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MOŽNOSTI TRAJNOSTNE SANACIJE KAMNOLOMOV V OBČINI TRBOVLJE
Izvleček
Gospodarjenje z nekovinskimi mineralnimi surovinami je že od nekdaj pomembna družbena
dejavnost, saj je s tem pridobljeni gradbeni material temelj vsake novogradnje. Posledica tega
so številni odprti kopi, ki po opustitvi dejavnosti v kamnolomu postanejo ne le ogromne rane v
pokrajini, ampak pogosto tudi območja nenadzorovanega odlaganja različnih vrst odpadkov.
Največji problem pri tem predstavljajo nelegalni kopi, saj ima država kot lastnica neobnovljivih
naravnih virov nadzor le nad legalnimi kamnolomi. Sanacija nelegalnih kopov je posledično
veliko težje izvedljiva, nakar so ti največkrat preprosto prepuščeni samosanaciji. Rezultati
magistrskega dela temeljijo predvsem na analizi ter sintezi rezultatov vsebinske analize
obstoječih virov, izvedene ankete o kamnolomih ter terenskega dela. V občini Trbovlje se
nahaja skupno osem kamnolomov, od tega dva večja in hkrati edina s koncesijo za izkoriščanje
mineralnih surovin. Kljub temu, da gre za obsežna degradirana območja, pa s primerno
ureditvijo in upravljanjem predstavljajo velik potencial za trajnostno rabo.
Ključne besede: degradirana območja, gospodarjenje z mineralnimi surovinami, trajnostni
razvoj, sanacija kamnolomov, občina Trbovlje

THE POSSIBILITIES OF SUSTAINABLE REHABILITATION OF QUARRIES IN
THE MUNICIPALITY OF TRBOVLJE
Abstract
Managing non-metal mineral resources has always been an important human activity since the
acquired building material represents the foundation of every new building. The consequences
are countless open-pit mines that, after abandoning all activities in the quarry, become not only
huge wounds in the province, but often also areas of uncontrolled disposal of various types of
waste. The problem gets its dimension because of illegal mines since the state as the owner of
non-renewable natural resources has the control over legal quarries only. The rehabilitation of
illegal open-mine pits is consequently much more difficult to perform, mostly they are simply
left to self-rehabilitation. The results of the master's thesis are based mainly on the analysis and
synthesis of the results of a substantive analysis of existing resources, a survey about quarries
and fieldwork. A total of eight quarries are located in the municipality of Trbovlje, of which
two are bigger and at the same time the only holders of a concession for the exploitation of
mineral resources. Despite the fact that these are extensive degraded areas, with adequate
regulation and governance they possess great potential for sustainable use.
Key words: degraded areas, non-metal mineral resources management, sustainable
development, sanitation of quarries, the municipality of Trbovlje
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1 UVOD
Človek s svojim delovanjem in načinom življenja nenehno posega v okolje, ga spreminja in
degradira, kar sčasoma privede do nastanka obširnih degradiranih površin (Sajovic, 2014). Gre
za bolj ali manj sklenjena območja s porušenim naravnim ravnovesjem zaradi prekomernega
obremenjevanja, kjer je dejavnost, ki je degradacijo povzročila, deloma ali popolnoma
opuščena, součinkovanje različnih dejavnikov pa je povzročilo spremembe prsti, voda in
vegetacije do te mere, da je opazen negativen vpliv na okolje, zdravje človeka in drugih živih
bitij ter hkrati kvarjen estetski videz pokrajine. Mednje sodijo območja zapuščenih
stanovanjskih, turističnih, športnih in kmetijskih objektov, opuščene transportne in druge
infrastrukturne površine in objekti, odlagališča odpadkov, industrijska in rudarska območja
vključno z jalovišči ter območja pridobivanja nekovinskih mineralnih surovin (kamnolomi,
peskokopi, glinokopi, gramoznice) (Plut, 2004; Cvahte, Snoj, 2011; Lampič, 2012; Špes in sod.,
2012).
Slednja so za nas nepogrešljiva, saj je pridobljeni gradbeni material osnova za gradnjo
infrastrukture, stanovanj ter drugih novogradenj. Vendar po opustitvi kamnoloma v prostoru
ostanejo precejšnje rane, ki so zaradi svoje opaznosti ter velikosti še posebej nezaželen in
izrazito moteč del pokrajine.
Vseeno pa imajo takšna območja ob primerni sanaciji potencial za nadaljnjo trajnostno rabo. Z
učinkovito sanacijo bi zaustavili njihovo nadaljnjo širitev, že degradirane površine pa bi
spremenili v funkcionalna zemljišča z zmanjšanimi negativnimi vplivi na okolje, pokrajini
vrnili estetski videz ter tako pripomogli k razvoju lokalnih skupnosti (Cvahte, Snoj, 2011). To
velja za vse kamnolome, tako na svetovni in državni ravni kot tudi za kamnolome v občini
Trbovlje.

1.1 Namen in cilji
Namen magistrskega dela je s pomočjo vsebinske analize, ankete ter terenskega dela orisati
okoljsko problematiko kamnolomov v občini Trbovlje s poudarkom na trajnostnih vidikih
možnosti njihove sanacije.
Osrednji cilji magistrskega dela so zajemali:









opredelitev osnovnih pojmov (tj. degradirana območja, nekovinske mineralne surovine
in sanacija kamnolomov),
predstavitev sanacije kamnolomov znotraj zakonskih okvirjev Republike Slovenije,
predstavitev dobrih praks trajnostne sanacije kamnolomov,
predstavitev kamnolomov znotraj občinskih prostorskih načrtov,
preučitev mnenja in stališč prebivalcev občine Trbovlje o problematiki opuščenih
kamnolomov in možnostih njihove sanacije,
lociranje in analiza trenutnega stanja kamnolomov v občini Trbovlje na podlagi na
terenu zajetih podatkov,
podaja ekspertne ocene možnosti sanacije kamnolomov v občini Trbovlje,
izdelava predloga prednostne sanacije kamnolomov v občini Trbovlje.
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1.2 Delovne hipoteze
Pri izdelavi magistrskega dela sem za obravnavano območje v okviru izbrane tematike postavila
sledeči delovni hipotezi:
Hipoteza 1: Prebivalci občine Trbovlje menijo, da je trenutno stanje kamnolomov v občini
moteče in da je kamnolome v prihodnje potrebno sanirati.
Hipoteza 2: Na državni in svetovni ravni že obstajajo uspešni primeri trajnostne sanacije
kamnolomov, ki niso bile izvršene zgolj z revitalizacijo degradiranih površin, in bi jih lahko
prenesli tudi na preučevano območje.

1.3 Metodološki pristop
Raziskava magistrskega dela je bila razdeljena na štiri faze. Prva faza je obsegala načrtovanje
raziskovalnega dela, določitev ključnih ciljev ter izbiro osnovnih delovnih metod. Druga faza
je zajemala zbiranje podatkov, kar pomeni vsebinski pregled in analizo obstoječih virov in
literature o obravnavani tematiki, izvedbo ankete ter terensko delo. V tretji fazi so bili izvedeni
analiza, vrednotenje in sinteza zbranih podatkov. V zadnji, četrti fazi, pa predstavitev končnih
rezultatov ter podaja predlogov za sanacijo kamnolomov v občini.
Slika 1: Potek raziskovanja

Avtorica: Nastja Sajovic, 2018.

Za namene magistrskega dela so bile uporabljene sledeče raziskovalne metode:
(1) Vsebinska analiza
Vsebinska analiza je analitična metoda, pri kateri predmet raziskovanja niso ljudje,
skupine ljudi ali dogodki, temveč mediji v najširšem pomenu besede, torej knjige,
fotografije, časopisni članki in drugi tekstovni dokumenti, filmi, televizijski programi,
računalniške igre, reklame itd. V našem primeru gre za obliko analiziranja pisnih gradiv,
ki se uporablja predvsem v kvantitativnem raziskovanju. Pred začetkom vsebinske
analize je potrebno oblikovati seznam kategorij in tem, ki jih bomo znotraj izbranega
medija raziskovali. Takšna analiza se navadno konča z oblikovanjem pripovednega
opisa oz. povzetka vseh ugotovitev (Lang, 2014; cv: Sajovic, 2017). Vsebinska analiza
je zelo uporaben način pridobitve deskriptivnih podatkov o proučevani temi ter pomaga
logično organizirati veliko količino opisnih informacij. Omenjena metoda je bila
uporabljena tako v teoretičnem kot v empiričnem delu magistrskega dela.
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(2) Sekundarna analiza
Sekundarna analiza je raziskovalna metoda, pri kateri uporabimo obstoječe in dostopne
podatke, ki so bili primarno zbrani za nek drug namen, in ne podatke, ki bi jih zajeli za
namene trenutno obravnavane teme. Pri tem gre lahko za podatke, ki smo jih zbrali sami
ali nekdo drug. Sekundarna analiza je torej proces natančnega pregledovanja obstoječih
virov, med katerim zberemo največjo možno količino za raziskovano temo relevantnih
informacij. Na ta način lahko kombiniramo podatke iz različnih virov ter hkrati
prihranimo ogromno časa in denarja, ki bi ga sicer morali vložiti v pridobivanje novih
podatkov, ki še ne obstajajo. Slaba stran dela z že obstoječimi podatki, ki jih je zbral
nekdo drug, pa je lahko nepoznavanje podrobnosti zbranih podatkov in vprašljivost
njihove kakovosti (Lang, 2014; cv: Sajovic, 2017). Sekundarna analiza podatkov je bila
uporabljena tako v teoretičnem kot v empiričnem delu magistrskega dela ter pri izdelavi
kartografskega gradiva.
(3) Anketa
Anketa je postopek zbiranja podatkov v metodologiji raziskovalnega dela, s pomočjo
katerega lahko pridemo do podatkov o stališčih in mnenjih ciljne populacije. Je
najpogosteje uporabljena metoda raziskovanja v družbenih vedah. Instrument ankete je
anketni vprašalnik, ki se po navadi uporablja le pri raziskavi, za katero je sestavljen, in
ni standardiziran instrument (Urh, 2003). Z metodo anketiranja lahko na relativno
preprost in hiter način pridemo do večjega števila podatkov, ki so nam sicer nedostopni
(mnenja, stališča, vrednote, itd.). V magistrskem delu je bila uporabljena spletna anketa.
Podatki so se zbirali preko vprašalnika oblikovanega na spletnem portalu EnKlikAnketa,
ki nam poleg izvedbe ankete omogoča tudi hiter in preprost dostop do nekaterih
možnosti analize rezultatov.
Vse navedene metode so bile uporabljene v sklopu kabinetnega dela, ki je zajemalo tudi
obravnavo in ovrednotenje podatkov pridobljenih z anketo ter s terenskim delom. Slednje je
vključevalo:





obisk Upravne enote Trbovlje z namenom pridobitve obstoječih podatkov o
kamnolomih in njihovem stanju v občini Trbovlje,
lociranje in preučitev kamnolomov v občini ter zajem vseh podatkov potrebnih za
nadaljnje delo,
zajem slikovnega materiala in skic,
obisk obmorskega turističnega naselja Portopiccolo, ki je zraslo v nekdanjem
kamnolomu ob Tržaškem zalivu.

1.4 Oris preučevanega območja
1.4.1 Fizičnogeografske značilnosti
Občina Trbovlje je z 58 km2 najmanjša od treh občin v osrednjeslovenski statistični regiji
Zasavje, med slovenskimi občinami pa se po površini uvršča na 122. mesto (Sajovic, 2014). Na
zahodu in jugu meji na občino Zagorje ob Savi, na severu na občini Tabor in Prebold, na
severovzhodu na občino Žalec, na vzhodu na občino Hrastnik, na jugovzhodu na občino
Radeče, na skrajnem jugozahodu pa si delček meje deli tudi z litijsko občino (Geopedia, 2013).
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Slika 2: Občina Trbovlje in njene sosednje občine

Njeno ozemlje delita na manjši južni in večji severni del reka Sava in železniška proga
Ljubljana–Zidani most. Razpotegnjena v smeri sever–jug se vanjo zajeda sedem kilometrov
dolga in tri kilometre široka dolina potoka Trboveljščica. Njeno središče tvori mesto Trbovlje,
za katerega je zaradi bližine bregov značilna predvsem strnjena zazidava (Sajovic, 2014).
Občina leži v Posavskem hribovju, grajenem iz Posavskih gub, katerih površje je zaradi
številnih prečnih ter podolžnih prelomov in narivov v srednjem miocenu ter erozije, denudacije
in zakrasevanja v pliocenu ter kvartarju močno preoblikovano. Rezultat omenjenih procesov je
hribovit in težko prehoden svet ter precej pestra geološka zgradba. Najstarejše kamnine so
nepropustni skrilavi glinovci, kremenovi peščenjaki ter konglomerati iz obdobja karbona in
perma razkriti v povirju Trboveljščice, najvišja slemena, vrhove ter strma pobočja pa gradijo
triasni apnenci in dolomiti. V oligocenu so se v sinklinali nahajala močvirja, v katerih se je
kopičil les, iz slednjega pa je nato tekom let nastal rjavi premog, ki je še vedno glavni
prepoznavni znak Zasavja (ibid.).
Posledica omenjene geološke pestrosti in erozijsko slabo odpornih kamnin je precejšnja
razgibanost površja, v katerega so reke z globinsko in bočno erozijo postopoma vrezale globoke
doline in grape ter tako oblikovale značilen rečno-denudacijski tip reliefa. Ravnega sveta je
malo, saj prevladujejo nakloni med 12 in 30°. Menjavanje različnih naklonov in kamninske
zgradbe je povzročilo polzenje in nagle zdrse materiala po pobočju, zaradi česar je relief
sčasoma postal vse bolj razčlenjen in ponekod tudi inverzen. Večina površja se nahaja v
višinskem pasu med 300 in 600 m, kjer le posamezni vrhovi, kot so Kum, Mrzlica in Sveta
Planina, presežejo 1000 m nadmorske višine. Ti skupaj z nekaterimi nižjimi vrhovi tvorijo
predgorje Savinjskih Alp in obkrožajo Trboveljsko kotlino. Na najvišjih vrhovih je na otokih
4

apnenca prisoten predalpski oz. osamljeni kras, na dolomitu pa se je razvilo fluviokraško
površje, ki so ga z erozijo in denudacijo oblikovale površinsko tekoče vode (ibid.).
Raznovrstna kamninska podlaga v veliki meri pogojuje pester nabor tipov prsti in posledično
tudi rastlinstva. Na permokarbonskih silikatnih glinovcih, peščenjakih in konglomeratih
prevladujejo kisle rjave prsti, ponekod tudi rankerji. Strma apnenčasta in dolomitna pobočja
prekrivajo različni tipi plitvih rendzin, na bolj uravnanih površjih pa se pojavlja globlja rjava
pokarbonatna prst. Na terciarnih usedlinah se je razvila evtrična rjava prst, na aluvialnih
ravnicah Save pa plitve in srednje globoke karbonatne obrečne prsti. Za občino je značilna
visoka pokritost z gozdno vegetacijo, kar pomeni znaten vir lesne biomase in možnosti njene
izrabe. Na silikatnih kamninah se najpogosteje pojavlja kisloljuben gozd bukve, kostanja in
hrastov, na karbonatni podlagi pa zasledimo predvsem gozd bukve in gabrovca na prisojnih ter
gozd bukve in navadnega kresničevja na osojnih pobočjih (ibid.).
Po Ogrinovi klasifikaciji (1996) leži občina Trbovlje na območju zmerno kontinentalnega
podnebja osrednje Slovenije, za katerega so značilne povprečne januarske temperature med 0
in –3 °C ter povprečne julijske temperature med 15 in 20 °C, pri čemer je izjema le višje ležeči
Kum, kjer so skozi celo leto vse temperature nekoliko nižje. Značilen je celinski padavinski
režim, letna količina padavin pa se giblje med približno 1000 in 1300 mm. Trajanje sončevega
obsevanja je zaradi reliefnih preprek zelo neenakomerno. Najmanj so ga deležne doline in
osojna pobočja vzpetin, največ pa slemena in prisojna pobočja vzpetin. Glavni dejavnik lokalne
klime je skupaj z gozdom vsekakor relief, ki prek nadmorskih višin, ekspozicij in naklonov
vpliva tako na temperature, padavine kot sončevo obsevanje ter pogojuje slabo prevetrenost
kotline. Vodna mreža je v občini zaradi prevladujočih neprepustnih kamnin precej gosta, za
reke pa je značilen dežno-snežni pretočni režim z dvema viškoma in dvema nižkoma (Ogrin,
1996; Sajovic, 2014).

1.4.2 Družbenogeografske značilnosti
»Občinsko središče, mesto Trbovlje, je bilo [nekoč] močno rudarsko in industrijsko središče
Slovenije, obenem pa tudi kulturno in upravno središče Zasavja« (SURS, 2015). V začetku 19.
stoletja so tu našli premog in že leta 1804 pričeli z izkopavanji, razvoj občine pa je bil tako
naslednjih dvesto let tesno povezan z razvojem premogovništva, čigar naravna osnova so plasti
rjavega premoga med oligocenskimi in miocenskimi kamninami. Dejavnost je v občini pustila
poseben pečat ter povsem spremenila gospodarsko usmeritev in samo podobo sprva pretežno
kmetijskih Trbovelj. Nekdanje obdelovalne površine so se umikale pred napredujočim
rudarjenjem, oblikovali so se površinski in podzemni kopi premoga, nastale so značilne
rudarske kolonije. Večino pomembnejših rudnikov so odprli že v prvi polovici 19. stoletja, a so
pred dograditvijo južne železnice po dolini reke Save, tako kot vsi ostali premogovniki na
območju Zasavja, imeli težave s transportom in prodajo premoga. Premogovništvo je doseglo
svoj višek v prvih desetletjih po 2. svetovni vojni, vendar je v 60. letih 20. stoletja proizvodnja
zaradi izčrpanosti zalog, nizke kaloričnosti premoga in visokih vsebnosti žveplovega dioksida
začela počasi upadati. Danes je edini rudnik v občini Trbovlje v zapiranju (Sajovic, 2014).
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je imela občina Trbovlje sredi leta 2015
približno 16.450 prebivalcev, od tega 8.000 moških in 8.450 žensk, kar jo med slovenskimi
občinami po številu prebivalcev uvršča na 27. mesto. Na kvadratnem kilometru površine je
živelo povprečno 384 prebivalcev, kar pomeni, da je bila gostota naseljenosti tu večja kot v
celotni državi (102 prebivalec na km2) (SURS, 2015), vendar pa sta za poselitveno območje
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značilni dve skrajnosti: »V dolini je strnjeno pozidano mestno naselje, v hribovitem zaledju pa
poselitveni vzorec sestavljajo samotne kmetije, zaselki, razpršena naselja ter alpski in
predalpski tip gručastih vasi« (Marot, 2005, str. 72). Prebivalstveno sliko občine Trbovlje
zaznamujeta staranje prebivalstva in depopulacija, saj v zadnjih dveh desetletjih število
prebivalcev vztrajno pada. Skupni prirast prebivalstva v občini je bil leta 2015, tako kot že več
let poprej, negativen, znašal je namreč –9,3, povprečna starost občanov pa je bila 45,1 leta. Med
prebivalci občine je bilo število najstarejših večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih od
0 do 14 let, je prebivalo 164 oseb, starih 65 let ali več, kar pove, da je bila vrednost indeksa
staranja za občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo ter da se povprečna
starost prebivalcev v povprečju dviga hitreje kot v celotni Sloveniji (SURS, 2015).

1.4.3 Zavarovana in druga varovana območja
Slika 3: Obseg območja Natura
2000 znotraj občine Trbovlje
Med zavarovana območja v
občini Trbovlje se uvrščata
Krajinski park Kum in Krajinski
park Mrzlica, pri čemer oba
sovpadata z evropskim omrežjem
posebnih varstvenih območij, ki
so jih določile države članice EU,
imenovanih Natura 2000. Glavni
cilj teh območij je ohraniti
biotsko
raznovrstnost
za
prihodnje rodove tako, da
varujejo
naravne
habitate
ogroženih vrst rastlin in živali.
Slovenija je, tako kot ostale
države članice EU, dolžna
določiti območja Natura 2000 in
jih potem tudi ustrezno ohranjati.
Površina občine Trbovlje znaša
5.803,99 hektarjev, površina
Nature 2000 znotraj te pa kar
2.245,62 hektarjev, kar je
približno 38,69 % celotne
površine občine (Ministrstvo za
okolje in prostor, 2007; Sajovic,
2014).
Navkljub
visokemu
odstotku se v občini Trbovlje znotraj Nature 2000 ne nahaja nobeden izmed dveh večjih
kamnolomov, pač pa zgolj dva manjša opuščena peskokopa, ki predstavljata potencialno
nevarnost za razvoj nelegalnih odlagališč odpadkov. Vpliva opuščenih kamnolomov na okolje
ne smemo spregledati, pa naj gre za negativen vpliv na ostale sestavine okolja ali »zgolj« za
kvarjenje estetskega videza pokrajine. S sanacijo kamnolomov, neodvisno od njihove velikosti
in lokacije, bi občina prispevala k čistejši ter privlačnejši okolici. Uspešna izvedba kakšnega
večjega inovativnega projekta pa bi pomenila tudi ekonomsko korist ter ohranitev poselitve in
kulturne pokrajine.
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2 DEGRADIRANA OBMOČJA
2.1 Opredelitev pojma degradiranih območij
Človek s svojim delovanjem in načinom življenja nenehno posega v okolje, ga spreminja in
degradira (Sajovic, 2014). V strokovni literaturi ni enotne ali splošno priznane definicije
degradiranih območij oz. okoljskih bremen, saj različne stroke in institucije, ki se v okviru
svojega dela posredno ali neposredno srečujejo z degradacijo okolja, omenjeni izraz opredelijo
nekoliko drugače. Do vsebinskih razhajanj definicij prihaja tako na državni kot na mednarodni
ravni, saj državni uradniki, zasebna podjetja, nevladne organizacije, akademiki idr. pojem
degradiranih območij uporabljajo v različnih kontekstih z različno široko paleto opisanih
karakteristik, ki naj bi bile značilne za dotične vrste zemljišč. Večinoma gre za grobe
opredelitve, zaradi česar posledično prihaja do nesporazumov, napačnih interpretacij in razlik
pri nadzorovanju nastajanja takšnih območij, pri njihovi sanaciji in tudi pri načrtih za njihovo
nadaljnjo rabo. Problematika je torej bolj ali manj prepuščena urejanju na regionalni in/ali
državni ravni, zato je praktično nemogoče pridobiti celovit pregled nad dejanskim stanjem,
številom in tipom degradiranih območij ali zbrati podatke, primerljive tudi na svetovni ravni
(Cvahte, Snoj, 2011; Špes in sod., 2012; World Resources Institute, 2017).

2.1.1 Opredelitev pojma degradiranih območij v izbranih državah
Kot je predstavljeno v uvodu, se pristopi k opredelitvi pojma degradiranega območja od države
do države lahko precej razlikujejo. Definicija pojma, ki bi veljala za celotno Evropo ali celo
širše, trenutno ne obstaja. Vzrok temu so predvsem različni cilji in namen obravnave
degradiranih območjih, zaradi katerih je opredelitev sploh nastala. Posamezne države
(Preglednica 1) so tako oblikovale svoje definicije, ki so odvisne predvsem od njihovega
fizičnogeografskega okolja, specifičnih lokalnih razmer, preteklega političnega sistema,
razvoja gospodarstva ter potreb in želja lokalnega prebivalstva. Posledično pa se med državami
razlikujejo tudi pristopi k določitvi kriterijev za opredeljevanje degradiranih območij in ukrepi
za njihovo sanacijo (Lampič in sod., 2017).
Preglednica 1: Nekaj definicij pojma »degradirana območja« v različnih državah
DRŽAVA

DEFINICIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA

Belgija

Območja, ki so bila prvotno namenjena ekonomskim aktivnostim in kjer
je trenutno stanje v nasprotju z učinkovito izrabo zemlje.

Bolgarija

Kontaminirana območja, kjer prvotna dejavnost ni več prisotna, vendar
ima še vedno vpliv na sosednja območja.

Češka

Od nekdanje uporabe prizadeta območja in okoliška zemljišča. So
popolnoma ali delno zapuščena; zaznavajo probleme kontaminacije, se
nahajajo predvsem v razvitih urbanih območjih ter zahtevajo ukrepe za
povrnitev v koristno uporabo.

Danska

V primeru degradiranih območij gre za kontaminirano prst.

Francija

Kontaminirano območje, ki je začasno ali popolnoma zapuščeno in
mora biti po prenehanju dejavnosti sanirano za prihodnjo uporabo.
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Hrvaška

Zapuščena območja, območja v mirovanju ali slabo izkoriščena
območja namenjena gospodarsko-proizvodnim ali trgovsko-poslovnim
dejavnostim oz. izgrajeno območje, čigar širitev bi povzročila vidno ali
okoljsko degradacijo.

Italija

Območja, ki prikazujejo raven kontaminacije ali kemično, fizično ali
biološko spremembo prsti, površinskih in podzemnih voda, da se določi
stopnja nevarnosti za zdravje človeka in okolje.

Kanada

Neizrabljena območja, kjer so pretekle aktivnosti povzročile okoljsko
kontaminacijo (ali obstaja sum nanjo) in kjer je prisoten potencial za
ponovni razvoj.

Nemčija

Neizkoriščena zemljišča, ki niso v funkciji namenske rabe in
predstavljajo zemljiški potencial za notranji razvoj naselij.

Španija

Degradirano okolje kot nekdanja industrijska lokacija, ki je
kontaminirana ali za katero se domneva, da je kontaminirana, in se
nahaja na urbanih ali suburbanih območjih.

Velika Britanija

Območja prizadeta zaradi predhodne rabe, so opuščena ali premalo
uporabljena, imajo probleme z onesnaženjem, nahajajo se predvsem v
urbanih območjih in zahtevajo posredovanje, ki jih bo pripeljalo nazaj v
uporabo.

ZDA

Degradirano območje ali »brownfield« se uporablja za nepremičnine,
katerih širjenje, ponovna raba ali prenova je ovirana zaradi potencialne
ali dejanske onesnaženosti z nevarnimi snovmi oz. onesnažili.

Vir: Lampič in sod., 2017; Špes in sod., 2012.

Poleg posameznih držav imajo izoblikovane svoje definicije degradiranih območij tudi nekatere
mednarodne organizacije, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo z degradacijo okolja. Ena
izmed teh je globalna raziskovalna organizacija World Resources Institute (Svetovni inštitut
za naravne vire), katere poslanstvo je spodbujanje svetovnega prebivalstva k okoljski trajnosti
in ohranjanju naravnih virov. Omenjena organizacija na svoji spletni strani degradirana
območja definira kot »območja, ki so zaradi človekovega delovanja izgubila določeno stopnjo
svoje naravne produktivnosti« (World Resources Institute, 2017).

2.1.2 Opredelitev pojma degradiranih območij v Sloveniji
V Sloveniji so se z degradacijo okolja ukvarjali številni avtorji, med njimi tako geografi,
geologi, ekologi kot tudi gradbeniki in arhitekti. Profesorica z oddelka za geografijo na
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Metka Špes v raziskovalnem poročilu Sonaravna
sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije skupaj z ostalimi
soavtorji ugotavlja, da je bilo v Sloveniji v preteklosti opravljenih nekaj celovitih raziskav
degradiranih območij, ki so se osredotočale predvsem na izbrane vrste degradacije ali pa na
posamična degradirana območja. Pri tem gre pretežno za projekte, ki se navezujejo na
degradirana urbana območja in posledično na urbano prenovo. Degradirana območja v
omenjenem raziskovalnem poročilu zato definirajo kot »degradirano oz. zapuščeno stavbno
zemljišče običajno v urbanih območjih« (Špes in sod., 2012, str. 8).
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Geografa Anja Cvahte in Luka Snoj v preglednem znanstvenem članku Geografsko
vrednotenje degradiranih območij v izbranih statističnih regijah, ki je nastal v okviru
raziskovalnega projekta Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna
priložnost Slovenije, degradirana območja opredelita kot »bolj ali manj sklenjena opuščena
območja, ki imajo zaradi spleta in součinkovanja različnih dejavnikov negativen vpliv na
nekatere ekosisteme (zmanjševanje biotske raznovrstnosti) in človeka ter kvarijo estetski videz
pokrajine« (Cvahte, Snoj, 2011, str. 112).
Na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje so kot degradirana območja
označena vsa območja, »kjer je dejavnost, ki je degradacijo povzročila, povsem opuščena,
opuščena in prisotna le še na delu območja, opuščena, na delu degradiranega območja pa je
prisotna že nova dejavnost ali pa je še delno prisotna na območju stara in nova dejavnost.
Vključena so torej tista območja, ki so degradirana zaradi industrijske dejavnosti, vojaške
dejavnosti, rudarjenja (površinska degradacija) in območja transportnih in infrastrukturnih
objektov« (Lampič, 2012).
Dr. Dušan Plut, profesor z oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani,
pa v svojem delu Geografske metode proučevanja degradacije okolja navaja, da je degradacija
geografskega okolja po geografskem pojmovanju preobrazba okolja s porušenim naravnim
ravnovesjem zaradi prekomernega obremenjevanja in/ali zmanjšanja samočistilnih sposobnosti
okolja in njegovih sestavin (Plut, 2004, str. 14).
V poročilu Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega
popisa in vzpostavitev ažurnega registra Lampič s sodelavci (2017) opredeli pojem
funkcionalno degradiranega območja, ki ga definira kot »nezadostno izkoriščeno ali zapuščeno
območje z vidnim vplivom predhodne rabe in zmanjšano uporabno vrednostjo, ki lahko
predstavlja potencial za razvoj« (Lampič in sod., 2017, str. 8).
Degradiranim območjem znotraj urbanih območij se je posvetil tudi Koželj s sodelavci (1998)
v sistematični raziskavi z naslovom Degradirana urbana območja. Pod pojmom degradacija
razumejo proces razvrednotenja območja z zmanjševanjem vrednosti urbanega zemljišča z
ureditvijo stavb in naprav na tem območju od višjega k nižjemu stanju uporabnosti, kar lahko
vodi tudi do popolne opustitve predhodne aktivne rabe, ko to še lahko (delno) ohranimo ali
nadomestimo z drugo. Skrajna stopnja procesa razvrednotenja je stanje, ko je urbano območje
iztrošeno in poškodovano do te mere, da na njem ni več mogoče vzpostaviti nobene ponovne
rabe ali dejavnosti brez zahtevne revitalizacije, obširne sanacije oz. celostne rekonstrukcije
območja. Problem nastane tedaj, ko pri razvrednotenju urbanega območja ne gre zgolj za fazni
prehod, ampak za časovno daljše propadanje, ki lahko traja tudi deset ali več let, pri čemer
začne degradirano območje postajati tako fizična kot funkcionalna ovira tudi za razvoj
sosednjih območij. Pojav degradacije urbanih območij se običajno povezuje s problemom
začasnega ali trajnega opuščanja rabe velikih industrijskih, železniških, vojaških, gradbenih ter
kmetijskih kompleksov. V naštetih primerih pa je po navadi že zaradi samega fizičnega obsega
degradiranega območja težko vzpodbuditi procese prestrukturiranja in regeneracije (Koželj in
sod., 1998). V slovenski literaturi je nasploh več pozornosti namenjene urbani prenovi, kar je
razvidno iz številnih izdelanih konkretnih predlogov sanacije posameznih degradiranih urbanih
območij znotraj slovenskih mest, predvsem v obliki diplomskih del ter urbanističnih delavnic
Fakultete za arhitekturo (Špes in sod., 2012).
Kljub številnim opredelitvam degradiranih območij in razhajanjem med njimi, lahko vseeno
naštejemo nekaj skupnih imenovalcev, ki naj bi bili značilni za vsa degradirana območja. V
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grobem lahko trdimo, da gre za bolj ali manj sklenjena kontaminirana območja (Plut, 2004;
Cvahte, Snoj, 2011; Lampič, 2012; Lampič in sod., 2017; Špes in sod., 2012; World Resources
Institute, 2017):






s porušenim naravnim ravnovesjem zaradi prekomernega obremenjevanja, kjer je
dejavnost, ki je degradacijo povzročila, deloma ali popolnoma opuščena;
ki so zaradi človekovega delovanja izgubila določeno stopnjo svoje naravne
produktivnosti;
kjer je součinkovanje različnih dejavnikov povzročilo spremembe prsti, voda in
vegetacije do te mere, da je opazen negativen vpliv na okolje, zdravje človeka in drugih
živih bitij;
kjer je kvarjen estetski videz pokrajine;
ki lahko predstavljajo potencial za trajnostni razvoj.

Splošni videz urejenega in vzdrževanega okolja je, pa čeprav le površinsko gledano, še
najzanesljivejši pokazatelj uravnovešene vitalnosti območja. Stopnjo degradacije je mogoče
ugotoviti le s primerjanjem trenutnega stanja v realnem prostoru z njegovimi predhodnimi stanji
v določenem segmentu časa ali z drugimi okolji sorodnih identitet. Degradacijo je torej mogoče
obravnavati le kot relativno entiteto določenega okolja v stalnem spreminjanju. To je tudi
razlog, da ni mogoče vnaprej izdelati modela standardnih vrednosti, ki bi lahko imel pri
ugotavljanju oblik in merjenju stopenj degradacije v okolju splošno veljavo. Razvojno gledano
razločujemo postopno propadanje okolja in nenadno delno oziroma popolno opustitev njegove
rabe (Koželj in sod., 1998).
Procesi degradacije okolja so zaradi nenehnih posegov človeka v okolje neizogibni. Zgodijo se
nenadno ali pa se odvijajo postopoma ter lahko potekajo dokaj skladno s predvidevanji ali
povsem nepričakovano. Degradacijo okolja je torej treba sprejeti kot objektivno realnost, ki
predpostavlja nujnost sprememb v razvoju pokrajine. S tega vidika lahko na degradirana
območja gledamo kot na priložnost za preobrazbo pokrajine in implementacijo inovacij. Po
svoji sestavi, obsegu in strukturni legi so degradirana območja kot razvojna območja regij za
nas neprecenljivega pomena, saj gre za praviloma zaokrožena, monofunkcionalna, enovita, v
povprečju malo zazidana in strnjena zemljišča, ki jih je mogoče gospodarno pripraviti in
preurediti za poljubno novo rabo. Ker pa se problematika degradiranih območij velikokrat
zanemarja, obstaja nevarnost, da bodo ta območja v Sloveniji hitro zapravila svoj razvojni
potencial zaradi nadaljnjega upadanja kakovosti okolja (ibid.).

2.1.3 Tipologija degradiranih območij
Tako kot poznamo različne definicije pojma degradiranih območij, obstajajo tudi različne
tipologije oziroma klasifikacije le-teh. Degradirana območja lahko npr. razvrstimo glede na
enega izmed sledečih kriterijev (Ferber in sod., 2006; Dolinšek, 2016):





predhodna raba zemljišča oz. vrsta dejavnosti, ki je degradacijo povzročila
(industrijska, vojaška, stanovanjska območja, območja namenjena rekreaciji in
prostemu času itd.);
lokacija (urbana, suburbana ali ruralna območja);
nujnost sanacije (območja prednostnega ukrepanja, območja potencialne nevarnosti za
okolje, območja v procesu načrtovanja prenove itd.);
ekonomska upravičenost prenove (nizki ali visoki stroški sanacije, višina predvidenih
dohodkov itd.);
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aktivnost (opuščeno območje, delno aktivno območje, aktivno območje);
drugo.

V slovenski literaturi zasledimo predvsem delitev degradiranih območij glede na vrsto
dejavnosti, ki je degradacijo povzročila. Gre za tipologije, ki so relevantne tudi z vidika
magistrskega dela, saj kot degradirana območja kategorizirajo tudi kamnolome. Eno izmed
takšnih tipologij zasledimo v sistematični raziskavi Degradirana urbana območja Koželja in
sodelavcev (1998), ki po kriteriju predhodne rabe zemljišča določijo sedem tipov DUO, ki se
pojavljajo v urbanih predelih Slovenije:
A. Industrijska območja, pristaniška območja in območja železnic: za območja je
značilno opuščanje dejavnosti in s tem posledično opuščenost ter tehnološka zastarelost
objektov. Možna onesnaženost, emisije in neprehodnost območja.
B. Rudarska območja: območja in objekti, ki so posledica opuščanja rudarske dejavnosti.
V ta tip se uvrščajo tudi dolgotrajno propadajoča območja, nesanirane gramoznice,
kamnolomi in divja odlagališča.
C. Vojaška območja: opuščene vojašnice, skladišča in naprave ter vadbeni poligoni.
D. Sive cone: so razvojno prekoračena ali zapostavljena območja predhodne pasivne rabe.
Med sive cone se uvrščajo zgodovinske stavbe, ki niso pod spomeniškim varstvom, ter
območja infrastrukturnih koridorjev in rezervatov.
E. Stanovanjska območja: opuščena območja v mestnem središču in njegovem zaledju,
delavske kolonije, stanovanjske soseske ter stanovanjska območja vzdolž vpadnic.
F. Predmestja: območja razpršene gradnje in barakarska naselja.
G. Staromestna jedra.
Na omenjeno tipologijo in merila za opredeljevanje degradiranih območij so se pri njihovem
popisu v sklopu projekta Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna
priložnost Slovenije oprli tudi Špes in sodelavci (2012) in oblikovali nekoliko širši nabor
degradiranih območij glede na predhodno rabo zemljišča, ki prav tako natančno kategorizira
kamnolome, vendar jih v sistem umesti nekoliko drugače kot prva. Degradirana območja, ki so
jih obravnavali pri popisu, so bila:
A. Industrijska območja: stari opuščeni industrijski obrati nekdanjih večjih tovarn s
spremljajočimi funkcionalnimi površinami, lahko so to tudi opuščene nekdanje obrtne
cone. V veliko primerih gre za ograjena območja, kamor so se po propadu prvotne
dejavnosti naselile bodisi manjše obrti ali pa nekatere nove dejavnosti.
B. Območja pridobivanja mineralnih surovin: kamnolomi, peskokopi, glinokopi,
gramoznice.
C. Rudarska območja: območja površinske degradacije, nesanirana jalovišča, ugreznine,
zapuščeni objekti.
D. Transportne in druge infrastrukturne površine ter objekti: skladišča, opuščene
železniške proge, parkirišča, mejni prehodi itd. V veliki meri se tovrstna območja
pojavljajo ob industrijskih območjih, lahko pa tudi samostojno.
E. Vojaška območja: vojašnice, karavle, itd.
F. Športna in turistična območja.
G. Kmetijska območja in objekti.
H. Odlagališča odpadkov.
I. Območja zapuščenih stanovanjskih objektov.
Tradicionalno industrijska in rudarska občina Trbovlje je danes, po zapiranju rudnikov in
zatonu nekaterih industrijskih dejavnosti, v procesu preobrazbe, ki pa jo spremlja cela vrsta
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težav, povezanih s staro industrijsko strukturo, neugodno demografsko sliko, povečano
brezposelnostjo in številnimi degradiranimi območji (Slika 4), med katerimi dobršen del, tako
po številu kot po površini, predstavljajo ravno kamnolomi (Dolinšek, 2016).
Slika 4: Karta degradiranih območij v občini Trbovlje

Vseeno pa lahko degradirana območja, tako kot drugje, tudi v občini Trbovlje ob primerni
sanaciji predstavljajo velik potencial za nadaljnjo učinkovito in trajnostno rabo. Z uspešno
sanacijo zaustavimo širjenje degradiranih površin in dobimo možnost, da jih spremenimo v
funkcionalna zemljišča. S tem se zmanjšajo negativni vplivi na okolje, pokrajini se povrne
estetski videz, hkrati pa tako pripomoremo k razvoju lokalnih skupnosti (Cvahte, Snoj, 2011).
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3 IZKORIŠČANJE NEKOVINSKIH MINERALNIH SUROVIN
NA POVRŠINSKIH KOPIH
Mineralne surovine so naravni vir, za katerega je značilna enkratnost vira, kar pomeni, da se
večinoma ne obnavlja. Pridobivanje mineralnih surovin pa je gospodarska panoga, ki je nujna
za ohranitev in razvoj marsikatere druge dejavnosti. Izkoriščanje je pri tem odvisno od naravne
geološke zgradbe prostora, ki opredeljuje razpoložljive vrste mineralnih surovin, pogojuje
pogostost njihovega pojavljanja ter značilnost posameznih nahajališč, in seveda gospodarske
uporabnosti posameznega vira (Šuklje Erjavec, 2002).
V Sloveniji, kljub njeni razmeroma majhni površini, v danih geoloških razmerah najdemo tako
energetske, kovinske, nekovinske kot ostale mineralne surovine, hkrati pa na našem ozemlju
poznamo več vrst mineralnih surovin, kot jih dejansko izkoriščamo (Senegačnik, 2017;
Geološki zavod Slovenije, 2018).
Med energetske mineralne surovine se uvrščajo (ibid.):





vse vrste premoga (črni in rjavi premog ter lignit),
geotermični energetski viri,
vse vrste ogljikovodikov (surova nafta, naftni kondenzati in zemeljski plini),
radioaktivne oziroma jedrske mineralne surovine.

Med kovinske mineralne surovine se uvrščajo (ibid.):



železova ruda,
vse rude neželeznih kovinskih mineralnih surovin, iz katerih se pridobiva aluminij,
baker, cink, kobalt, kositer, krom, mangan, molibden, nikelj, svinec, tantal, vanadij, živo
srebro in plemenite kovine (zlato, srebro in platina) ter podobno.

Med nekovinske mineralne surovine se uvrščajo (ibid.):





mineralne surovine za predelovalno industrijo (jezerska kreda, kremen, kalcit, glina,
roženec, tuf, sadra, vsi minerali namenjeni za kemikalije in gnojila ter drugi podobni
minerali),
mineralne surovine za industrijo gradbenih materialov in proizvodov (opekarska glina,
fliš, lapor, naravni kamen (apnenec in druge kamnine, namenjene za skulpture in
gradbeno oblikovanje), apnenec in dolomit za industrijske namene, apnenec in lapor za
proizvodnjo cementa),
mineralne surovine za gradbeništvo (tehnični kamen kot so apnenec, dolomit, diabaz,
keratofir, andezit, andezitni tuf, serpentinit in druge podobne kamnine ter prod, grušč in
pesek).

Med ostale mineralne surovine se uvrščajo (ibid.):





poldrago in drago kamenje,
naravna morska sol,
kamena sol,
vse mineralne surovine naravnega izvora, ki niso naštete.
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Medtem ko izkoriščanje kovinskih mineralnih surovin trenutno ni aktualno, ostajajo potrebe po
nekovinskih mineralnih surovinah, kot so tehnični kamen, prod, pesek, naravni kamen in glina.
Vendar pa so nekovinske mineralne surovine višje tržne vrednosti (industrijski minerali in
kamnine), ki bi jih lahko izvažali, le skromno zastopane (Senegačnik, 2017; Geološki zavod
Slovenije, 2018). »Prevladujejo nekovinske mineralne surovine nižje vrednosti (mineralne
surovine za industrijo gradbenega materiala ter za gradbeništvo), ki jih izkoriščamo večinoma
za lastne potrebe ali jih bogatimo in predelujemo v polizdelke ter izdelke« (Senegačnik, 2017,
str. 12). Domače nekovinske mineralne surovine uporabljamo v različne namene, na primer v
gradbeništvu, keramični in opekarski industriji, kemični industriji, metalurgiji in kovinski
industriji, v steklarski industriji, kmetijstvu, živilski industriji in drugje (Senegačnik, 2017).
Glede na stanje nahajališč s površinskimi kopi nekovinskih mineralnih surovin so ta uvrščena
v naslednje kategorije (ibid.):



aktivni površinski kopi
 aktivni (s koncesijo),
 občasno aktivni (v glavnem brez koncesije),
neaktivni površinski kopi
 opuščeni (vključno z nesaniranimi – za sanacijo),
 sanirani (vključno s samosaniranimi),
 neaktivni (s koncesijo).

Občasno aktivni kopi se od opuščenih razlikujejo v tem, da v njih poteka odvzem nekovinskih
mineralnih surovin vsaj enkrat v petih letih (ibid.).

3.1 Zgodovinski pregled izkoriščanja mineralnih surovin v
Sloveniji in v občini Trbovlje
Na slovenskem ozemlju ima rudarstvo precej dolgo tradicijo, svoje mesto pa je tekom let našlo
tudi v svetovnem merilu. V preteklosti je bilo to količinsko pomembno izkoriščanje živega
srebra v Idriji, danes pa tehnološko dovršeno podzemno izkoriščanje lignita v Premogovniku
Velenje, ki je trenutno edini delujoči podzemni rudnik premoga pri nas. V zadnjem obdobju se
je namreč zaprla oziroma je v fazi zapiranja večina rudnikov energetskih in kovinskih
mineralnih surovin, ostajajo le površinski kopi nekovinskih mineralnih surovin. Rudnik urana
Žirovski vrh, ki je edini na novo odprti podzemni rudnik v Sloveniji po drugi svetovni vojni, je
v postopku zapiranja že od leta 1991. Istega leta se je končalo pridobivanje živosrebrne rude v
Idriji, dokončno pa so svoja vrata zaprli leta 2014. V Mežici so v letu 1994 pridobili zadnje
tone svinčeve in cinkove rude, rudnik pa je uradno zaprt od leta 2005 dalje. Podzemsko
pridobivanje rjavega premoga v Rudniku Trbovlje–Hrastnik je bilo zaključeno v letu 2012
(Senegačnik, 2017), zgodba pa ni še povsem zaključena za istoimenski kamnolom, ki mu
koncesija za pridobivanje apnenca poteče konec decembra 2018. Po njegovem zaprtju bo edini
kamnolom z dovoljenjem izkoriščanja mineralnih surovin kamnolom Plesko, ki bo koncesijo
za opravljanje dejavnosti izgubil leta 2021 (Ministrstvo za infrastrukturo, Geološki zavod
Slovenije, 2018). Sicer pa je bilo delovanje kamnolomov v občini Trbovlje že od samega
začetka tesno povezano s premogovniško dejavnostjo, ki je potrebovala kakovosten pesek za
gradnjo številnih novih rudarskih, poslovnih in seveda tudi stanovanjskih objektov za priseljene
delavce (Lenarčič, 2009).
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Iz opisanega stanja, potencialnosti mineralnih surovin ter celotnega gospodarskega položaja v
Sloveniji je razvidna dinamika sprememb: zapiranje večstoletnih rudnikov energetskih in
kovinskih mineralnih surovin, ohranitev pridobivanja lignita v Premogovniku Velenje in izrazit
poudarek na aktualnosti nekovinskih mineralnih surovin za potrebe gradbeništva in gradbene
industrije, predvsem na področju infrastrukturne izgradnje objektov (ceste, železnice,
stanovanjska gradnja) tudi v prihodnosti (ibid.).
Temu vzorcu so botrovale pomembne spremembe, ki se odvijajo že vse od sredine osemdesetih
let 20. stoletja. Prvi udarec je rudarski sektor prejel z osamosvojitvijo Slovenje, ko se je
zmanjšal trg oz. ko smo izgubili precejšen delež trga republik bivše Jugoslavije. Izkoriščanje
mineralnih surovin je dodatno prizadela sprememba političnega sistema iz socialističnega v
demokratičnega in s tem sprememba iz dogovorne v tržno ekonomijo, ki je pokazala
nerentabilno izkoriščanje mineralnih surovin. Nato je sledil še proces vključevanja Slovenije v
EU, ki je med drugim obsegal tudi prevzem pravnega reda in smernic Evropske unije (Mohorič,
2009; Senegačnik, 2017). Največji problemi površinskega izrabljanja mineralnih surovin
znotraj slovenskega prostora pa so danes predvsem razpršenost, neekonomičnost, pomanjkanje
strokovnega znanja ter odsotnost interdisciplinarnega timskega dela pri pripravi in izvedbi
prostorskih načrtov (Klopčič, 2010).

3.2 Legalni in nelegalni površinski kopi
Materialni predpis, ki ureja rudarstvo v Republiki Sloveniji, je Zakon o rudarstvu (ZRud-1UPB3). Ta določa pogoje za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin ter pogoje
za zagotavljanje varstva in zdravja pri izvajanju vseh naštetih del, pogoje za opustitev njihovega
izkoriščanja ter ureja inšpekcijski nadzor. V prvem odstavku 4. člena Zakona o rudarstvu je
navedeno, da so mineralne surovine rudno bogastvo, ki je kot naravni vir v lasti Republike
Slovenije, izkoriščati pa se jih sme samo v pridobivalnem prostoru, ki je določen s koncesijsko
pogodbo za izkoriščanje (Zakon o rudarstvu, 2014; Friškovec, 2017). Za nadzorovano
gospodarjenje z neobnovljivimi naravnimi viri pa se v Sloveniji vodi sprotna evidenca le-teh v
obliki rudarske knjige. Slednja je sestavljena iz rudarskega katastra in rudarskega registra, pri
čemer se oba vodi kot javno knjigo, kar pomeni, da ima vsak pravico iz enega ali drugega
pregledovati, zahtevati ter pridobiti podatke in izpiske. Rudarski kataster je sestavljen iz zbirke
listin, ki vsebuje popis in kartografski prikaz območij raziskovalnih prostorov ter območij
pridobivalnih prostorov, v obeh primerih posebej za tiste, na katerih se dotična dejavnost
trenutno izvaja, in tiste, na katerih se je izvajanje dejavnosti že končalo. Rudarski register pa je
sestavljen iz zbirke listin, ki vsebuje podatke o imenih in sedežih oz. naslovih pravnih ter
fizičnih oseb s pridobljeno rudarsko pravico za raziskovanje ali rudarsko pravico za izkoriščanje
(Mohorič, 2009; Zakon o rudarstvu, 2014). »Vpisi in izbrisi v rudarskem registru se izvajajo po
uradni dolžnosti na podlagi pravnomočnih odločb in drugih aktov, ki se v skladu s tem zakonom
izdajajo za pridobitev, odvzem, ugasnitev in prenehanje rudarske pravice za raziskovanje
oziroma izkoriščanje« (Zakon o rudarstvu, 2014). Podatki iz rudarske knjige in rudarskega
registra se morajo redno pregledovati, dopolnjevati in posodabljati (ibid.).
V letu 2016 je bilo v Sloveniji skupno 189 nahajališč z 215 pridobivalnimi prostori s
koncesijsko pogodbo za 25 različnih mineralnih surovin. Za te pridobivalne prostore je imelo
koncesije 144 različnih koncesionarjev, medtem ko raziskovalnih prostorov s koncesijo v letu
2016 ni bilo, saj so zadnji štirje potekli že leta 2014, novih pa po ZRud-1 še ni (Senegačnik,
2017). V občini Trbovlje se nahaja skupno osem kamnolomov, od tega dva večja ter hkrati
edina s koncesijo za izkoriščanje mineralnih surovin. Preostali so brez dovoljenja za opravljanje
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omenjene dejavnosti ter so povsem ali delno opuščeni, pri čemer je v treh še vedno opazno
nelegalno pridobivanje peska in kamenja.
ZRud-1 v 2. členu definira tudi nezakonita rudarska dela in nelegalne kope mineralnih
surovin. Prva opredeli kot vse oblike nezakonitega raziskovanja in izkoriščanja mineralnih
surovin brez ustreznega dovoljenja ali koncesije za izkoriščanje. Nelegalni kop pa po ZRud-1
pomeni, da se na določenem območju izvaja ali se je izvajalo nezakonito rudarsko delo
(Friškovec, 2017). Odločilni dejavnik začetka nelegalnega izkoriščanja določene mineralne
surovine pri nas je že od nekdaj v prvi vrsti visoka cena njenega pridobivanja in predelave.
Posledično se je hitro razširilo nelegalno odkopavanje, zaradi česar je danes v Sloveniji več
tisoč opuščenih ali občasno delujočih nelegalnih kopov, največkrat na lokacijah dolomita, saj
se ga zaradi njegove zdrobljenosti sorazmerno lahko pridobiva in predeluje (Ščetinin, 1996).
Sanacija nelegalnih kopov je nujna in se izvede »z namenom, da se [na] zaradi nezakonitih
rudarskih del […] prizadetem območju v največji možni meri vzpostavi prejšnje stanje, tako da
to območje znova dobi s prostorskim aktom zahtevane oziroma zaželene lastnosti« (Zakon o
rudarstvu, 2014).
Nelegalni kopi so še vedno eno od bistvenih nerešenih vprašanj izkoriščanja mineralnih surovin
v Sloveniji, v prvi vrsti pa so posledica pomanjkljivega nadzora, ekološke neozaveščenosti in
nestrokovnega načrtovanja. Legalnim kopom predstavljajo nelojalno konkurenco, saj državi ne
plačujejo nobenih dajatev, poleg tega po končanem pridobivanju mineralne surovine največkrat
ne sanirajo izkoriščenega prostora, v katerem obstaja velika nevarnost nastanka divjih
odlagališč odpadkov (Mohorič, 2009; Friškovec, 2017). Natančen podatek o številu nelegalnih
kopov ni znan, njihovo število se ocenjuje med 4.000 in 15.000, so pa v lasti tako podjetij kot
fizičnih oseb. Odprti so brez dovoljenja, brez pravih strokovnih podlag, stabilnost tal ni
preverjena, izkopavanja niso načrtovana pravilno itd. Pri takšnih posegih v prostor običajno
tudi ni interesa za kakršnokoli obliko sanacije degradiranega območja po končanju opravljanja
dejavnosti (Klopčič, 2010).
Rudarski inšpektorji morajo pri opravljanju inšpekcijskega nadzora po ZRud-1 pred uvedbo
inšpekcijskega postopka velikokrat najprej določiti oz. preveriti, kdo je stvarno pristojen za
ukrepanje, saj ZRud-1 določa, da je pristojnost za ukrepanje v primeru izvajanja nezakonitih
rudarskih del določena glede na namensko rabo prostora v prostorskih aktih občine. Rudarski
inšpektor je torej pristojen za ukrepanje le v primeru, če so za predmetno zemljišče izdani
prostorski akti, namenjeni rudarstvu iz 151. člena ZRud-1, kar pomeni, da je dotični prostor
namenjen izkoriščanju mineralnih surovin. V ostalih primerih so za ukrepanje pristojne druge
inšpekcijske službe, ki prav tako pomagajo pri nadzoru nelegalnih kopov. Rudarski inšpektorji
zato tesno sodelujejo z gozdarskimi, kmetijskimi, okoljskimi in gradbenimi inšpektorji. Na
razpolago pa je tudi vse več uradnih evidenc in baz podatkov, ki so prosto dostopni na spletu
in inšpektorjem znatno olajšajo delo. Tako se je že pred samim terenskim ogledom lokacije
možno seznaniti z nekaterimi dejstvi o trenutnem stanju v okolju, ki kasneje omogočajo lažjo
izvedbo inšpekcijskega postopka (Friškovec, 2017).
Od 15. januarja do 15. decembra 2016 je na osnovi prejetih prijav potekala akcija povezana z
nelegalnimi kopi, ki je bila izvedena v skladu z letnim načrtom dela Inšpekcije za infrastrukturo
ter Inšpekcije za energetiko in rudarstvo. Njen namen je bila izvedba inšpekcijskih pregledov
in ugotavljanje dejanske nezakonitosti izvajanja rudarskih del. V okviru akcije je bilo v
Sloveniji opravljenih 17 inšpekcijskih pregledov različnih posegov v prostor (ibid.), podatki za
posamične regije ali občine niso predstavljeni.
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3.3 Negativni vplivi nesaniranih kamnolomov na kakovost
sestavin okolja
Tako kot notranje in zunanje sile že od nekdaj oblikujejo Zemljino površje, tako človek z
različnimi dejavnostmi že vrsto let postopoma preoblikuje posamezne dele pokrajine. Ena
izmed teh dejavnosti je tudi pridobivanje nekovinskih mineralnih surovin v kamnolomih, ki
vpliva tako na okolje kot na ljudi, ki živijo v njem. Prvotna podoba pokrajine se v primeru
površinskih kopov spremeni že zaradi samega merila posega. Kamnolomi predstavljajo moteč
element v prostoru vse od njihovega odprtja dalje ter tudi po opustitvi vseh aktivnosti v njih
(Banez in sod., 2010).
Nekateri možni negativni okoljski in družbeni vplivi izkoriščanja nekovinskih mineralnih
surovin na površinskih kopih in kasneje opuščenih kamnolomov zajemajo (Banez in sod., 2010;
Klopčič, 2010; Mohorič, 2009; Sajovic, 2014):
 Degradacija javnih zemljišč in zniževanje njihove vrednosti.
Z izčrpavanjem naravnih virov, prekomernim obremenjevanjem in zmanjšano
samočistilno sposobnostjo okolja ter njegovih sestavin pride do porušenja naravnega
ravnovesja, prvotna podoba pokrajine pa se spremeni že zaradi merila posega. To je še
posebej opazno pri neustreznem ter nelegalnem izkoriščanju nekovinskih mineralnih
surovin in neupoštevanju estetskih vrednot, s čimer se kakovost pokrajine tako v ožjem
kot v širšem območju kopa praviloma bistveno poslabša.
 Razvrednotenje prostora kot nenadomestljivega vira za druge rabe tal.
Za gospodarjenje z nekovinskimi mineralnimi surovinami so najbolj smiselna dovolj
velika območja, zaradi česar pa je tudi vpliv na okolje toliko večji. Nesanirani opuščeni
kopi predstavljajo skrajno stopnjo razvrednotenja prostora, kjer brez predhodne sanacije
nobena nova raba ni mogoča.
 Geomorfološke spremembe reliefa.
Posegi v prostor, ki nastanejo zaradi dejavnosti v kamnolomu, popolnoma preoblikujejo
obstoječe oblike pokrajine in s tem negativno vplivajo na ustaljeni biološki krogotok ter
vse oblike življenja, ki so del njega.
 Zmanjševanje vizualne privlačnosti celotne pokrajine.
Ker se kamnolomi praviloma odpirajo blizu gosto naseljenih urbaniziranih območij, ki
so največji potrošnik nekovinskih mineralnih surovin, in blizu urejene infrastrukture, ki
zagotavlja hiter in poceni transport, so s tem najbolj prizadeta ravno območja, s katerimi
so ljudje dnevno v stiku, spremembe pa so toliko bolj opazne.
 Zmanjšanje zaželenosti pokrajine za lokalno prebivalstvo, obiskovalce, turiste in
športnike.
Kvarjena vizualna podoba pokrajine zmanjša bivanjsko kakovost okolice kamnolomov
ter znižuje vrednost območja kot turistične destinacije.
 Onesnaževanje zraka z dvigovanjem prašnih delcev.
 Nepopravljivo uničenje habitatov ter zmanjšanje regeneracijske sposobnosti
pokrajine.
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Vsakršno poseganje v okolje, sploh v razsežnostih površinskih kopov, nepopravljivo
vpliva na habitat določenega območja in zmanjšuje njegovo biotsko raznovrstnost.
Prvotna vegetacija se lahko deloma spremeni ali popolnoma izgine, ovirana je njena
obnova in s tem zmanjšana splošna regeneracijska sposobnost pokrajine.
 Povzročanje erozije tal.
Po končanem pridobivanju nekovinske mineralne surovine so spremenjene tudi robne
površine odkopa, ki so kasneje najbolj izpostavljene vplivom zračnih tokov, dežju in
vodi. V času, ko na novo nastala reliefna oblika še ni vraščena v ostalo pokrajino, teren
ni najbolj stabilen, zaradi česar obstaja nevarnost podorov nesaniranih brežin in
površinskega krušenja gole skale na predelih velikih usekov in strmin. Ker pa je za
pridobivanje nekovinskih mineralnih surovin seveda potrebno predhodno odkriti zgornji
krovni sloj prsti in rastlinstva, s tem odstranimo tudi utrjevalce razgaljenih površin, ki
imajo pomembno vlogo pri preprečevanju erozije tal in zadrževanju vode. Tehnično
preoblikovanje reliefa v stabilno in značilno naravno obliko pa je precej zahteven in
dolgotrajen proces.
 Zmanjševanje dostopnosti javnih površin ter povečano tveganje za zdrse ljudi in
živali.
Prepadne stene kamnolomov, neurejene brežine izkopov, nestabilnost in krušljivost skal
v strmih usekih, nezavarovani vstopi v območje kopa in tudi neprevidnost mimoidočih
so v preteklosti že povzročili nesreče v opuščenih kamnolomih.
 Privabljanje nelegalnega odlaganja odpadkov, skladiščenja gradbenega materiala,
lesa, odsluženih strojev, starega železa itd.
Opuščeni kamnolomi lahko hitro postanejo priljubljena lokacija nastajanja nelegalnih
odlagališč odpadkov, s čimer tvegamo nezakonito odlaganje tudi nevarnih odpadkov z
vsebnostjo različnih strupenih snovi in kemikalij, ki s pronicanjem v tla negativno
vplivajo na pH prsti in onesnažujejo podtalne vode.
 Pritisk na podzemne in druge vodne vire ter zmanjšanje njihove kakovosti.
 Splošen negativen vpliv na življenje ter zdravje človeka in drugih živih bitij.
 Slab sloves območja.
Lahko torej trdimo, da gre za degradacijo okolja na več nivojih, kar ne preseneča glede na to,
da je pridobivanje mineralnih surovin precej intenzivna in površinsko obsežna oblika rabe
prostora. V primeru kamnolomov gre za razvrednotena območja, uspešna sanacija pa naj bi
zagotovila ponovno ekološko, vizualno ter funkcionalno vključitev degradiranega območja v
širši prostor.

18

4 TRAJNOSTNA SANACIJA KAMNOLOMOV
Gospodarjenje z nekovinskimi mineralnimi surovinami je cikel, ki obsega raziskovanje in
presojanje vplivov na okolje, odprtje kopa, izkoriščanje do zaprtja in v zadnji fazi tudi sanacijo
vseh od dejavnosti prizadetih površin (Državna rudarska strategija, 2017).
Sanacija je proces, s katerim se zmanjšajo ali odpravijo vplivi izkoriščanja v prizadetem
območju, pri čemer se degradirano okolje regenerira z namenom vzpostavitve nove kakovostne
pokrajine. Cilj sanacij je torej obnova naravnih in kulturnih sestavin pokrajine, vzpostavljanje
naravne sukcesije in sekundarnih biotopov ter oblikovanje skladne pokrajinske slike, pri čemer
se načrtovani ukrepi usklajujejo z razvojnimi interesi prostora in regije. Pri tem imajo prednost
urejanja tista degradirana območja, za katera je jasno opredeljena končna raba prostora.
Vsekakor pa je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da se način sanacije manj številnih, a bolj
obsežnih legalnih kopov nekovinskih mineralnih surovin razlikuje od sanacije po navadi
večjega števila manjših nelegalnih kamnolomov (Hladnik, 1999; cv: Mohorič, 2009; Šuklje
Erjavec, 2002; cv: Mohorič, 2009; Državna rudarska strategija, 2017).

4.1 Zakonski okviri sanacije kamnolomov
Rudarska dela se po Zakonu o rudarstvu (ZRud-1) glede na način in namen izvajanja razvrščajo
na (Šuklje Erjavec, 2002; Zakon o rudarstvu, 2014; Friškovec, 2017):
 Raziskovalna rudarska dela, namenjena raziskovanju mineralnih surovin, zaradi
katerih se ne spreminja raba prostora. Mednje sodijo raziskovalni izkopi, jaški in vrtine.
 Rudarjenje, namenjeno izkoriščanju mineralnih surovin, zaradi katerih se spremeni
raba prostora. Deli se na temeljna rudarska dela, ki vključujejo neposredno izvajanje
izkoriščanja mineralnih surovin ter površinska in podzemna rudarska dela, in druga
rudarska dela, pod katera spadajo izvajanje rudniških gradenj, rudarski objekti, postroji
in infrastruktura.
 Sanacijska rudarska dela, namenjena opustitvi izkoriščanja mineralnih surovin s
sanacijo degradiranega okolja, povzročenega z rudarskimi deli, in vzpostavitvi pogojev
za novo rabo prostora. Območja sanacij so pomemben sestavni del načrtovanja razvoja
na regijski in državni ravni.
Pri tem »opustitev izkoriščanja mineralnih surovin vključuje vsa potrebna dela, ki jih je
potrebno izvesti z namenom sanacije okolja, degradiranega zaradi pridobivanja, bogatenja in
skladiščenja mineralnih surovin ter vzpostavitve prejšnjega stanja ali drugačne sanacije, če
vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, da se po zapustitvi […] [kopa] vzpostavi za opravljanje
drugih dejavnosti primerna raba prostora« (Zakon o rudarstvu, 2014). Za sanacijo kamnoloma
je torej odgovoren lastnik degradiranega zemljišča, k čemur ga zavezuje tudi koncesijska
pogodba. Ta poleg opisa načina izkoriščanja mineralne surovine, opisa pridobivalnega prostora,
obdobja trajanja rudarske pravice za izkoriščanje, pogojev plačevanja rudarske koncesnine
vsebuje tudi (ibid.):



način in pogoje za zagotovitev rezerviranih sredstev za sanacijo,
način in pogoje za sprotno sanacijo zemljišč pridobivalnega prostora in sanacijo okolja
po končanem izkoriščanju mineralnih surovin,
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način ureditve pridobivalnega prostora med in po končanem izkoriščanju mineralne
surovine ter zavarovanje plačila za ureditev prostora,
vrste garancije nosilca rudarske pravice za izkoriščanje za sprotno sanacijo
pridobivalnega prostora zaradi negativnih vplivov izvajanja rudarskih del na okolico in
zdravje ljudi ter za sanacijo okolja po končanem izkoriščanju,
vrste sankcij zaradi neizvajanja ali nepravilnega izkoriščanja mineralne surovine in
posledic v primeru takšnih kršitev.

Območja v celoti ali delno opuščenih kamnolomov so območja neskladij in prepletanja
različnih interesov, nastalih po opustitvi sedanje rabe, zato je potrebno načrtovane ukrepe
usklajevati tudi z drugimi razvojnimi interesi v prostoru. Urejanje območij neobnovljivih virov
tako omogoča načine sanacij, ki ne izključujejo varstva vira. Prednost pri tem ima kljub temu
celovita obnova območja, ki izhaja iz jasno opredeljene končne rabe prostora, saj državni načrt
zagotavlja prednost varstva pokrajine pred razvojnimi interesi ter teži k zapiranju in ukinjanju
dejavnosti, ki okolje degradirajo. Izjema je sanacija območij posebnih mineralnih surovin, kjer
mora oblika sanacije zagotoviti možnost za občasen odvzem manjših količin materiala, kadar
za to obstajajo interesi. Območje sanacije se torej ne sanira dokončno, dokler obstaja možnost
gospodarnega izkoriščanja mineralne surovine (Šuklje Erjavec, 2002).
Zakon o rudarstvu (ZRud-1) je med drugim zadolžil Eko sklad za zbiranje, upravljanje in
namensko porabo sredstev za sanacijo rudarskih pridobivalnih prostorov, ki jih na podlagi
koncesijskih pogodb zagotavljajo njihovi uporabniki. Eko sklad bo v proces vključen na podlagi
odločb, ki jih bo izdajalo ministrstvo, pristojno za rudarstvo, sredstva pa bodo vodena ločeno
od ostalih sredstev, s katerimi upravlja Eko sklad, in jih bo možno uporabiti le za namen, za
katerega so bila zbrana, torej sanacijo površin degradiranih zaradi izkoriščanja mineralnih
surovin (Poslovni in finančni …, 2017).

4.2 Specifičnost, možnosti in primeri dobrih praks sanacij
kamnolomov
Prvi korak pri načrtovanju sanacije kamnoloma je presoditi, če je sanacija le-tega sploh
smiselna ter katera rešitev bi bila v dotičnem primeru najbolj ustrezna in seveda izvedljiva.
Vsak površinski kop je namreč potrebno obravnavati individualno, saj je sanacija odvisna od
številnih faktorjev, kot so (Marušič, 1999):







njegova lokacija, ki je pogojena s pojavnostjo surovine,
reliefna oblika, ki je nastala po odkopu,
morebitni interesi za nadaljnjo rabo prostora,
nevarnosti pred nezaželenimi procesi v kamnolomu,
ekološke razmere,
sprejemljivost posamezne oblike sanacije s strani lokalnega prebivalstva.

Sanacija kamnoloma je veliko lažje izvedljiva, če je bila njegova lokacija že na samem začetku
izbrana premišljeno in upoštevajoč dovolj veliko oddaljenost od območij, ki so potencialno
občutljiva za vplive površinskih kopov (vibracije, hrup, prah, prometne obremenitve), smeri
vetrov, ki lahko prenašajo prah in hrup tudi na večje razdalje, vidno izpostavljenost s
pomembnih točk opazovanja (središče mesta, glavna cesta ipd.) ter seveda oddaljenost od
naravovarstvenih območij in kulturne dediščine (ibid.).
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Na sanacijo lahko gledamo kot na proces, s katerim zmanjšujemo ali odpravljamo vplive
izkoriščanja v prizadetem območju z namenom vzpostaviti novo, kakovostno okolje. Cilji
sanacije morajo biti vedno zagotovitev varnosti naravnega in človekovega okolja, ponovna
vzpostavitev ekološke in vizualne vključitve degradiranih površin v širši prostor ter celovita
obnova prizadetega območja, ki izhaja iz jasno opredeljene končne rabe prostora. Končna
reliefna izoblikovanost mora biti rezultat analize obstoječih reliefnih značilnosti, mikroreliefnih
pojavov in geomorfoloških oblik, saj mora biti sanirano ozemlje stabilno in varno. Pri sanaciji
vegetacije in biotopov se lahko odločimo za vrnitev v prejšnje stanje, ohranitev nastalih razmer
ali vnos novih (sekundarnih) biotopov, z upoštevanjem izbora rastlinskih vrst, ki sovpadajo
in/ali se dopolnjujejo z okoliškimi združbami. Vedno morajo biti izvedeni tudi ustrezni ukrepi
za varstvo podtalnice in površinskih voda ter ohranitev kakovostnih prizorišč, območij
enkratnih pokrajinskih vzorcev in meril, ki določajo prepoznavnost pokrajinske enote. S tem se
na lokaciji zmanjša tudi možnost pojava nove nezaželene rabe, ki bi še naprej povzročala
razvrednotenje okolja (Klopčič, 2010).
Pri načrtovanju je možno izbirati med tremi osnovnimi pristopi urejanja območja izkoriščanja
(ibid.):
 Vzpostavitev prejšnjega stanja, kar je najpogostejša rešitev za območja, ki so bila
prvotno v kmetijski ali gozdni rabi. Glavni dejavnik, ki nasprotuje takšni rešitvi, je
močno preoblikovan relief zaradi nepravilnega izkopa.
 Konzervacija nastalih razmer, ki se uporabi zlasti v primerih starejših oziroma dalj
časa opuščenih območij izkoriščanja, ki so se deloma že sama zarasla ter preoblikovala
tekom samosanacije. Takšna območja lahko postanejo zanimiva geološka, arheološka,
kulturna in/ali naravna dediščina.
 Vzpostavitev nove rabe prostora, ki je smiselna predvsem v primerih, ko iz različnih
vzrokov ni možno ali primerno vračanje pokrajine v prejšnjo rabo. To zajema območja,
kjer se je relief preoblikoval do te mere, da je smiselno razmišljati le o novih oblikah in
funkcijah pokrajine. Koncept omogoča različne usmeritve obnove območja, vsak
sanacijski predlog pa mora upoštevati individualne značilnosti in potrebe
obravnavanega okolja.
Pri tem se lahko odločimo za (Koželj, 1999):




sprotno sanacijo že v sami obratovalni dobi kamnoloma z uporabo površinskih
kulturnih plasti,
preobrazbeno sanacijo, ki se izvede po obratovalni dobi,
samosanacijo z zaraščanjem površin po obratovalni dobi z naravno sukcesijo.

V kolikor v času obratovanja sočasno izvajamo tudi sanacijo zaradi sprotnega urejanja površin,
na katerih je izkoriščanje vira že končano, zagotavljamo lažjo in hitrejšo vzpostavitev
stabilnega stanja v degradiranem okolju. V Sloveniji se kljub temu sanacije izvajajo šele po
zaključenem delovanju kopa, pogosto pa razvrednoten prostor ostane brez nove nadomestne
rabe in je tako prepuščen naravnim sukcesijsko-sanacijskim procesom, ki pa so počasni in z
vidika varstva ter funkcionalnosti manj učinkoviti (Klopčič, 2010).
Pojem sukcesija izvira iz latinske besede succedere, ki pomeni slediti za, »z njim pa
označujemo evolucijski razvoj neke združbe od golih tal do končne ustaljene združbe, ki je v
dinamičnem ravnotežju s svojim okoljem« (Geršič, 2010, str. 6). Gre torej za sosledje
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rastlinskih in živalskih združb na določenem območju, ki tečejo po naravni poti, pri čemer se
znotraj sukcesijskega razvoja vsaka naslednja združba pojavlja na višji stopnji organizacije,
povečuje se vrstna raznolikost, vezi med posameznimi členi so trdnejše, njihovi biotski odnosi
pa postanejo bolj zapleteni.
Poznamo dve vrsti sukcesije, primarno in sekundarno. Primarna sukcesija (Slika 5) je dandanes
relativno redka, saj nastopa na območjih, kjer je površje nastalo na novo in je zgrajeno iz
kamnin, lave, vulkanskega pepela, peska, gline itd. Med okolja, kjer poteka primarna sukcesija,
uvrščamo območja vulkanskih izbruhov, območja, s katerih se je umaknil ledenik, območja
plazov, območja nuklearnih eksplozij, široka kamnita in peščena območja ter s strani človeka
močno degradirana območja, med katera sodijo tudi kamnolomi (Geršič, 2010).
Slika 5: Potek primarne sukcesije

Vir: Encyclopedia Britannica, 2009, cv: Geršič, 2010.

Sekundarna sukcesija (Slika 6) je precej pogostejša od primarne. Nastopi na območjih, kjer je
zaradi različnih vzrokov prišlo do popolnega ali delnega uničenja obstoječega, stabilnega
ekosistema in je izginila večina nadzemne vegetacije in živih organizmov, vendar je, v
nasprotju s primarno sukcesijo, sloj prsti ostal ter vsebuje dovolj organskih snovi za pojav
novega življenja. Vzroki za uničenje rastlinstva so lahko različni. Mednje sodijo požar, orkanski
veter, suša, poplava, vnos invazivnih vrst, erozija in različni človekovi posegi v naravno okolje
(ibid.).
Slika 6: Potek sekundarne sukcesije

Vir: Encyclopedia Britannica, 2009, cv: Geršič, 2010.
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Opuščene kamnolome lahko tako revitaliziramo z zatravitvijo in zasaditvijo različnih
rastlinskih vrst, s čimer degradiranim območjem omogočimo postopno ponovno vključitev v
okolico. Z rešitvami kot so urbanizacija in ureditev rekreacijskih ali kmetijskih površin
posredno omogočimo ohranjanje naravnega okolja, ki bi ga bili za novogradnje sicer primorani
žrtvovati drugje. S pravo idejo in ustreznimi finančnimi sredstvi pa se lahko površine opuščenih
kamnolomov ne samo sanira in revitalizira, ampak tudi spremeni v edinstvene in hkrati
trajnostne turistične atrakcije, ki večinoma postanejo prepoznavni simbol krajev, v katerih se
nahajajo. Nekdanji površinski kopi so tako že postali temelji prestižnih hotelov, modernih
parkov, urejenih kopališč, amfiteatrov in celo počitniških naselij.

4.2.1 Revitalizacija
Revitalizacija opuščenih kamnolomov je dolgotrajen in predvsem kompleksen proces, pri
katerem z različnimi ukrepi postopno zagotovimo boljšo integracijo kamnoloma z okolico. Pri
tem lahko kombiniramo različne ukrepe in tehnologije, izbira najustreznejše rešitve pa je
odvisna od vsakega posameznega primera posebej. Med možne rešitve spadajo naravna
potemnitev skalnih površin, zatravitev površin s tehnologijo hydromulching, zasaditev različnih
rastlinskih vrst (grmovnic, drevesnih vrst, popenjavk) ali kombinacija nekaterih biotehničnih
ukrepov (naravne mreže, kovinske mreže). Zaradi številnih dejavnikov, kot so zahtevnost
terena, skalnata podlaga, ekspozicija zemljišča ter pomanjkanje vode in hranilnih snovi v prsti,
pa popolna revitalizacija in ozelenitev v številnih primerih žal sploh ni več mogoča (Rejda
okoljske rešitve, 2016c).
Revitalizacija kamnolomov poteka v dveh fazah, in sicer s tehnično ter biološko sanacijo.
Tehnična sanacija pomeni, da se oblikujejo končne brežine etaž z ublažitvijo naklonov, delnim
zasutjem izkoriščenih delov in primernim oblikovanjem novo nastalih površin tako, da se čim
manj moteče vklopijo v prvotno okolje. Tehnični sledi biološka sanacija, ki sestoji iz priprave
tal za ozelenitev (prekritje površin s plastjo kamnolomske jalovine, zemlje, humusa itd.) ter iz
zatravitve in zasaditve avtohtonih grmovnic in dreves (Državna rudarska strategija, 2017). Ne
glede na obliko sanacije je del prostora skoraj vedno namenjen tudi revitalizaciji okolja
(Mohorič, 2009).
(1) Zatravitve
Zatravitev skalnih površin se izvaja s tehnologijo vodne setve s protierozijsko zaščito
imenovano hydromulching, ki jo je ob ustreznih rastnih, talnih, vodnih in klimatskih pogojih
mogoče uspešno izvesti na površinah z naklonom do maksimalno 75°. Gre torej za obliko
sanacije, ki se uporablja na erozijsko degradiranih površinah in površinah z velikimi nakloni.
Da lahko ocenimo, ali je določena površina ustrezna za zatravitev s hydromulchingom, je
potrebno izvesti predhodno analizo stanja na terenu. Tudi v primerih, ko je humusni sloj preveč
osiromašen za rast vegetacije, lahko s hydromulchingom v večini primerov dosežemo ponovno
revitalizacijo in ozelenitev (Rejda okoljske rešitve, 2016a; Rejda okoljske rešitve, 2016c).
Sanacija se izvaja s pomočjo hydroseederja, s katerim degradirane površine poškropijo s
posebno rastno mešanico, ki vsebuje vodo, mešanico semen, dodatke za izboljšanje sestave tal
in spodbujanje rasti, mulč in posebna vezivna sredstva. Vsaka izmed sestavin pa ob nanosu na
podlago opravlja svojo nalogo. Mulč, organski material izdelan iz lubja in drugih rastlinskih
ostankov namenjen stelji in gnojenju, tako nudi vso potrebno zaščito za seme, da lahko s
pomočjo rastnih dodatkov vzklije tudi v zelo zahtevnih humusnih in vremenskih pogojih.
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Vezivno sredstvo v mešanici zagotavlja, da rastna pulpa ob zahtevnih pogojih in velikih
naklonih ostane na podlagi, se ne spira in tako omogoča osnovni predpogoj za rast vegetacije
(Rejda okoljske rešitve, 2016a).
Slika 7: Brežina pred in po izvedbi Hydromulchinga

Vir: Rejda okoljske rešitve, 2016a.

V primerih močno degradiranih površin je potrebna uporaba kompleksnejše oblike
hydromulchinga, pri kateri se uporabi biorazgradljive matrice iz vezanih vlaken, in izbira dovolj
odpornih rastlinskih vrst. Gre za rešitev, pri kateri je sestava rastne mešanice prilagojena
izjemno zahtevnim pogojem in velikim naklonom, saj vezana vlakna na površini takoj ustvarijo
močno protierozijsko plast. Ta predstavlja le začasno zaščito pobočja, po uspešnem
zakoreninjenju namreč to funkcijo povsem prevzame naravna vegetacija. Pri tem proces
razgradnje naravnih sestavin iz biorazgradljive matrice in rast vegetacije potekata sočasno,
hkrati pa slednji vezana vlakna zaradi praviloma osiromašenih tal predstavljajo tudi osnovni vir
hranil (ibid.).
(2) Zasaditve
Slika 8: Kamnolom v procesu zaraščanja

Ena izmed oblik regeneracije degradiranega
okolja je tudi zasaditev različnih rastlinskih
vrst (grmovnic, drevesnih vrst, popenjalk in
drugih rastlin). Ta metoda se največkrat
izvaja v kombinaciji z drugimi naštetimi
rešitvami za doseganje boljšega končnega
izgleda. Zasaditev je največkrat mogoča le
na določenih delih, če so seveda izpolnjeni
minimalni pogoji za rast izbrane rastlinske
vrste. Tako kot pri zatravitvi je tudi pri
zasaditvi potrebna predhodna analiza
terena, da lahko podamo oceno, ali je
določena površina primerna za izvedbo te
oblike regeneracije degradiranega območja
ali ne (Rejda okoljske rešitve, 2016c).

Vir: Lee, 2013.
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(3) Biotehnični ukrepi
Po potrebi lahko vse navedene ukrepe kombiniramo z naravnimi mrežami in/ali različnimi
biotehničnimi ukrepi, kot je izvedba fašin, popletov, podtaknjencev in podobno. Naravna mreža
mora zadostiti dvema pogojema: zadržati mora talne delce na podlagi in hkrati omogočiti
prepuščanje vode, pri čemer je tip uporabljene mreže odvisen od želene prepustnosti v relaciji
s parametri tal, kot sta velikost delcev in kompaktnost površine (ibid.).
Naravne mreže iz rastlinskih materialov, kot sta kokosova vlakna in juta, se lahko uporabljajo
kot osnova za stabilizacijo tal in zaščita pred erozijo, zeleni inženiring pa s pomočjo naravnih
materialov ustvarja naravne pogoje za rast vegetacije. Pri tem moramo upoštevati, da so končni
učinki implementirane rešitve in popolna protierozijska zaščita vidni šele po razrasti vegetacije.
Naloga naravnih mrež je torej varovanje vegetacije do točke, ko so rastline dovolj razvite, da
same prevzamejo zaščitno funkcijo. Zato je tudi toliko bolj pomembno, da se pri izvajanju
biotehničnih ukrepov uporablja 100-odstotno biorazgradljive naravne materiale, ki tekom
procesa povsem razpadejo in so okolju neškodljivi (Rejda okoljske rešitve, 2016b).

4.2.2 Pozidava površin
Kamnolomi se v pokrajini zaradi ekonomskih razlogov pogosto nahajajo v bližini naselij ter
imajo zaradi uporabe težke mehanizacije in odvoza materiala načeloma dobro urejene dovoze
in preostalo infrastrukturo. Tako sta za pripravo terena za gradnjo potrebni tehnološka in
biološka sanacija, če pa je pridobivanje mineralnih surovin že od samega začetka usklajeno z
možno bodočo poselitveno rabo, večji dodatni ukrepi sploh niso potrebni. Glede danosti, ki nam
jih tako nudijo opuščeni kamnolomi, lahko tak prostor predstavlja idealno lokacijo za
novogradnje in s tem tudi možnost razbremenitve drugih prenaseljenih urbanih območij
(Klopčič, 2010).
Vendar pa po opustitvi kamnoloma v prostoru ostanejo precejšnje rane. V kolikor bi želeli
takšno degradirano območje spremeniti v prostor primeren želeni bodoči rabi, bi bila potrebna
ogromna finančna sredstva. Pozidava površin, ki je ena od možnih rešitev obnove, se
opuščenemu kamnolomu s tipologijo gradnje, tj. svojimi različnimi višinami in nakloni
odkopanih front, vsekakor lažje prilagaja terenu kot katera izmed drugih možnosti sanacije.
Poleg tega se za pozidavo površin potrebne investicije kasneje obrestujejo s prodajo zemljišč,
stanovanjskih in drugih objektov, kar pri drugih rabah ni pravilo. S pozidavo opuščenih
kamnolomov posredno omogočimo ohranjanje naravnega okolja, ki bi ga bili za novogradnje
sicer primorani žrtvovati drugje (ibid.). Ta princip Koželj (1999) imenuje sanacijski urbanizem,
ki upošteva spreminjanje rabe tal skozi čas in temelji na strategiji presnavljanja (recycling) in
prehodnosti rabe (re-using), kar pomeni, da daje prednost ponovni rabi tal pred novimi posegi
v prostor (Koželj, 1999).
Kriteriji, ki soodločajo o možnosti bodoče poselitve opuščenega kamnoloma (ibid.):







tipologija in oblika kopa,
klimatske razmere,
orientacija,
geološke in gradbene razmere,
varstvo podtalnice,
oddaljenost in dostopnost oskrbnih dejavnosti in delovnih mest,
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možnost prometne in komunalne infrastrukture,
energetski viri.

Poleg naštetih kriterijev je potrebno upoštevati tudi, da je pozidava površin smiselna le tam,
kjer to utemeljujejo tudi potrebe po novogradnji in ne le z analizo terena pridobljene ugotovitve
o primernosti degradiranega območja (ibid.).
V okviru pozidave degradiranega okolja lahko tako na območju opuščenega kamnoloma
zrastejo nova stanovanja, industrijski objekti, objekti različnih centralnih dejavnosti
(multifunkcionalni objekti, trgovski centri, gostinski obrati, objekti poslovnih dejavnosti,
hoteli, administracija, uprava itd.) ali objekti prometne in komunalne infrastrukture.
(1) InterContinental Shimao hotel
Mednarodni natečaj za oblikovanje hotela InterContinental Shimao s petimi zvezdicami je
dobilo britansko podjetje Atkins. Hotel bo načrtno postavljen v 100 metrov globokem
kamnolomu v okrožju Songjiang v bližini mesta Šanghaj na Kitajskem. V
devetnajstnadstropnem hotelu se bodo poleg 370 sob za goste nahajale tudi prestižne
restavracije, kavarne, konferenčne dvorane, banketni centri in športne dvorane. Pomemben
vizualen in funkcionalen element pri oblikovanju hotela je predstavljala voda, saj so v načrte
za izgradnjo okolice vključili tudi slapove in akvarije. Hotel bo poleg tega vseboval tudi dve
podvodni etaži z restavracijo in hotelskimi sobami, vse pa bodo imele pogled na 10 metrov
globok akvarij. V najnižji etaži bo sprostitveni center z bazenom in površinami za športne
aktivnosti na vodi. Za ljubitelje ekstremnega športa pa sta bila v načrt vključena tudi plezalna
stena in bungee jumping (Moore, 2016).
Slika 9: Kamnolom leta 2013 pred začetkom gradbenih del (levo) in potem, ko so bila dela že
v polnem teku (desno)

Vir: Moore, 2016.

Ključnega pomena pri zasnovi hotela so načela trajnostnega razvoja. Celoten hotel bo pokrit z
zeleno streho, za električno energijo in ogrevanje pa bo uporabljal geotermalno energijo.
Globina kamnoloma bo zagotavljala zaščito pred vremenskimi vplivi in hkrati zmanjševala
porabo energije v hotelu (ibid.).
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Slika 10: Pogled na hotel v kamnolomu in okolico, ko bo ta dokončan

Vir: Moore, 2016.

(2) Hotel delle Cave
Hotel delle Cave se nahaja v Italiji na otoku Favignana ob zahodni obali Sicilije. Otok, ki je
svoje ime dobil po fen vetru, je znan predvsem po številnih kamnolomih apnenca in od
kamnolomske dejavnosti razritih obalah, ki poleti pritegnejo nemalo turistov. Zaradi svoje
trdote in kompaktnosti ter hkrati zaradi fleksibilnosti pri modeliranju je bil apnenec z otoka
Favignana uporabljen tudi pri izgradnji številnih zgradb na Siciliji. Pred prihodom Burbonov,
dinastije francoskega porekla, ki so na Siciliji uvedli nadzor nad državnimi obalnimi pasovi, je
lahko vsak kamnolomec sam izbiral lokacijo na obali, kjer bo vzpostavil kamnolom, ter sam
odločal o načinu dela in o izbiri svojih poslovnih partnerjev. Pridobivanje apnenca je zahtevalo
veliko število kamnolomcev, pri čemer so nekateri delali na površinskih kopih, drugi pa ob soju
svetilk v jamah, ki se vijejo več sto metrov v zemljo. Večletna intenzivna izkopavanja apnenca
in njegova preobrazba v hiše, obzidja in spomenike so tako čez čas oblikovali pokrajino, po
kateri danes slovi Favignana (Hotel Delle Cave, 2017; Marano, 2016).
Slika 11: Pogled na kamnolom in hotel s ptičje perspektive

Vir: Cave Bianche Hotel Favignana, 2017
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Gre za hotel zgrajen v nekdanjem
največjem kamnolomu apnenca, ki se po
videzu povsem zlije z okoliškim habitatom.
To se odraža tudi v trajnostnih odločitvah
ob njegovi izgradnji: uporaba nizko
invazivnih gradbenih tehnologij, naravnih
in ekoloških materialov (lokalnega kamna),
energije Sonca, varčnih žarnic in pip itd. Za
namakanje zelenih površin pa uporabljajo
reciklirano odpadno vodo ter deževnico
(Cave Bianche Hotel Favignana, 2017).

Slika 12: Ostanki nekdanjega kamnoloma
ob obali

Vir: Cave Bianche Hotel Favignana, 2017

Slika 13: Poroka v nekdanjem kamnolomu

Vir: Marano, 2016.

(3) Počitniško naselje Portopiccolo
Portopiccolo je turistično naselje na robu Sesljanskega zaliva, ki je načrtno zraslo na območju
opuščenega kamnoloma, nekoč degradiranega in za javnost zaprtega območja. Kompleks se
razteza na 3,5 hektarjih površin, arhitekturno pa spominja na strnjeno obmorsko naselje, ki ga
je zasnoval arhitekt Francesco Lupparelli iz bližnjega Sesljana. Skoraj dve desetletji dolg
projekt vreden več kot pol milijarde evrov je danes namenjen predvsem premožnejšim, saj
luksuzna počitniška stanovanja, vile in apartmaje v naselju prodajajo za 7000 evrov na
kvadratni meter in več, ne manjka pa tudi prestižnih trgovinic in butikov višjega cenovnega
razreda, javnih in zasebnih plaž, barov in restavracij, hotel s petimi zvezdicami, spa-center in
marina s 124 privezi. Portopiccolo je svoja vrata odprl za javnost 8. avgusta 2014 kljub temu,
da vsa dela takrat še niso bila zaključena. Naselje velja za edinstven projekt spremembe
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namembnosti okolja v Evropi, saj je bil pri njegovi uresničitvi izveden pet metrov globok izkop
na območju današnje marine, ki ga je kasneje, po preboju jezu, zapolnilo morje (CLIVET
S.p.A., 2017; Novak, 2015).
Slika 14: Obmorsko naselje Portopiccolo zgrajeno v nekdanjem kamnolomu

Vir: WLTP Tech & Promo, 2017.

Portopiccolo je prejel tudi certifikat Green City, kar pomeni, da gre za območje, ki je z
okoljskega vidika stoodstotno trajnostno naravnano. Pri zasnovi celotnega kompleksa je bila
namreč skupaj z vsemi bivalnimi enotami v naselju in vsemi potrebnimi podpornimi storitvami
posvečena velika pozornost varovanju okolja. Naselje uporablja različne obnovljive vire, ki mu
jih nudi okolje. Morska voda se uporablja kot vir izmenjave toplote, električno energijo za
potrebe naselja pridobivajo s pomočjo sončne elektrarne, za ogrevanje pa uporabljajo
geotermalno energijo (ibid).
Slika 15: Znotraj naselja Portopiccolo
Pred uresničitvijo projekta je bilo
v javnosti kar nekaj nasprotovanja
gradnji takšnega kompleksa, danes
pa daje naselje Portopiccolo temu
prostoru dodano vrednost in
prepoznavnost v svetu, okolju
nudi nova delovna mesta, lokalni
skupnosti oziroma občini Devin
Nabrežina
prinaša
dodaten
zaslužek ter hkrati celotni regiji
Furlanija - Julijska krajina ponuja
priložnost
za
nadaljnji
gospodarski razvoj (Novak, 2015).
Avtorica: Nastja Sajovic, 2017.
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4.2.3 Rekreacijske površine
Za potrebe rekreacije lahko s sanacijo opuščenih kamnolomov na njihovih površinah uredimo
otroška in športna igrišča, parke in botanične vrtove ali poskrbimo za razne športne dejavnosti,
kot so plezanje, jahanje, motokros, kolesarki park, trim steze, strelišče, golf igrišče, fitnes na
prostem itd. Odvisno od lokacije površinskega kopa pa lahko pride v poštev tudi urejen prostor
za kampiranje ali izletniška počivališča.
Kriteriji primernosti so v tem primeru (Klopčič, 2010):






lega v naseljih ali blizu njih, na turističnih območjih ali ob njih, ob tranzitnih turističnih
conah oz. glavnih prometnicah ob izletniških počivališčih,
tipologija in oblika kopa,
prometna dostopnost,
možnost komunalne opreme,
pričakovani vplivi športno-rekreativnih dejavnosti na sosednje rabe in obratno.

Pri odločitvi o primernosti lokacije danega območja za namene rekreacije igra pomembno vlogo
v prvi vrsti atraktivnost pokrajine (površinska razgibanost, pestrost vegetacije, možne vodne
površine itd.). To lahko ustvarimo in vključimo v prostor med samo sanacijo z oblikovanjem
reliefa ter zasaditvijo (ibid.).
(1) Chenshan botanični vrt v Šanghaju
Odprti kop na južni strani hriba Chenshan v Šanghaju so izkoriščali več desetletij, v njem
nakopan material pa je bil uporabljen za postavitev temeljev mesta, za izgradnjo njegovih cest
in stavb. Na strehe hiš v istoimenski vasi, ki se je nahajala neposredno ob kopu, je venomer
padalo kamenje. Kamnolomsko podjetje je skupaj z vojaki sicer pomagalo pri popravilu streh,
a kopanje se kljub nenehni nevarnosti ni ustavilo, saj je kamnolom takrat za vas predstavljal
pomemben vir dohodka. Odprti kop so zaprli v osemdesetih letih dvajsetega stoletja, nakar ga
je v kratkem povsem zalila voda (Zhang, 2013).
Kamnolom so leta 2010 skupaj s celotno okoliško opuščeno industrijsko cono spremenili v
obširne parkovne površine z botaničnim vrtom. Chenshan park, 5,3 milijona dolarjev vreden
projekt, ki je od centra Šanghaja oddaljen slabi dve uri vožnje, je nemudoma pritegnil
mednarodno pozornost in postal dobitnik številnih nagrad. Leta 2012 ga je Ameriško društvo
krajinskih arhitektov (American Society of Landscape Architects) nagradilo za uspešno ter
hkrati inovativno trajnostno sanacijo kamnoloma. Pri zasnovi in načrtovanju projekta so
upoštevali zgodovino območja, na katerem se bo razprostiral park, in jo vkomponirali v njegov
videz. Tako sta železo in jeklo pri oblikovanju botaničnega vrta predstavljala temeljni gradbeni
material. Prvotno idejo o izgradnji hotela so opustili, saj bi s tem znatno povečali število
obiskovalcev in obremenili okolje. Zasip kamnoloma prav tako ni prišel v poštev, saj gre za
najpogosteje uporabljeno vrsto sanacije, ki pa ni nujno tudi najbolj varna. Nazadnje so se
odločili za edinstveno konstrukcijo mostu, ki se spusti 30 metrov v globino kamnoloma vse do
gladine jezera in spet nazaj, s čimer so tudi zadostili želji po ohranitvi naravnega izgleda
nekdanjega kopa (ibid.).
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Slika 16: Pogled na celoten botanični vrt Chenshan v Šanghaju

Vir: ER Dongqiang, 2010.

Slika 17: Kamnolom v botaničnem vrtu Chenshan prej in potem

Vir: Zhang, 2013.

(2) Motokros park VERD
Eden izmed dobrih primerov sanacije in ureditve opuščenega dela površinskega kopa v
Sloveniji je zagotovo primer kamnoloma Verd na Vrhniki. Lokalno športno društvo je tam
namreč leta 2015 odprlo prvo in v Sloveniji edino uradno priznano motokros progo z različnimi
umetnimi in naravnimi ovirami. Progo, poimenovano Vertical Extreme Ride Dirtpark oz. krajše
VERD, je športnemu društvu pomagala zgraditi tudi družba Kamnolom Verd, ob njenem
odprtju pa jo je premierno preizkusila slovenska enduro reprezentanca. Kilometer dolga trasa
je sestavljena iz treh zahtevnostnih stopenj in je primerna tako za profesionalce kot za popolne
začetnike, ki si lahko ob predhodni prijavi izposodijo tudi motocikel (Tominc, 2015).
Tudi v občini Trbovlje se danes na nekoč degradiranih površinah Neže razprostira urejena
motokros proga, ki je s travnikov, gozdov in cest spravila dobršen del enduro voznikov. Urejen
ima namakalni sistem, ki preprečuje prašenje, Motokros klub Zasavje pa je vožnje omejil
izključno na srede in sobote, da bi blizu stanujočim prebivalcem prihranili pretirano
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onesnaževanje s hrupom. Proga pa trenutno žal ne more biti konkurenčna Motokros parku
VERD, saj zaradi nekaterih težav z dovoljenji še ne more biti umeščena v prostorske dokumente
občine (Uredništvo ZON, 2017).
Slika 18: Motokros proga urejena v kamnolomu Verd na Vrhniki

Vir: Športno društvo VERD, 2016.

(3) Golf igrišče Chambers Bay
Chambers Bay je javno golf igrišče na severozahodu Združenih držav Amerike v Washingtonu.
Celotno posestvo je leta 1992 za 33 milijonov dolarjev kupilo okrožje Pierce County in ga po
arhitekturnih načrtih Roberta Trenta Jonesa Jr. spremenilo v obširne zelene površine namenjene
igranju golfa. Pred tem se je na območju nahajal večji kamnolom peska in gramoza, ki je bil po
opustitvi izredno priljubljen za nelegalne vožnje s terenskimi štirikolesniki in motokros motorji.
Med gradnjo športnega objekta je bilo odstranjenih 1,4 milijona kubičnih metrov kamenja in
zemlje, ki se je porabila za preoblikovanje terena, v končni videz parka pa so vkomponirali tudi
nekatere betonske industrijske konstrukcije in ruševine, ki skupaj z mehko zeleno barvo trate
ustvarjajo precejšen kontrast. Edinstven videz golf igrišča danes botruje njegovi izjemni
popularnosti in privablja številne turiste (Geyer Coburn Hutchins, 2014).
Slika 19: Kamnolom Chambers Bay nekoč (levo) in urejeno golf igrišče z elementi iz
nekdanjega kamnoloma danes (desno)

Vir: Geyer Coburn Hutchins, 2014.
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(4) Jezero Creueta del Coll
Park Creueta del Coll, poimenovan po
soseski, v kateri se nahaja, je znan po
velikem javnem kopališču El Llac de la
Creueta del Coll, urejenem v opuščenem
kamnolomu. Park Creueta del Coll je odprl
svoja vrata javnosti leta 1976 v soseski
Barcelone v okrožju Gràcia, po razrešitvi
nemalo težav zaradi spornosti lastništva
nekdanjega kamnoloma El Coll. Namesto,
da bi degradirano urbano območje izrabili
za izgradnjo novih stanovanj, je bila
sprejeta odločitev o ustanovitvi javnega
parka, odprtega za vse prebivalce Gràcije. V
parku se nahajajo mize za namizni tenis,
kotički za piknik, otroška igrišča in plitvo
kopališče, ki
omogoča brezskrbno
sprostitev tako mladim kot starejšim
(BarcelonaTurisme, 2017).

Dragulj parka predstavlja skulptura
Eduarda Chillida, imenovana Hvalnica
vodi, sestavljena iz 50-tonskih kosov
betona, ki visi nad gladino bazena, obešena
na štirih jeklenih kablih v samem srcu
nekdanjega kamnoloma (ibid.).
Slika 20: Pogled na park Creueta del Coll
z vrha nekdanjega kamnoloma

Vir: Parc de la Creueta del Coll, 2017.

Slika 21: Urejeno kopališče v nekdanjem kamnolomu v parku Creueta del Coll

Vir: BarcelonaTurisme, 2017.

(5) Kopališče Tenino Quarry Pool
Kopališče Tenino se nahaja v istoimenskem mestecu v ameriški zvezni državi Washington
južno od Seattla. Prvotno je bil tu kamnolom peščenjaka, ustanovljen na koncu 19. stoletja, ki
ga je vodilo podjetje The Hercules Sandstone Company. Material izkopan iz kamnoloma so
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uporabili pri gradnji številnih stavb v mestu Tenino po znatnem požaru v začetku 20. stoletja in
tudi za marsikatero pomembnejšo zgradbo ob zahodni obli (Jacobson, 2017; Morgan, 2017).
Po besedah Wayna Fournierja, župana mesteca Tenino, je bazen pravzaprav naravno jezero, ki
je nastalo po opustitvi kamnolomske dejavnosti, ko je v 20. letih prejšnjega stoletja kamnolom
zalila voda. Približno dvajset let kasneje so območje nekdanjega kamnoloma preuredili v javno
kopališče, odprto vsako leto v poletnih mesecih. Cena celodnevne vstopnice je 4 dolarje za
turiste in pičla 2 dolarja za lokalno prebivalstvo. Kopališče je tako postalo velika cenovno
ugodna in družinam prijazna atrakcija ter tako znatno pripomoglo k prepoznavnosti mesta
Tenino (ibid.).
Slika 22: Kamnolom Tenino v poznem 19. stoletju in kopališče Tenino Quarry Pool danes

Vir: Jacobson, 2017; Tenino Quarry Pool, 2017.

(6) Kamnolom Murru v Estoniji
pronicala skozi apnenčasta tla in kot rezultat
večletnega poplavljanja ustvarila novo
jezero. Kompleks so zapustili v naglici,
voda pa je narasla tako hitro, da je potopila
tudi številne rudarske stroje, v celoti ali
deloma celo nekatere stavbe in pa del
bližnjega gozda. Zapor ob kamnolomu je bil
uradno zaprt šele leta 2012 (Ahvenas, 2017;
Estonian World, 2014).

Kamnolom Murru je bil ustanovljen leta
1938 izven naselja Rummu, blizu Talina v
severni Estoniji. V njegovi neposredni
bližini stojijo ruševine zapuščenega
zapornega taborišča, ki ga je ustanovila
Sovjetska zveza v času okupacije v 40. letih
20. stoletja. Zaporniki so bili prisiljeni v
kamnolomu kopati apnenec. Zapor je slovel
predvsem po kršitvah človekovih pravic,
širši javnosti pa je postal znan šele po
gladovni stavki zapornikov, ki so zahtevali
bolj humano ravnanje z njimi. Ko je
Estonija leta 1991 ponovno razglasila
neodvisnost, so se bili Sovjeti primorani
umakniti, mnoge njihove institucije v državi
pa so propadle, vključno z zaporom v
Rummu, pri čemer so zamrle tudi vse
dejavnosti v kamnolomu. Ko rudarstvo ni
bilo več potrebno in ko so posledično
ustavili odvajanje vode, je brez nenehnega
nadzora podzemna voda z alarmantno
hitrostjo zalila večji del površinskih kopov,

Slika 23: Kamnolom apnenca Murru

Vir: Grretss, 2015.
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Danes je največja atrakcija nekdanjega kamnoloma plaža ob jezeru s kristalno čisto vodo. Mesto
je tako postalo priljubljena prostočasna lokacija za izkušene potapljače, vlogerje in tiste
obiskovalce pustolovskih plaž, ki jih ne ustavita ograja z bodečo žico ali znak, ki na tem
območju prepoveduje kopanje. Lastniki območja želijo namreč enkrat v prihodnosti kamnolom
Murru skupaj s plažo in potopljenimi stavbami spremeniti v adrenalinski park (Ahvenas, 2017).
V ruševinah zapora in v kamnolomu pa so posneli tudi kratek postapokaliptični film The Most
Beautiful Day ter videospot svetovno znanega glasbenega producenta in DJ-ja Alana Walkerja
za njegovo skladbo Faded.
Slika 24: Opuščeni kamnolom v neposredni bližini nekdanjega zapora

Vir: Iifar, 2013.

Slika 25: Danes je nekdanji kamnolom preurejen v kopališče

Vir: Tammet, 2015.
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4.2.4 Površine namenjene kulturi in umetnosti
Kamnolom, ki se je skozi čas do določene mere že sam integriral v okolje, lahko s svojimi
zanimivimi in edinstvenimi reliefnimi oblikami ter vegetacijo pripomore k popestritvi
pokrajine, v kateri se nahaja. Takšno okolje lahko predstavlja popolno lokacijo za umestitev
dejavnosti s programi, ki izkoriščajo eksotično privlačnost prostora in nenavadne naravne
prizore. Tako lahko poleg stanovanjskih in rekreacijskih objektov na površinah opuščenih
kamnolomov zgradimo objekte namenjene kulturnim dogodkom in umetnosti. Mednje sodijo
gledališča, operne hiše, amfiteatri, parki in celo pokopališča. Površinske kope pa znata v svoj
prid izkoristiti tudi filmska ali glasbena industrija kot prizorišča za snemanje filmskih scen,
nanizank ali videospotov (Klopčič, 2010).
(1) Operna hiša v Rimskem kamnolom v Sv. Margarethnu
V prvi polovici sedemnajstega stoletja je Železno, glavno mesto današnje avstrijske zvezne
dežele Gradiščanske, prešlo v last madžarske plemiške družine Esterhazy in s tem tudi bližnje
mesto St. Margarethen skupaj s tamkajšnjim kamnolomom. Knežja družina je kmalu postala
ena izmed najbogatejših plemiških družin v srednji Evropi, kamen iz Rimskega kamnoloma pa
je zagotovil material za različne gradbene projekte v Železovem (Esterhazy Betriebe GmbH,
2017).
Opera v Rimskem kamnolomu je bila ustanovljena leta 1996 na pobudo Marcela Prawyja pod
imenom Operni festival St. Margarethen in danes velja za eno najlepših in občudovanja vrednih
aren na prostem. Istega leta je na njenem odru sledila prva uprizoritev, od takrat dalje pa vsako
leto v poletnih mesecih julija in avgusta na prostem potekajo operne predstave in koncerti
klasične ter pop glasbe. Operni oder skupaj z ostalimi kulturnimi zgradbami se nahaja v
opuščenem delu Rimskega kamnoloma, medtem ko drugi del velja za enega najstarejših še
aktivnih kamnolomov v Avstriji, katerega peščenjak so uporabljali že pred 2000 leti za
izgradnjo rimskega vojaškega tabora Carnuntum ob Donavi (Esterhazy Betriebe GmbH, 2017;
Römersteinbruch St. Margarethen, 2017).
Slika 26: Objekti znotraj nekdanjega kamnoloma St. Margarethen

Vir: Hurnaus, 2010.
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Slika 27: Gledališko prizorišče, ki služi tudi kot operni oder

Vir: Römersteinbruch St. Margarethen, 2017.

(2) Koncertna arena Dalhalla
Dalhalla je naravni amfiteater, zgrajen v nekdanjem kamnolomu apnenca sedem kilometrov
severno od Siljanskega jezera v osrednji Švedski, namenjen poletnim glasbenim festivalom.
Gre za 60 m globok, 400 m dolg in 175 m širok kamnolom, prej poznan pod imenom
Draggängarna. Izkopavanja so se začela v 40. letih 20. stoletja in se nadaljevala vse do 1990,
ko so kamnolom zaprli. Sprva so ga želeli do vrha napolniti z vodo in ustvariti umetno jezero,
a ga je leto kasneje s prijateljevo pomočjo odkrila nekdanja operna pevka Margareta Dellerfors,
ki je na Švedskem iskala novo lokacijo za izgradnjo poletnega opernega odra. Zamisel je najprej
naletela na precejšen odpor lokalnih prebivalcev in regionalnih oblasti, a je Dellerforsovi
nazadnje vendarle uspelo pridobiti zeleno luč za uresničitev svoje ideje. Leta 1994 so tako
odprli gledališče na prostem s 4.000 sedeži, vredno skromnih milijon dolarjev, ki danes slovi
po svoji edinstveni akustiki. Prizorišče je dobilo novo ime Dalhalla, sklicujoč se na Valhallo,
ogromno dvorano iz nordijske mitologije, ki se nahaja v Asgardu in v katero Odin povabi vse
umrle junake, ki so se izkazali v boju (About Dalhalla, 2017).
Dalhalla je danes glavna turistična atrakcija v Rättviku. Vsako poletje od začetka junija pa vse
do konca septembra v amfiteatru organizirajo tudi do 30 glasbenih dogodkov v različnih
glasbenih slogih, med njimi so operni, zborovski in jazzovski koncerti, pa tudi nastopi
popularnih glasbenikov. V projekte so vsako leto vključeni tudi prostovoljci iz petih različnih
lokalnih skupnosti, ki dobiček, prislužen s koncertno areno, investirajo v razvoj okoliških vasi,
za obnovo dotrajanih objektov, izgradnjo otroških igrišč, športnih objektov itd. (ibid.).
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Slika 28: Poletni festival Dalhalla v nekdanjem kamnolomu apnenca

Vir: Litens, 2009.

Slika 29: Amfiteater v Dalhalli

Vir: Plette, 2017.
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(3) Filmsko prizorišče snemanja serije Igra prestolov
Vrhunska televizijska uspešnica, posneta po zbirki knjig Pesem ledu in ognja ameriškega
pisatelja Georgea R. R. Martina in z Emmyjem za najboljšo dramsko serijo nagrajena Igra
prestolov, je poleti 2017 doživela premiero prve polovice sedme sezone. Eno izmed najbolj
opevanih scen omenjene sezone je filmska ekipa Davida Benioffa in D. B. Weissa posnela na
prizorišču v opuščenem kamnolomu Wolf Hill na Severnem Irskem v bližini Belfasta. Gre za
sceno na ledenem jezeru, ki se pojavi v šesti epizodi sedme sezone, imenovani Onkraj zidu. Ker
so nekaj predhodnih scen posneli na Islandiji, so morali izgled pokrajine v Belfastu čim bolj
približati tistemu na otoški državi v severnem Atlantskem oceanu. Za potrebe snemanja so tako
kamnolom spremenili v izmišljeno zasneženo pokrajino Vselejzimje na severu Sedmih
kraljestev, za kar so porabili preko 3500 vreč umetnega snega (Sue the Fury, 2016; Deehan,
2017).
Slika 30: Za potrebe snemanja je bilo potrebno kamnolom Wolf Hill popolnoma preurediti

Vir: Sue the Fury, 2016.

Slika 31: Kamnolom po preobrazbi v »Vselejzimje« onkraj ledenega zidu

Vir: Sue the Fury, 2016.
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4.2.5 Ostali primeri dobre prakse
V prejšnjih podpoglavjih našteti primeri pa
niso edine rešitve sanacije kamnolomov.
Možnosti
reaktivacije
in
prenove
degradiranih območij v različne oblike
javnih in privatnih površin je nešteto,
nekatere izmed njih vključujejo še urejena
geološka območja za namene raziskovanja
in izobraževanja, teren za izvajanje tečajev
za reševalne pse, teren za izvajanje
treningov
za
vojake,
vzpostavitev
zavarovanih območij, muzej o zgodovini in
dediščini
kamnolomov,
skladišča,
pristanišča,
nadzorovana
odlagališča
odpadkov, bazeni hladilne vode za potrebe
industrije itd.

Slika 32: Geološke raziskave v kamnolomu
Neid Road, kjer se lahko sprehodimo po 490
milijonov let starem fosilnem morskem dnu

Vir: Department of Environmental Conservation,
2018.

Ena izmed možnosti sanacije opuščenih površinskih kopov je tudi sprememba namembnosti
degradiranega območja v površine namenjene kmetijski rabi. Vendar pa je odločitev za takšno
vrsto sanacije načeloma upravičena le v primeru, ko gre za prizadeto zemljišče večjega obsega
ob pogoju, da s tem omogočimo nastanek kmetijskih zemljišč najboljše kakovosti. V
nasprotnem primeru je skoraj vedno ustreznejša odločitev za katerokoli drugo rabo. Med
nekatere kriterije primernosti uvrščamo torej obseg površin, morfologijo površja, nagib
zemljišča, višino tal nad nivojem podtalnice, debelino prsti itd. (Klopčič, 2010).
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5 KAMNOLOMI V OBČINI TRBOVLJE IN MOŽNOSTI
NJIHOVE TRAJNOSTNE SANACIJE
V občini Trbovlje se nahaja skupno osem kamnolomov (Slika 33), od tega dva večja, in hkrati
edina s koncesijo za izkoriščanje mineralnih surovin, ter šest manjših opuščenih in/ali
nelegalnih kopov. Podatki o njihovem obstoju in lokaciji so bili pridobljeni na Občini Trbovlje,
s strani lokalnega prebivalstva, pregledom spletnih zemljevidov in terenskim delom.
Slika 33: Lokacija kamnolomov v občini Trbovlje
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Poglavje zajema oris odnosa lokalnega prebivalstva do sanacije kamnolomov v občini Trbovlje,
ki temelji na podatkih, pridobljenih z metodo anketiranja, ter lastni predlog možnosti sanacije
kamnolomov. Slednji zajema:







predstavitev posameznih kopov in njihove zgodovine, v kolikor o tem obstajajo
kakršnekoli informacije,
geografsko izkaznico kamnoloma s ključnimi podatki o površini degradiranega
območja, reliefu, lastništvu itd.,
slikovni material in skice kamnoloma,
informacije o predhodnih ali sprotnih sanacijah, v kolikor so bile te izvedene,
informacije o namenski rabi zemljišča,
konkreten predlog možne sanacije.

Kot je predstavljeno že v uvodu poglavja 4.2, je prvi korak pri načrtovanju sanacije kamnoloma
presoja smiselnosti sanacije in pri odločitvi zanjo v drugem koraku še izbira rešitve, ki bi bila
najbolj ustrezna in seveda izvedljiva. Vsak površinski kop je potrebno obravnavati
individualno, saj je njegova sanacija odvisna od številnih dejavnikov (Marušič, 1999).
Da pa si o kamnolomih lahko ustvarimo celostno podobo, lažje ovrednotimo možnosti
njihove sanacije in jih v končni fazi tudi primerjamo med seboj, je bila za vsak kop
posebej oblikovana osebna geografska izkaznica, ki vključuje:
Lastništvo

Določitev lastnika parcele oziroma vseh lastnikov parcel,
čez katere se razprostira kamnolom, s pomočjo podatkov
dostopnih na portalu PISO.

Površina

Približna ocena površine kamnoloma določena s pomočjo
orodja za merjenje razdalj in površine na portalu Geopedia.

Aktivnost in legalnost

S pomočjo podatkov s spletne Rudarske knjige ter podatkov
pridobljenih na Občini Trbovlje ugotoviti, ali gre za trenutno
aktiven kamnolom z dovoljenjem za izvajanje rudarske
dejavnosti, za nekdaj legalen, a danes neaktiven kamnolom,
ali za kamnolom brez izdane koncesije, v katerem je
občasno še vedno prisotno izkoriščanje nekovinskih
mineralnih surovin.

Dostopnost

Umestitev kamnoloma v občino in opis njegove lokacije z
vidika dostopnosti ter oddaljenosti kopa od urbanih površin
mesta Trbovlje.

Relief

Opis reliefa kamnoloma in oblike, ki je nastala po odkopu.

Delež poraslih površin

Približna ocena deleža površin, ki jih je že preraslo
rastlinstvo oziroma so v fazi zaraščanja.

Nevarnosti

Oceniti oziroma predvideti možne negativne vplive na
okolje in nezaželene procese v kamnolomu.

Območja varstva

Preveriti, ali se kamnolom nahaja znotraj zavarovanih in
drugih varovanih območij.

Vidnost v okolju

Približna ocena vidnosti kamnoloma v okolju oziroma v
kolikšni meri kop kvari estetski videz pokrajine.
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Na podlagi podatkov, zajetih v geografski izkaznici, so bili oblikovani tudi kriteriji, na katerih
temelji predlog prednostne sanacije kamnolomov v občini Trbovlje.

5.1 Odnos lokalnega prebivalstva do sanacije kamnolomov v
občini Trbovlje
Merila določitve sanacije degradiranega prostora se uporabljajo skladno z vrednotami in cilji
javnosti. To pomeni, da mora sanacija ustrezati tudi željam in potrebam lokalne skupnosti ter
njenega prebivalstva, zato sem v okviru magistrskega dela med občani in občankami Trbovelj
izvedla kratko anketo o sanaciji tamkajšnjih kamnolomov.
Zbiranje podatkov je potekalo v elektronski obliki preko portala EnKlikAnketa oziroma krajše
1ka od 8. 1. 2018 do 22. 1. 2018. V anketi je sodelovalo 110 anketirancev, od tega 72 (65 %)
žensk in 38 (35 %) moških (Slika 34), razdeljeni pa so bili v 4 prav tako različno zastopane
starostne skupine (Slika 35), pri čemer je najbolj izstopala starostna skupina od 21 do 40 let:





do 20 let (17 anketirancev),
21–40 let (46 anketirancev),
41–60 let (20 anketirancev),
61 let ali več (26 anketirancev).

Slika 34: Delež anketirancev glede na spol

Slika 35: Delež zastopanosti posameznih starostnih skupin
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Spolna in starostna sestava anketirancev se bolj ali manj ujema tudi s siceršnjo prebivalstveno
sestavo v občini, saj je v obeh primerih delež žensk večji od deleža moških, starostna skupina
do 20 let pa je v primerjavi z ostalimi tremi starostnimi skupinami slabše zastopana. V kolikor
bi želeli spolno in starostno sestavo vzorca bolj približati realnemu stanju, pa bi bilo potrebno
povečati število anketiranih oseb v starostni skupini 41–60 let.
Anketa (Priloga 1) je bila sestavljena iz štirih vprašanj, pri čemer sta prvi dve vprašanji morali
izpolniti vsi, drugi dve pa zgolj tisti anketiranci, ki so na drugo vprašanje odgovorili pritrdilno.
Namen ankete je bil pridobiti mnenje občanov in občank o tem, ali so kamnolomi v občini
Trbovlje moteči, ali bi jih bilo po njihovem potrebno sanirati in če je temu tako, na kakšen
način.
Slika 36: Delež anketirancev, ki menijo, da kamnolomi v Trbovljah kvarijo celosten videz
pokrajine občine (n = 110)

Degradirana območja so bolj ali manj sklenjena območja s porušenim naravnim ravnovesjem
zaradi prekomernega obremenjevanja, kjer je dejavnost, ki je degradacijo povzročila, deloma
ali popolnoma opuščena, součinkovanje različnih dejavnikov pa je povzročilo spremembe prsti,
voda in vegetacije do te mere, da je opazen negativen vpliv na okolje, zdravje človeka in drugih
živih bitij. Kot ježe omenjeno, pa je kot posledica degradiranih območij nezanemarljiv tudi
skoraj vedno prisoten kvarjen estetski videz pokrajine.
Približno dve tretjini (66 %) anketirancev sta mnenja, da kamnolomi v Trbovljah kvarijo
celosten videz pokrajine v občini, medtem ko je preostala tretjina prepričana, da temu ni tako
(Slika 36). Vendar zgolj dejstvo, da kamnolomi za določen odstotek anketirancev niso moteč
element pokrajine oz. po njihovem ne kvarijo njenega videza, še ne pomeni nujno, da ne bi
podprli morebitnih bodočih projektov za sanacijo kopov, kar so pokazali tudi odgovori na drugo
vprašanje. Moški in ženske so se tu opredeljevali precej skladno, so pa bili v primerjavi z
ostalimi starostnimi skupinami anketiranci starejši od 61 let, z izjemo enega, soglasni, da po
njihovem mnenju kamnolomi v Trbovljah kvarijo celosten videz pokrajine v občini.
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Slika 37: Delež anketirancev, ki menijo, da bi bilo potrebno kamnolome v prihodnje sanirati
(n = 110)

Vsi anketiranci, ki so na prvo vprašanje odgovorili pritrdilno, so bili mnenja, da bi bilo potrebno
kamnolome v Trbovljah v prihodnje sanirati. Enakega mnenja pa je bil tudi del tistih, ki so sicer
prepričani, da kamnolomi ne kvarijo celostnega videza pokrajine v občini. Skupno je torej kar
86 % vseh anketirancev prepričanih, da je sanacija v prihodnje nujno potrebna, s čimer se ne
strinja zgolj 14 % vprašanih (Slika 37). Tudi pri tem vprašanju so se moški in ženske
opredeljevali izredno skladno, med starostnimi skupinami pa so ponovno izstopali anketiranci
starejši od 61 let, med katerimi so bili vsi brez izjeme mnenja, da bi bilo potrebno kamnolome
v prihodnje sanirati.
Pri tem je potrebno upoštevati tudi to, da je pritrdilen odgovor na drugo vprašanje pogojeval
rešitev še dveh dodatnih vprašanj, nikalen pa ne. S tem obstaja možnost, da je nekdo izmed
anketirancev sicer mnenja, da je v prihodnje kamnolome potrebno sanirati, a se zavestno ni
opredelil za to možnost, saj bi mu podaljšala reševanje ankete.
Slika 38: Najprimernejša in tudi najbolj smiselna vrsta sanacije ter sprememba namembnosti
kamnolomov v občini Trbovlje po mnenju anketirancev (n = 95)
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Pri tretjem vprašanju so se morali anketiranci odločiti za vrsto sanacije, ki je po njihovem
mnenju za kamnolome v občini Trbovlje najbolj ustrezna in hkrati tudi smiselna, pri čemer so
lahko izbrali več odgovorov (Slika 38). Največ anketirancev je prepričanih, da sta najboljša
izbira za sanacijo kamnolomov ozelenitev oz. revitalizacija z zatravitvijo ter pogozditvijo
degradiranih območij (54 %) in/ali ureditev rekreacijskih površin (54 %). Omenjena odgovora
so anketiranci tudi največkrat obkrožili skupaj. Presenetljivo visok odstotek (41 %) pa je
mnenja, da bi morala sanacija temeljiti na unikatnem projektu, s katerim bi v občini realizirali
nekaj edinstvenega, po čemer bi lokalna skupnost mogoče lahko postala prepoznavna.
Omenjenim trem možnostim sanacije kamnolomov s precej manjšim odstotkom prejetih glasov
sledijo še pozidava površin (16 %), izgradnja objektov namenjenih kulturnim dogodkom in
umetnosti (14 %) ter ureditev kmetijskih površin (8 %). Le 5 odstotkov anketirancev bi se
odločilo za možnost, ki ni bila navedena med možnimi odgovori, žal pa niso vsi te možnosti
tudi poimenovali. Eden izmed predlogov, ki je bil naveden, je ureditev nadzorovanega
odlagališča odpadkov. Večjih odstopanj pri odgovorih glede na spol ali starostno skupino ni
bilo.
Preglednica 2: Konkretni predlogi sanacije kamnolomov v občini Trbovlje po idejah oziroma
željah anketirancev (n = 60)
Odgovor

Frekvenca

večji športni center za različne športne dejavnosti, športni park namenjen
vsem generacijam, športna igrišča, rekreacijske površine

13

motorični park za otroke, otroško igrišče

8

plezalna stena

6

amfiteater, koncertna arena, prireditveni oder, drugi kulturni objekti

5

ozelenitev, pogozditev

4

fitnes na prostem

3

pozidava površin, moderna stanovanja v skali

3

adrenalinski park, moto park, kolesarski park

3

golf igrišče

3

nekaj resnično edinstvenega

2

hotel v skali

2

gostinski obrat, restavracija z zdravo prehrano, ki bi pripravljala zdrave
malice tudi za trboveljske osnovnošolce in dijake

2

dom za ostarele

1

park, sprehajalne poti

1

park za pse

1

kar je najbolj primerno za okolje

1

karkoli je bolje kot nesanirani kamnolom

1

snemanje videospotov ali filmskih scen

1
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Pri zadnjem vprašanju je bila anketirancem ponujena možnost, da poimenujejo konkreten
predlog oziroma idejo, ki bi jo sami želeli realizirati v enem izmed kamnolomov v občini
Trbovlje, če bi lahko soodločali pri izbiri sanacije. V preglednici so združeni in po frekventnosti
pojavljanja od najpogostejših navzdol sortirani vsi odgovori, ki so bili imenovani v anketi
(Preglednica 2).
Največ anketirancev bi se v primeru sodelovanja pri sanaciji kamnolomov odločilo za izgradnjo
večjega športnega centra za različne športne dejavnosti, večjega športnega parka namenjenega
vsem generacijam ali kakršnekoli druge rekreacijske površine. Večkrat sta bila predlagana tudi
motorični park za otroke in urejena plezalna stena. Med ostale odgovore, ki so se pojavili trikrat
ali večkrat, sodijo še koncertna arena, ozelenitev, večji fitnes na prostem, urbanizacija površin,
adrenalinski ali kolesarski park in golf igrišče. V kolikor pa bi vse predloge, ki so neposredno
ali posredno povezani s športnimi aktivnostmi, združili v eno samo kategorijo, bi se kar 62 %
anketirancev, ki so podali svoj predlog, odločilo za sanacijo kamnolomov z ureditvijo
rekreativnih površin.
Med odgovori se pojavljajo tudi predlogi, kot so hotel ali moderna stanovanja v skali, park
namenjen sprehajanju in igranju s hišnimi ljubljenčki ter nov dom za ostarele. Kreativne ideje
so vedno dobrodošle, a je pri vsakem predlogu potrebno ne samo upoštevati želje
posameznikov, ampak tudi preveriti dejanske potrebe lokalne skupnosti po določenih
novogradnjah oziroma projektih. Večjih odstopanj pri odgovorih glede na spol ali starostno
skupino ni bilo, saj so vsi anketiranci podajali raznolike predloge znotraj vseh ponujenih vrst
sanacij neodvisno od njihovega spola ali starosti. Edina opaznejša razlika je ta, da so bile ženske
edine, ki so med odgovori navedle tudi motorični park za otroke oz. otroško igrišče.

5.2 Predlogi sanacije kamnolomov v občini Trbovlje
5.2.1 Kamnolom Vasle
Kamnolom Vasle se nahaja v spodnjem delu naselja Klek, zahodno od središča mesta Trbovlje
(Slika 33). Ime izvira iz imena domačije, kmetije Vasle, ki jo je prvotni lastnik zemljišča opustil
in se izselil v Savinjsko dolino (Lenarčič, 2009).
Leta 1905, v času Avstro-ogrske monarhije, je prišel iz madžarskega rudarskega mesta
Tatabanya v Trbovlje Josip Hauck, ki je bil strokovnjak za gradnjo železniških prog in rudarskih
podzemnih objektov. V času bivanja in delovanja v Trbovljah je ustanovil svoje podjetje.
Ukvarjal se je s konjskimi prevozi, z vleko lesa s splavov na reki Savi, s pridobivanjem gramoza
in peska iz rudniškega kamnoloma, z izdelovanjem in žganjem opeke na rudniški opekarni ipd.
Z Rudnikom Trbovlje je imel sklenjeno koncesijsko pogodbo za izvajanje nekaterih del in tako
si je sčasoma pridobil večje premoženje. Na območju današnjega Ostrega vrha in Vasel je od
nekdanjih zemljiških lastnikov odkupil velik del zemlje in odprl kamnolom za pridobivanje
laporja in gline za potrebe cementarne Trbovlje v letih od 1930 do 1940. Nad kamnolomom je
po letu 1929 zgradil tudi veliko stanovanjsko hišo poznano pod imenom Hauckova vila (Slika
39), ki na hribu stoji še danes. Od nakladališča laporja v Hauckovem pruhu oz. kamnolomu
Vasle so v letih 1939–1940 zgradili tovorno žičnico, po kateri so z železnimi zabojniki do
cementarne prevažali lapor (ibid.). Ker pa zaradi okoliških hiš kamnoloma ni bilo mogoče širiti
in ker je leta 1972 na Pleskem začel obratovati nov kamnolom laporja in apnenca, so kop Vasle
opustili, s tem pa je prenehala obratovati tudi žičnica (Lenarčič, 2009; Ovnič, 2012). Pozneje
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so postopoma demontirali tudi žičnico, tako da je od teh objektov ostal le železobetonski
slavolok nad cesto v Bevškem, ki ga je cementarna zgradila na zemljišču Sušnikovih kot
zaščitni objekt pred mogočim padanjem tovora z žičnice (Lenarčič, 2009).
Slika 39: Opuščeni kamnolom Vasle in Hauckova vila nad njim

Avtorica: Nastja Sajovic, 2017.

Preglednica 3: Geografska izkaznica kamnoloma Vasle
Lastništvo

Republika Slovenija, Občina Trbovlje in Lafarge Cement, d. o. o.

Površina

1,9 ha

Aktivnost in legalnost

Neaktiven, opuščen kamnolom.

Dostopnost

Kamnolom se nahaja izven urbanih površin Trbovelj, od njih je
oddaljen približno 600 m zračne razdalje. Dostopen je peš ali z
vozilom po asfaltirani cesti. Neposreden dostop s ceste otežuje
nasip zemlje pred kamnolomom, ki naj bi skupaj z opozorilno
tablo preprečeval nelegalno odlaganje odpadkov.

Relief

Prečni prerez kamnoloma ima skoraj po celi njegovi dolžini obliko
črke V (Slika 40). Zaradi nepravilnega načrta izkopavanja, brez
oblikovanja etaž, so stene kamnoloma gladke, krušljive, značilen
pa je velik naklon pobočja.

Delež poraslih površin

Skoraj povsem poraslo površje. S travo, grmičevjem ter drevesi je
pokritih že približno 75 % vseh degradiranih površin.

Nevarnosti

Poleg tega, da se kamnolom nahaja v neposredni bližini potoka
Bevščica, se na dnu samega kopa tudi zadržuje voda. V
kamnolomu se je skozi leta oblikovalo nelegalno odlagališče
različnih komunalnih, gradbenih in kosovnih odpadkov. Zaradi
strmega naklona ter deloma že poraslega površja bi bila njegova
sanacija brez strokovno usposobljene pomoči praktično
neizvedljiva.

Območja varstva

Se ne nahaja znotraj zavarovanih in drugih varovanih območij.
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Vidnost v okolju

Zaradi odkopa, usmerjenega predvsem v globino in velikega
deleža že poraslih površin, kamnolom sploh spomladi vizualno ne
izstopa preveč. V preostalih letnih časih ter v kolikor se
povzpnemo nad kamnolom ali preko nasipa pred cesto, pa lahko
vidimo, da gre za območje, ki je tako vizualno kot ekološko
močno degradirano.

Vir: Geopedia, 2013; Ministrstvo za infrastrukturo, Geološki zavod Slovenije, 2018; PISO, 2018.

Slika 40: Prečni prerez kamnoloma Vasle

Vir: Geopedia, 2013; Avtorica: Nastja Sajovic, 2018.

5.2.1.1 Predlog sanacije kamnoloma Vasle

Namenska oz. načrtovana raba zemljišča, ki
je opredeljena v prostorskih načrtih občine
za kamnolom Vasle, je deloma kot površine
nadzemnega pridobivalnega prostora ter
deloma kot gozd (Slika 41) (PISO, 2018).
Dejanska raba prostora ne sovpada z
namensko, saj je območje kamnoloma
danes opuščeno ter v glavnem poraslo z
različnim drevjem in grmičevjem, postalo
pa je tudi divje odlagališče odpadkov
(Lenarčič, 2009). Kljub temu, da kamnolom
že vrsto let ne obratuje več, pa sta se za to
območje ime Hauckov pruh in kamnolom
Vasle ohranila vse do danes.

Slika 41: Namenska raba kamnoloma Vasle

Območje nekdanjega kopa Vasle je od konca obratovalne dobe dalje tako že vrsto let brez
človeške pomoči v procesu samosanacije z zaraščanjem površin z naravno sukcesijo.
Degradirane površine je na dnu globeli ter na južni, bolj položni strani kamnoloma, že skoraj v
celoti prekrilo naravno rastlinstvo, medtem ko so povsem goli izključno le še zgornji, precej
strmi in gladki predeli severnega useka (Slika 42). Upoštevajoč zgolj dejstvo, da gre za staro
okoljsko breme, katerega 75 % površin že pokriva rastlinstvo, bi lahko trdili, da sanacija v tem
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primeru sploh ne bi bila smiselna, najboljši pristop urejanja območja izkopavanja pa je torej
konzervacija nastalih razmer.
Slika 42: Opuščeni kamnoloma Vasle je že več let v procesu zaraščanja

Avtorica: Nastja Sajovic, 2017.

Žal pa rešitev problema opuščenega kamnoloma Vasle ni tako preprosta. Kot že omenjeno, se
je na površinah degradiranega območja tekom let oblikovalo nelegalno odlagališče odpadkov.
V prvi vrsti gre za komunalne in gradbene ter posamične kosovne odpadke, ki so jih okoliški
prebivalci v kamnolom odvrgli v preteklosti, v manjšem obsegu pa jih nekateri, kljub opozorilni
tabli z napisom Prepovedano odlaganje odpadkov, vanj odlagajo še danes. To počnejo na treh
različnih lokacijah, in sicer z vrha roba kamnoloma tako na severni kot na južni strani (Slika
43) ter ob cesti v bližini kamnoloma.
Odlagališče odpadkov je bilo v kamnolomu evidentirano že leta 2010 v akciji Očistimo
Slovenijo, vendar zaradi nevarnega dostopa do dna več deset metrske globeli ter gladkih sten
čiščenje zgolj s pomočjo prostovoljcev ni bilo mogoče. Zgodovine čistilnih akcij na tem
območju pravzaprav ni, saj so odpadki na dnu kamnoloma težko dostopni, nekatere prekriva
zemlja in zarašča rastlinje, dodatno težavo pa predstavlja dejstvo, da se območje kopa razteza
čez parcele različnih lastnikov, kar otežuje delo okoljskih inšpekcijskih služb. Pred približno
desetimi leti je občina Trbovlje sicer izvedla sanacijo dela divjega odlagališča ob cesti tako, da
so nekaj odpadkov odpeljali, nekaj pa jih prekrili z zemljo. Ob cesti so nato oblikovali nasip, ki
deloma onemogoča dostop do kamnoloma in tako otežuje hitro ter neopazno odlaganje
odpadkov, postavljena je bila tudi opozorilna tabla. Ukrep je v glavnem preprečil divje
odlaganje večjih količin odpadkov naenkrat in večjih kosovnih odpadkov z dostopa s ceste, se
pa ob in za nasipom občasno še vedno pojavljajo vrečke s komunalnimi odpadki in manjši
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kosovni odpadki, ki jih Komunala Trbovlje večkrat na leto odstrani (Prijatelj, 2012). Četudi se
torej odločimo, da bomo kamnolom Vasle prepustili nadaljnji samosanaciji, ostaja nerešeno
vprašanje nelegalnega odlagališča odpadkov, ki ne sme ostati prezrto. Iz ponavljajoče prakse
ravnanja nekaterih občanov na tem območju je namreč razvidno, da verjetno zgolj odvoz (pa
čeprav vseh odpadkov) kot rešitev ne bi zadostoval.
Slika 43: Do nelegalnega odlaganja odpadkov prihaja tako na južni kot na severni strani
nekdanjega kamnoloma

Avtorica: Nastja Sajovic, 2017.

Za preprečitev nadaljnjega odlaganja odpadkov v kamnolomu bi bilo potrebno povsem
onemogočiti dostop do njega, bodisi z dodatnimi zemeljskimi nasipi, ograjo ali s kakšno drugo
fizično oviro ter dodatnimi opozorilnimi tablami. Vendar so vsi takšni ukrepi zgolj začasni, v
prvi vrsti je pomembno nadaljnje izobraževanje in ozaveščanje občanov o problematiki
nelegalnih odlagališč odpadkov. Druga, učinkovitejša možnost je seveda celostna sanacija ter
revitalizacija kamnoloma s povrnitvijo okolja v stanje pred izkopavanjem, s čimer hkrati
zagotovimo tako očiščenje nelegalnega odlagališča odpadkov, kot preprečimo njegov ponovni
nastanek. Pri tem se seveda odpira vprašanje, kdo je za sanacijo opuščenega kamnoloma Vasle
sploh odgovoren. Manjši del kopa je še vedno na zemljišču v lasti trboveljske cementarne
Lafarge Cement, večji del pa se nahaja v lasti države, ki je to območje prenesla na Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, vendar za zdaj ostaja še nesanirano (ibid.).
Gre torej za opuščeno degradirano območje v procesu naravne sukcesije, ki se nahaja na
parcelah različnih lastnikov. Neugodna reliefna oblika, ki je nastala po odkopu, postavlja
uporabo kakršnekoli mehanizacije za čiščenje nelegalnega odlagališča odpadkov v kamnolomu
pod vprašaj. Vse nakazuje na to, da bo opuščeni kop Vasle tudi v prihodnje ostal ena izmed
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črnih točk občine, ki bi jo vsi najraje spregledali, kljub temu da bi bila revitalizacija s pravim
načrtom ter odločnimi ukrepi verjetno povsem izvedljiva in v primerjavi s sanacijo ostalih
kamnolomov tudi finančno manj zahtevna. Žal je tako, da je prepuščanje sanacije naravni
sukcesiji najbolj enostavno, najcenejše in tudi najmanj tvegano.

5.2.2 Kamnolom Trbovlje–Hrastnik
Kamnolom Trbovlje–Hrastnik, poznan tudi pod imenom kamnolom Vode, je eden od dveh
kamnolomov v občini Trbovlje z rudarsko pravico in koncesijo za izkoriščanje mineralnih
surovin. Koncesija velja do konca leta 2018 in je bila podaljšana zgolj z namenom, da se v tem
času izvede tudi celovita sanacija kamnoloma.
Rudarska pravica izkoriščanje
Mineralni surovini 


rjavi premog, podzemsko (27. 12. 2001 – 31. 12. 2012)
tehnični kamen – apnenec (30. 11. 2004 – 31. 12. 2018)

Občina Trbovlje, Hrastnik
Koncesionar RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d. o. o.
Trg revolucije 12
1420 Trbovlje
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, Geološki zavod Slovenije, 2018.

Franc Maurer, ki je prvi od pristojnih oblastnih organov leta 1804 dobil dovoljenje za začetek
rudarjenja v Trbovljah, je potreboval za gradnjo številnih poslovnih, stanovanjskih, predvsem
pa rudarskih objektov tudi pesek dobre kakovosti. Na spodnjih Vodah je pod pobočjem Velike
peči v neposredni bližini Ostrega vrha začel s pridobivanjem gramoza in peska. Sprva je šlo za
majhen kamnolom, vendar dovolj velik, da mu je uspelo z nakopanim materialom zgraditi dve
glažuti, številna obratna poslopja in nekaj stanovanjskih hiš. Pridobivanje in drobljenje ter
sejanje peska je bilo povsem preprosto, vsa dela pa so izvajali ročno (Lenarčič, 2009).
Ko so leta 1903 začeli graditi novo termoelektrarno na spodnjih Vodah v neposredni soseščini
Velike glažute, so za večjo proizvodnjo gramoza in peska (dolomitnega drobljenca) povečali
kamnolom ter poskrbeli za mehanično in strojno drobljenje nakopanega materiala. Postopoma
so z elektrifikacijo drobilnih naprav, ureditvijo nakladanja na vozičke in njihov transport po
ozkotirni železnici ali s konjsko vprego modernizirali celoten kamnolom (ibid.).
Obseg pridobivanja se je skladno z večjimi potrebami povečeval, kamnolom pa se je širil v
višino. Odkar so tu začeli pridobivati gramoz oz. pesek in vse do leta 1898, ko so ga iz
okoljevarstvenih razlogov deloma opustili, se je njegov obseg povečal vse do zgornjega roba
Velike peči. Raztezal se je od nadmorske višine 255 m do 430 m, v širino pa meril 150 m.
Njegov obseg je vse do danes večinoma ostal nespremenjen. Večina zgradb v Trbovljah je bila
do leta 1898 zgrajena iz peska nakopanega v kopu Vode, veliko pa so ga porabili tudi rudniški
obrati za jamske in površinske potrebe. Kamnolom na Vodah se je vse do prvih začetkov
pridobivanja gramoza in peska po domače imenoval Pruh, ime se je namreč popačeno
udomačilo iz nemške besede Bruchstein, kar pomeni lomljenec oz. kamnolom (ibid.).
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Slika 44: Kamnolom Vode pod pobočjem Velike peči

Vir: Vidic, 2016.

Preglednica 4: Geografska izkaznica kamnoloma Trbovlje–Hrastnik
Lastništvo

Rudnik Trbovlje–Hrastnik

Površina

6 ha

Aktivnost in legalnost

Gre za načeloma aktiven kamnolom z veljavno koncesijo do konca
leta 2018, vendar zgolj zaradi obveznosti sanacije.

Dostopnost

Kamnolom se nahaja znotraj urbanih površin Trbovelj. Dostopen
je peš in z vozilom z glavne ceste.

Relief

Kamnolom je vrezan v strmo pobočje, kar nam pove tudi podatek,
da z izkopi niso oblikovali etaž, površje pa se na razdalji zgolj 220
m dvigne za 175 m.

Delež poraslih površin

Skoraj neporaslo površje. S pretežno nizko vegetacijo, ki raste v
šopih, je pokritih približno 5 % vseh degradiranih površin.

Nevarnosti

Kamnolom se ne nahaja v neposredni bližini vodnih teles, hkrati
pa gre za še vedno aktiven kop z omejenim dostopom do delovnih
površin, kar onemogoča nastanek nelegalnih odlagališč odpadkov.

Območja varstva

Se ne nahaja znotraj zavarovanih in drugih varovanih območij.

Vidnost v okolju

Ker se kamnolom nahaja praktično znotraj urbaniziranih površin
Trbovelj, ga je težko prezreti. Od vseh kamnolomov znotraj
občine površinski kop Trbovlje–Hrastnik še najbolj kvari estetski
videz pokrajine.

Vir: Geopedia, 2013; Ministrstvo za infrastrukturo, Geološki zavod Slovenije, 2018; PISO, 2018.
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5.2.2.1 Predlog sanacije kamnoloma Trbovlje–Hrastnik

Slika 45: Namenska raba
kamnoloma Vode
Namenska oz. načrtovana
raba zemljišča, ki je
opredeljena v prostorskih
načrtih občine za kamnolom
Vode, je območje energetske
infrastrukture (Slika 45),
kljub temu da gre za
območje mineralnih surovin
oz. za površine nadzemnega
pridobivalnega
prostora
(PISO, 2018). Leta 2015 je
prišlo do neuspele prodaje
kamnoloma, za katerega sta
se potegovali dve zasavski gradbeni podjetji. Trboveljski S-Prom naj bi ponudil premalo,
družba AGM Nemec, ki je ponudila 360.000 evrov, pa je sklenila neveljavno pogodbo o nakupu
kamnoloma. Prišlo je do zamenjave na direktorskem položaju, RTH pa je moral družbi AGM
Nemec vrniti celotno kupnino (A. Č., 2017).
Rudnik Trbovlje-Hrastnik se je po neuspelem poskusu prodaje kamnoloma Vode odločil za
njegovo sanacijo, ki jo je potrebno končati do konca leta 2018, za kar bo potrebnih predvidoma
700.000 evrov. Po besedah sedanjega direktorja dr. Janeza Žlaka so že naročili idejni projekt
sanacije, ki ne predvideva eksploatacije peska, saj je dandanes miniranje znotraj urbanih
površin zavoljo varnosti okoliških prebivalcev praktično neizvedljivo. Odločitev, ali bo
sanacija potekala v lastni režiji ali preko razpisa za sanacijo z zunanjimi izvajalci, še ni znana.
V vsakem primeru pa se nagibajo k vzpostavitvi prejšnjega stanja ter metodi revitalizacije
okolja z zatravitvijo in pogozditvijo površin v kombinaciji z uporabo varnostnih mrež in ograj,
v kolikor bodo raziskave seveda pokazale, da je zastavljen projekt na tem območju izvedljiv
(ibid.). Glavni dejavnik, ki nasprotuje takšni rešitvi je močno preoblikovan ter strm relief zaradi
nepravilne eksploatacije v preteklosti. Za uspešno revitalizacijo degradiranega območja bi bilo
potrebno najprej ublažiti naklon površja z metodo ustvarjanja etaž oz. terasastega reliefa (Slika
46) ter tako oblikovati razgiban in kar se da naraven videz pokrajine. S tem se (Sydney
Construction Materials, 2010):







poveča hrapavost površin, ustvari manjše useke ter zaobli zgornje robove kopa,
lahko oblikujejo vdolbine in poličke za formiranje t. i. rastnih jeder, s katerimi se ustvari
ugodne razmere za uspešno rast potaknjencev ter sadik grmovnih in drevesnih vrst,
pospeši rehabilitacijo in poveča učinkovitost ozelenitvene metode z rastno pulpo, ki bi
spodbudila spontane naravne progresivne ozelenitvene sukcesijske procese,
omogoči večja integracija novih biotopov v okoliško vegetacijo,
zmanjša erozija in zagotovi stabilnost površin,
v največji možni meri zmanjša kvarjenje estetskega videza pokrajine.
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Slika 46: Rehabilitacija kamnoloma z ublažitvijo naklonov

Vir: Sydney Construction Materials, 2010.

V koliko bi se izkazalo, da so površine
kamnoloma
Vode
degradirane
ter
preoblikovane do te mere, da revitalizacija
z ozelenitvijo površin ni več izvedljiva, bi
bilo potrebno razmisliti o alternativnih
rešitvah problema. Ena izmed njih je
vzpostavitev nove rabe prostora z
upoštevanjem individualnih značilnosti in
potreb okolja. Sodeč po konkretnih
predlogih občanov v spletni anketi
(Preglednica 2), bi lahko na seznam možnih
rešitev prišteli tudi profesionalno urejeno
plezalno steno.

Slika 47: Primer uspešne ublažitve naklona
ter stabilizacije brežin v kamnolomu

Vir: Sydney Construction Materials, 2010.

Ker pa gre v primeru kamnoloma Vode za kop apnenca in ker vsaka vrsta kamnine nudi
drugačno plezalno izkušnjo, bi se predhodno morali pozanimati o možnostih, ki jih nudi
apnenec kot plezalna površina, in v kolikšni meri je pri aktivnih plezalcih v Sloveniji sploh
iskan. Kljub temu, da so za plezalne stene iz apnenca včasih lahko značilni ostri robovi, spet
drugič preveč zlizane površine, pa naj bi bil ravno apnenec več kot primeren za športno plezanje
(Green, 2017).

5.2.3 Kamnolom Klečka
Kamnolom Klečka se nahaja v triasnem dolomitu pod Klečko znotraj urbanih površin zgornjih
Trbovelj ob Cesti Tončke Čeč, le nekaj metrov oddaljen od Osnovne šole Ivana Cankarja (Slika
33).
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Slika 48: Skica opuščenega
kamnoloma pod Klečko
Kamnolom se je odprl že v 18.
stoletju, po drugi svetovni
vojni ga je uporabljajo eno
izmed gradbenih podjetij za
gradbeni material, opustili pa
so ga leta 1955 (Ivančič Lebar,
1999). Gre za kamnolom, ki
mu rudarska pravica in
koncesija nista bili podeljeni,
izkoriščanje surovine je v
preteklosti lahko potekalo na
podlagi dovoljenj izpred leta 1999, o katerih pa ministrstvo ne vodi uradne evidence in o njih
večinoma tudi nima podatkov. Po zakonu, ki je urejal rudarstvo pred letom 1999, so bile dolžne
kataster teh pridobivalnih prostorov voditi občine, z nekaterimi podatki o sanaciji pa razpolaga
tudi rudarska inšpekcija. Nekaj časa je imelo kamnolom Klečka v najemu podjetje Gorenje
Surovina d. o. o. na podlagi zelo stare najemne pogodbe, a v času njihovega lastništva
odkopavanja niso potekala, saj je bilo območje namenjeno skladiščenju odpadkov in ne
pridobivanju mineralnih surovin. Danes je območje kamnoloma po večini v lasti Občine
Trbovlje, podatki o tem, kdo je v kamnolomu nazadnje opravljal eksploatacijo nekovinskih
mineralnih surovin in kdo je bil odgovoren za njegovo sanacijo, pa žal niso znani (Bienelli
Kalpič, 2017).
Slika 49: Degradirano urbano območje opuščenega kamnoloma pod Klečko

Avtorica: Nastja Sajovic, 2017.
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Preglednica 5: Geografska izkaznica kamnoloma Klečka
Lastništvo

Rudnik Trbovlje–Hrastnik in Občina Trbovlje

Površina

1,15 ha

Aktivnost in legalnost

Neaktiven, opuščen kamnolom.

Dostopnost

Kamnolom se nahaja znotraj urbanih površin Trbovelj. Dostopen
je peš in z vozilom z glavne ceste.

Relief

Kamnolom je vrezan v strmo pobočje hriba Klečka, po katerem je
tudi dobil ime. Pravih etaž pri izkopavanju niso izoblikovali,
pobočje strmo pada. Pobočje je krušljivo, prihaja do manjših
zdrsov peska in kamenja.

Delež poraslih površin

Skoraj neporaslo površje. S pretežno nizko vegetacijo, ki raste v
šopih, je pokritih približno 20 % vseh degradiranih površin.

Nevarnosti

Kamnolom se ne nahaja v neposredni bližini vodnih teles. Še pred
nekaj leti se je na območju degradiranih površin občasno
zadrževala opita mladina. Posledica tega so bile številne razbite
steklenice in igle na območju kamnoloma. Danes je po
kamnolomu razpršenih nekaj komunalnih odpadkov.

Območja varstva

Se ne nahaja znotraj zavarovanih in drugih varovanih območij.

Vidnost v okolju

Ker se kamnolom nahaja praktično znotraj urbaniziranih površin
Trbovelj, ga je težko prezreti, gre za estetsko kvarjenje okolice.

Vir: Geopedia, 2013; Ministrstvo za infrastrukturo, Geološki zavod Slovenije, 2018; PISO, 2018.

5.2.3.1 Predlog sanacije kamnoloma Klečka

Slika 50: Namenska raba
kamnoloma Klečka
Namenska oz. načrtovana raba
zemljišča, ki je opredeljena v
prostorskih načrtih občine za
kamnolom Klečka, je osrednje
območje centralnih dejavnosti,
se pravi območje namenjeno
oskrbnim, storitvenim in
družbenim dejavnostim ter
bivanju (Slika 50) (PISO,
2018). Namenska raba očitno
ne sovpada z dejansko, po
podatkih občine pa za dotične
degradirane površine za zdaj
še ne obstajajo konkretni
razvojni načrti. V vsakem primeru bo potrebno na območju izvesti ustrezno tehnično sanacijo
ter stabilizirati useke, saj kamnolom s krušenjem površine zaradi neustreznega izkopavanja v
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preteklosti predstavlja potencialno nevarnost tako za mimoidoče kot mimo vozeča vozila
(Dolinšek, 2016). Delna vzpostavitev prejšnjega stanja z revitalizacijo in stabilizacijo
predvsem zgornjih predelov kamnoloma je torej neizogibna. V delu kopa, kjer se danes nahajajo
garaže okoliških prebivalcev, pa bi degradiranim površinam z metodo ustvarjanja etaž oz.
terasastega reliefa (Slika 46) lahko ublažili naklon površja ter ga z ozelenitvijo in pogozditvijo
revitalizirali v celoti. Glavni dejavnik, ki nasprotuje takšni rešitvi, je enako kot v primeru
kamnoloma Vode močno preoblikovan ter strm relief.
V kolikor bi bila kljub temu omenjena rešitev uspešno izvedljiva, ostane tu še večji del kopa,
ki se v Klečko zajeda desno od degradiranega območja, na katerem se nahajajo garaže. V tem
primeru lahko razmišljamo o novih oblikah in funkcijah pokrajine ter se odločimo za
vzpostavitev nove rabe prostora z zgledovanjem po nekaterih dobrih praksah, ki so na
območja nekdanjih kamnolomov umestile stanovanjske objekte ali celo celotne soseske oz.
naselja. Stanovanj v občini sicer ne primanjkuje, a gre v večini primerov za starejše zgradbe,
nekatere sicer delno obnovljene, a druge precej dotrajane. Novih in modernih stanovanj, z
redkimi izjemami, v občini praktično ni, kar pa še ne pomeni, da ni tudi zanimanja zanje. Z
izgradnjo novih stanovanjskih objektov na območju kamnoloma Klečka, pa bi se namenska
raba prostora začela odražati tudi v realnosti. V okviru projekta bi se lahko poskrbelo za obnovo
celotne ulice. S pozidavo opuščenih kamnolomov posredno omogočimo ohranjanje naravnega
okolja, ki bi ga bili za novogradnje sicer primorani žrtvovati drugje. Ta princip Koželj (1999)
imenuje sanacijski urbanizem, ki upošteva spreminjanje rabe tal skozi čas in temelji na strategiji
presnavljanja (recycling) in prehodnosti rabe (re-using), kar pomeni, da daje prednost ponovni
rabi tal pred novimi posegi v prostor (Koželj, 1999).
Slika 51: Garaže in skladišča v delu opuščenega kamnoloma pod Klečko

Avtorica: Nastja Sajovic, 2017.
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5.2.4 Kamnolom Plesko
Kamnolom Plesko je drugi od dveh kamnolomov v občini Trbovlje z rudarsko pravico in
koncesijo za izkoriščanje mineralnih surovin. Gre za degradirano območje večjega obsega med
naseljema Retje ter Plesko, v sklopu kamnoloma pa se na njegovem jugovzhodnem delu
nahajajo tudi objekti za potrebe dejavnosti, ki pa večinoma samevajo, so izpraznjeni, na
nekaterih so vidni znaki propadanja ter tehnološke zastarelosti. Območje je sicer znano po
dobrem apnencu, ki ga je dolga leta uporabljala trboveljska cementarna Lafarge Cement, v
preteklosti pa so nakopani material pridobivali predvsem za gradnjo kamnitih mostov,
cerkvenih oltarjev in izdelavo kipov za cerkvene namene (Lenarčič, 2009). Poleg kamnoloma
apnenca Plesko se na isti lokaciji nahaja tudi istoimenski kamnolom laporja. Oba kopa je
trboveljska cementarna uporabljala vse od leta 1972 dalje. Apnenec in lapor skupaj
predstavljata enotno eksploatacijsko polje, saj na tem območju brez ostre meje prehajata drug
v drugega (Ivančič Lebar, 1999). Zaradi sosežiga odpadkov in zapletov pri pridobivanju
ustreznih okoljskih dovoljenj je družba Lafarge Cement leta 2015 ustavila proizvodnjo
cementa, posledično pa je v fazi mirovanja tudi območje kamnoloma Plesko (Dolinšek, 2016).
Slika 52: Pogled na kamnolom Plesko z južnega proti severnemu delu

Vir: Bujohn99, 2013.

Rudarska pravica izkoriščanje
Mineralni surovini 


apnenec za industrijske namene (10. 12. 2001 – 10. 12. 2021)
lapor za industrijske namene (10. 12. 2001 – 10. 12. 2021)

Občina Trbovlje, Hrastnik
Koncesionar Lafarge Cement, d. o. o., Trbovlje
Kolodvorska cesta 5
1420 Trbovlje
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, Geološki zavod Slovenije, 2018.
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Večji del kamnoloma se nahaja na območju občine Hrastnik, deloma pa leži tudi znotraj občine
Trbovlje (Slika 54), s čimer bosta sanacija kopa in obnovitev odkopanih površin ob prenehanju
koncesije postala odgovornost tako podjetja Lafarge Cement kot obeh omenjenih občin.
Preglednica 6: Geografska izkaznica kamnoloma Plesko
Lastništvo

Republika Slovenija, Rudnik Trbovlje–Hrastnik in Lafarge
Cement, d.o.o.

Površina

60 ha

Aktivnost in legalnost

Gre za aktiven kamnolom s koncesijo za pridobivanje apnenca in
laporja do leta 2021.

Dostopnost

Kamnolom je lociran dobrih 700 m zračne razdalje vzhodno od
urbanih površin Trbovelj na meji z občino Hrastnik. Dostopen je
peš in z vozilom po asfaltirani cesti. V njegovi neposredni bližini
se nahaja urejena motokros proga, sprehajalna pot in fitnes na
prostem.

Relief

Kamnolom je razdeljen na dva približno enako velika dela z
razgibanim, etažno izoblikovanim reliefom s stabilnimi brežinami.
Večji del kamnoloma se nahaja na 460 do 510 m nadmorske
višine.

Delež poraslih površin

Skoraj neporaslo površje. S pretežno nizko vegetacijo, ki raste v
šopih, je pokritih približno 10 % vseh degradiranih površin.

Nevarnosti

Kamnolom se ne nahaja v neposredni bližini vodnih teles, hkrati
pa gre za še vedno aktiven kop z omejenim dostopom do delovnih
površin, kar onemogoča nastanek nelegalnih odlagališč odpadkov.

Območja varstva

Se ne nahaja znotraj zavarovanih in drugih varovanih območij.

Vidnost v okolju

Ker večji del kamnoloma leži v občini Hrastnik in skoraj 200 m
nadmorske višine višje kot mestni center Trbovelj, je iz urbanega
območja praktično neviden. V kolikor pa se vzpnemo višje oz.
upoštevamo tudi letalske posnetke, pa lahko vidimo, da gre v
primeru kamnoloma Plesko za največjo rano v prostoru tako v
občini Trbovlje kot tudi v občini Hrastnik.

Vir: Geopedia, 2013; Ministrstvo za infrastrukturo, Geološki zavod Slovenije, 2018; PISO, 2018.

5.2.4.1 Predlog sanacije kamnoloma Plesko

Namenska oz. načrtovana raba zemljišča, ki je opredeljena v prostorskih načrtih občine za
kamnolom Plesko, je območje mineralnih surovin oz. površine nadzemnega pridobivalnega
prostora (Slika 53) (PISO, 2018), kar sovpada tudi z dejansko rabo območja. Ker pa je po
končanem izkoriščanju surovine trboveljska cementarna Lafarge Cement s koncesijsko
pogodbo zavezana k sanaciji kamnoloma, so leta 2010 začeli s projektom rehabilitacije delov
kopa, na katerih so končali z izkopavanjem apnenca in laporja za proizvodnjo cementa. Do leta
2013 so tako uredili šest lokacij znotraj kamnoloma, na katerih so skupno zasadili preko 3200
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dreves (Slika 54). Najzahtevnejši
del projekta je bil izveden v letu
2012, ko je bilo potrebno v sklopu
tehnične sanacije na dveh
območjih
ublažiti
naklone
posameznih etaž, stabilizirati
brežine, odstraniti večje kose
kamenja in nasuti primerne
količine prsti, da so teren pripravili
na biološko sanacijo. Zunanji
izvajalci so izvedli vsa nujna
vrtalna
in
minerska
dela.
Odstreljeni odvečni material so s
pomočjo
težke
gradbene
mehanizacije
uporabili
za
oblikovanje končnega stanja
brežine brez nevarnih visečih
predelov in tako teren pripravili za
naslednjo fazo tj. zasaditev
vegetacije (Lafarge, 2016).

Slika 53: Namenska raba kamnoloma Plesko

Slika 54: Potek rehabilitacije delov kamnoloma Plesko z ozelenitvijo in pogozditvijo
degradiranih površin

Vir: Lafarge, 2016.
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Slika 55: Sanirano območje št. 4 eno leto
po zasaditvi 460 dreves

Leta 2011 so k sodelovanju pri projektu
povabili tudi mlade iz lokalne skupnosti, ki
so na območju kopa Plesko v naslednjih treh
letih pomagali zasaditi preko 900 dreves.
Akcijo so poimenovali Posvojimo drevo, in
sicer z namenom, da bi mladi v prvih tednih
po zasaditvi tudi skrbeli za drevesa, ki so jih
posadili sami, in spremljali njihovo rast.
Cilj rehabilitacije delov kamnoloma z
naravno pregrado v obliki dreves je bilo
zmanjšanje prašenja, erozije in hrupa ter
tako dodatno znižati vpliv kopa na njegovo
okolico (ibid.).

Vir: Lafarge, 2016.

To pa ni bil edini projekt, ki se ga je lotila družba Lafarge Cement. V letu 2011 so pridobili tudi
idejni načrt končne sanacije celotnega območja degradiranih površin, ki ga je pripravilo
podjetje za projektiranje in inženiring K Projekt L. V njem so predstavljene tri idejne rešitve
krajinske ureditve 82 hektarjev prostora (Slika 56), ki vključujejo analizo obstoječega stanja,
dolgoročni načrt in dinamiko odkopavanja ter vplive izkoriščanja v navezavi na širšo okolico.
Te tri idejne rešitve so (Kovač, 2011):
1) revitalizacija z zatravitvijo in pogozditvijo degradiranih površin,
2) umestitev športno-rekreacijskih površin,
3) umestitev dirkališča s poligonom varne vožnje.
Vsaka izmed njih je razdeljena na tehnični, grafični in ekonomski del, h kateremu sodi tudi
izračun potrebnih sredstev za sanacijo posamezne predstavljene variante. Vse tri variacije so se
oblikovale v skladu s stanjem bližnje okolice, potrebami družbe in naraščajočim trendom
rekreiranja ter preživljanja prostega časa v naravi (ibid.).
Slika 56: Idejne zasnove sanacije kamnoloma Plesko

Vir: Kovač, 2011.

Ne glede na to, katero idejno rešitev bi se družba Lafarge Cement po končani eksploataciji
odločila izpeljati, bi bilo potrebno na obširnem delu degradiranih površin z zatravitvijo in
pogozditvijo v največji možni meri vzpostaviti prejšnje stanje. Glede na to, da je izkopavanje
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apnenca in laporja potekalo v etažah, njihova stabilizacija in rekultivacija ne bi smela
predstavljati prevelikih težav. Prav tako bi se bilo smiselno odločiti za to, da se na območju
poleg revitalizacije vzpostavi tudi nova raba prostora. Koncept omogoča različne usmeritve
obnove kamnoloma, a glede na rezultate spletne ankete, izpeljane za potrebe magistrskega dela
(Slika 38 in Preglednica 2), bi bila umestitev športno rekreacijskih površin na degradirano
območje Plesko ena izmed bolj perspektivnih možnosti. Moderen športni center s površinami
za različne športne dejavnosti, namenjen vsem generacijam, je lahko rešitev, ki bi prostoru ne
samo dodala vrednost, ampak ga hkrati spremenila tudi v ekonomsko izkoristljivega. Takšen
objekt bi prebivalcem občine Trbovlje in občine Hrastnik lahko nudil fitnes, igrišče za košarko,
mali nogomet in rokomet, igrišče za odbojko, tenis in badminton, notranji bazen, garderobe in
manjšo restavracijo oziroma bar. Izključena pa ni tudi možnost masažnih prostorov in večje
telovadnice za izvajanje aerobike, joge, borilnih veščin, plesa itd. Večji športni kompleks na
območju kamnoloma Plesko ne bi uresničil zgolj želja in potreb lokalnega prebivalstva, ampak
tudi odprl večje število novih delovnih mest ter mogoče postal tisto nekaj, po čemer bi občina
Trbovlje lahko v prihodnje postala poznana tudi drugod.

5.2.5 Ostali manjši kamnolomi in peskokopi
V tem podpoglavju so predstavljeni še ostali štirje kamnolomi oz. peskokopi, ki se
nahajajo v občini Trbovlje, in katerim je skupno troje:
1) velikost degradiranih površin ne presega 1 hektarja,
2) gre za nelegalen kop, saj ne danes ne nikoli prej ni imel dovoljenja za pridobivanje
nekovinskih mineralnih surovin,
3) so izključno v zasebni lasti.
5.2.5.1 Predlog sanacije kamnoloma Kalc

Kamnolom Kalc se nahaja ob skrajnem zahodnem robu občine Trbovlje (Slika 33) na območju
pod pobočjem Jamča ob cesti, ki pelje iz Kleka proti Vrhem in Sveti Planini (Lenarčič, 2009).
Gre za kamnolom brez koncesije za pridobivanje nekovinskih mineralnih surovin, o katerem ni
znano prav veliko. V njem nelegalno nakopani material so prebivalci okoliških vasi v
preteklosti uporabljali za lastne potrebe, predvsem pri gradnji hiš, hlevov itd., kasneje pa je na
območju nastalo tudi divje odlagališče odpadkov (Slika 57).
Slika 57: Kamnolom Kalc pred spomladansko akcijo odvoza kosovnih odpadkov leta 2003
(levo) in po njej (desno)

Vir: Komunala Trbovlje d. o. o., 2003.
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Odvoz odpadkov in čiščenje kamnoloma je bil vedno dolgotrajen proces, saj so nekateri krajani
odpadke dovažali kar sproti (Komunala Trbovlje d. o. o., 2003). Večje spremembe so bile
opazne šele po letu 2010 z akcijo Očistimo Slovenijo in večjo ekološko ozaveščenostjo občanov,
vendar kljub temu danes v kamnolomu še vedno naletimo na gradbene ter posamične
komunalne in kosovne odpadke. To pa ni edini problem, s katerim se trenutno srečuje občina
na območju kopa Kalc. Na degradiranih površinah in čez cesto nasproti kamnoloma so
postavljene amaterske ovire za motokros (Slika 58). Z vožnjo na takšni improvizirani
neprofesionalni stezi motorist ne ogroža zgolj sebe, ampak tudi voznike osebnih avtomobilov
in mimoidoče sprehajalce ter kolesarje. Čeprav kamnolom velja za opuščenega, so ob vznožju
kopa še vedno opazne sledi nelegalnega pridobivanja surovine.
Slika 58: Skakalnica za motokros ob kupih gradbenih odpadkov v kamnolomu Kalc danes

Avtorica: Nastja Sajovic, 2017.

Preglednica 7: Geografska izkaznica kamnoloma Kalc
Lastništvo

zasebna last

Površina

2.600 m2

Aktivnost in legalnost

Kamnolom brez izdane koncesije, v katerem je občasno še vedno
prisotno izkoriščanje nekovinskih mineralnih surovin.

Dostopnost

Kamnolom se nahaja izven urbanih površin Trbovelj, od njih je
oddaljen približno 2,2 km zračne razdalje. Dostopen je peš in z
vozilom po asfaltirani cesti.
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Relief

Zaradi nepravilnega pridobivanja surovine etaže niso bile
izoblikovane, pobočje strmo pada.

Delež poraslih površin

Skoraj neporaslo površje. S pretežno nizko vegetacijo, ki raste v
šopih, je pokritih približno 5 % vseh degradiranih površin.

Nevarnosti

Kamnolom se ne nahaja v neposredni bližini vodnih teles, ker pa
gre za načeloma opuščen nelegalni kop, se je v njem že pred
časom razvilo divje odlagališče različnih gradbenih in kosovnih
odpadkov. Kljub temu da kamnolom večkrat očistijo, zgolj tabla,
ki prepoveduje nelegalno odlaganje odpadkov, ne zadostuje
svojemu namenu. Dodatno nevarnost predstavljajo tudi amaterske
ovire za motokros, postavljene na obeh straneh ceste ob
kamnolomu.

Območja varstva

Se ne nahaja znotraj zavarovanih in drugih varovanih območij.

Vidnost v okolju

Gre za manjši kamnolom ob vaški cesti sredi gozdnih površin, ki
je odmaknjen od naselij, zaradi česar bi lahko trdili, da je
kvarjenje estetskega videza pokrajine načeloma majhno. Kljub
temu je neskladnost kamnoloma s preostalo okolico opazna.

Vir: Geopedia, 2013; Ministrstvo za infrastrukturo, Geološki zavod Slovenije, 2018; PISO, 2018.

Slika 59: Namenska
kamnoloma Kalc

raba

Namenska oz. načrtovana raba
zemljišča, ki je opredeljena v
prostorskih načrtih občine za
kamnolom Kalc, je območje
drugih kmetijskih zemljišč (Slika
59) (PISO, 2018), kar pa več kot
očitno ne sovpada z dejansko rabo
površin. Zaradi lokacije sredi
gozda
in
načeloma
večje
oddaljenosti
kamnoloma
od
urbanih površin je najbolj smiselna
izbira sanacije degradiranega
območja vzpostavitev prejšnjega
stanja. To lahko dosežemo z
nadomestitvijo strmega useka nastalega ob nepravilnem izkopu s terasastim reliefom,
stabilizacijo površin ter revitalizacijo z zatravitvijo in pogozditvijo. Ker pa se kamnolom Kalc
hkrati nahaja ob cesti oziroma poti, priljubljeni tako med kolesarji kot med tekači in sprehajalci,
možnost vzpostavitve nove rabe prostora v obliki rekreacijskih površin v kombinaciji z
rekultivacijo ni nujno izključena. Gre namreč za lokacijo, ki marsikomu predstavlja eno izmed
postojank med kolesarskim vzponom do Svete Planine ali pa cilj njegove tekaške oziroma
sprehajalne poti, kjer lahko pred povratkom domov opravi še nekaj razteznih vaj, si odpočije.
Žal je to trenutno mogoče le ob ograji ob cesti ali na samih površinah kopa, ki pa v obstoječem
stanju niso ne varne ne estetsko privlačne. V uravnanem delu kopa bi po odstranitvi gradbenih
odpadkov in amaterskih preprek za motokros površine lahko zatravili, ogradili z nizko ograjo
in opremili s klopmi ter napravami za manjši fitnes na prostem. Dober primer takšnega fitnesa
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v občini Trbovlje je na nekdanjem odlagališču jalovine na Kipah, v športnem parku Rudar
(Slika 60) ter na trim stezi »Mladost«. Zanimanje za to vrsto rešitve pa so izrazili tudi
anketiranci v spletni anketi o kamnolomih v občini (Slika 38 in Preglednica 2).
Slika 60: Fitnes na prostem, urejen na nekdanjem odlagališču jalovine na Kipah (levo) in ob
nogometnem igrišču v športnem parku Rudar (desno)

Avtorica: Nastja Sajovic, 2017.

5.2.5.2 Predlog sanacije kamnoloma ob Majcenovi cesti, kamnoloma pod Dobovcem in
kamnoloma pod Lontovžem

Za vse do sedaj opisane kope, z izjemo kamnoloma Vasle, lahko trdimo, da imajo potencial za
različne koncepte vzpostavitve nove rabe na njihovih degradiranih površinah. To pa ni nujno
pravilo v vseh primerih, saj bi bil tovrsten pristop za kope, predstavljene v tem podpoglavju,
zaradi njihove majhnosti in lokacije znotraj gozdnih površin precej nesmiseln. Gre za
kamnolome oziroma peskokope, o katerih ni znano praktično nič. Nimajo imena, pod katerim
bi bili poznani med
prebivalci
občine,
v Slika 61: Manjši kamnolom ob cesti, ki vodi iz Trbovelj proti
magistrskem
delu
so Čečam
enostavno naslovljeni kar
glede na lokacijo, na kateri
se nahajajo tj. kamnolom
ob Majcenovi cesti (Slika
61),
kamnolom
pod
Dobovcem (Slika 63) in
kamnolom pod Lontovžem
(Slika 65). Pridobivanje
surovine je v njih potekalo
nelegalno in najverjetneje iz
enakega razloga kot v
primeru kopa Kalc, torej za
lastne potrebe pri gradnji
okoliških hiš in urejanju
njihove okolice.
Avtorica: Nastja Sajovic, 2017.
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Preglednica 8: Geografska izkaznica kamnoloma ob Majcenovi cesti
Lastništvo

zasebna last

Površina

1.100 m2

Aktivnost in legalnost

Kamnolom brez izdane koncesije, v katerem danes ni več prisotno
izkoriščanje nekovinskih mineralnih surovin.

Dostopnost

Kamnolom se nahaja izven urbanih površin Trbovelj, od njih je
oddaljen slabih 300 m zračne razdalje. Dostopen je peš in z
vozilom po asfaltirani cesti.

Relief

Izkop v polkrožni obliki ob makadamski cesti, relief je razgiban,
ni strmejših usekov.

Delež poraslih površin

Deloma poraslo površje. S pretežno nizko vegetacijo in nekaj
posamičnimi drevesi je pokritih približno 30 % vseh degradiranih
površin.

Nevarnosti

Kamnolom se ne nahaja v neposredni bližini vodnih teles, ker pa
gre za degradirano območje sredi gozda in nekoliko odmaknjeno
od glavne ceste, so se v njem začeli kopičiti različni gradbeni
odpadki.

Območja varstva

Se ne nahaja znotraj zavarovanih in drugih varovanih območij.

Vidnost v okolju

Gre za manjši, že deloma porasel kamnolom sredi gozdnih
površin, ki je nekoliko odmaknjen od glavne ceste, kvarjenje
estetskega videza pokrajine pa je s tem načeloma minimalno.

Vir: Geopedia, 2013; Ministrstvo za infrastrukturo, Geološki zavod Slovenije, 2018; PISO, 2018.

Slika 62: Namenska raba
kamnoloma ob Majcenovi cesti
Namenska oz. načrtovana raba
zemljišča, ki je opredeljena v
prostorskih načrtih občine za
dotični kamnolom ob Majcenovi
cesti,
je
območje
drugih
kmetijskih zemljišč (Slika 62)
(PISO, 2018), kar pa ni odraz
dejanske
rabe
zemljišča.
Trenutno gre za opuščene
degradirane površine nekdanjega
nelegalnega
pridobivanja
nekovinskih mineralnih surovin
na zasebnem gozdnem zemljišču
v procesu zaraščanja. Glede na opisane razmere bi bila konzervacija nastalih razmer povsem
smiselna in upravičena rešitev, če se v kopu ne bi nahajali tudi kupi gradbenih odpadkov.
Sanacija teh je za vzpostavitev prejšnjega stanja območja nepogrešljiva, hkrati pa z njihovim
odvozom ter revitalizacijo s pogozditvijo površin območju povrnemo estetski videz in tako
preprečimo odlaganje odpadkov tudi v prihodnje.
67

Slika 63: Nelegalni kamnolom ob cesti iz Trbovelj v smeri proti Dobovcu

Avtorica: Nastja Sajovic, 2018.

Preglednica 9: Geografska izkaznica kamnoloma pod Dobovcem
Lastništvo

zasebna last

Površina

1.860 m2

Aktivnost in legalnost

Kamnolom brez izdane koncesije, v katerem je občasno še vedno
prisotno izkoriščanje nekovinskih mineralnih surovin.

Dostopnost

Kamnolom se nahaja izven urbanih površin Trbovelj, od njih je
oddaljen približno 2,5 km zračne razdalje. Dostopen je peš in z
vozilom po asfaltirani cesti.

Relief

Gre za polkrožen, nepravilen izkop z manjšim, a relativno strmim
usekom. Stena je krušljiva, na nekaterih točkah je še vedno opazno
pridobivanje surovine.

Delež poraslih površin

Skoraj neporaslo površje. S pretežno nizko vegetacijo, ki raste v
šopih, je pokritih približno 5 % vseh degradiranih površin.

Nevarnosti

Kamnolom se ne nahaja v neposredni bližini vodnih teles, ker pa
gre za degradirano območje sredi gozda, ki je precej oddaljeno od
urbanih površin in številnih radovednih pogledov, se je čez cesto v
bližini kamnoloma razvilo manjše divje odlagališče z gradbenimi
odpadki.

Območja varstva

Se nahaja znotraj območja Natura 2000 ter Krajinskega parka
Kum.
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Vidnost v okolju

Gre za manjši kamnolom ob vaški cesti sredi gozdnih površin, ki
je odmaknjen od naselij, zaradi česar bi lahko trdili, da je
kvarjenje estetskega videza pokrajine načeloma majhno, kljub
temu je neskladnost kamnoloma s preostalo okolico opazna.

Vir: Geopedia, 2013; Ministrstvo za infrastrukturo, Geološki zavod Slovenije, 2018; PISO, 2018.

Slika 64: Namenska raba
kamnoloma pod Dobovcem
Namenska oz. načrtovana
raba zemljišča, ki je
opredeljena v prostorskih
načrtih občine za dotični
kamnolom pod Dobovcem,
je
območje
drugih
kmetijskih zemljišč (Slika
64) (PISO, 2018), kar
seveda ne sovpada z
dejansko rabo zemljišča.
Najbolj ustrezna oblika
sanacije območja bi bila
vzpostavitev prejšnjega
stanja s pogozditvijo degradiranih površin. Glavni dejavnik, ki bi v določeni meri lahko
nasprotoval takšni rešitvi, je oblika reliefa zaradi nepravilnega izkopa. Če se zaradi tega
odločimo za konzervacijo nastalih razmer, tvegamo tako nadaljnje nelegalno pridobivanje
surovine kot tudi možnost razširitve divjega odlagališča gradbenih odpadkov, ki je v bližini, na
območje kopa.
Slika 65: Manjši nelegalni peskokop ob cesti nad Dobovcem v smeri proti Kumu

Avtorica: Nastja Sajovic, 2018.
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Preglednica 10: Geografska izkaznica kamnoloma pod Lontovžem
Lastništvo

zasebna last

Površina

690 m2

Aktivnost in legalnost

Kamnolom brez izdane koncesije, v katerem je občasno še vedno
prisotno izkoriščanje nekovinskih mineralnih surovin.

Dostopnost

Kamnolom se nahaja izven urbanih površin Trbovelj, od njih je
oddaljen približno 4,8 km zračne razdalje. Dostopen je peš in z
vozilom po asfaltirani cesti.

Relief

Gre za manjši usek na robu gozda.

Delež poraslih površin

Površje degradiranih površin je povsem golo, vegetacija ni
prisotna.

Nevarnosti

Kamnolom se ne nahaja v neposredni bližini vodnih teles, ker pa
gre za degradirano območje sredi gozda, ki je precej oddaljeno od
urbanih površin in številnih radovednih pogledov, se je pod cesto
na drugi strani kamnoloma razvilo divje odlagališče sicer
manjšega števila različnih gradbenih, komunalnih in kosovnih
odpadkov, razpršenih po pobočju.

Območja varstva

Se nahaja znotraj območja Natura 2000 ter Krajinskega parka
Kum.

Vidnost v okolju

Gre za precej majhen peskokop sredi gozdnih površin, zaradi česar
je kvarjenje estetskega videza pokrajine minimalno.

Vir: Geopedia, 2013; Ministrstvo za infrastrukturo, Geološki zavod Slovenije, 2018; PISO, 2018.

Slika 66: Namenska raba
kamnoloma pod Lontovžem
Namenska oz. načrtovana
raba zemljišča, ki je
opredeljena v prostorskih
načrtih občine za dotični
kamnolom pod Lontovžem,
so gozdne površine (Slika
66) (PISO, 2018), kar z
izjemo kopa načeloma tudi
drži. Glede na to, da gre za
manjši
peskokop
z
minimalnim vplivom na
okolje, bi bila konzervacija
nastalih razmer povsem
sprejemljiva. V kolikor pa
bi želeli preprečiti tudi
nadaljnje občasno nelegalno pridobivanje surovine in odlaganje odpadkov v bližini, bi bilo
potrebno vzpostaviti prejšnje stanje s pogozditvijo degradiranih površin.
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5.3 Predlog prednostne sanacije kamnolomov v občini Trbovlje
Da si o kamnolomih lahko ustvarimo celostno podobo, lažje ovrednotimo možnosti njihove
sanacije in jih v končni fazi tudi primerjamo med seboj, je potrebno opredeliti kriterije
primerljivosti. Vrsta sanacije kamnoloma je namreč odvisna od številnih dejavnikov, zaradi
česar je potrebno vsak površinski kop obravnavati povsem individualno. V kolikor se odločimo
za sanacijo vseh kamnolomov na določenem območju, pa je potrebno poleg vrste sanacije
določiti tudi prednostno listo, po kateri bo sanacija kopov potekala. Vrednotenje kamnolomov,
preučevanih v okviru magistrskega dela, in oblikovanje prednostne liste njihove sanacije
temelji na informacijah o značilnostih posameznega kopa, zbranih v njegovi geografski
izkaznici, pri čemer imajo prednost kamnolomi, ki:









so v občinski ali državni lasti;
se nahajajo bližje urbanim površinam mesta Trbovlje, kar bi za lokalne prebivalce
kasneje pomenilo večjo dostopnost do saniranih in urejenih površin;
so povsem opuščeni oz. neaktivni, torej bi kakršnakoli sprememba namembnosti
pomenila korak bližje revitalizaciji okolja in/ali večji ekonomski koristi območja;
nimajo rudarske pravice ter koncesije za pridobivanje nekovinskih mineralnih surovin
in kot taki načeloma nimajo dovoljenja za izvajanje dejavnosti;
je izkopavanje potekalo načrtovano v etažah, kar pomeni lažje oblikovanje stabilnih
brežin med sanacijo;
imajo večji delež že poraslih površin in so v procesu samosanacije, s čimer bi bilo v
revitalizacijo območja treba vložiti občutno manj truda in finančnih sredstev;
se nahajajo znotraj zavarovanih in drugih varovanih območij ali predstavljajo večjo
potencialno nevarnost okolici in zato zahtevajo hitrejše ukrepanje;
opazno kvarijo estetski videz pokrajine, sanacija pa bi pripomogla k bolj privlačnemu
okolju.

Opisane značilnosti kamnolomov za prednostno sanacijo so bile preoblikovane v 8 kriterijev
primerljivosti (Preglednica 11).
Preglednica 11: Za potrebe vrednotenja izbrani kriteriji in prednostni razredi predloga
sanacije kamnolomov

I.
kriterij

KRITERIJ

PREDNOSTNI RAZRED

Lastništvo kopa

1. razred: v občinski in/ali državni lasti
2. razred: v občinski in/ali državni ter zasebni lasti
3. razred: v zasebni lasti

II.
kriterij

Oddaljenost od urbanih
površin mesta Trbovlje

1. razred: kamnolom se nahaja znotraj urbanih
površin ali je od njih oddaljen manj kot 200 m
2. razred: od 200 do 1000 m
3. razred: več kot 1000 m

III.
kriterij

Stopnja opuščenosti
kopa

1. razred: povsem opuščen oz. neaktiven
2. razred: delno oz. pretežno opuščen
3. razred: aktiven
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IV.
kriterij

Legalnost kopa

1. razred: nelegalen kamnolom oz. brez koncesije
2. razred: legalen kamnolom oz. s koncesijo

V.
kriterij

Oblika odkopa

VI.
kriterij

Delež poraslih površin

1. razred: izkop načrtovan v etažah
2. razred: izkop brez etaž
1. razred: več kot 50 %
2. razred: od 15 do 50 %
3. razred: manj kot 15 %

VI.
kriterij

VII.
kriterij

Znotraj zavarovanih in
drugih varovanih
območij ali večja
potencialna nevarnost
okolici

1. razred: da

Kvarjen estetski videz
pokrajine

1. razred: vizualno zelo moteč element pokrajine

2. razred: ne

2. razred: vizualno moteč element pokrajine
3. razred: vizualno manj moteč element pokrajine

Na karti predloga prednostne sanacije (Slika 69) so značilnosti posameznega kamnoloma
predstavljene s pomočjo tortnega diagrama, razdeljenega na osem enakih delov (Slika 67), pri
čemer vsak izmed njih prikazuje enega izmed osmih kriterijev primerljivosti, predstavljenih v
zgornji preglednici (Preglednica 11). Kriteriji s tremi prednostnimi razredi so prikazani s tremi
različnimi barvami: zelena za 1. razred, rumena za 2. razred ter rdeča za 3. prednostni razred.
Kriteriji z dvema prednostnima razredoma pa so prikazani z dvema: zelena za 1. razred in rdeča
za 2. razred (Slika 68).
Slika 67: Zaporedje kriterijev znotraj
tortnega diagrama

Slika 68: Barve uporabljene za prikaz
razredov znotraj posameznega kriterija

V pripadajočem tortnem diagramu kamnoloma, ki je pri izbranih kriterijih največkrat uvrščen
v 1. prednostni razred, torej prevladuje zelena barva, kar pomeni, da je na seznamu prednostne
sanacije uvrščen najvišje. Obratno pa v pripadajočem tortnem diagramu kamnoloma, ki je pri
izbranih kriterijih največkrat uvrščen v 3. ali 2. prednostni razred, prevladujeta rdeča ter rumena
barva, kar pomeni, da je na seznamu prednostne sanacije uvrščen najnižje.

72

Slika 69: Vrednotenje kamnolomov v občini Trbovlje v okviru prednosti njihove sanacije

Velikost degradiranih površin pri tem ni bila uporabljena kot kriterij primerljivosti pri
oblikovanju predloga prednostne sanacije kamnolomov, saj bi s finančnega vidika in manjše
zahtevnosti sanacije lahko na eni strani imeli prednost manjši kopi, po drugi strani pa z
ekološkega vidika večji kopi, ki za okolje predstavljajo tudi večje rane in obremenitve. Prav
tako ni bila kot kriterij primerljivosti izbrana aktivnost kamnoloma, saj je eden od dveh
kamnolomov s koncesijo aktiven zgolj z namenom izvršitve njegove sanacije, drugi pa je v
stanju mirovanja. Namesto tega je bila izbrana legalnost kopa, pri čemer imajo prednost pri
sanaciji tako neaktivni kot aktivni nelegalni kamnolomi, ki za pridobivanje nekovinskih
mineralnih surovin tako ali tako nimajo izdane rudarske pravice.
Karta s prikazanimi ovrednotenimi kamnolomi v občini Trbovlje (Slika 69) prikazuje v prvi
vrsti sintezo ključnih podatkov o posameznem kopu in usmerja pozornost na kamnolome, ki bi
jih morali prednostno obravnavati. Kljub temu pa se predloga prednostne sanacije ne more
izoblikovati zgolj na podlagi izbranih kriterijev, saj je potrebno upoštevati tudi:
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individualne značilnosti kopov,
izbrani pristop ureditve kamnoloma,
razpoložljiva finančna sredstva, namenjena njihovi sanaciji.

Če upoštevamo vseh osem kriterijev primerljivosti skupaj z zgoraj omenjenimi tremi merili,
lahko oblikujemo sledeči predlog sanacije kamnolomov v občini Trbovlje:
Preglednica 12: Predlog prednostne sanacije kamnolomov v občini Trbovlje
Zaporedje
sanacije

1.

2.

Kamnolom

Vrsta sanacije

kamnolom Vasle

konzervacija
nastalih razmer s
sanacijo divjega
odlagališča
odpadkov

kamnolom Vode

vzpostavitev
prejšnjega stanja z
revitalizacijo ali
vzpostavitev nove
rabe prostora

Kvarjenje estetskega videza pokrajine,
potek koncesije 31. 12. 2018, do
katerega je potrebno izvesti sanacijo
območja, sicer pa težavnostno in
finančno med bolj zahtevnimi projekti.

vzpostavitev
prejšnjega stanja s
pogozditvijo
degradiranih
površin

Površinsko manj obsežni kamnolomi, s
sanacijo preprečimo nastanek oz.
širitev divjih odlagališč odpadkov in
nadaljnje nelegalno pridobivanje
surovine, finančno manj zahtevni
projekti, mogoča ovira pri sanaciji je
lokacija kopov na zasebnih zemljiščih.

kamnolom Kalc

vzpostavitev
prejšnjega stanja z
revitalizacijo in
vzpostavitev nove
rabe prostora

Sicer večja oddaljenost od urbanih
površin Trbovelj, a težavnostno ter
finančno lažje izvedljiv projekt kot kop
Klečka ali Plesko, s sanacijo
preprečimo
nadaljnje
nelegalno
odlaganje odpadkov in pridobivanje
surovine,
odpravimo
težavo
postavljanja amaterskih preprek za
motokros.

kamnolom Klečka

vzpostavitev
prejšnjega stanja z
revitalizacijo in
vzpostavitev nove
rabe prostora

Težavnostno in finančno med bolj
zahtevnimi projekti, vendar ob uspešni
sanaciji med družbeno in ekonomsko
donosnejšimi rešitvami.

kamnolom Plesko

vzpostavitev
prejšnjega stanja z
revitalizacijo in
vzpostavitev nove
rabe prostora

Površinsko najobsežnejše degradirane
površine, težavnostno in finančno
najbolj zahteven projekt, vendar ob
uspešni sanaciji tudi med družbeno in
ekonomsko najdonosnejšimi rešitvami.

kamnolom ob
Majcenovi cesti
3.

kamnolom pod
Dobovcem
kamnolom pod
Lontovžem

4.

5.

6.
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Argumenti

Neugodna oblika odkopa, staro
okoljsko
breme
v
procesu
samosanacije, degradirane površine je
že skoraj v celoti pokrilo naravno
rastlinstvo, s sanacijo preprečimo
nadaljnje
nelegalno
odlaganje
odpadkov, finančno manj zahteven
projekt.

6 SKLEP
Prostorski posegi v obliki površinskih kopov, poleg pozitivnega gospodarskega doprinosa, v
pokrajini povzročijo tudi različne fizične, funkcionalne in ekološke spremembe, prvotna
podoba območja pa se spremeni že zaradi samega merila posega. Gospodarjenje z nekovinskimi
mineralnimi surovinami je cikel, ki obsega raziskovanje in presojanje vplivov na okolje, odprtje
kopa in eksploatacijo surovine do njegovega zaprtja, v zadnji fazi pa tudi sanacijo vseh od
dejavnosti prizadetih površin.
Kamnolomi tako predstavljajo moteč element v pokrajini vse od njihovega odprtja dalje, kar so
potrdili tudi rezultati spletne ankete o kamnolomih v občini Trbovlje, izvedeni za potrebe
magistrskega dela. Hipotezo, da prebivalci občine Trbovlje menijo, da je trenutno stanje
kamnolomov v občini moteče in da je kamnolome v prihodnje potrebno sanirati, lahko torej
potrdim. Sodeč po odgovorih anketirancev je večina občanov mnenja, da kamnolomi v
Trbovljah kvarijo celosten videz pokrajine v občini (66 % vseh anketirancev) in da je njihova
sanacija v prihodnje nujno potrebna (86 % vseh anketirancev). Iz rezultatov je tudi razvidno,
da zgolj dejstvo, da kamnolomi za določen odstotek anketirancev niso moteč element pokrajine,
še ne pomeni nujno, da ti ne bi podprli morebitnih bodočih projektov za sanacijo kopov. O tem
pričajo tudi številni konkretni predlogi ureditve kamnolomov, ki so bili podani v anketi, med
katerimi najbolj izstopajo ozelenitev oz. revitalizacija degradiranih površin, ureditev
rekreacijskih površin in želja po edinstveni rešitvi, po kateri bi občina mogoče lahko postala
prepoznavna tudi izven meja Zasavja.
Vrsta sanacije se običajno določi glede na želeno in jasno opredeljeno končno rabo prostora po
opustitvi dejavnosti pridobivanja nekovinskih mineralnih surovin. Cilj sanacije mora biti vedno
zagotovitev varnosti naravnega in človekovega okolja, ponovna vzpostavitev ekološke in
vizualne vključitve degradiranih površin v širši prostor ter celovita obnova prizadetega
območja. Pri tem je potrebno vsak kop obravnavati individualno in upoštevati specifične
značilnosti ter dejavnike njegove mikrolokacije. Le tako lahko namreč določimo, katera rešitev
bi bila v dotičnem primeru najbolj ustrezna in seveda tudi izvedljiva. Pri načrtovanju sanacije
je možno izbirati med tremi osnovnimi pristopi urejanja območja izkoriščanja: vzpostavitev
prejšnjega stanja, konzervacija nastalih razmer ali vzpostavitev nove rabe prostora.
Opuščene kamnolome lahko torej prepustimo samosanaciji ali revitaliziramo z zatravitvijo in
zasaditvijo različnih rastlinskih vrst, s čimer degradiranim območjem omogočimo postopno
ponovno vključitev v okolico. Na državni in svetovni ravni že obstajajo številni uspešni primeri
trajnostne sanacije kamnolomov, ki niso bile izvršene zgolj z ozelenitvijo degradiranih površin
in ki bi jih lahko prenesli tudi na preučevano območje. V teoriji namreč praktično ni ideje, ki je
ne bi bilo moč realizirati v kateremkoli opuščenem kamnolomu, dokler za to seveda obstajajo
zadostna finančna sredstva, kar potrdi mojo drugo hipotezo. Pri tem se edino poraja vprašanje,
ali je vsakršna ideja tudi smiselna in ustrezna za specifični kamnolom ter ali sovpada z
vrednotami, cilji in željami občine ter lokalnega prebivalstva. Vsekakor pa so rešitve, kot so
pozidava površin, ureditev rekreacijskih površin ali površin namenjenih kulturi in umetnosti,
dobrodošle, saj s takšnimi pristopi posredno omogočimo ohranjanje naravnega okolja, ki bi ga
bili za novogradnje sicer primorani žrtvovati drugje. S pravo idejo in ustreznimi finančnimi
sredstvi se lahko površine opuščenih kamnolomov spremenijo v edinstvene in hkrati trajnostne
projekte, ki večinoma postanejo prepoznavni simbol krajev, v katerih se nahajajo. Nekdanji
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površinski kopi so tako že postali temelji prestižnih hotelov, modernih parkov, urejenih
kopališč, amfiteatrov in celo počitniških naselij.
Oblikovanje idejnih rešitev pa je le prvi korak pri procesu sanacije kamnolomov. Do njene
končne faze je namreč potrebno razrešiti še marsikatero vprašanje oz. problem. Začne se z
občinskimi prostorskimi načrti ter določenimi rabami prostora in pogojev za umeščanje
posegov v prostor. V kolikor namenska raba območja kamnoloma v prostorskih aktih ni
opredeljena kot območje mineralnih surovin, potem ni v pristojnosti Zakona o rudarstvu. V tem
primeru je sanacija možna npr. na podlagi gradbenega dovoljenja ali eventualno dovoljenja za
melioracijo, če gre za kmetijsko zemljišče. V primeru, da je območje opredeljeno kot območje
mineralnih surovin, pa je potrebno ugotoviti, ali je zanj možno pridobiti rudarsko pravico in
koncesijo, znotraj katere je potem mogoče izvesti tudi sanacijo.
Glede na rezultate preteklih popisov (Lampič, 2017) pa glavno oviro pri sanaciji kamnolomov
in drugih degradiranih območij v občini Trbovlje poleg nezmožnosti spremembe namenske
rabe prostora, v večini primerov predstavljajo še varnostni režimi, pomanjkanje finančnih
sredstev in struktura lastništva. Pomanjkanje finančnih virov in investitorjev, ki niso
pripravljeni vlagati v nezanimive in odmaknjene lokacije degradiranih območij, ovira že sam
pričetek izdelave sanacijskih načrtov, zaradi česar ti večinoma ostanejo le na ravni pobud. Poleg
tega je za nekatera območja v občini podana še ocena, da trenutno za spremembo stanja oz.
sanacijo sploh ni nobenih možnosti. Glavni vzroki za to so nevarnost nekaterih območij,
neustrezen dostop do njih, premalo prostora za izvedbo zastavljenih projektov in širitev novih
dejavnosti, strma pobočja, neprofesionalen odkop v preteklosti itd.
Dodatno težavo predstavljajo tudi koncesionarji, ki se ne držijo koncesijske pogodbe v vseh
njenih določilih, predvsem z vidika sanacije. Za nadzor nad tem, ali rudarska dela potekajo
skladno z dovoljenjem za izkoriščanje ter predpisanim projektom sanacije, je pristojna rudarska
inšpekcija. Žal pa se danes vse pogosteje dogaja, da gre koncesionar v stečaj ali pa mu pred
uspešno izpeljano sanacijo območja poteče koncesija. Zakon sicer predvideva nekaj možnih
ukrepov s strani inšpektorjev, da bi se takšnim situacijam v največji možni meri izognili, vendar
se nekaterih inšpektorji enostavno ne poslužujejo. Ostaja torej vprašanje, kaj lahko občinska
uprava in prebivalci občine sploh pričakujejo oziroma zahtevajo v primeru, da kamnolomi
začasa delovanja niso sanirani v skladu z določili koncesijske pogodbe.
Ko gre za sanacijo kamnolomov, je ključno sodelovanje in iskanje možnih rešitev nastalih
težav. S prelaganjem odgovornosti pa se te le še kopičijo, izgublja se dragoceni čas, finančna
sredstva in volja za izpeljavo zahtevnih, a nujno potrebnih projektov. Vendar pa mora tudi
Občina Trbovlje več vlagati v promocijo pozitivnih vidikov regije ter se tudi na tak način truditi,
da pridobi morebitne investitorje, ideje in sredstva.
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7 POVZETEK
Procesi degradacije okolja so zaradi nenehnih posegov človeka v okolje neizogibni. Sprejeti jih
je potrebno kot objektivno realnost, ki predpostavlja nujnost sprememb v razvoju pokrajine. Po
svoji sestavi, obsegu in strukturni legi so degradirana območja kot razvojna območja regij za
nas neprecenljivega pomena, saj gre za praviloma zaokrožena, monofunkcionalna, enovita, v
povprečju malo zazidana in strnjena zemljišča, ki jih je mogoče gospodarno pripraviti in
preurediti za poljubno novo rabo. Med takšna območja sodijo območja zapuščenih
stanovanjskih, turističnih, športnih in kmetijskih objektov, opuščene transportne in druge
infrastrukturne površine ter objekti, odlagališča odpadkov, industrijska in rudarska območja,
skupaj z jalovišči, ter območja pridobivanja nekovinskih mineralnih surovin.
Slednja so za nas nepogrešljiva, saj je pridobljeni material osnova za potrebe gradbeništva in
gradbene industrije, predvsem na področju infrastrukturne izgradnje objektov, kot so ceste,
železnice, stanovanjski objekti itd. Materialni predpis, ki v Republiki Sloveniji ureja vse oblike
rudarjenja, tudi pridobivanje nekovinskih mineralnih surovin na površinskih kopih, je Zakon o
rudarstvu ZRud-1-UPB3. Ta določa pogoje za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje mineralnih
surovin ter definira tako legalne kot nelegalne površinske kope. Slednji so še vedno eno od
bistvenih nerešenih vprašanj izkoriščanja mineralnih surovin v Sloveniji, v prvi vrsti pa so
posledica pomanjkljivega nadzora, ekološke neozaveščenosti in nestrokovnega načrtovanja.
Tako za nelegalnimi kot legalnimi kamnolomi pa po opustitvi dejavnosti v prostoru ostanejo
precejšnje rane, ki so zaradi svoje opaznosti ter velikosti še posebej nezaželen in izrazito moteč
del pokrajine. Tu pa so še številni negativni okoljski in družbeni vplivi izkoriščanja nekovinskih
mineralnih surovin ter kasneje opuščenih kamnolomov, ki zajemajo degradacijo javnih zemljišč
in zniževanje njihove vrednosti, geomorfološke spremembe reliefa, zmanjševanje vizualne
privlačnosti celotne pokrajine, povečanje erozije tal, nepopravljivo uničenje habitatov in
zmanjšanje regeneracijske sposobnosti pokrajine, privabljanje nelegalnega odlaganja odpadkov
ipd.
V primeru kamnolomov gre torej za razvrednotena območja. Uspešna sanacija naj bi zagotovila
ponovno ekološko, vizualno ter funkcionalno vključitev degradiranega območja v širši prostor,
saj gre za proces, s katerim se zmanjšajo ali odpravijo vplivi izkoriščanja v prizadetem območju,
pri čemer se degradirano okolje regenerira z namenom vzpostavitve nove kakovostne pokrajine.
Prvi korak pri načrtovanju sanacije kamnoloma je presoja, ali je njegova sanacija sploh smiselna
in katera rešitev bi bila v dotičnem primeru najbolj ustrezna in seveda izvedljiva. Vsak
površinski kop je namreč potrebno obravnavati individualno, saj je sanacija odvisna od številnih
dejavnikov, kot so njegova lokacija, oblika odkopa, ekološke razmere, nevarnost nezaželenih
procesov v kamnolomu itd. Pri načrtovanju sanacije je možno izbirati med tremi osnovnimi
pristopi urejanja območja izkoriščanja: vzpostavitev prejšnjega stanja, konzervacija nastalih
razmer ali vzpostavitev nove rabe prostora. V okviru naštetih metod poznamo številne primere
dobre prakse tako na državni kot na mednarodni ravni, pa naj gre za revitalizacijo z ozelenitvijo
površin, pozidavo površin, načrtovanjem rekreacijskih površin, vzpostavitvijo površin
namenjenih kulturi in umetnosti ali kakšno drugo trajnostno obliko sanacije.
Vse naštete pristope pa se da seveda aplicirati tudi na primere osmih kamnolomov znotraj
preučevanega območja občine Trbovlje, čigar prebivalci so v kratki spletni anketi izpostavili
večinsko mnenje, da je po njihovem sanacija kopov nujna ter da bi bila najbolj smiselna rešitev
revitalizacija z zatravitvijo in pogozditvijo v kombinaciji z ureditvijo rekreacijskih površin. Na
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podlagi vsebinske analize obstoječih virov, želja in mnenj občanov, izraženih v anketi, ter
terenskega dela so bile tako predstavljene možnosti trajnostne ureditve posameznih kopov in
oblikovan predlog prednostne sanacije kamnolomov znotraj občine Trbovlje.
Družba se ne more odpovedati kamnolomom, brez da bi se s tem odrekla tudi pridobivanju
mineralnih surovin, gospodarski panogi, ki je nujna za ohranitev in razvoj marsikatere druge
dejavnosti. Ampak če kamnolome po končani eksploataciji enostavno opustimo, s tem
zapravljamo dragocena zemljišča, nadaljujemo z onesnaževanjem okolja in dopuščamo
propadanje (ali v skrajnih primerih celo izginotje) naravnih habitatov. Sanacija kamnolomov je
nujna in je proces, s katerim se zmanjšajo ali povsem odpravijo vplivi izkoriščanja v prizadetem
območju, pri čemer se degradirano okolje regenerira z namenom vzpostavitve nove kakovostne
pokrajine.
Dobro zasnovana sanacija in revitalizacija kamnolomov ni samo v skladu z okoljevarstvenimi
in trajnostnimi zahtevami okolja, temveč tudi s pričakovanji družbe – je kompenzacija za nujno
strpnost okoliških prebivalcev do negativnih vplivov pridobivanja nekovinskih mineralnih
surovin še v času delovanja kamnoloma. Reaktivacija in sprememba namembnosti opuščenih
kamnolomov je izjemno pomembna, saj povečuje njihovo sprejemanje v družbi ter uči, da kopi
niso zgolj neuporabna degradirana območja, temveč lahko okolju dajo dodatno vrednost in celo
delujejo kot pobuda za razvoj občine. Sanacija kamnolomov lahko prinese pozitivne družbene,
gospodarske in ekološke spremembe v okolju, zato bi bilo smiselno, da bi postala nepogrešljiva
faza življenjskega cikla vsakega površinskega kopa, ki bi jo bilo potrebno načrtovati še pred
odprtjem novih površin, namenjenih pridobivanju nekovinskih mineralnih surovin. V kolikor
je namreč sanacija natančno začrtana že ob samem odprtju kamnoloma, se lahko načrtuje tudi
najbolj primeren način eksploatacije in se hkrati izvaja sprotna revitalizacija degradiranih
površin. Čeprav gre pri sanaciji kamnolomov za finančno precej velik zalogaj, pa njene koristi
na dolgi rok odtehtajo ob tem nastale stroške.
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8 SUMMARY
Due to constant human interference in the environment, environmental degradation processes
are inevitable. Therefore, they should be accepted as an objective reality that demands change
in the landscape development. By their scale, structure and position degraded areas are priceless
in terms of their value as developmental areas of their respective regions, because they are
generally round, mono-functional, uniform land areas with few or no buildings, making them
fit for economical arrangement and redevelopment to be used anew for optional purposes.
Landscapes, categorised as degraded, are areas of abandoned residential, tourist, sports and
farm buildings, disused transport and other infrastructural areas and buildings, waste dumps,
industrial and mining areas, along with slagheaps and areas for extraction of non-metallic
mineral material.
The latter are indispensable, because the extracted material is the basis for construction needs
and the needs of the construction industry as a whole, especially in the building of
infrastructures, such as roads, railways, residential buildings, etc. The material regulation that
regulates all forms of mining in the Republic of Slovenia, including the extraction of nonmetallic mineral material at surface mines, is the Mining Act ZRud-1-UPB3. It specifies the
terms for searching, researching and exploitation of mineral material, as well as defines what
both legal and illegal surface mines stand for. The latter are still one of the main unsolved
problems when it comes to exploiting mineral material in Slovenia, and are mostly the
consequence of lax control, poor environmental awareness and unprofessional planning. After
both illegal as well as legal quarries stop being of use, they leave behind prominent wounds in
the environment, which are an especially unwanted and obtrusive part of the landscape due to
their size and noticeability. There are also many negative environmental and social effects that
come with the exploitation of non-metallic mineral material and later disused quarries,
including the degradation of public property and decrease in their value, the geomorphological
change of relief, the decrease in the visual attractiveness of the region, the increase in soil
erosion, the irreversible destruction of natural habitats and the regenerative abilities of the
landscape, the attraction of illegal waste dumps, etc.
Such quarries are therefore devalued areas and their successful redevelopment should ensure a
renewed ecological, visual and functional integration of the degraded area into its larger
environment, considering it is a process which decreases or eliminates the effects of exploitation
in said area, caused by the redevelopment of the degraded environment with the purpose to
restore quality landscape. The first step in the planning of a quarry redevelopment is to judge
whether a redevelopment is a sensible idea in the first place and which solution is not only most
appropriate but also doable for the quarry in question. Each surface mine has to be handled
individually, because its redevelopment depends on various factors, such as the mine's location,
shape, environmental conditions, danger from unwanted processes in the quarry, etc. When it
comes to planning the redevelopment, one can choose between three basic approaches;
restoring the area's previous state of being, the conservation of the current condition, and
developing a new use for the area. Using the aforementioned methods, many cases of good
practice can be observed, both on a national as well as international scale, whether that be the
revitalisation of the area with greenery, renewing it with buildings, creating a recreational area,
devoting the area to art and culture or any other kind of long-term redevelopment.
All of the aforementioned approaches can also be applied in the case of the eight quarries within
the researched area of the municipality of Trbovlje. In a short online poll, the residents of the
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municipality expressed the majority opinion that the redevelopment of quarries is necessary and
that the most sensible solution is grass planting and afforestation in combination with
redevelopment of the area into recreational grounds. Based on the contents analysis of the
existing sources, the wishes and opinions of the citizens expressed in the poll, and field work,
possible options for long-term redevelopment of individual surface mines were presented, and
a proposal of preferential redevelopment of the municipality of Trbovlje's quarries was
formulated.
Society cannot give up the use of quarries without also giving up the extraction of mineral
material, an industrial branch, necessary for the conservation and development of many other
activities. However, if quarries are simply abandoned after the extraction stops, valuable
landscapes are being wasted, environmental pollution continues, and we are allowing natural
habitats to collapse (or in extreme cases even disappear). The redevelopment of quarries is
necessary and it is a process with which the effects of exploitation in an affected area decrease
or completely disappear. The degraded environment is redeveloped with the purpose of
restoring quality landscape.
A well designed redevelopment and revitalisation of quarries is not only in line with
environmental and long-term demands of the environment, but also with societal expectations
– it is compensation for the residents' necessary tolerance of the negative effects of the
extraction of non-metallic mineral material back when the quarry was still in use. Reactivation
and change of purpose of the disused quarries is extremely important, because people's
acceptance of quarries increases, and they learn that surface mines are not just useless degraded
areas of land, but that they can give the environment an added value and even work as an
initiative for the development of the municipality. The redevelopment of quarries can bring
positive social, economic and environmental changes in the environment. Therefore, the
sensible solution is to make redevelopment an indispensable phase of every surface mine's life
cycle. Said redevelopment should be planned before a new surface for extraction of nonmetallic mineral material is even opened. In the event that the redevelopment is already
carefully designed before the opening of the quarry, the most appropriate way of exploitation
can also be planned. At the same time, on-going revitalisation of the degraded area can be
carried out. Despite the fact that the redevelopment of quarries is a big financial undertaking,
its long-term benefits outweigh the incurred costs.
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PRILOGA 1
Anketa

SANACIJA KAMNOLOMOV V OBČINI TRBOVLJE
Pozdravljeni,
sem Nastja Sajovic, študentka nemščine in geografije. V sklopu magistrskega dela želim pridobiti
informacije o tem, kakšno je mnenje prebivalcev Trbovelj o kamnolomih v občini, v katerih so povsem ali
deloma opustili dejavnost.
Anketa je povsem anonimna.
1. Ali menite, da kamnolomi v Trbovljah kvarijo celosten videz pokrajine v občini?
1 Da
2 Ne

2. Ste mnenja, da bi bilo potrebno kamnolome v prihodnje sanirati?
1 Da
2 Ne
V kolikor ste na drugo vprašanje odgovorili z »da«, prosim, izpolnite tudi 3. in 4. vprašanje.
3. Kakšna vrsta sanacije in sprememba namembnosti kamnolomov bi bila po vašem mnenju
najbolj primerna in tudi smiselna?
Možnih je več odgovorov.









Ozelenitev oz. revitalizacija z zatravitvijo in pogozditvijo degradiranih površin ter namestitev
zaščitnih mrež, kjer je to potrebno.
Urbanizacija površin (nova stanovanja, trgovski center, gostinski obrati, hoteli, industrijski
objekti itd.).
Ureditev rekreacijskih površin (otroška in športna igrišča, park, plezalna stena, kolesarki park,
golf igrišče, fitnes na prostem itd.).
Izgradnja objektov namenjenih kulturnim dogodkom in umetnosti (amfiteater, koncertna arena
itd.).
Ureditev kmetijskih površin.
Nekaj edinstvenega, po čemer bi občina lahko postala prepoznavna.
Drugo: ________________________________________________

4. Katero konkretno idejo bi v enem izmed kamnolomov realizirali vi, če bi lahko soodločali pri
sanaciji?
___________________________________________________________________________________
Spol:
1 Moški
2 Ženski
V katero starostno skupino spadate?
1 do 20 let
2 21–40 let
3 41–60 let
4 61 let ali več
Hvala za sodelovanje!

Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura
navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 10. maj 2018

Nastja Sajovic

