje
specifičnost idrijskega okolja v slovenskem merilu. V zadnjih letih, po zaprtju rudnika živega
srebra, se koncentracije živega srebra v vseh sestavinah znižujejo, vendar so kljub temu še
vedno povišane. Najbolj obremenjeno je mesto Idrija, ki se nahaja tik nad rudniškimi rovi in
kjer se je odlagalo največ žgalniških ostankov. Tam se z meritvami (predvsem v zadnjih letih)
tudi natančneje spremlja vsebnosti živega srebra v sestavinah okolja. Na ostalih, bolj
oddaljenih območjih občine se za koncentracije živega srebra v sestavinah okolja ne izvaja
meritev. Glede na reliefne značilnosti (gre za višje vzpete predele) in oddaljenosti, tam okolje
ni onesnaženo z živim srebrom oziroma je onesnaženost nižja. Na območju Idrije so povišane
tudi koncentracije radona, predvsem na območjih, kjer so odloženi žgalniški ostanki. Pri
onesnaženosti Idrijce in kraške vode pri izviru Podroteja ostaja stanje v zadnjih letih približno
na enaki ravni. Kakovost okolja v Idriji se je bistveno izboljšala pri onesnaženosti ozračja s
SO2 in dimom.
Preglednica 18: Sintezna ocena in tipologija degradacije sestavin okolja v občini Idrija z
vidika preteklega razvoja
A

B

C

D

E

1. SO , dim

3

2

1

2

1

2. Hg – ozračje

4

3

2

3

2

3.ozračje –
radon

3

3

3

2

3

4. hrup

4

3

4

3

3

5

4

3

4

3

5

2

3

4

3

7. prst

2

3

3

4

3

8. rastje

4

2

2

3

2

2

3

3

4

3

2

2

3

2

3

2

5. onesnaženost
Idrijce
6. onesnaženost
kraške talne
vode

9. divja
odlagališča
10. odlagališče
Raskovec

F
a3, b2,
c2, d1,
a5, b3,
c2, d1
a3, b3,
c3, d1
a3, b1,
c2, d1
a1, b2,
c2, d1
a4, b1,
c1, d3
a3, b4,
c3, d2
a3, b4,
c2, d3
a2, b4,
c3, d1
a2, b4,
c3, d1

G

H

2

1,2,4

2

2

2

2

3

2,4,1

4

1,2,4,6

4

1,2,4,6

1,2,5

1,2,4,6,7,8

1

1,4,6,7

1

1,7

1,5,4

1,2

Ključni okoljski problemi so bili na podlagi ovrednotenja obsega, stopnje in trendov z vidika
sprememb kakovosti in obsega sestavin okolja ter intenzivnosti posledic uvrščeni v tri razrede.
V prvi razred so bili uvrščeni tisti okoljski problemi, kjer je bila ugotovljena najvišja
intenziteta onesnaženosti. V drugi razred so bili uvrščeni okoljski problemi z zmerno
onesnaženostjo. V tretji razred pa so uvrščeni okoljski problemi z nizko stopnjo
onesnaženosti.
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Preglednica 19: Vrednotenje in razvrstitev ključnih okoljskih problemov v občini Idrija

1. SO2, dim
2. Hg – ozračje
3.ozračje – radon
4. hrup
5. onesnaženost
Idrijce
6. onesnaženost
kraške talne vode
7. prst
8. rastje
9. divja
odlagališča
10. odlagališče
Raskovec

Stanje okolja
in obseg
(B+D)
4
6
5
6
7

2
4
6
7
6

Stanje
+
trendi
6
10
11
14
14

8
11
10
7
8

Razred
okoljskega
problema
III
II
II
II
I

6

6

12

9

II

7
5
7

6
4
6

13
9
13

12
12
10

I
III
I

4

6

10

10

II

Trendi stanja in
obsega (C+E)

Intenzivnost
posledic (F)

Legenda:
I. razred: nad 13 negativnih točk glede obsega, stopnje in trendov okolja
II. razred: od 9 do 13 negativnih točk glede obsega, stopnje in trendov okolja
III. razred: do 9 negativnih točk glede obsega, stopnje in trendov okolja

Obravnavani okoljski problemi so bili razvrščeni v tri razrede:
I. razred: nedovoljena odlagališča odpadkov, Idrijca, prst
II. razred: hrup, podtalna voda, ozračje – Hg, odlagališče Raskovec, ozračje – radon
III. razred: SO2, rastje
Rezultati analize so pokazali izstopajoče okoljske probleme v občini, ki jim je v nadaljnjem
trajnostno sonaravno zasnovanem razvoju potrebno nameniti največ pozornosti. Po
metodologiji integralnega geografskega modela je za obstoječe okoljske probleme potrebno
izvesti ukrepe–odgovore. Odgovori so deljeni na tiste, ki so izvedeni oz. se jih izvaja in na
tiste, ki so predlagani, da bi bili v prihodnosti izvedeni.

5.2. ODGOVORI – IZVEDENI
Za vse okoljske probleme, ki so bili glede na stopnjo in trend onesnaženosti razvrščeni v tri
razrede bomo predlagali ukrepe za vzdrževanje, predvsem pa izboljšanje njihovega stanja.
Podani so tudi predlogi ukrepov za razvoj dejavnosti.
1. ZNIŽANJE KONCENTRACIJ ŽIVEGA SREBRA V OZRAČJU

Na območju mesta Idrija so v ozračju povišane koncentracije živega srebra, kar negativno
vpliva na zdravstveno stanje organizmov. Koncentracije Hg se v zadnjih letih zmanjšujejo.
Cilji:
- dokončno prenehanje pridobivanja in predelave živosrebrove rude
- ukinitev obratovanja topilnice živega srebra, ki je bila v preteklosti največji vir živega srebra
v ozračju
- izvajanje zapiralnih del v rudniku (zalivanje rovov) – zaprtje predelov rudnika s samorodnim
živim srebrom v letu 1995 – manjše emisije živega srebra v zrak iz prezračevalnih jaškov
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- namestitev filtrov za omejevanje izhajanja živega srebra v ozračje na jaških, kjer izhaja zrak
iz rudniških rovov
2. ZMANJŠANJE ONESNAŽENOSTI IDRIJCE

Idrijca obremenjujejo odpadne vode gospodinjstev in industrijskih obratov, ki so sicer pred
iztokom prečiščene na čistilnih napravah. V sedimentu vodotoka so povišane koncentracije
živega srebra.
Cilji:
- izgradnja kanalizacijskega omrežja v Idriji in Sp. Idriji in priključitev gospodinjstev na
omrežje
- nadaljevati s priključevanjem gospodinjstev na kanalizacijski sistem v Idriji in Spodnji Idriji
- nadzorovanje kakovost odpadnih voda iz industrijskih obratov ob Idrijci (predvsem Kolektor
in Rotomatika).Takojšnji ukrepi ob morebitni slabši kakovosti odpadnih voda
- kontinuirano spremljanje koncentracije živega srebra v Idrijci pri izpustu jamske vode. Ob
morebitnih velikih koncentracijah namestiti posebne usedalnike
3. USMERJANJE INDIVIDUALNE GRADNJE V NASELJE GODOVIČ

Občinsko središče ima zaradi lege v kotlini pomanjkanje prostora in je omejeno z vidika
individualne gradnje novih stanovanjskih hiš. Za novogradnje je predvideno območje naselja
Godovič.
Ukrepi:
- sprostitev zazidljivih zemljišč za prodajo
- sprejeti zazidani načrt, v katerem bodo opredeljena splošna določila (za izgled stavb,
infrastrukturno in komunalno opremljenost) za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš

5.3. ODGOVORI – PREDLAGANI
1. SANACIJA NEDOVOLJENIH ODLAGALIŠČ ODPADKOV

Velik delež evidentiranih divjih odlagališč odpadkov v občini se nahaja na zbirnem območju
vodnega vira Podroteja izvir in predstavljajo potencialni vir onesnaženja vodnega vira.
Predlog je, da se postopoma sanira bolj vidna in dostopna (z vidika zaraščenosti) nedovoljena
odlagališča odpadkov v naravi.
Ukrepi:
- sanacijo naj se prednostno izvede na območjih s kraškim vodonosnikom z virom pitne vode
(območje Črnovrške planote in Godoviškega podolja)
- letno sanirati vsaj dve nedovoljeni odlagališči odpadkov
- sanacija naj se prične izvajati pri odlagališčih z večjimi količinami odpadkov (od 10–49 m3)
in nadaljuje pri odlagališčih z manj kot 10 m3 odpadkov
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2. ZMANJŠANJE OGROŽENOSTI VIROV PITNE VODE ZARADI ONESNAŽENJA

Viri pitne vode so za prebivalce občine velikega pomena, saj pomenijo vir zaenkrat še
kakovostne pitne vode. Med viri pitne vode je zaradi dejavnosti v zaledju najbolj ogrožen izvir
Podroteja. Zaradi tega predlagamo ukrepe glede ravnanja za vplivno območje glavnega
občinskega vira pitne.
Ukrepi:
- na območju vodnega vira Podroteja izvir (Črnovrška planota in Godoviško podolje) v okviru
kmetijske dejavnosti kontrolirati in omejiti vnose gnojevke in vnose zaščitnih sredstev
(predlagana usmeritev v ekološko kmetovanje)
- izgradnja kanalizacijskega omrežja in učinkovite čistilne naprave za naselje Črni Vrh in
Predgriže (se že načrtuje)
- sanacija divjih odlagališč (glej točko 1.)
- z državno uredbo zaščititi vodni vir Podroteja in določiti vodovarstvene pasove z različnimi
stopnjami režima varovanja (že v postopku priprave); za vsak pas opredeliti dovoljene posege.
V okviru tega še posebej postaviti konkretne omejitve na področju gradnje objektov, uporabe
gnojil in fitofarmacevtskih sredstev in širjenja industrije.
- gradnja manjših čistilnih naprav na hribovitih predelih v manjših strnjenih naseljih

3. ZMANJŠANJE PORABE PITNE VODE

Ukrepi:
- racionalizirati uporabo pitne vode v gospodinjstvih (vzpodbude za namestitev rezervoarjev
za hranjenje deževnice za pranje avtomobilov in zalivanje rož)
- zmanjšati porabo pitne vode v podjetjih (nadomestitev pitne vode z meteorno vodo v tistih
obdelovalnih postopkih, kjer se trenutno uporabljajo zaloge pitne vode)

4. VZPOSTAVITEV DALJINSKEGA OGREVANJA

Ukrepi:
- v Idriji in Spodnji Idriji vzpostavitev daljinskega ogrevanja na zemeljski plin (se že načrtuje)
- v industrijski coni Godovič – preusmeritev oskrbe z ogrevanjem preko sistema daljinskega
ogrevanja na lesno biomaso
- v Godoviču in Črnem Vrhu vzpostavitev sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso

5. UREDITEV ODLAGALIŠČA KOMUNALNIH ODPADKOV RASKOVEC

Z okoljevarstvenega vidika je glavno odlagališče komunalnih odpadkov v občini zaradi
netesnjenosti izcednih vod in neomejevanja plinov neustrezno.
Ukrepi:
- čim prej zapreti odlagališče, najkasneje pa v letu 2008, kot je to že predvideno
- po zaprtju ustrezna sanacija odlagališča in preusmeritev odlaganja občinskih komunalnih
odpadkov na drugo okoljevarstveno ustrezno odlagališče izven občine (najbližji in najbolj
potencialni sta Logatec ali Vrhnika)
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6. OMEJITEV HRUPA

Glavni vir hrupa predstavljata naraščajoči promet in industrijski obrati. Tako so s hrupom
najbolj obremenjena območja v Idriji in Spodnji Idriji ob glavni prometnici in v bližini večjih
industrijskih obratov. k večji stopnji hrupnosti pripomore prostorska utesnjenost prometnic, ki
vpliva na pretočnost prometa.
Ukrepi:
- opraviti meritve hrupa ob glavni prometnici v Idriji in Sp. Idriji
- na podlagi meritev določiti območja varovanja pred hrupom in jih upoštevati pri načrtovanju
razvoja dejavnosti
- kjer je rešljivo: omejevanje uporabe osebnih avtomobilov za prevoz na delovno mesto

7. ZMANJŠANJE NEGATIVNEGA VPLIVA RADONA

Najvišje koncentracije radona so v delu mesta ob Idrijci, kjer so nasutja žgalniških ostankov iz
nekdanje topilnice. Na teh območjih se visoke koncentracije radona pojavljajo predvsem v
tistih kleteh stavb, ki so premalo tesnjene.
Ukrepi:
- sanacija predelov z nasutimi žgalniškimi ostanki
- izvedba sanacije na nepozidanih predelih, kjer se načrtuje postavitev novih stavb.
- sanacija naj se izvede tudi na tistih stavbah, kjer so bile v spodnjih prostorih izmerjene
povišane koncentracije radona (primer stavbe vrtca, ki je že izpraznjena in v postopku
sanacije). Na obstoječih zgradbah je potrebno izvesti tesnitev kletnih prostorov.
- pri sanaciji: v primeru odkopov, žgalniške ostanke deponirati v rudniške rove, ki še niso
zasuti ali odlagati na območja v bližini Idrije, kjer bo najmanjši negativni vpliv na zdravje
prebivalcev in kakovost bivalnega okolja

8. ZMANJŠANJE VPLIVA ONESNAŽENOSTI PRSTI

Na širšem območju Idrije so prsti obremenjene z živim srebrom. V hribovitem predelu občine
prevladuje ekstenzivno usmerjena živinoreja, zato lahko sklepamo na obremenjenost prsti z
gnojevko in gnojem.
Ukrepi:
- v predelu Idrije, kjer izdanja samorodno živo srebro, omejiti pridelavo povrtnin za prehrano
prebivalcev (lahko tudi prepoved pridelave)
- čimbolj učinkovito zniževanje koncentracij živega srebra v ozračju
- na področju kmetijske dejavnosti omejiti in nadzorovati vnose gnojil živinskega izvora –
vzpodbuditi usmerjanje v ekološko kmetovanje

9. ZMANJŠANJE KOLIČINE KOMUNALNIH ODPADKOV

V zadnjih letih se količina komunalnih odpadkov iz gospodinjstev znižuje. po vsej verjetnosti
na račun uvedbe ločenega zbiranja odpadkov. Najvišji delež komunalnih odpadkov pridela
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industrija. Težnja vseh prebivalcev mora biti, da bi čim manj odpadkov za stalno odlagali in
da bi ločeno zbirali tiste odpadke, ki jih je možno predelati in ponovno uporabiti.
Ukrepi:
- informiranje prebivalcev o pomembnosti ločenega zbiranja odpadkov z zloženkami, plakati
in oglasi po medijih
- izobraževanje otrok v vrtcih in osnovnih šolah o pomenu ločenega zbiranja odpadkov
(vključitev osnovnih šol v projekt Ekošola)
- čim več ljudem dati možnost ločenega zbiranja odpadkov – že obstoječe ekološke otoke v
manjših naseljih dopolniti z novimi zabojniki
- v podjetjih spodbujati okoljsko zavest zaposlenih (seznanjanje zaposlenih z zastavljenim
ciljem zmanjšati komunalne odpadke in jih o rezultatih stalno obveščati)

10. OHRANJETI POSELITEV V HRIBOVITEM PREDELU OBČINE

Ukrepi:
- mladim družinam olajšati reševanje stanovanjske problematike (omogočanje najema ugodnih
kreditnih posojil)
- opremiti infrastrukturo do in v naseljih v hribovitem predelu občine (preplastitev cest,
urejanje makadamskih cest), komunalno opremiti posamezne zaselke in tako izboljšati
kvaliteto bivanja
- omogočiti interesentom gradnjo stanovanjske hiše v hribovitem predelu občine (z
novogradnjami naj se zaokrožuje in dopolnjuje že pozidana območja; novogradnjo naj se
usmerja na rob zaselkov ali v prazen prostor znotraj naselij; omejevanje razpršene gradnje)

11. ZMANJŠANJE PREVOZOV Z OSEBNIM AVTOMOBILOM

Povprečni letni dnevni promet se v zadnjih letih povečuje. Velik del prometa predstavljajo
osebni avtomobili, s katerim se zaposleni vozijo na delovno mesto.
Ukrepi:
- popolno kritje javnega in le delno osebnega prevoza na delovno mesto (uporaba mestnega
avtobusa in medkrajevne avtobusne povezave) – izvajanje ukrepa je predvsem v pristojnosti
podjetij
- izgradnja kolesarske in pešpoti iz Spodnje Idrije skozi Idrijo v Krajinski park (ukrep je že v
izvajanju)

12. USMERJANJE KMETIJSTVA V EKOLOŠKO PRIDELAVO

Manj ugodne reliefne in klimatske razmere narekujejo kmetijski dejavnosti usmeritev v
ekološko, okolju bolj prijazno pridelavo.
Ukrepi:
- finančna podpora kmetijam, ki se bodo odločile za usmeritev v ekološko kmetovanje
- pomoč pri trženju pridelkov: uvedba skupne blagovne znamke za pridelke z območja idrijske
in cerkljanske občine, oblikovanje prodajen mreže na trgu (na prireditvah in v lokalnih
101

Tatjana Benčina

Okoljevarstvene zasnove razvoja občine Idrija

trgovinah); uvedba ekološko pridelane hrane (odkupljene na domačih ekoloških kmetijah) na
jedilnike v javnih in zasebnih ustanovah (osnovne šole, vrtci, domovi upokojencev)
- uvedba stalne eko tržnice v Idriji
- izobraževanje kmetov o možnostih in prednostih usmeritve v ekološko pridelavo

13. UVAJANJE DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJAH

Dopolnilne dejavnosti predstavljajo za kmetije dodaten vir zaslužka.
Ukrepi:
- seznanitev kmetov o možnostih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (kmečki turizem, peka
kruha in peciva, pridelava in prodaja domačih pridelkov: sadje (suho sadje), suhomesnati
izdelki, med
- povezanost kmetij s turistično ponudbo na trgu
- začetna finančna pomoč kmetom, ki pričenjajo z dopolnilno dejavnostjo

14. KRAJINSKI PARK ZGORNJA IDRIJCA

Ukrepi:
- določiti upravljalca parka, izdelati učinkovit načrt upravljanja in določiti nadzorni svet za
dosledno varovanje in ohranjanje zavarovanega območja
- informiranje prebivalcev v parku o prednostih in možnostih uspešnega razvoja kljub
nekaterim omejitvam
- ohranitev značilne kulturne pokrajine (prebivalce parka vzpodbujati za odločitev v usmeritev
v ekološko pridelavo in uvajanje dopolnilnih dejavnosti (pri kmetijah) ali v razvoj drugih
dejavnosti, npr. obrti)
- usmerjanje v »mehke« oblike turizma (organiziran izletniški turizem)
- postavitev (ureditev) in označitev tematskih (učnih) poti

15. RAZVOJ TURIZMA

Ob morebitni vključitvi območja Idrije in tehniške dediščine na seznam Unesca, bo potrebno
mesto dobro opremiti s turistično infrastrukturo.
Ukrepi:
- oživitev območja Krajinskega parka Zgornja Idrijca (glej zgoraj)
- povečanje nastanitvenih kapacitet, izgradnja hotela v občinskem središču (že v izvajanju)
- povezati ponudnikov turističnih storitev za skupno nastopanje na trgu (turistični
informacijski center v Idriji je potencialni vezni člen vseh ponudnikov)
- oblikovanje ponudbe organiziranih eno- ali večdnevnih izletov po območju občine s
vključitvijo predstavitve naravne in kulturne dediščine
- ureditev oznak in kažipotov ter informativnih tabel na območju celotne občine
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16. USMERJANJE RAZVOJA NA OBMOČJIH NATURA 2000

Ukrepi:
- pri nadaljnjem razvoju dejavnosti na območju Nature 2000 upoštevati načela samega
programa
- pri načrtovanju upoštevati mehanizme za učinkovito ohranjanje biotske pestrosti območja

6 ZAKLJUČEK
Postopek izdelave diplomskega dela se je pričel z izbiro metodologije dela. Izbran je bil
integralni geografski model, na osnovi katerega je bilo predstavljeno stanje okoljskih sestavin
in gonilne sile, ki s svojo dejavnostjo izvajajo pritiske na okolje in vplivajo na stanje sestavin
okolja. Na koncu so sledili odgovori s predlogi ukrepov za sanacijo degradiranih okoljskih
sestavin. Nadaljnja zasnova razvoja občine je podana na osnovi koncepta trajnostno
sonaravnega razvoja.
Na začetku diplomskega dela so bile zastavljene naslednje delovne hipoteze:
- občina Idrija naj bi bila z okoljevarstvenega vidika specifičen primer v Sloveniji, saj so
današnji okoljski problemi na območju mesta Idrija posledica dejavnosti petstoletnega
rudarjenja z živim srebrom. Vplivi rudarjenja naj bi bili še danes prisotni, saj naj bi se v
sestavinah okolja pojavljale povišane koncentracije živega srebra;
- z ozirom na prostorsko razporeditev pritiskov, naj bi bilo največ pritiskov na okoljske
sestavine prisotnih v dolini reke Idrijce, predvsem na območju mesta Idrija, zato je v tem
prostoru pričakovati največ degradiranih območij;
- v hribovitem predelu občine naj bi bilo manj pritiskov na okoljske sestavine, obenem naj bi
bile večje samočistilne sposobnosti, kar nakazuje na nižjo stopnjo onesnaženosti okolja;
- najbolj obremenjena sestavina okolja naj bi bila vodna telesa;
- občina naj bi bila gospodarsko zelo razvita z monostrukturno usmerjenostjo v industrijsko
panogo;
- najpomembnejša naravna vira v občini naj bi bila pitna voda in obsežni gozdni sestoji z
bogatimi habitati.
V zaključku lahko potrdimo vse delovne hipoteze, razen ene. Delovna hipoteza »najbolj
obremenjena sestavina okolja naj bi bila vodna telesa« je delno potrjena. Z vidika
obremenjenosti okoljskih sestavin z živim srebrom v okolici Idrije, je poleg vode obremenjena
tudi prst.
Okoljski problemi v občini se nanašajo predvsem na nekdaj delujoči rudnik živega srebra v
Idriji. V vseh sestavinah okolja na območju Idrije se pojavljajo povišane koncentracije živega
srebra. Z vidika ogroženosti zaradi živega srebra sta najbolj obremenjeni sestavini voda in
prst. To je še posebej pomembno in problematično, ker se živo srebro in njegove spojine
aktivno vključujejo v biogeokemijsko kroženje ter tako kopičijo v okolju in organizmih.
Organizmi privzemajo živo srebro s prehrano in vdihavanjem. Negativno je tudi to, da so
koncentracije živega srebra povišane na območju, kjer je gostota poselitve zelo velika.
Površinske vodotoke (predvsem Idrijca) obremenjuje tudi odpadna komunalna voda iz naselij
in industrijskih obratov. Kljub temu je stanje kakovosti vodotoka zadovoljivo, kar gre pripisati
dobrim samočistilnim sposobnostim le-tega. Med manjšimi vodotoki je zaradi nizkih
samočistilnih sposobnosti in toka skozi Idrijo najbolj obremenjen potok Nikova. Stanje oz.
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obremenjevanje vodotoka bi se moralo v zadnjem času popraviti, saj je večino mesta že
priključeno (oz. se priključevanje še izvaja) na kanalizacijsko omrežje, ki je povezano s
centralno čistilno napravo ob Idrijci. Območje občine je bogato povirno območje za vodne
vire, ki predstavljajo vir pitne vode. Posebna pozornost je namenjena kakovosti pitne vode v
vodnem zajetju Podroteja, iz katerega se z vodo oskrbuje skoraj polovica občanov. Vode, ki
pritečejo na dan v kraškem izviru Podroteja, se stekajo z obširnega zaledja, kjer se izvajajo
razne dejavnosti, ki imajo potencialne vplive na kakovost te vode. Dosedanje meritve so
pokazale občasno obremenjenost vodnega vira, zato mora biti pri izvajanju dejavnosti na tem
območju stalno prisotna okoljska ozaveščenost. Tudi ozračje je, tako kot ostale sestavine
okolja, prekomerno obremenjeno z živim srebrom. Dodatno zrak obremenjujejo emisije iz
kurišč in prometa. Spet je potrebno izpostaviti kotlinski del občine, ki je zaradi nižjih
samočistilnih sposobnosti bolj obremenjen. Ostale sestavine okolja niso močneje
obremenjene. Gozd, ki pokriva četrtino občine, je v zadovoljivem stanju in ima tudi
pomembno gospodarsko vlogo. Območje občine je bogato z naravnimi vrednotami ter z
biotsko ter pokrajinsko raznovrstnostjo. To dokazuje tudi uvrstitev polovice občine v območje
Natura 2000 in ustanovitev Krajinskega parka Zgornja Idrijca. Za ta območja je značilna
biodiverziteta vrst, pestrost habitatov, stabilnost ekosistemov in nizka stopnja onesnaženosti.
Z vidika gonilnih sil, ki izvajajo pritiske na sestavine okolja je potrebno izpostaviti preteklo
delovanje rudnika živega srebra v Idriji. Izkopavanje živosrebrove rude iz globin na površje je
še dodatno pripomoglo k naravni obremenjenosti sestavin okolja z živim srebrom. Po zaprtju
rudnika so se pričela sanacijska dela in z njimi se je stanje z vidika onesnaženosti z živim
srebrom že precej izboljšalo. Najgosteje poseljeni naselji sta Idrija in Sp. Idrija v dolini
Idrijce. Gosta poselitve obremenjuje okolje s komunalnimi odpadnimi vodami. V Idriji je več
kot polovica prebivalcev preko kanalizacijskega omrežja priključenih na centralno čistilno
napravo, v Spodnji Idriji pa se priključevanje na čistilno napravo izvaja. V centralni čistilni
napravi v Idriji so v blatu povišane vsebnosti živega srebra. Gosteje poseljeni sta še naselji
Godovič, ki je ustrezno komunalno opremljeno in Črni Vrh, kjer se v bližnji prihodnosti
načrtuje ureditev kanalizacijskega omrežja in učinkovite čistilne naprave. V večjih naseljih
(Idrija in Sp. Idrija) so nameščeni zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov in tam se je količina
komunalnih odpadkov zmanjšala. Tudi manjša okoliška naselja imajo ekološke otoke, ki pa
niso še opremljeni z vsemi zabojniki za celostno ločeno zbiranje odpadkov. Industrijska obrata
ob Idrijci in Kanomljici izpuščata v vodotoke tehnološko vodo, vendar njena kakovost
zaenkrat ni okoljsko sporna, ostale odpadne vode pa gredo skozi čistilne naprave. Tudi v
industrijskem obratu v Godoviču so vode pred izpustom v okolje prečiščene. V vseh podjetjih
se trudijo z izvajanjem učinkovitega ločenega zbiranja odpadkov, čeprav se količina
komunalnih odpadkov iz podjetij v zadnjih letih povečuje. Industrijski obrati z uporabo
neobnovljivih energetskih virov (predvsem kurilno olje) vplivajo na povečane koncentracije
CO2 in ostalih toplogrednih plinov v ozračju. Prometno najbolj obremenjena je cesta skozi
Godovič, Idrijo in Spodnjo Idrijo. Promet se v zadnjih letih stalno povečuje. Zaradi prostorske
utesnjenosti v dolini Idrijce je problem v slabi pretočnosti prometa, kar povečuje hrup in
prometne emisije.
Ugotovimo lahko, da so ukrepi za izboljšanje ali vsaj ohranitev stanja okolja vsekakor
potrebni. Za celovito proučitev stanja okolja v občini bi bilo potrebno izvesti več prostorsko
razpršenih meritev. V hribovitem predelu občine se meritev kakovosti sestavin okolja ne
izvaja. To je obenem lahko tudi potrdilo, da je stanje okoljskih sestavin na tem območju
neproblematično in meritve tako niso potrebne. Izvajanje meritev se največkrat pogojeno tudi
z finančnimi omejitvami.
Ukrepi v zvezi z odpravljanjem posledic rudarjenja se nanašajo na širše območje mesta Idrije,
saj so prav tam sestavine okolja najbolj obremenjene strupenim živim srebrom. Stalno naj se
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spremlja vsebnost živega srebra v vseh sestavinah okolja. Še naprej naj se izvaja monitoring
kakovosti vodnih izvirov, ki so zajeti za pitno vodo. Tu je izpostavljen predvsem izvir
Podroteja. V Idriji in Spodnji Idriji naj se vzpostavijo meritve obremenjenosti s hrupom, ki ga
povzroča cestni promet. Zaradi ogromnih površin gozda predlagamo v večjih strnjenih
naseljih vzpostavitev daljinskega toplovodnega sistema na lesno biomaso. V manjših strnjenih
naseljih in v zaselkih se za zmanjšanje obremenjevanja vodnih virov predlaga gradnja manjših
bioloških čistilnih naprav. Na področju ravnanja z odpadki je potrebno prebivalce izobraževati
o pomenu ločenega zbiranja odpadkov. Izobraževanje naj se prične že pri otrocih v vrtcu,
osnovni šoli in doma, saj bo tako najbolj učinkovito. Poleg tega je potrebno v naseljih
hribovitih območij ekološke otoke dopolniti z novimi zabojniki za plastiko. Odlaganje
odpadkov na odlagališču pa se mora čimprej ukiniti in preusmeriti odvoz odpadkov na drugo
deponijo. Dobro ohranjeno naravno okolje in biotsko pestrost območja občine je potrebno še
naprej ohranjati. To se lahko udejanja skozi mehanizme Nature 2000.
Med gonilne sile, ki izvajajo pritiske na okoljske sestavine spada poselitev, ki je najbolj
skoncentrirana v dolinskem predelu občine. Največje obremenjevanje je s komunalnimi
odpadnimi vodami, ki so speljane po že vzpostavljenem kanalizacijskem sistemu, ki je
priključen na čistilne naprave. V hribovitem predelu z manjšimi naselji in razpršeno
poselitvijo kanalizacijskega omrežja ni, praviloma ima vsaka hiša lastno greznico. V
prihodnosti naj bi se dograjevalo in izboljševalo že obstoječe kanalizacijske sisteme in v
manjših strnjenih naseljih in zaselkih zgradilo manjše biološke čistilne naprave. Industrija v
občini je najbolj razvita gospodarska panoga. Prevladuje monostrukturno usmerjeno
gospodarstvo v močno razvito strojno in elektro industrijo. Obstoječa industrija nima večjega
vpliva na okolje, saj gre tu za razmeroma »čisto« obliko industrije. Vsa večja podjetja si
prizadevajo za izpolnjevanje zahtev s področja industrijske ekologije. Z izboljševanjem
tehnologij in proizvodnih procesov poskušajo zmanjšati porabo energije in količino odpadkov
glede na proizvodnjo. Na področju turizma je še veliko neizkoriščenih potencialov. Območje
občine je bogato z naravno dediščino, še posebej pa je potrebno poudariti pomen kulturne
dediščine, v okviru le–te je pomembna tehniška dediščina, ki se navezuje na rudnik živega
srebra in je specifična tako v slovenskem kot tudi evropskem prostoru. Ob morebitnem vpisu
tehniške dediščine na Unescov seznam, bo potrebno turistične znamenitosti ustrezno opremiti
in urediti ter dopolniti turistično infrastrukturo na območju mesta Idrija. Delati je potrebno
tudi na večji turistični promociji občine in večji povezanosti turističnih delavcev celotne
občine. V okolici mesta in na območju krajinskega parka Zgornja Idrijca predlagamo
označitev več tematskih poti. Območje občine Idrije je za razvoj intenzivnega kmetijstva
zaradi težavnejših pridelovalnih razmer (strmi nakloni in neugodne klimatske razmere)
neprimerno. V občini prevladujejo ekstenzivno usmerjene živinorejske kmetije. Na
živinorejsko usmerjenost kmetij nakazuje tudi izredno velik delež pašnikov in travnikov. Na
njivah pridelujejo po večini rastline za krmo in zelenjavo za prehrano ljudi. Večina kmetij se
ukvarja z govedorejo, čeprav je v zadnjem času viden porast drobnice. Zaradi usmerjenost v
živinorejo, predstavlja glavno obremenjevanje okolja posipanje gnoja in gnojnice ter urejenost
gnojnih jam. Le-to se je z uveljavljanjem subvencij v zadnjih letih močno popravilo. Problem
v kmetijstvu predstavlja tudi nizka stopnja izobrazbe kmetovalcev. Nekatere kmetije se že
ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi. Dopolnilne dejavnosti so priložnost za dodaten vir
zaslužka na kmetiji. Neugodne naravne reliefne razmere in nahajanje kmetij na območjih
virov pitne vode narekujejo prednostno usmerjanje kmetij v ekološko kmetovanje. Opozoriti
je potrebno še na številna nedovoljena odlagališča odpadkov na območju vodnega vira
Podroteja in razvrednotena območja peskokopov.
Ko je bilo že omenjeno, je za občino značilna dvojnost. Predel doline Idrijce z največjima
naseljema Idrija in Spodnja Idrija je izrazito urbani predel, najbolj obremenjen predel občine,
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s skoncentriranimi dejavnostmi in pritiski. Preostali del občine je podeželsko območje z
manjšo gostoto in intenzivnostjo pritiskov.
Na podlagi te dvojnosti, ki jo narekujejo stanje okojlskih sestavin in prisotnost gonilnih sil, ki
izvajajo pritiske na okolje je bilo območje občine razdeljeno na tri območja, kjer naj se
upoštevajo različno strogi ukrepi za varovanje okolja pri nadaljnjem razvoju. Dolinski predel
občine predstavlja eno območje, kjer naj se izvajajo najstrožji okoljevarstveni ukrepi.
Hriboviti predel občine pa je bil razdeljen na dve območji s srednjimi in blagimi
okoljevarstvenimi ukrepi.

Karta 9: Območja nadaljnjega razvoja občine Idrija z vidika varstva okolja

1. območje: Dolina reke Idrijce z Idrijo in Spodnjo Idrijo
Na tem območju so predvideni najstrožji okoljevarstveni ukrepi, saj je tu največ pritiskov na
okolje, samočistilne sposobnosti okolja pa so nizke. Glavni okoljski problemi so povezani z
nekdaj delujočim rudnikom živega srebra. Sedanje aktivnosti je potrebno usmerjati v
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zmanjševanje in odpravo posledic več stoletnega rudarjenja in povišanih koncentracij živega
srebra v okoljskih sestavinah. V zadnjih letih so se z uspešnimi deli v okviru zapiranja rudnika
že zmanjšale koncentracije živega srebra. Zavedati pa se je potrebno dejstva, da bodo na tem
območju koncentracije živega srebra stalno povišane, saj je tu prisoten tudi vpliv prisotnosti
naravnega samorodnega živega srebra. Velike obremenitve z odpadnimi komunalnimi vodami
zaradi goste poselitve območja narekujejo stalno vzdrževanje in dograjevanje kanalizacijskega
omrežja, ki bo priključeno na učinkovito čistilno napravo. To je na tem območju že skorajda v
celoti rešeno. Dolina je prostorsko zelo omejena in s tega vidika naj se gradnja individualnih
hiš preusmeri na druga območja občine. Večji industrijski obrati ob vodotokih naj stalno
spremljajo iznose odpadnih voda in razvijajo okolju prijazno tehnologijo. Ob povečani
proizvodnji naj se nadaljuje trend zmanjševanja porabe energije in količine odpadkov na
proizvodnjo. Na območju je turistično najbolj zanimivo mesto Idrija z bogato kulturno in
predvsem tehniško dediščino. Morebitni vpis tehniške dediščine na Unescov seznam bo
prinesel tudi večji turistični obisk, zato je potrebno mesto primerno opremiti s turistično
infrastrukturo. V prvem planu je predvidena gradnja hotela v mestu. Ponudniki turističnih
storitev naj se pri delovanju povežejo in s skupnimi projekti nastopajo na trgu. Prometne
obremenitve na glavni prometnici ob Idrijci iz leta v leto naraščajo, kar pomeni večji hrup in
večje emisije v ozračje. Gradnja obvoznice v Idriji ni možna zaradi pomanjkanja prostora.
Promet naj se omejuje z večjo uporabo javnega prometa za prevoz na delovno mesto (uporaba
primestnega avtobusa in medkrajevnih avtobusnih povezav). V Idriji in Spodnji Idriji naj se
čimprej izvede že dolgo načrtovani sistem daljinskega ogrevanja na zemeljski plin.
2. območje: Širše območje naselij Črni Vrh in Godovič
To hribovito območje je od preostalega hribovja v občini ločeno zaradi večjih pritiskov na
okoljske sestavine in območja kraškega vodonosnika z vodo, ki predstavlja vir pitne vode. Na
območju o predvideni zmerni okoljevarstveni ukrepi. Samočistilne sposobnosti okolja tega
območja so boljše kot v dolinskem predelu občine. Vplivi rudnika živega srebra na okoljske
sestavine niso več prisotni. Celotno območje spada pod območje Natura 2000. Pri načrtovanju
dejavnostih in posegih v prostor je potrebno upoštevati načela tega programa. Ohranja naj se
biotska pestrost tega območja. Podjetja v industrijski coni v Godoviču naj intenzivno
spremljajo iznose odpadnih voda in odpadkov v okolje. Območje vodnega vira Podroteja je
potrebno zavarovati in ga razdeliti na vodovarstvene pasove za različnimi določili glede
ravnanja. Tako kot za naselji v prvem območju velja tudi za Godovič in Črni Vrh, da se
čimprej vzpostavi sistem daljinskega ogrevanja na biomaso. Tudi v industrijski coni naj se vse
že obstoječe in bodoče obrate priključi na sistem daljinskega ogrevanja na biomaso. V
Godoviču se predvidevajo območja za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš. Vse
novogradnje se morajo priključiti na že obstoječe kanalizacijsko omrežje s priključitvijo na
čistilno napravo. V Črnem Vrhu naj se izvede čimprejšnja izgradnja kanalizacijskega omrežja
in čistilne naprave. Prebivalci na območjih, kjer ni kanalizacijskega omrežja, naj bodo pozorni
na ustrezno tesnjenje greznic in njihovo pravilno izpraznjevanje. Predlagana je postopna
sanacija številnih še obstoječih nedovoljenih odlagališč odpadkov. Zaradi potencialnih
vplivov kmetijstva na kakovost pitne vode v Podroteji bi bil potreben večji nadzor nad
vnosom gnojil živinskega izvora v okolje.
Kmetijam se priporoča usmeritev v ekološko pridelavo. Tudi pri zatiranju škodljivih ličink
majskega hrošča naj se kmetovalci s pomočjo in nasveti strokovnjakov poslužujejo okoljsko
najbolj ustreznih sredstev. Pri odpravljanju škode naj s finančnimi sredstvi pomaga tudi
država. Na območju Črnega Vrha se predlaga mirnejše oblike rekreativnega turizma v naravi,
brez večjih posegov v okolje. Poskrbeti je potrebno za sanacijo in zavarovanje nedovoljenih
(črnih) peskokopov.
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3. območje: Hriboviti predel občine zahodno in vzhodno od doline Idrijce
Območje obsega hribovje, ki se razteza zahodno in vzhodno od osrednje doline reke Idrijce.
Na območju so pritiski na okoljske sestavine najnižji, obenem pa so samočistilne sposobnosti
okolja velike. Območje je poraščeno z obsežnimi sestoji kvalitetnih gozdov, prav tako so tu
zaloge kakovostne pitne vode. Zahodni del območja spada območje Natura 2000. Pri razvoju
dejavnosti naj se torej upoštevajo merila in določila za ohranjanje biotske pestrosti območja.
Prav tako v zahodnem delu območja je Krajinski park Zgornja Idrijca. Parku je potrebno
najprej določiti upravljalca in opredeliti strategijo razvoja. Prebivalce parka naj se informira in
izobražuje o njihovih potencialih, ki jih lahko vložijo za oživitev parka. V parku je potrebno
razvijati take dejavnosti, ki v čim manjši meri posegajo v naravne sestoje in vplivajo na
prvotno stanje okoljskih sestavin. Predlagajo se mehke oblike turizma (organizirane oblike
izletov). Načrtuje se izgradnja kolesarske in peš poti od Spodnje Idrije do Krajinskega parka.
To je dobra vzpodbuda, da bodo ljudje in tudi turisti za obisk krajinskega parka izbrali kolo ali
se tja odpravili peš. Prevladujoča razpršena poselitev ne predstavlja večjih pritiskov na okolje.
Prebivalci naj bodo pozorni na ustrezno tesnjenje greznic in njihovo pravilno izpraznjevanje.
O tem načinu zbiranja odpadkov naj se prebivalce čim več izobražuje. V posameznih strnjenih
zaselkih vzhodnega dela območja se predlaga izgradnja manjših bioloških čistilnih naprav. Na
področju kmetijske dejavnosti se predlaga preusmeritev kmetij v ekološko pridelavo in kot
dodaten vir zaslužka uvajanje dopolnilnih dejavnosti. Sama poselitev in usmeritev v kmetijsko
dejavnost ima velik pomen tudi pri ohranjanju kulturne krajine in pokrajinskega izgleda tega
območja.
Za vsa tri območja veljajo naslednji ukrepi:
- na področju ravnanja z odpadki: izobraževanje prebivalcev o prednostih ločenega zbiranja
odpadkov in na hribovitem predelu občine opremiti in dopolniti ekološke otoke z dodatnimi
zabojniki
- na področju oskrbe in porabe pitne vode: prebivalci in podjetja naj si prizadevajo in delajo v
smeri zniževanje porabe pitne vode

V sklepni misli naj poudarim, da si mora občina ob uspešnem nadaljnjem razvoju že sedaj
dobro razvitih dejavnosti in ob razvoju sedaj še ne razvitih dejavnosti prizadevati za
udejanjanje koncepta trajnostno sonaravnega razvoja. Težnje vseh prebivalcev na nekem
območju so, da bi delali v zdravem in čistem okolju. Varovanje okolja je zato nujno potrebno.
Za izpolnitev tega sta v prvi vrsti nujno potrebni pripravljenost in želja. Poleg tega je potrebno
imeti tudi znanje. Okoljsko uspešen razvoj namreč pomeni, da je ob morebitnih ukrepih za
sanacijo okoljskih sestavin potrebno vedeti kako in kaj ukrepati.
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7 SUMMARY
With the development of humanity are increasing the pressures to the environment. Those
pressures need to be limited and therefore enabled a healthy life to all citizens. Environmental
protection acts should start at first on local base because on that account the highest efficiency
is expected. On the base of integrated geographic model there has been (presented) the state of
the environment and driving forces of pressures which influence on the environment. Possible
solutions for remediation degraded areas and further design of municipality development are
alleged on the base of sustainable development model.
First part of my work describes the Municipality of Idrija from the geographical aspect and in
the second part we get to know the state of the environment in before mentioned municipality.
I would like to point out valley areas, which are more polluted because of lower self protective
capacity. By no means the vital environmental issue is increasing concentration of mercury in
all elements of nature. It is spread over wide areas of recently closed mercury mine. Of course
there has been constantly monitoring of mercury concentration in air and water, yet in soil and
vegetation those monitorings are rare, specifically defined. The biggest danger presents the
presence of mercury in soil and river sediments of river Idrijca because those two elements
directly influence on biogeochemical cycle. That is how mercury is transferred through food
chain in all living organisms. It is concerning that high concentrations of mercury appear on
the area with the highest density of population. Moreover the concentrations of mercury in
running waters is not only a local problem but it goes beyond that, such as increased
concentrations in the gulf of Trst. Excluding the mercury concentration is the state of the
environment in the Municipality of Idrija satisfying. To continue the condition of water in
river Idrijca is not worrying because of its high self-protective capacity. On the other hand
there is a question about the quality in stream Nikova, for it runs through the centre the of
town Idrija and above all in summer time it has quite low self-protective capacity. All fresh
water resources for Idrija are located on the area of the municipality. Measurements of fresh
drinking water show its good quality. Measurements of air and soil quality are not performed
momentarily from which we can conclude that the state of air and soil is not worrying. On the
area of municipality a good quality forest habitat is growing which has economical and other
importance.
Among all driving forces which pressure on the environment is exposed the mercury mine,
working in the past. Extracting of the mercury ore has had additional impact on the pollution
of the environment. Yet with restoration works in the closing procedure of the mine has the
condition of mercury concentration quite improved. The area of Idrija and Spodnja Idrija deals
with high density of population which burden the environment with municipal wastes and
municipal waste waters. These is no doubt that high density of population has a negative
effect on air. In south areas of municipality there are registered many illegal dumps which
haven’t yet been restored and therefore with there discharge waters endanger underground
waters (sources of drinking water on karst). Environmentally inadequate is also a municipal
public dumping ground. Industry in the municipality of Idrija is not a burden to the
environment. Their influence on the environment appeals to cleaning of their waste waters,
industrial wastes and air emissions. In the past few years increasing number of traffic that runs
through the valley of river Idrijca burdens the environment with extended noise and emissions
to air. Agriculture is closely connected on the mountainous areas of the municipality. Because
of inadequate natural conditions farms are oriented to extensive livestock breeding. Their
impact on the environment is usage of manure on their fields. Generally looking most of
pollutants are concentrated in the valley area of the municipality. Here is centered population,
industry, traffic and here is also located mercury mine. On the rest, mountainous surroundings,
the environmental pressures are not so big due to the scarcely populated areas, extensive
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farming, less traffic and no industry. Because of the spread settlements there are lots of local
roads and it is also much harder to carry out municipal infrastructure.
On all areas occurs bigger and minor problems, that is why all the efforts to improve the state
of the environment are necessary. Some acts are already in progress. There is constant
monitoring of mercury concentrations in all environmental elements. Even though the
mercury mine is in closing procedure the measurements aren’t being cancelled for in the
future time there is a plan to establish an institute for researches on mercury. That is how the
monitoring on this field is to be continued. With the foundation of Krajinski park Zgornja
Idrijca and at the same time protected habitats within the Natura 2000 there has been made a
big step to the preservation of rich biotic diversity. From the side of municipality there has
been given proposal (which wasn’t realised) of the protection of the fresh drinking water
source known as Podroteja. Municipal management has with brochures informed and
educated the citizens about the efficiency of separated waste collection. Strongly developed
industry is constantly trying to reduce the usage of energy and quantity of wastes with better
technology. There has been made a decision that with the year 2008 the main location of
municipal dump will be relocated onto new location of public dump outside the Municipality
of Idrija. There are also plans to build a new hotel in Idrija town, which would increase
accommodation capacities.
Let’s point out some suggestions:
In closed municipal settlements is necessary to point out distance heating. Because of the
enormous forest areas we suggest for the main source of energy the usage of wood. We
suggest that in smaller settlements, which still don´t have waste-water treatment plant, star to
build small waste water devices with biological treatment of water. Moreover children in
kindergartens and schools should be taught about the meaning of separation of produced
wastes. Ecological islands in the mountainous areas should be equipped with new containers
for separated collection of wastes and the people should be constantly informed about that.
We propose a bigger support to farmers whose farming is ecologically oriented. Additional
financial source for farmers could be the development of other supplementary activities.
Nature and rich culture heritage offers good conditions for further development of tourism. In
that purpose some technical monuments should be renovated. A good example of renovation
is a Spanish mine town Almaden. On the area of Krajinski park Zgornja Idrijca we advise to
organise thematic educational routes.
The municipality has to constantly endeavour for the sustainable development. All the
residents wish to work in healthy and clean environment. That’s why it is necessary to protect
the environment. Still, a desire and willingness are not enough, though important. For a
successful sustainable development we also need knowledge how to respond when necessary.
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Priloga 1: Dodatne vsebinske preglednice k poglavju 5.1. Tipologija in ocena negativnih
vplivov na okolje v občini
Preglednica P1: Tipologija in oznaka negativnega vpliva na okolje v občini Idrija –
onesnaženost zraka: žveplov dioksid – SO2 in dim
POLJE ZA VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA VPLIVA

OZNAKA
NEGATIVNEGA
VPLIVA

KLJUČNA OZNAKA

A) Stopnja raziskanosti
B) Stanje sestavine okolja

A3
B2

C) Trend stanja sestavine
okolja

C1

D) Stanje prostorske
razširjenosti
E) Trendi prostorske
razširjenosti
F) intenzivnost posledic –
vplivi onesnaženosti na:
a) bivalno okolje
b) naravne vire
c) naravo, pokrajino
d) samočistilne zmogljivosti
G) Pritiski na okolje

D2

- meritve z mobilnim merilnikom
- presežene mejne koncentracije v 70.ih letih
20. stoletja
- v zadnjih desetletjih bistveno izboljšanje,
zmanjševanje emisijskih vrednosti z zamenjavo goriv
in okoljsko tehnološkimi ukrepi
- območje mesta Idrija

E1

- manjša območja s povišanimi koncentracijami

Fa 3
Fb 2
Fc 2
Fd 1

- bivalno okolje je bilo zaradi preseženih mejnih
emisij v 70.ih letih ogroženo, v zadnjih letih se je
stanje bistveno izboljšalo

G2

H) Viri (gonilne sile)
degradacije, pritiskov na okolje

H1, H2, H4

- na kakovost ozračja nad mestom so vplivale lokalne
emisije
- k emisijam največ prispevajo individualna kurišča in
industrijski obrati

Preglednica P2: Tipologija in oznaka negativnega vpliva na okolje v občini Idrija –
onesnaženost zraka: živo srebro (Hg)
POLJE ZA VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA VPLIVA

OZNAKA
NEGATIVNEGA
VPLIVA

A) Stopnja raziskanosti

A4

B) Stanje sestavine okolja

B3

C) Trend stanja sestavine
okolja
D) Stanje prostorske
razširjenosti

C2

E) Trendi prostorske
razširjenosti
F) intenzivnost posledic –
vplivi onesnaženosti na:
a) bivalno okolje
b) naravne vire
c) naravo, pokrajino
d) samočistilne zmogljivosti
G) Pritiski na okolje
H) Viri (gonilne sile)
degradacije, pritiskov na okolje

E2

D3

KLJUČNA OZNAKA

- stalne meritve za koncentracije v mestu Idrija,
občasni izvedene meritve na območju topilnice
- v zadnjih letih mejne vrednosti niso več presežene, v
90.ih letih večkrat presežene
- po prenehanju delovanja rudnika in postopni sanaciji
izboljšanje
-najvišje koncentracije ob topilnici, onesnaženo
območje mesta Idrija, ki se s prevladujočimi zračnimi
masami širi po dolini Idrijce proti Sp. Idriji
- manjši vplivi, zmanjšanje onesnaženega območja

Fa 5
Fb 3
Fc 2
Fd 1

- ogroženost vseh organizmov (vdihavanje in prehod
preko prsti v vrtnine) zaradi strupenosti

G2
H2

- posledica delovanja rudnika - lokalne emisije
- k emisijam največ prispeva delovanje rudnika (sedaj
izpusti jamskega zraka) in naravne koncentracije
živega srebra
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Preglednica P3: Tipologija in oznaka negativnega vpliva na okolje občine Idrija –
onesnaženost zraka: radon (Rn–222)
POLJE ZA VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA VPLIVA

OZNAKA
NEGATIVNEGA
VPLIVA

KLJUČNA OZNAKA

A) Stopnja raziskanosti
B) Stanje sestavine okolja

A4
B3

C) Trend stanja sestavine
okolja
D) Stanje prostorske
razširjenosti
E) Trendi prostorske
razširjenosti
F) intenzivnost posledic –
vplivi onesnaženosti na:
a) bivalno okolje
b) naravne vire
c) naravo, pokrajino
d) samočistilne zmogljivosti
G) Pritiski na okolje
H) Viri (gonilne sile)
degradacije, pritiskov na okolje

C3

- stalne meritve v mestu Idrija
- povišane koncentracije, vendar ne presežene mejne
vrednosti
- trendi koncentracij niso izraziti

D2

- območje Idrije, odvisno od stanja lokalne klime

E3

- območja povišanih koncentracij radona se niso
spreminjala
- povečana zdravstvena ogroženost ljudi

Fa 5
Fb 3
Fc 3
Fd 1
G2

- posledica lokalnih emisij
- naravne koncentracije radona in vplivi delovanja
rudnika živega srebra

Preglednica P4: Tipologija in oznaka negativnega vpliva na okolje v občini Idrija – hrup
POLJE ZA VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA VPLIVA

OZNAKA
NEGATIVNEGA
VPLIVA

A) Stopnja raziskanosti
B) Stanje sestavine okolja

A4
B3

C) Trend stanja sestavine
okolja

C4

D) Stanje prostorske
razširjenosti
E) Trendi prostorske
razširjenosti
F) intenzivnost posledic –
vplivi onesnaženosti na:
a) bivalno okolje
b) naravne vire
c) naravo, pokrajino
d) samočistilne zmogljivosti
G) Pritiski na okolje
H) Viri (gonilne sile)
degradacije, pritiskov na okolje

D3
E3
Fa 3
Fb 1
Fc 2
Fd 1
G3
H2, H4, H1

KLJUČNA OZNAKA

- stalne meritve na območjih industrijskih obratov
- občasno presežene mejne vrednosti ob industrijskih
obratih v Idriji in Sp. Idriji
- ob industrijskih obratih jakost hrupa na isti ravni, ob
povečanem prometu se povečuje jakost hrupa ob
glavni cesti
-v bližini večjih industrijskih obratov in ob glavni
prometnici
- povečanje hrupa (predvsem zaradi vpliva
povečanega cestnega prometa)
- prekomerni hrup izmerjen v okolici industrijskih
obratov, v bližini območja za bivanje

- hrup ob industrijskih obratih in ob glavni prometnici
- viri hrupa v občini so industrijski obrati in vedno
bolj gostejši promet
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Preglednica P5: Tipologija in oznaka negativnega vpliva na okolje v občini Idrija – Idrijca
POLJE ZA VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA VPLIVA

OZNAKA
NEGATIVNEGA
VPLIVA

A) Stopnja raziskanosti
B) Stanje sestavine okolja

A5
B4

C) Trend stanja sestavine
okolja
D) Stanje prostorske
razširjenosti
E) Trendi prostorske
razširjenosti
F) intenzivnost posledic –
vplivi onesnaženosti na:
a) bivalno okolje
b) naravne vire
c) naravo, pokrajino
d) samočistilne zmogljivosti
G) Pritiski na okolje

C3

H) Viri (gonilne sile)
degradacije, pritiskov na okolje

I1, I2, I4, I6

D4
E3

KLJUČNA OZNAKA

- stalna državna merilna mesta: Hotešk, Podroteja
- nizka onesnaženost Idrijce do Spodnje Idrije (1.-2.
razred) in zmerna onesnaženost od Sp. Idrije (2. kak.
razred), povišane vsebnosti živega srebra v sedimentu
vodotoka
- v zadnjih letih se stanje kakovosti vodotoka ni
bistveno spreminjalo
- zmerna onesnaženost od Idrije naprej, živo srebro
vzdolž celotnega vodotoka
- brez večjih sprememb

Fa 1
Fb 2
Fc 2
Fd 1

- v zgornjem toku Idrijca primerna za kopanje, v
spodnjem toku kakovost vode neprimerna za kopanje

G4

- komunalne odpadne vode iz gospodinjstev in
industrijskih obratov v Idriji in Sp. Idriji
- komunalne odpadne vode industrije in naselij,
rudnik živega srebra, naravno nahajališče Hg

Preglednica P6: Tipologija in oznaka negativnega vpliva na okolje občine Idrija – kraška talna
voda (Podroteja izvir)
POLJE ZA VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA VPLIVA

OZNAKA
NEGATIVNEGA
VPLIVA

A) Stopnja raziskanosti
B) Stanje sestavine okolja

A5
B2

C) Trend stanja sestavine
okolja
D) Stanje prostorske
razširjenosti
E) Trendi prostorske
razširjenosti
F) intenzivnost posledic –
vplivi onesnaženosti na:
a) bivalno okolje
b) naravne vire
c) naravo, pokrajino
d) samočistilne zmogljivosti
G) Pritiski na okolje

C3

H) Viri (gonilne sile)
degradacije, pritiskov na okolje

H1, H2, H4, H6

D4
E3

KLJUČNA OZNAKA

- stalno državno merilno mesto: Podroteja izvir
- povišane koncentracije nitratov, ostali parametri pod
predpisanimi mejnimi vrednostmi
- v zadnjih letih se stanje kakovosti vode ni bistveno
spreminjalo
- vode, ki pritečejo v izviru se zbirajo z območja
Črnovrške planote in godoviškega podolja
- ni večjih sprememb glede prostorske razširjenosti

Fa 4
Fb 1
Fc 1
Fd 3

- kakovost vode na kraškem izviru zelo pomembna za
počutje porabnikov te vode

G4

- pritiski kmetijske dejavnosti in odpadne vode
industrije in gospodinjstev, črna odlagališča
- komunalne odpadne vode industrije in naselij,
kmetijska dejavnost

121

Tatjana Benčina

Okoljevarstvene zasnove razvoja občine Idrija

Preglednica P7: Tipologija in oznaka negativnega vpliva na okolje v občini Idrija–degradacija
prsti
POLJE ZA VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA VPLIVA

OZNAKA
NEGATIVNEGA
VPLIVA

A) Stopnja raziskanosti

A2

B) Stanje sestavine okolja

B3

C) Trend stanja sestavine
okolja
D) Stanje prostorske
razširjenosti

C3

E) Trendi prostorske
razširjenosti

E3

F) intenzivnost posledic –
vplivi onesnaženosti na:
a) bivalno okolje
b) naravne vire
c) naravo, pokrajino
d) samočistilne zmogljivosti
G) Pritiski na okolje

Fa 3
Fb 4
Fc 3
Fd 2

H) Viri (gonilne sile)
degradacije, pritiskov na okolje

H1, H2, H4, H6, H7,
H8,

D4

G5, G2, G1

KLJUČNA OZNAKA

- enkratne meritve za vsebnost živega srebra v prsteh
v širši okolici Idrije,
-drugih meritev ni bilo opravljenih
- ocene pozidanosti zemljišč oziroma prsti
- majhna degradacija z vidika pozidanosti
kakovostnih prsti
- v okolici Idrije degradacija zaradi vsebnosti živega
srebra
- obremenjevanje prsti z gnojili živinskega izvora v
hribovitem predelu občine
- omejevanje gradbenih posegov na območja
kakovostnih prsti
- pozidana zemljišča v dolini reke Idrijca
- na območju mesta Idrija povišane koncentracije
živega srebra v prsteh
- neizrazito povečevanje pozidanih površin,
- povišane vsebnosti Hg v prsti ostajajo na območju
Idrije
- vsebnost živega srebra v prsteh – večje tveganje za
pridelavo manj kvalitetnih povrtnin
- manjše samočistilne sposobnosti (pozidava)
- ogrožena kraška podtalna voda
- vpliv pozidave, naravne vsebnosti živega srebra,
vpliv zračnih emisij
- večplastnost pritiskov na prsti (pozidave novih
območij s prstmi), onesnaževanje prsti s prometom

Preglednica P8: Tipologija in oznaka negativnega vpliva na okolje v občini Idrija –
degradacija rastja
POLJE ZA VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA VPLIVA

OZNAKA
NEGATIVNEGA
VPLIVA

A) Stopnja raziskanosti

A5

B) Stanje sestavine okolja

B2

C) Trend stanja sestavine
okolja

C2

D) Stanje prostorske
razširjenosti

D3

E) Trendi prostorske
razširjenosti
F) intenzivnost posledic –
vplivi onesnaženosti na:
a) bivalno okolje
b) naravne vire
c) naravo, pokrajino
d) samočistilne zmogljivosti
G) Pritiski na okolje
H) Viri (gonilne sile)
degradacije, pritiskov na okolje

E2

KLJUČNA OZNAKA

Fa 3
Fb 4
Fc 2
Fd 3

- spremljanje stanja gozdov v okviru
gozdnogospodarskih načrtov
- raziskava o vsebnosti živega srebra v lišajih na
območju Idrije
- visoke koncentracije živega srebra v celicah rastlin
- zadovoljivo stanje gozdnih sestojev
- višji delež poškodovanih dreves v GGE Idrija 2
- ukinjena proizvodnja živega srebra – predvidene
nižje koncentracije Hg v rastlinah
- v preteklih letih izvajanje intenzivne nege v
gozdovih, izboljševanje kakovostne strukture
- prekomerne koncentracije Hg v lišajih – širše
območje Idrije
- gozdni sestoji v občini, predvsem GGE Idrija 2
- površine onesnažene z živim srebrom se zmanjšujejo
- manjša območja poškodovanih gozdov
- uživanje pridelkov s povišanimi vsebnostmi živega
srebra – ogroženo zdravje ljudi in živali
-

G1
H1, H4, H6, H7

- vpliv pozidanih površin
- večplastni viri degradacije in ogroženosti
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Preglednica P9: Tipologija in oznaka negativnega vpliva na okolje v občini Idrija – divja
(nedovoljena) odlagališča odpadkov
POLJE ZA VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA VPLIVA

OZNAKA
NEGATIVNEGA
VPLIVA

A) Stopnja raziskanosti

A2

B) Stanje sestavine okolja

B3

C) Trend stanja sestavine
okolja

C3

D) Stanje prostorske
razširjenosti
E) Trendi prostorske
razširjenosti
F) intenzivnost posledic –
vplivi onesnaženosti na:
a) bivalno okolje
b) naravne vire
c) naravo, pokrajino
d) samočistilne zmogljivosti
G) Pritiski na okolje

D4

H) Viri (gonilne sile)
degradacije, pritiskov na okolje

H1, H7

E3

KLJUČNA OZNAKA

- v 90. ih letih so bila popisana divja odlagališča za
južni in jugovzhodni del občine
- na podlagi sestave, količine in lokacije odlagališča
lahko sklepamo na določen vpliv odlagališča na
kakovost kraške podtalne vode
- nizka pejsažna vrednost območja
- glede na uvedbo zbiranja odpadkov v zabojnike,
letne akcije zbiranja nevarnih in kosovnih odpadkov
se odlaganje na divja odlagališča ne vrši več v taki
meri kot v preteklosti
- nekatera večja odlagališča sanirana, nekatera le
zasuta ali zaraščena
- kraške jame in brezna na kraškem (višje vzpetem)
območju občine
- stanje ostaja približno na enaki ravni

Fa 2
Fb 4
Fc 3
Fd 1

- zmanjšanje pejsažne vrednosti območja
- verjeten vpliv na kakovost pitne vode iz zajetja
Podroteja

G1

- komunalni odpadki, lahko tudi nevarni in kosovni
odpadki (bela tehnika, avtomobilski deli)
- večplastnost pritiskov na prsti (pozidave novih
območij s prstmi), onesnaževanje prsti s prometom

Preglednica P10: Tipologija in oznaka negativnega vpliva na okolje v občini Idrija –
komunalno odlagališče Raskovec
POLJE ZA VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA VPLIVA

OZNAKA
NEGATIVNEGA
VPLIVA

KLJUČNA OZNAKA

A) Stopnja raziskanosti

A2

B) Stanje sestavine okolja

B2

C) Trend stanja sestavine
okolja
D) Stanje prostorske
razširjenosti
E) Trendi prostorske
razširjenosti
F) intenzivnost posledic –
vplivi onesnaženosti na:
a) bivalno okolje
b) naravne vire
c) naravo, pokrajino
d) samočistilne zmogljivosti
G) Pritiski na okolje
H) Viri (gonilne sile)
degradacije, pritiskov na okolje

C3

- spremljanje obsega odlaganja odpadkov
- kakovost izcednih voda in vplivi na onesnaženost
ozračja v okolici se ne spremlja
- neustrezno tesnjeno odlagališče, neurejen zajem
izcednih in zalednih vod ter plinov
- stanje nespremenjeno, sanacija v bližnji prihodnosti

D2

- nekaj ha veliko območje odlagališča

E3

- na odlagališče se trenutno še deponira komunalne
odpadke, vendar leta 2008 preneha z delovanjem
- izcedne vode obremenjujejo bližnje vodne vire
- zmanjšana pejsažna vrednost območja
- onesnažen zrak–smrad–občasno zmanjšuje kakovost
bivalnega okolja

Fa 2
Fb 4
Fc 3
Fd 1
G1, G5, G4
H2, H1

- vpliv na kakovost okolja v bližini odlagališča
- prevladujejo komunalni odpadki iz gospodinjstev,
velik del odpadkov prispeva tudi industrija
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