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    KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED 
 
 
 
  
 

• Pričetki rudarjenja segajo že v čas Rimljanov. 
• Prvi pisani viri so iz leta 1665. 
• Velik razvoj predelovalne industrije v dvajsetem stoletju. 
• Eksploatacijsko polje rudnika je obsegalo 64 km2, odkopanih 350 rudnih 

teles.  
• Narejenih preko 1000 km rovov in odkopov.  
• Odkopane je bilo19 milijonov ton rude. 
• Pridobili so 1,000.000t  Pb kovine in 500.000t Zn kovine. 
 



 
 
 
 

• Leta  1988 je bila sprejeta odločitev, da se postopno ustavi proizvodnja 
in rudnik zapre, sprejet je bil Zakon o postopnem zapiranju Rudnika 
svinca in cinka Mežica. 

• Leta  1994 je bil izdelan Projekt  zapiranja Rudnika svinca in cinka 
Mežica, ki je vključeval tudi Projekt o ohranitvi in varovanju tehnične, 
kulturne in naravne dediščine. 

• Konec leta 1994 je bila iz rudnika pripeljana še zadnja ruda, ustavili so 
črpanje vode in potopili spodnje dele rudnika do višine +417m. 

• Z odloki  zavarovana naravna, tehnična in kulturna dediščina Rudnika 
Mežica. 
 



 
 

 PODZEMLJE PECE- turistični produkt - temelji na 
oživljanju kulturne, tehnične in naravne dediščine 

 
• 350 – letna tradicija rudarjenja in metalurgije, industrijsko razvito okolje, 
 
• turistično neprepoznavno in nerazvito okolje, 
 

•  iniciativa prebivalcev in zaposlenih za ohranitev  tehnične,   kulturne in 
naravne dediščine, 
 

•  prepoznali so možnost trajnostnega razvoja na osnovi kulturne  in 
tehnične dediščine in  naravnih vrednot, 
 

•  uporaba v turistične, izobraževalne in raziskovalne namene, 
 
• pričetek obratovanja muzeja in turističnega rudnika 1997. 
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MUZEJ  



MUZEJSKE ZBIRKE 



TURISTIČNI RUDNIK  

 



KULTURNE PRIREDITVE V  RUDNIKU 

 



S KOLESOM 

 



S KAJAKOM - Slovenia Unique Experiences – pet 
zvezdično doživetje 

 



 »Black Hole Trail« - 2018 



KULINARIČNI DOGODKI 



RAZISKOVANJE MINERALOV 

  



DOŽIVLJAJSKI PARK 



KNJIGA KNAPOVŠKA KOŠTA 2003- Brigita Rajšter 



 
PODZEMLJE PECE 

 
srebrni sejalec 2004 

finalist za sejalca 2013 

nominirani za  
evropski muzej leta 2007  



KAJ JE GEOPARK? 

• neformalno varovanje, interpretacija, promocija in trženje geološke 
dediščine ter ostale naravne in kulturne dediščine 
 

• geografsko zaključeno in dovolj veliko območje 
 

• pospeševanje razvoja izobraževalnih, turističnih, ekonomskih 
dejavnosti in trajnostnega razvoja skozi geo turizem 
 
• geološke posebnosti so le orodje za doseganje razvoja turizma in 
drugih dejavnosti 
 
•geološki posebnosti znotraj parka morajo biti ustrezno zavarovane, 
vendar dostopne obiskovalcem 
 

 
• Geopark vodi obstoječa lokalna uprava ali več lokalnih subjektov z 
vzpostavljeno upravljalsko infrastrukturo, z ustreznim kadrom in 
finančno podporo 
 



• območje občin: Črna na Koroškem,  Mežica,Prevalje, Ravne, Dravograd 
Pliberk, Suha, Bistrica pri Pliberku, Galicija,  Žitara vas, Globasnica, 
Železna Kapla, Sele, Labot 
 
• izjemna geološka zgradba, geološke naravne vrednote in posebnosti 
 
• 1067 km2, okoli 51. 500 prebivalcev 
 
• 350-letna tradicija rudarjenja (Peca, Uršlja gora, Obir) 
 

GEOPARK KARAVANKE 



 
  

 
 

.  



PESTRA GEOLOŠKA ZGRADBA OBMOČJA 



 GEOLOŠKE POSEBNOSTI, 
Mežica – eno od petih območij  Pb-Zn orudenja tega tipa v svetu, 
najbogatejše evropsko nahajališče minerala wulfenita 
 



REDKI MINERALI 



  
   
   
 

 
  

 
 
 

Rudniki, premogovniki, jeklarska tredicija  



FOSILI 



GEOLOŠKE ZNAMENITOSTI – Smrekovec, Obir.. 



NARAVNA DEDIŠČINA 



KULTURNA DEDIŠČINA 



 
del Evropske in Svetovne mreže geoparkov  

    pod okriljem Unesco/od 2013 
     od 2015 –UNESCO GEOPARK 
71 članov EGN, 120 članov GGN 



GEOTURIZEM – GEOIZOBRAŽEVANJE – GEODOŽIVETJA  
 



INFO CENTERA- MEŽICA, ŽELEZNA KAPLA 

 



MUZEJSKE ZBIRKE, RAZSTAVNI PROSTORI, 
INTREPRETACIJSKE TOČKE 

 



 
GEO-POTI – pohodništvo - kolesarjenje  

 



GEOPARK KARAVANKE –  
ZABAVNO, POUČNO, NIČ MUČNO 

 



- EFUTUR 
- NATURGAME 

- NAKULT 



VSAK NAJDE NEKAJ ZASE … 
 

www.podzemljepece.si 
www. geopark.si  
www.geoparkkarawanken.at 
www.geopakkarawanken.com 

… IN RAZIŠČI! 
 

PREBRSKAJ …  

DOBRODOŠLI V GEOPARKU KARAVANKE 
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