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GEOGRAFIJA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE
Izvleček:
Seminarska naloga predstavlja občino Šmarješke Toplice iz geografskega vidika. Prvi del
seminarske naloge vsebuje kratek fizičnogeografski pregled in družbenogeografske
značilnosti občine, s poudarkom na prebivalstvu, gospodarstvu in značilnostih naselij. V
drugem delu sta prikazani dve razvojni perspektivi občine za prihodnost, ki sicer že leta
vplivata na razvoj tega območja. Prva se osredotoča na kmetijsko dejavnost, novejša pa je
strategija turističnega razvoja, ki se iz zdraviliškega turizma Term Šmarješke Toplice širi
na vse več področij in izkorišča naravne danosti občine. Turizem je tako ena
najpomembnejših gospodarskih panog občine Šmarješke Toplice.
KLJUČNE BESEDE: Šmarješke Toplice, regionalna geografija, demogeografija,
družbena geografija, kmetijstvo, razvoj turizma

GEOGRAPHY OF THE MUNICIPALITY OF ŠMARJEŠKE TOPLICE
Abstract:
This paper presents the municipality Šmarješke Toplice from a geographical point of view.
The first part of the paper contains a brief overview of the physical geography and human
geographical characteristics of the municipality, with an emphasis on population, economy
and characteristics of settlements. The second part provides a presentation of two
development perspectives for the future of the municipality, which have been dictating the
development of this area for years already. The first one focuses on agricultural activity,
and the newer strategy is the development of health resort tourism, which is spreading
from spa tourism of Šmarješke Toplic Spa to more and more areas, and exploiting the
natural resources of the municipality. Tourism is also one of the most important
economical industries of Šmarješke Toplice.
KEYWORDS:: Šmarješke Toplice, regional geography, population geography, social
geography, agriculture, tourism development
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1. Uvod
1.1. Namen in cilji zaključne seminarske naloge
Zaključna seminarska naloga obsega predstavitev regionalne geografije občine, katere
namen je bil prikaz tako fizičnogeografskih kot družbenogeografskih značilnosti občine, ki
na različne načine vplivajo na poselitev in trenutni ter prihodnji razvoj. Osredotočili smo se
na proučevanje strategij prihodnjega razvoja občine Šmarješke Toplice, pri tem smo si
pomagali s pregledom najnovejšega Občinskega prostorskega načrta.
Glavni cilj je bil pregled geografskih značilnosti območja in možnosti turističnega,
kmetijskega in podeželskega razvoja občine. Občina Šmarješke Toplice ima veliko
kulturnih in gospodarskih možnosti razvoja, ki pa so do sedaj bile le deloma izkoriščene.
Med glavne prednosti prištevamo naravne danosti in bogato kulturno dediščino, ugodno
geografsko lego ter prebivalce, ki želijo prispevati k nadaljnjemu razvoju občine.
Do sedaj na tem področju ni bilo dosti raziskanega. Območje je do leta 2007 spadalo pod
Mestno občino Novo mesto, natančneje njen severovzhodni rob. Občina Šmarješke Toplice
je bila ustanovljena kot samostojna lokalna skupnost 1. 1. 2007. Na referendumu 29. 1.
2006 so prebivalci dveh krajevnih skupnosti, Krajevna skupnost Bela Cerkev in Krajevna
skupnost Šmarjeta, izrazili željo po novi združeni in neodvisni lokalni skupnosti. Državni
zbor je 1. 3. 2006 potrdil prošnjo občank in občanov štiriindvajsetih vasi na ozemlju
novonastale občine Šmarješke Toplice.
Zaključna seminarska naloga je razdeljena na štiri tematske sklope. V prvem sklopu so
orisane naravnogeografske značilnosti občine Šmarješke Toplice. V drugem sklopu sledi
opis družbenogeografskih značilnosti, s poudarkom na prebivalstveni sestavi in značilnosti
naselij. V tretjem sklopu je predstavljeno kmetijstvo ter prihodnje možnosti razvoja. Četrti
sklop temelji na turizmu, njegovem razvoju ter nadaljnjih perspektivah.

1.2. Metode dela
V okviru izdelave zaključne naloge smo uporabili različne metode raziskovanja. Pregledali
smo obstoječo literaturo iz izbranega območja, pri čimer smo se osredotočili predvsem na
novejšo literaturo, ki je nastala po ustanovitvi občine. Pri pregledu novih prostorskih
načrtov so nam s kartografskim gradivom pomagali na občinski upravi. Delo na terenu je
temeljilo na preverjanju prebranih dejstev in iskanju pomanjkljivosti v literaturi,
anketiranju prebivalcev, intervjuju s predstavniki občine in na kartiranju območja. S
pomočjo opisne metode smo razložili kompleksnejše težave, ki smo jih zaznali tekom
izdelave dela.
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2. Fizičnogeografske značilnosti
Občina Šmarješke Toplice je ena izmed mlajših, pa tudi najmanjših, občin v Sloveniji.
Občina po površini meri 34 km2, nahaja se v statistični regiji jugovzhodna Slovenija. V
primerjavi z ostalimi občinami se po površini uvršča na 166. mesto. Fizičnogeografske
značilnosti občine bistveno pripomorejo k razvoju tega območja, ki svoje temelje gradi na
razvoju sonaravnega kmetijstva in turizma (Šmarješke Toplice. SI-STAT, 2015).
Meji na občine Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Šentjernej in Škocjan. Občina leži na
območju stika dinarskih podolij, planot, ravnikov s panonskim gričevjem in ravninami.
Izraženost tega stika je vidna v termalnih vrelcih, raznolikosti kamnin, razgibanosti
površja, vodovju, raznolikosti prsti in rastja, v podnebnih značilnostih in rabi tal (Brate,
2008).

2.1. Geološke značilnosti
Največje spremembe so se na območju dogajale v obdobju mezozoika in kenozoika.
Ozemlje občine je nekoč prekrivalo Panonsko morje, v katerem so se odlagale usedline, ki
so se postopoma strjevale v dolomit, apnenec, peščenjak in lapor. Ozemlje, kot ga vidimo
danes, je začelo nastajati pred približno 15 milijoni let. Ob orogenezi Alp in Dinarskega
gorstva v terciarju so v zemeljski skorji nastajale razpoke ali prelomi v alpski (zahodvzhod) in dinarski (severozahod-jugovzhod) smeri. Najbolj znana sta Klevevški in
Šmarješki prelom, kjer ob stiku s prelomi v alpski smeri danes iz globin prihaja na površje
termalna voda (Šmarješke Toplice, Stara Toplica in Klevevž). V obdobju kvartarja je bilo
ozemlje izpostavljeno akumulaciji in denudaciji ob večjih vodotokih, ob katerih so
nastajale aluvialne naplavine. Pogosti šibkejši potresi nakazujejo, da je to območje danes
še vedno aktivno. Iz geološkega vidika je okolica v občini izredno raznolika. Na površju
polj in travnikov najdemo v laporju fosilne ostanke miocenske starosti, kot so polžje hišice,
okamnela jedra školjk, odtisi listov in školjčne lupine. Zaradi obdelovanja zemlje in
vremenskih vplivov pa so ti ostanki v večini primerov poškodovani (Perše, 2007).

2.2. Relief in hidrološke značilnosti
Območje spada v Raduljsko hribovje in deloma v Novomeško pokrajino. Raduljsko
hribovje je pokrajina na severovzhodnem robu dinarskega sveta, na meji s panonskim in
alpskih svetom. Ime je dobilo po potoku Radulja. Na vzhodu meji na Krško gričevje, na
jugu na Novomeško pokrajino, na zahodu na Dolensko podolje in na severu na Posavsko
hribovje. Hribovje ima 374 m povprečne nadmorske višine, dobra tretjina površja pa je v
višinskem pasu med 300 in 400 m. Najnižja nadmorska višina je na vzhodnem robu
hribovja pri izhodu potoka Laknice iz Raduljskega hribovja, pred vasjo Zbure (Orožen
Adamič in Perko, 1998).
Novomeško pokrajino na zahodu omejuje planotasta Suha krajina in kraško hribovje
Kočevskega roga. Nad krajem Straža se dviga pregrada Straške gore, ki se nadaljuje v
Žabjak, proti vzhodu v Trško goro in Raduljsko hribovje. Na jugovzhodu se dvigne v
Gorjance, na vzhodu pa se nadaljuje v Krško ravan. Osrednja novomeška kotlina je najbolj
gosto naseljen del Novomeške pokrajine, katere del so tudi naselja občine Šmarješke
Toplice, Dolenje Kronovo, Družinska vas, Draga ... (Orožen Adamič in Perko, 1998).
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Raduljsko hribovje je bolj kot hribovju podobno gričevju. Zaradi kraškega površja in dolin
prevladujejo nakloni med 12° in 20°. Povprečni naklon je 13°, kar je enako povprečnemu
naklonu Slovenije. Pobočja z večjim naklonom ogroža erozija (Orožen Adamič in Perko,
1998).
Pokrajino, ki je reliefno dokaj razgibana, opredeljujeta dva griča, in sicer Koglo s 417 m n.
v. in Vinji Vrh s 392 m n. v. Oba sta na prisojni strani posajena z vinogradi, po osojni pa so
predvsem gozdne površine. Na vrhovih obeh gričev so razgledne točke na dolino reke
Krke, Gorjance, kočevski gozd, novomeško kotlino in šentjernejsko polje, v lepem
vremenu pa tudi na Kamniško-Savinjske Alpe. Stik panonskega z dinarskim svetom
nakazujeta dve podzemni jami v bližini naselja Grič pri Klevevžu (Brate, 2008).
Območje občine ima številne vodotoke, na severnem delu Laknica, na južnem delu je
največja reka Krka s pritokom Toplica in potok Zavetrščica, v osrednjem delu pa je
največji potok Radulja, ki je izrazito hudourniškega značaja. V občini se nahaja tudi več
majhnih potokov, ki zaradi matične podlage večkrat poniknejo. Ena bolj pomembnih
naravnih bogastev občine je termalna voda, ki je omogočila razvoj zdraviliškega turizma
(Občina. Doživite naravo, 2015).
Reka Krka se ob spodnjem toku pod Otočcem, na meji med občinama Novo mesto in
Šmarješke Toplice, za razliko od zgornjega toka, kjer je izrazito kraška reka, spremeni v
izrazito nižinsko reko. Pod Otočcem spodnji tok Krke preide na ravninska poplavna
območja. Krka se začne razlivati že pri Gorenjem Kronovem, poplave se nadaljujejo v
Dolenjem Kronovem ter naprej do Dobrave. Poplave se pojavljajo večkrat letno, včasih
tudi več kot desetkrat. Poplave nastopijo počasi, najpogostejše in najobsežnejše so jeseni,
po navadi trajajo od enega do treh dni. Niso rušilne in le v majhni meri erodirajo, vendar
močno nasipljejo pesek in glino ter s tem dvigajo naplavno ravnico. Poplave na območju
razširjenje doline povzročajo močni nalivi, pogosto pa tudi hitro taljenje snega (Komac,
Natek, Zorn, 2008).
Radulja izvira v zahodnem delu Raduljskega hribovja, 510 m visoko pod vzpetino Koren
(544 m), na pobočju nad glavno cesto med Novim mestom in Ljubljano. Radulja ima
dežno-snežni režim. Prvi višek vode ima marca, drugega novembra, prvi nižek pa avgusta
in drugi januarja. Potok, ki je dolg 33 km, ima srednji letni pretok pri vodomerni postaji
Škocjan 1,8 m3/s. Vzhodno od Dobrave pri Škocjanu na Krški ravni se na nadmorski višini
155 m kot levi pritok izlije v Krko. Celotno porečje meri 118 km2 (Orožen Adamič in
Perko, 1998).
Ob koncu ozke soteske Radulje, katere višinska razlika je okoli 100 m, je ob njenem
desnem bregu krajši pritok, ki izvira pod večjo skalo in je zajet v manjšem bazenu,
imenovanem Klevevška toplica. Gre za manjši termalni izvir (temperatura vode znaša 21–
25°C), s pretokom nekaj litrov na sekundo. Klevevška toplica in izvir v Šmarjeških
Toplicah izhajata iz istega preloma, le da je slednji dosti večji in nekoliko toplejši. Radulja
se je globoko zarezala v pas triadnih apnencev, matično podlago in višino pa premaguje
preko številnih slapov (Vodna pot »Vir življenjske energije«. Doživite naravo, 2015).

2.3. Podnebje
Najbližja meteorološka postaja je v Mestni občini Novo mesto. Podatki so lahko
primerljivi, saj se geografska lega obeh krajev bistveno ne razlikuje, kajti Novo mesto se
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namreč nahaja na 220 m n. v., koordinate 45°48´ SGŠ, 15°11` VGD (Novo mesto. ARSO,
2015). Središče občine Šmarješke Toplice je na 212 m n. v. ter na koordinatah 45°53` SGŠ
in 15°14` VGD (Gorenc, 2008).
Po Ogrinovi klasifikaciji podnebnih tipov ima občina zmerno celinsko podnebje osrednje
Slovenije. Povprečne aprilske temperature so nižje od oktobrskih povprečnih temperatur,
podnebje pa ima omiljeno različico celinskega padavinskega režima. Največ padavin tako
pade v poletnih mesecih in najmanj v zimskem času, v jesenskem času pa imamo
sekundarni višek padavin kot posledico vpliva submediteranskega podnebja. Letna količina
padavin se giblje med 1000 in 1300 mm (Ogrin, 1996).
Grafikon 1: Razporeditev padavin v referenčnem obdobju od 1960–1990 za Novo mesto

Vir: Novo mesto. ARSO, 2015.

Na Grafikonu 1 je prikazana distribucija padavin v razponu treh desetletij za Novo mesto
(kot smo omenili že prej, so podatki lahko uporabljeni primerljivo za občino Šmarješke
Toplice). Največja količina padavin pade v juniju, juliju in v avgustu, najbolj sušna pa sta
januar in februar.
Grafikon 2: Razporeditev temperatur v obdobju od leta 1960–1990 za Novo mesto

Vir: Novo mesto. ARSO, 2015.

Povprečne temperature za Novo mesto so prikazane na Grafikonu 2. Najvišje postavljena
črta predstavlja povprečno najvišjo dnevno temperaturo, srednje ležeče črta povprečno
4

temperaturo, spodnja pa povprečno najnižjo dnevno temperaturo v danem obdobju.
Povprečna letna temperatura zraka v Novem mestu je 9,4 °C. Najhladnejši mesec je januar
z –1,3 °C, najtoplejši pa julij s povprečno mesečno temperaturo 19,3 °C. Srednja letna
količina padavin v Novem mestu je 1138 mm, z dobro namočenostjo skozi vse leto. V
povprečju je 156 padavinskih dni, pozimi pogosto zapade sneg, ki se v povprečju obdrži 61
dni, medtem večkrat skopni in ponovno zapade. Število dni s snežno odejo je največje v
januarju (Orožen Adamič in Perko, 1998).
Občina spada v območje Raduljskega hribovja in območje novomeške pokrajine, ki jima
določamo zmerno celinsko podnebje. Padavine so približno enakomerno razporejene skozi
leto, zato viški in nižki niso posebej izraziti. Prvi višek padavin je v juniju, drugi v
novembru, prvi nižek pa februarja in drugi oktobra. V povprečju so poletja topla, vendar
redko vroča, zime pa so hladne. Povprečna letna temperatura (Raduljsko hribovje) je 9 °C,
januarska –1°C in julijska 19 °C. Manj kot petdeset je dni, ko temperatura pade pod ničlo.
Vegetacijska doba traja približno od srede marca do konca novembra in je dolga približno
260 dni. Med vetrovi prevladujeta severnik in jugozahodnik, ki v poletnih mesecih precej
oslabita (Orožen Adamič in Perko, 1998).
2.3.1. Amaterska vremenska postaja Družinska vas
Občina ima svojo amatersko vremensko postajo, ki od leta 2003 deluje v Družinski vasi.
Nahaja se na prisojni legi. Doslej najhladnejši mesec je bil marec 2013 (v obdobju 2003–
2013), ko je padlo največ padavin in je bilo tudi največ dni, ko so padavine znašale vsaj 1
mm dežja. Marca 2013 je snežna odeja vztrajala najdlje (Košak, 2013b).
Rekord sušnosti občine je bil zabeležen meseca julija 2013, ko je padlo zgolj 33,1 mm
padavin, povprečna mesečna temperatura pa je znašala 22 °C (tretja najvišja vrednost v
zgodovini merjenja postaje). Najvišja temperatura občine je bila zaznana v sušnem avgustu
2013, natančneje 8. avgusta, ko je bilo na avtomatski postaji prikazano kar 41°C. Isti dan je
meteorološka postaja v Novem mestu zabeležila 39,9 °C (Košak, 2013a).
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3. Družbenogeografske značilnosti
3.1. Prebivalstvo
Gostota poselitve občine Šmarješke Toplice je 95,5 prebivalcev na kvadratni kilometer.
Občina ima 3265 prebivalcev, od tega 1648 žensk in 1617 moških (Šmarješke Toplice. SISTAT, 2015).
Grafikon 3: Starostna piramida v občini
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Vir: Šmarješke Toplice. SI-STAT, 2015.

Grafikon 3 razvrsti prebivalstvo glede na starostne skupine (stanje podatkov 1. julija 2015).
Razvidno je, da prevladuje prebivalstvo poznih srednjih let (49–65), nakazan pa je tudi
trend staranja prebivalstva. Največ žensk je v starostni skupini od 30–34 let, največ moških
pa v starostni skupini od 35–39 let. V najmlajši starostni skupini močno prevladuje delež
moških.
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Grafikon 4: Spreminjanje prebivalstva po starostnih skupinah v obdobju 2002–2015
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Vir: Šmarješke Toplice. SI-STAT, 2015.
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Iz grafa na Grafikonu 4 najbolj izstopa sprememba v zadnji starostni skupini. V obdobju
zadnjih trinajstih let se je izrazito (več kot stoodstotno) povečal delež starega prebivalstva,
nad 75 let, kar dokazuje daljšo življenjsko dobo. Največji delež in porast v obravnavanem
obdobju ima starostna skupina od 45 do 59 let. Razviden je padec rodnosti v letu 2007 in
poznejši porast.
Grafikon 5: Naravno gibanje prebivalstva v obdobju 2007–2014
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Vir: Šmarješke Toplice. SI-STAT, 2015.

7

60

Kot vidimo na Grafikonu 5, se v letih 2011 in 2012 veča število otrok, medtem ko je v
zadnji dveh letih ta delež upadel, četudi je v preteklem letu delež malo višji.
Grafikon 6: Skupen razvoj prebivalstva v občini (1961–2011)
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Vir: Popisi prebivalstva 1948–2002. Statistični urad Republike Slovenije, 2015.

Skupen razvoj prebivalstva je bil do leta 1981 dokaj konstanten, sledil je rahel padec v
letih do osamosvojitve (kar sovpada s splošnih zmanjšanjem rodnosti v danem obdobju) in
nato rahel vzpon do leta 2002, zadnja leta pa je vidno opazno povečanje števila prebivalcev
(Grafikon 6).
Grafikon 7: Razvoj prebivalstva po naseljih (1961–2011)
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Vir: Popisi prebivalstva 1948–2002. Statistični urad Republike Slovenije, 2015.

Pregled razvoja prebivalstva po naseljih v obdobju 1961–2011 (Grafikon 7) kaže upadanje
števila prebivalstva v krajih, ki ležijo daleč od prometne glavnice, in povečanje
prebivalstva v krajih, ki so bližje glavni prometni povezavi v občini. Priseljevanje v
zadnjih letih poteka predvsem na račun migracij iz večjih urbanih središč, predvsem iz
bližnjega Novega mesta v želji odmika iz mesta na podeželje. Grafikon ne vsebuje ločenih
podatkov za naselje Koglo do leta 2002, saj je do tedaj naselje bilo šteto k naselju Sela pri
Zburah, kar je razvidno tudi iz nenadnega padca števila prebivalcev v tem naselju leta
2002.
Slika 1: Karta gibanja prebivalstva po naseljih 1961–2011

Avtorica: Anja Golob, 2015.
Vir: Popisi prebivalstva 1948–2002. Statistični urad Republike Slovenije, 2015.

Na Sliki 1 je prikazano razmerje med številom prebivalcev leta 1961 in številom
prebivalcev 2011. Šmarješke Toplice in Šmarjeta sta naselji, kjer je prebivalstvo v obdobju
zadnjih petdeset let skokovito naraslo. Največje depopulacije prebivalstva v tem obdobju
pa so zabeležene v naseljih Mala Strmica, Dol pri Šmarjeti in Draga.
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Grafikon 8: Izobrazbena struktura po spolu (moški)
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Vir: Šmarješke Toplice. SI-STAT, 2015.
Grafikon 9: Izobrazbena struktura po spolu (ženske)
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Vir: Šmarješke Toplice. SI-STAT, 2015.

Izobrazbena struktura (Grafikon 8 in Grafikon 9) se med spoloma precej razlikuje. Pri
moških prevladujeta nižja in srednja poklicna izobrazba ter srednja strokovna in srednja
splošna izobrazba. Precej nižji je delež visokošolske stopnje izobrazbe. Pri ženskah
prevladuje srednja strokovna in srednja splošna izobrazba, delež visokošolske stopnje
izobrazbe (prve, druge in tretje stopnje) pa je bistveno višji kot pri moških. Moški imajo
malenkost višji delež nepopolne osnovnošolske izobrazbe oziroma so brez izobrazbe,
ženske pa imajo tudi precej večji delež končane osnovnošolske izobrazbe.
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Grafikon 10: Status aktivnosti prebivalstva v občini
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Vir: Šmarješke Toplice. SI-STAT, 2015.

Status aktivnosti prebivalstva prikazuje, da je polovica prebivalcev zaposlenih, malo manj
kot tretjina pa je upokojencev (Grafikon 10).
Grafikon 11: Zaposlitvena struktura po dejavnostih v občini
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Vir: Šmarješke Toplice. Popis 2002, 2002.

Kot vidimo iz prikaza zaposlitvene strukture (Grafikon 11), je večina aktivnih zaposlenih
dejavnih v nekmetijskih dejavnostih, pri čemer je zanimiv podatek, da je tu moških dvakrat
več kot žensk. V storitvenih dejavnostih (kot npr. trgovina, turizem, promet) je zaposlenih
malo manj prebivalcev, tokrat je več žensk, za približno 30 % več. S kmetijstvom se
ukvarja zgolj peščica.
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3.2. Gospodarstvo
V občini je 1465 prebivalcev, ki so delovno aktivni. Od tega jih je 98 registriranih kot
brezposelnih, kar predstavlja 6,3-odstotno registrirano stopnjo brezposelnosti, kar je precej
nižje od registrirane stopnje brezposelnosti v Sloveniji, ki je v mesecu juniju znašala 12,0
%. Večina delovnega prebivalstva je zaposlena v sekundarnih, terciarnih in kvartarnih
dejavnostih domače občine, predvsem pa sosednje Mestne občine Novo mesto. V občini je
zaposlenih 293 delovno aktivnih, največ je dnevnih migracij na delo v Novo mesto (741)
in Ljubljano (136), sledijo Šentjernej (39), Škocjan (20), Krško (16) in Trebnje (18). V
občini je 184 podjetij, ki zaposlujejo 519 oseb (Šmarješke Toplice. SI-STAT, 2015).
Grafikon 12: Zaposlitveni status prebivalstva v občini
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Vir: Šmarješke Toplice. Popis 2002, 2002.

Samozaposleni samostojni podjetniki oziroma osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost,
tvorijo le majhen delež zaposlenega prebivalstva, isto velja za ljudi, ki se preživljajo s
kmetovanjem. Največji delež še vedno predstavljajo zaposleni v različnih dejavnostih
(Grafikon 12).
Obrtne dejavnosti v občini (Gospodarstvo. Občina Šmarješke Toplice, 2015):
 avtoprevozništvo in avtoličarstvo,
 električarstvo in druge inštalacije,
 frizerstvo,
 gradbeništvo in gradbena mehanizacija,
 mizarstvo,
 orodjarstvo,
 slikopleskarstvo,
 šiviljstvo in popravila oblek,
 vulkanizerstvo,
 zidarstvo, fasaderstvo, pečarstvo, keramičarstvo.
Storitvene dejavnosti v občini (Gospodarstvo. Občina Šmarješke Toplice, 2015):
 avtošola in taksi,
 dom starejših občanov,
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fizioterapija,
grafično oblikovanje, tisk in izdelovanje spletnih strani,
posredništvo in prodaja vozil,
posredništvo in poslovno svetovanje,
poučevanje, prevajanje, tolmačenje,
varnostno izobraževanje,
prodaja in servis gospodinjskih aparatov,
računalniško svetovanje, oblikovanje,
zdravstvene storitve.
Grafikon 13: Pravna oblika podjetij v občini
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Pravnoorganizacijski okvirji opravljanja podjetniške dejavnosti v občini (Grafikon 13) so
dokaj raznovrstni. Prevladuje oblika samostojnega podjetnika, ki predstavlja več kot
polovico vseh registriranih enot, sledi pa ji tip družbe z omejeno odgovornostjo oz.
neprofitna društva. Nekaj je tudi nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Preostanek
tvorijo zdravstveni delavci, sobodajalci, športniki ...
Pet pravnih subjektov zaposluje več kot deset oseb (Šmarješke Toplice. AJPES, 2015):
 Plastoform Šmarjeta, proizvodnja plastičnih elementov, d. o. o.; 136 zaposlenih,
 Avtoprevozništvo Franc Lušina, s. p.; 27 zaposlenih,
 Vinogradništvo Marko Cvelbar s. p.; 16 zaposlenih,
 Penzion Sreča varovanje starejših oseb, d. o. o.; 12 zaposlenih,
 Jordan prodaja in servis vodomerov, d. o. o.; 10 zaposlenih.
Podjetje Plastoform je s 136 zaposlenimi največje proizvodno podjetje v občini. Podjetje
izdeluje plastične obloge počitniških prikolic in avtodomov, izdelke za avtomobilsko
industrijo, izdelke industrijskih strojev, opreme, tehnike, igralništva, transporta in medicine
(Plastoform Šmarjeta. Podjetja, 2015).
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V občini je osnovna šola, ki jo obiskuje 268 učencev, in vrtec, ki ga obiskuje 171
predšolskih otrok (Šola danes. Šola, 2015).

3.3. Naselja
Naselja spadajo med podeželska naselja oziroma urbanizirana podeželska naselja, katerih
obstoj je odvisen od kmetijske dejavnosti. V občini najdemo tudi mešana naselja, ki so
nekakšen prehodni tip med kmečkimi naselji in mestom. Izrazite značilnosti mešanega
naselja ima naselje Šmarješke Toplice. Obstoj takšnih naselij ni vezan na kmetijsko
zemljišče, naselja so bistveno manjša od mest in nimajo vseh mestnih funkcij. V občini
prevladujejo razložena in gručasta naselja. Za razložena naselja je značilna razpršenost hiš,
med njimi pa so obdelovalne površine, kot so njive, travniki in trajni nasadi. Glavni razlog
za takšen tip naselij so omejitvene reliefne in hidrološke značilnosti območij. Med
razložena naselja prištevamo naselja, kot so Gorenja vas pri Šmarjeti, Grič pri Klevevžu,
Čelevec, Družinska vas, Koglo, Vinji Vrh in Mala Strmica. Gručasta naselja imajo
značilno strnjeno gradnjo stanovanjskih in gospodarskih objektov. Med takšna spadajo
Strelac, Šmarjeta, Vinica pri Šmarjeti, Dol pri Šmarjeti in Bela Cerkev (Odlok o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice, 2012).
Občinski prostorski načrt sledi sledečim smernicam (Odlok o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Šmarješke Toplice, 2012):
 naselja se razvijajo v skladu s svojo vlogo in pomenom, bistveno je upoštevati
morfološko zgradbo naselja, reliefne in druge omejitve v samem prostoru;
 v lokalnih središčih oziroma na pripadajočih lokacijah v njihovi bližini se
zagotavljajo možnosti za stanovanjsko gradnjo;
 naselja se praviloma razvijajo navznoter, s pozidavo površin, ki so opuščene in
kmetijsko neprimerne in nimajo pomembnejših infrastrukturnih ali okoljskih
omejitev;
 prenavljajo se naselbinska jedra naselij, poudarek je na jedrih Šmarjete in Bele
Cerkve;
 v bližini naselij se izkorišča rekreacijski potencial gozdov, kmetijskih površin in
obvodnih prostorov;
 zagotavlja se uravnoteženo razmerje med gradnjami in zelenimi površinami,
upošteva se tudi primerna gostota pozidave;
 primarno se v jedra naselij umešča javne dejavnosti (oskrbne, družbene, storitvene),
stanovanja ter zelene in druge odprte javne površine;
 spodbuja se prenova in sprememba namembnosti objektov, ki so opuščeni ali
neustrezno izkoriščeni.
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Grafikon 14: Prebivalstvo po naseljih
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Vir: Šmarješke Toplice. SI-STAT, 2015.

Kot je razvidno iz Grafikona 14, je v občini 24 naselij z razmeroma razpršeno poselitvijo,
polovica od teh ima manj kot sto prebivalcev. Večja naselja so Šmarjeta, Družinska vas in
Šmarješke Toplice, ta imajo več kot tristo prebivalcev. Če so bila ta naselja v preteklosti
tipična podeželska naselja, jih danes lažje umestimo med mešana naselja, kar je predvsem
posledica turizma. Velik vpliv ima tudi suburbanizacija in posledična selitev iz Mestne
občine Novo mesto na obrobje, v bolj naravno okolje, primarna funkcija teh naselij je
bivanje, večina vaščanov je zaposlena v mestu.
3.3.1. Šmarjeta
Šmarjeta je oskrbno naselje občine in njeno geografsko središče. Gre za gručasto naselje, s
starim vaškim jedrom, kjer stoji župnišče s cerkvijo. V preteklosti je bila v samem jedru
tudi osnovna šola, pošta in največja gostinska ponudba. Danes je jedro naselja v tem smislu
izpraznjeno, glavna cesta je bila z obvoznico premaknjena izven jedra, funkcije oskrbnega
središča pa so se preselile iz jedra naselja na njegovo obrobje. V Šmarjeti je sedež občine z
občinsko stavbo, osnovna šola, gasilski dom in največje podjetje Plastoform. Danes se
Šmarjeta razvija kot pomembnejše občinsko središče. Prostorski razvoj je usmerjen v
razvoj gostinskih, izobraževalnih, storitvenih, trgovskih, upravnih in zdravstvenih
dejavnosti (Šmarjeta. Naselja v občini, 2015).
Na zahodu Šmarjete so alternativne razvojne površine za izobraževalne, športne in
rekreativne dejavnosti ter stanovanja, medtem ko je na vzhodnem delu omejena z
vodotokom, ob katerem so kakovostne kmetijske površine. V prihodnosti namerava
občina, za namene turizma in ohranitve kulturne dediščine, prenoviti staro jedro (Odlok o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice, 2012).
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Slika 2: Ortofoto posnetek naselja Šmarjeta

Vir: Ortofoto. Geopedia, 2015.

Slika 2 prikazuje naselje Šmarjeta, ki ima značilno obliko gručastega naselja. Objekti so
razporejeni v nepravilnih, vendar med seboj povezanih skupinah, s pretežno koncentrirano
gradnjo.
3.3.2. Večja naselja
Bela Cerkev
Gručasto in središčno naselje krajevne skupnosti Bela Cerkev. Stanovanjske hiše so brez
pravilne zasnove, postavljene ob glavnih poteh. Leži nad dolino reke Krke, v bližini
priključka avtoceste in ima s tem pomembno strateško lego. V starem jedru je bila v
preteklosti šola, danes pa se to jedro ohranja in obnavlja v storitvene namene. Zaradi
ugodne lege se naselje prostorsko širi z novimi stanovanjskimi objekti (Odlok o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice, 2012).
Šmarješke Toplice
Največje in najgosteje poseljeno naselje v občini. Je razloženo naselje, ki ga tvori več
gručastih zaselkov, Gornje in Dolnje Toplice, Gomila in Radež (Šmarješke Toplice.
Naselja v občini, 2015).
S hotelsko ponudbo Term Šmarješke Toplice in manjšimi družinskimi apartmaji spadajo
med sodobna turistična naselja, ki imajo hkrati tudi vedno večjo funkcijo občasnih naselij.
Gozdovi, odprte zelene površine, parki, športna in otroška igrišča, rekreacijske površine ter
gostinska ponudba v centru naselja so značilnosti Šmarjeških Toplic. Zaradi bližine
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avtocestne povezave in Novega mesta so Šmarješke Toplice v zadnjem času priljubljena
destinacija ljudem, ki si želijo umika iz mesta. Tako Šmarješke Toplice rastejo v
turističnem smislu, pa tudi gostota stanovanjskih objektov se je v zadnjih letih močno
povečala (Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice, 2012).
Slika 3: Ortofoto posnetek naselja Šmarješke Toplice

Vir: Ortofoto. Geopedia, 2015.

Razložena naselja, kamor spadajo tudi Šmarješke Toplice (Slika 3), imajo razpršeno
gradnjo stanovanjskih objektov in kmetijskih poslopij. Glavni vpliv za takšno gradnjo je
tukaj razgiban relief, neposeljena poplavna ravnica potoka Prinovec, pa tudi kakovostna
nezazidljiva kmetijska zemljišča.
Zbure
Razpotegnjeno obcestno naselje, ki ima več značilnosti tipične obcestne vasi. Stanovanjski
objekti so razporejeni na obeh straneh glavne ceste Mokronog-Škocjan, v neposredni
bližini pa so tudi gospodarska poslopja, kmetijska zemljišča, travniki, prevladuje pa
živinoreja (Zbure. Naselja v občini, 2015).
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Slika 4: Ortofoto posnetek naselja Zbure

Vir: Ortofoto. Geopedia, 2015.

Naselje, porazdelitev stavb in raba tal so prikazani na ortofoto posnetku (Slika 4).
3.3.3. Naselja z razpršeno poselitvijo
Zaradi reliefnih in hidroloških značilnosti je za skoraj polovico naselij značilna tipična
razpršena poselitev z razloženimi naselji z manj kot sto prebivalci, kjer so hiše med seboj
oddaljene okoli 100 m. Na gričevnatih območjih z višjo nadmorsko višino so zaselki.
Naselje Sela pri Zburah leži na nadmorski višini 343 m, na slemenu nad sotesko potoka
Radulje. Zaradi višje nadmorske višine in razgibanega reliefa je tipično razloženo naselje.
Z 28 prebivalci je eno najmanjših naselij v občini, prebivalci pa se večinoma ukvarjajo z
živinorejo (Sela pri Zburah. Naselja v občini, 2015).
Koglo je naselje na istoimenskem vinorodnem griču, z nadmorsko višino 440 m. Gre za
razloženo naselje, kjer se posamezne stanovanjske hiše prepletajo med vinogradi in
sadovnjaki. Tu prevladujejo zidanice in manjše počitniške hiše (Koglo. Naselja v občini,
2015).
Razpršena poselitev kot avtohtoni poselitveni vzorec teži k omejevanju pregoste pozidave,
komunalnem opremljanju ter k nadgrajevanju naselij. Vinogradniška območja so območja
razpršene poselitve v občini, kjer prevladujejo zidanice, vinske kleti in gospodarski objekti,
namenjeni obdelavi vinogradov in sadovnjakov (Odlok o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Šmarješke Toplice, 2012).
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4. Kmetijstvo
Gospodarska dejavnost, ki se ukvarja s poljedelstvom, sadjarstvom in živinorejo ter
načrtnim gojenjem živine in pridelkov za človekove potrebe, je močno razvita in ima velik
vpliv tudi v občini Šmarješke Toplice. Kmetijska proizvodnja se prilagaja reliefnim
značilnostim, kot so razgiban relief, ki ponekod zmanjšuje možnosti strojne obdelave,
prisojne in osojne lege, erozija na strminah ter sama tekstura prsti. Območje občine obsega
3.420 ha, od tega je 1.264 ha kmetijskih površin, pri čemer je razmerje med travniki in
njivami skorajda enako. Delež kmetijskih zemljišč v uporabi glede na celotno površino
občine je v letu 2010 znašal 37,3 %. Travnikov je približno 65 ha več, toda k trajnemu
travinju lahko tudi prištevamo 14 ha ekstenzivnih travniških nasadov. Delež njiv znaša
43,3 %, kar je nad slovenskim povprečjem (33,3 %) in pod povprečjem Evropske unije,
kjer njive predstavljajo kar 52,6 % kmetijskih površin. V občini je 32,72 ha intenzivnih
sadovnjakov. Večjih kmetij, tistih, ki obdelujejo nad 10 ha kmetijskih površin, je zgolj 18,
kar pomeni dobrih 12 %. Večina kmetij se ukvarja z mešano rastlinsko pridelavo in
živinorejo (Strategija razvoja kmetijstva in podeželja v občini Šmarješke Toplice za
obdobje 2010–2015, 2011).
Grafikon 15: Delež površine glede na kmetijsko zemljišče v uporabi (v odstotkih)
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Vir: Šmarješke Toplice. SI-STAT, 2015.

Kot je razvidno iz Grafikona 15, ki prikazuje rabo kmetijskih zemljišč, prevladujejo
površine trajnih travnikov in pašnikov, sledijo površine njiv, medtem ko je delež površine
trajnih nasadov bistveno nižji.

4.1. Struktura kmetijske pridelave
Na 446,3 ha oziroma 87,4 % njivskih površinah, za katere so bile dane subvencijske vloge,
pridelujejo kmetje krmo za živali. Pri poljščinah se izrazito povečuje delež stročnic kot
posledica ukrepa kolobarjenja. Industrijske rastline se pridelujejo le občasno, na manjših
površinah. Vrtnine se na območju občine uporabljajo v samooskrbne namene, intenzivna
pridelava vrtnin pa se izvaja na skupni površini 0,70 ha, od tega v zavarovanih rastlinjakih
le 19 arov. Med sadnimi vrstami prevladuje pridelava jabolk, obsega namreč dobrih 33 ha,
med ostalimi vrstami pa prevladuje oreh na površini 4,8 ha. Vsi tržni pridelovalci sadja
pridelujejo jabolka po standardu integrirane pridelave, pridelava orehov pa se izvaja po
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standardih ekološke pridelave (Strategija razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Šmarješke Toplice za obdobje 2010–2015, 2011).
Največji delež sadovnjakov, okoli 30 ha plantažnega nasada jabolk, v naselju Grič pri
Klevevžu, ima v najemu kmetija Karlovček iz sosednje občine Šentjernej, kjer gojijo
jabolka različnih vrst, ki začnejo zoreti na začetku avgusta. Jabolka pridelujejo po načelih
kontrolirane integrirane pridelave, prodajajo sveže sadje, del pa predelujejo v jabolčni sok,
jabolčni kis in domače žganje (Sadjarstvo. Kmetija Karlovček, 2015).
Vinogradništvo ima z vidika obdelave višje ležečih in strmih površin pomembno vlogo, saj
so ta območja neprimerna za ostalo kmetijsko pridelavo, s to dejavnostjo se torej
preprečuje zaraščanje teh površin. Občina leži znotraj Posavske vinorodne dežele in spada
pod dolenjski vinorodni okoliš. Pedološke in klimatske danosti nudijo trti ugodne pogoje
za rast in doseganje dobre kakovosti vin (Strategija razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Šmarješke Toplice za obdobje 2010–2015, 2011).
Čebelarstvo ima pomembno tradicijo, v občini deluje tudi čebelarsko društvo. Skupaj je na
območju 8 čebelarjev, od tega eden večji, z nad 40 čebeljih panjev (Strategija razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Šmarješke Toplice za obdobje 2010–2015, 2011).
Od leta 2006 v Šmarjeških Toplicah deluje Medeni butik Voglar, kjer ponujajo izdelke iz
medu, med drugim tudi ekološki med, ekološke marmelade z medom, ekološki meden kis
in ekološko medeno vino (O nas. Medeni butik, 2015).
4.1.1. Živinoreja
V strukturi kmetijske pridelave je živinoreja še vedno med pomembnejšimi kmetijskimi
panogami. Domače živali redijo na 137 kmetijah. Rejo krav molznic je le deloma
nadomestila reja krav dojilj, 19 kmetij redi več kot 6 glav mlado pitanega goveda,
specializiranih v pitanje govedi pa je 6 kmetij. Obseg pitanja je v največji meri vezan na
končno pitanje do 600 kg na kmetijah, kjer redijo tudi krave dojilje. Letno se vzredi
približno 540 bikov letno, značilna pa je tudi tradicionalna reja prašičev. Kmetje redijo
manjše število plemenskih živali, del prašičev porabijo za samooskrbo, del za prodajo ali
kot mlade prašiče do 30 kg za nadaljnje pitanje oziroma jih spitajo do končne teže
(Strategija razvoja kmetijstva in podeželja v občini Šmarješke Toplice za obdobje 2010–
2015, 2011).

4.2. Območja s statusom varovanja
V primeru intenzivne kmetijske (konvencionalne) pridelave večina zavarovanih območij za
kmetijstvo pomeni omejitveni faktor. V takšnem primeru je bistveno, da se poišče
alternativne rešitve, predvsem na področju tehnologije kmetovanja, in določila, ki jih
predpostavijo različni tipi varovanj določenega območja. Primarni rešitvi, ki se v zadnjih
letih vse pogosteje uporabljata, sta integrirana pridelava in ekološko kmetijstvo, ki lahko
bistveno vplivata na ohranitev, pa tudi izboljšanje varovanega območja (Integrirana
pridelava. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2015).
Integrirana pridelava kmetijskih rastlin in reja živali je vmesna stopnja med
konvencionalno in ekološko, saj je v njej uporaba sintetičnih pripravkov zelo omejena.
Integrirana pridelava je naravi prijaznejši način pridelave od konvencionalnega, kjer se z
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rednim nadzorom in natančno določenimi pravili kmetuje na način, ki zmanjšuje negativne
vplive kmetovanja na okolje in zdravje ljudi z namenom pridelave kakovostne in zdrave
hrane (Integrirana pridelava. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2015).
Ekološko kmetijstvo poudarja varstvo okolja, blagostanje živali, kakovost hrane, zdravje,
trajnostno rabo naravnih virov in socialno pravičnost. Potrošniki vidijo ekološko pridelano
hrano kot zdravo, varno in visokokakovostno, zato so tudi pripravljeni plačati višjo ceno.
Pri ekološkem kmetijstvu so prisotne omejitve predvsem pri uporabi sredstev, ki so naravi
tuja. Veljajo stroge prepovedi uporabe kemičnosintetičnih sredstev za varstvo rastlin,
lahkotopnih mineralnih gnojil, konvencionalnega razkuženega semena, sintetičnih
dodatkov v krmilih, gensko spremenjenih organizmov, živalim neustrezne in neprilagojene
reje ter preventivnega zdravljenja živali s kemoterapevtiki. Ekološko kmetijstvo v zadnjih
letih predstavlja način kmetovanja, ki pridobiva vse večji pomen v našem kmetijskem
prostoru (Ekološko kmetovanje. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2015).
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države
članice Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje
rodove. Predvsem ohranitev rastlinskih in živalskih vrst ter habitatov, ki so ogroženi ali pa
so redki. Temeljna izhodišča za opredeljevanje območij so trajnostni razvoj, sonaravnost,
biotska pestrost, kakovost bivanja in odgovoren odnos do okolja. Evropska unija je
omrežje Natura 2000 uvedla kot enega od pomembnih delov izvajanja direktive o habitatih
in direktive o pticah. Slovenija je ob pridružitvi Evropski uniji določila seznam naravnih
območij, ki ustrezajo merilom obeh direktiv. Direktivi podpirata trajnostni razvoj, ki lahko
zadovoljuje potrebe sedanjih rodov, hkrati pa ne škoduje potrebam prihodnjih. Na
varstvenih območjih Natura 2000 direktivi ne izključujeta človeške dejavnosti, vendar pa
je predhodno treba zagotoviti, da te dejavnosti ne bodo ogrozile narave (O Naturi 2000.
Biseri slovenske narave, 2015).
Na območju občine je v mrežo območij Nature 2000 vključenih 9,6 km2 površin. Večji del
območij zajema nekmetijske površine, umestitev območij v območja Nature 2000 za
kmetijsko dejavnost pa trenutno ne pomenijo večjega omejevanja. V prihodnosti je
predvideno načrtovanje obdelave kmetijskih površin, ki bodo zagotovile ohranjanje bogate
biodiverzitete. Težavo na območjih Nature 2000 bodo v prihodnosti lahko predstavljala
naravovarstvena soglasja pri infrastrukturnih posegih v prostor. V občini se nahaja skupaj
316,5 ha zemljišč na območjih vodnega varstva od tega 0,23 ha na najožjem varstvenem
območju, 117,4 ha na območju ožjega varstvena pasu in 198,9 ha na območju širšega
varstvenega pasu. V ekološko pomembna območja so zajete naravne vrednote potokov
Radulje in Prinovca ter reke Krke. Omejitev kmetovanja na najožjih varstvenih območjih
določa Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla, ki določa, da je
prepovedan vnos gnojil v tla in preoravanje travnikov v razdalji 100 m od objekta za zajem
pitne vode, ki je vključen v sistem javne oskrbe s pitno vodo, če za območje okoli tega
objekta s posebnimi predpisi ni določen vodovarstveni režim. Glavnina vodovarstvenih
območij v občini leži na gozdnih površinah oziroma na površinah z drugo vrsto rabe,
okvirna kmetijska raba na vodovarstvenih območjih je 34 ha travnikov in 10 ha njiv
(Strategija razvoja kmetijstva in podeželja v občini Šmarješke Toplice za obdobje 2010–
2015, 2011).
Občina ima tudi globinsko zajetje pitne vode v vodnem viru Jezero. Glavni razlog za
njegov nastanek je bilo pomanjkanje vode ob koncu šestdesetih let prejšnjega stoletja, na
račun urbanizacije in industrializacije v Novem mestu. Gre za močan vodni vir, ki je
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zagotovil dolgoročne potrebe po pitni vodi za oskrbo današnjih občin Šmarješke Toplice,
Straža, Mirna Peč in celotnega levega brega reke Krke v Novem mestu. Gradnja je
potekala od začetka leta 1973 do oktobra leta 1975. S to investicijo je Novo mesto
pridobilo 220 litrov vode na sekundo. Leta 1987 so zajeli nove vrtine, ki so jih priključili
vodnemu viru Jezero, ki tudi danes pokriva potrebe po pitni vodi v Novem mestu in širši
okolici (Brate, 2008).

4.3. Strateške usmeritve razvoja kmetijstva in podeželja
Samooskrbno kmetijstvo predstavlja trajnostno obliko kmetovanja. Ob preveliki razširitvi
kmetijskih območij in intenzifikaciji kmetovanja lahko pride do degradacije naravnih
virov. Intenzivno kmetijstvo daje prednost produktivnosti in dobičku hkrati pa povečuje
onesnaževanje okolja, medtem ko tradicionalni kmetijski sistemi dajejo večji pomen
ekološki varnosti. Za majhnega kmeta sta pomembnejša stabilnost donosa in izogibanje
tveganjem kot pa produktivnost in dobiček (Strategija razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Šmarješke Toplice za obdobje 2010–2015, 2011).
Glavna cilja s področja kmetijstva sta ohranitev potenciala za proizvodnjo hrane in
ohranitev podeželskega prostora v sami občini. Perspektiva je v ohranitvi obstoječih
delovnih mestih v kmetijski pridelavi, povečanju števila delovnih mest z razpršitvijo
dejavnosti na podeželju, ki niso nujno kmetijska. Velik potencial je tudi pri pridelavi hrane
višje kakovosti, ki je danes vse bolj prisotna v življenju vsakega posameznika. Ohranjanje
kakovostnih kmetij, naravnega potenciala in tako preprečevanje zaraščanja kmetijskih
površin ter načrtno vključevanje kmetijstva v turistično ponudbo občine je ena glavnih
strateških usmeritev. Osnovno izhodišče pri vključevanju kmetijstva v prostorsko
načrtovanje je ohranjanje kmetijske zemlje za namene pridelave hrane (Strategija razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Šmarješke Toplice za obdobje 2010–2015, 2011).
4.3.1. Sonaravno trajnostno kmetovanje
Za kmetije na območju občine Šmarješke Toplice določila, ki jih postavlja sonaravno
kmetovanje, ne pomenijo pomembnejših sprememb glede načinov in obsega kmetovanja.
Že sedaj so vse površine delovno intenzivne panoge, kot je sadjarstvo, vključene v
integrirano pridelavo. Poleg ohranjanja tradicionalnega videza kulturne pokrajine in
varovanja okolja je pomemben cilj sonaravnega kmetovanja pridelava hrane tako
imenovane višje kakovosti, z integrirano in ekološko pridelavo. Ohranjanje tradicionalnih
oblik kmetovanja in kontroliran način pridelave hrane omogočata povečevanje turistične
ponudbe z raznovrstnostjo prehranskih izdelkov. Pomenita tudi možnost »mehkega
turizma«, povečevanja števila turistov, ki bodo posebej naklonjeni tovrstnemu kmetovanju.
Značilnosti mehkega turizma so skromne turistično nastanitvene zmogljivosti in
rekreacijske dejavnosti. Na takšen način namerava občina povečati tudi neposredno
prodajo izdelkov na kmetijah in pridobivanje dodatnega dohodka na kmetijah skozi
storitvene dejavnosti in turistično ponudbo (Strategija razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Šmarješke Toplice za obdobje 2010–2015, 2011).
V okviru projekta Trajnostni razvoj občine Šmarješke Toplice v parku med hotelskim
kompleksom in objektom Prinovec vsako sobotno dopoldne deluje kmečka tržnica, kjer
kmetje prodajajo domače izdelke in pridelke (Markelj, 2013).
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5. Turizem
Občina ima velike možnosti, da s pravilnim trženjem kulturne in naravne dediščine ter
ohranjanjem le-teh, trajnostnim razvojem v turizmu in vlaganjem v kakovostne proizvode
domačinov postane ena izmed gonilnih sil turizma v statistični regiji jugovzhodna
Slovenija. Glavne prednosti za razvoj turizma so Terme Šmarješke Toplice z dolgoletno
tradicijo na tem območju, neokrnjena narava, pa tudi bližina glavnih prometnih poti
(Strategija razvoja kmetijstva in podeželja v občini Šmarješke Toplice za obdobje 2010–
2015, 2011).
Občina ima ugodno strateško lego, ki turistom omogoča razmeroma hitro dostopnost. S
skrajno južnim robom se občina stika z avtocesto A2, ki mimo Ljubljane povezuje predor
Karavanke z mejnim prehodom Obrežje, na hrvaški meji. Odsek je tudi del evropske ceste
E-70, ki povezuje mejni prehod Fernetiči, na meji z Italijo, preko Ljubljane, do mejnega
prehoda Obrežje s sosednjo Hrvaško. Poleg mednarodnih povezav je pomembno omeniti
tudi regionalni promet med Ljubljano in Novim mestom, torej med osrednjo in
jugovzhodno Slovenijo. Občina je prav tako umeščena med dve pomembni letališči v tem
delu Evrope, Ljubljana in Zagreb, v bližini pa se nahaja tudi vojaško letališče Cerklje ob
Krki (Brate, 2008).

5.1. Nastanitvene zmogljivosti
Občina ima veliko ponudbo nastanitvenih zmogljivosti. V okviru Term Šmarješke Toplice
so na voljo trije hoteli s štirimi zvezdicami, s kapaciteto 218 sob oziroma 380 ležišč. Poleg
tega sta možni dve apartmajski nastanitvi pri zasebnikih s štirimi zvezdicami, več zasebnih
ponudnikov pa nudi tudi nastanitev v sobah z dvema zvezdicama. Dve turistični kmetiji
nudita skupaj 31 ležišč (Namestitev. Občina Šmarješke Toplice, 2015).
Celotna nastanitvena zmogljivost občine je v letu 2013 znašala 245 sob oziroma 449 ležišč,
od tega 442 stalnih in sedem sezonskih (Statistični letopis Republike Slovenije 2013,
2013).

5.2. Analiza turistične ponudbe
Turističen razvoj v občini v prihodnosti temelji na odgovornem trajnostnem razvoju in
globalnih usmeritvah turizma, kjer so temeljni nosilci turistične dejavnosti lokalna
skupnost, turistična podjetja ter domačini (Strategija razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Šmarješke Toplice za obdobje 2010–2015, 2011).
Občina ima priložnost, da z dobro idejo razvoja turizma v sodelovanju s Termami Krka
uporabi in izkoristi obstoječo infrastrukturo in z dolgoletnim delovanjem tudi mednarodno
uveljavljen ugled, ki so si ga prislužili v Termah Šmarješke Toplice. Gostom ponujajo
namestitev, zdravstvene programe, wellness programe, športno rekreacijo in aktivnosti ter
različno domačo kulinariko (Brate, 2008).
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5.2.1. Terme Šmarješke Toplice
Glavna turistična točka občine je hotelski in zdraviliški kompleks Term Šmarješke Toplice
in pripadajoči park. Termalna voda je hipoakratoterma, ima temperaturo 32° C in je
obogatena z ogljikovim dioksidom, kalcijem in magnezijem. Terme so specializirane za
preventivne in rehabilitacijske medicinske programe, rehabilitacije bolezni srca, ožilja in
poškodb gibalnega sistema. V hotelskem parku so poleg notranjih bazenov tudi zunanji
bazeni in medicinski wellness center. V okviru Term deluje športni center s teniškimi
igrišči, košarkaškim in nogometnim igriščem, mini golfom, peščenim igriščem za odbojko,
trim stezo in najemom koles. Okolica ponuja pohodniške in sprehajalne poti kot izhodišče
za obisk številnih turističnih znamenitosti in izletniških krajev. V sklopu Term deluje tudi
Center nordijske hoje Šmarješke Toplice, ki je prvi tovrstni center v Sloveniji. Pripravili so
devet označenih poti, ki vodijo po okolici Šmarjeških Toplic (Šmarješke Toplice. Občina
Šmarješke Toplice, 2015).
Leseni bazen v parku Term leži nad vrelcem termalne vode, ki ima ob izviru 32 °C.
Zgrajen naj bi bil ob koncu osemnajstega stoletja in je najstarejši bazen v sklopu
kopališkega kompleksa. Bazen obnavljajo na približno dvajset let, njegova posebnost pa je
pretočnost vode v njem. Stalen dotok sveže termalne vode omogoča, da se vsa voda v
bazenu v celoti zamenja v nekaj urah. Tako bazen vsak večer spraznijo, do jutra pa se vanj
natoči čista termalna voda. Ogrodje bazena je iz hrastovih plohov, dno pa iz smrekovih
desk. Ni oblečen v keramiko ali pa betoniran, pod lesom, ki ni kemično premazan, je zbita
ilovica, ki drži vodo (Brate, 2008).
5.2.2. Turistične kmetije
V zadnjem času se povečuje povpraševanje po turističnih kmetijah, ki poleg prenočišč
nudijo tudi doma pridelano hrano in pijačo. Zaradi domačnosti in majhnega števila gostov,
ki se jim na turističnih kmetijah lahko posvetijo, postaja takšna vrsta turizma vse bolj
priljubljena. Danes v občini delujeta dve turistični kmetiji.
Turistična kmetija Škrbina je znana po domačem vinu, žganih pijačah, kruhu, pa tudi po
domačih suhomesnatih proizvodih. Nahaja se v vinorodnem okolišu na višji nadmorski
višini z razgledom, od koder je možen pohodniški ali kolesarski ogled bližnje okolice
(Turistična kmetija Škrbina. Turizem v zidanicah, 2015).
Turistična kmetija Domen ponuja prenočišča ob potoku Toplica, med Šmarješkimi
Toplicami in Otočcem. Gostom ponujajo izbrane domače jedi, degustacijo vin in domačih
narezkov. Turistom omogočijo tudi piknik pri zidanici ali v naravi, kolesarjenje, polet z
balonom, gobarjenje, ogled etnoloških in arheoloških značilnosti okolice in možnost
športnih turnirjev (Predstavitev. Domen, 2015).
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5.2.3. Naravne znamenitosti
Celostna pokrajina občine je pestra in polna naravnih danosti, ki so že v preteklosti
vplivale na domače prebivalstvo, v zadnjih letih pa privabljajo vse več obiskovalcev in
turistov. Naravne znamenitosti so eden glavnih dejavnikov, od katerega je odvisen
potencialni turistični razvoj v prihodnosti. Tudi zaradi tega je pomembno ohranjanje
zelenih površin in neokrnjene narave ter pestre biotske raznovrstnosti.
V parku Term Šmarješke Toplice je botanična pot, kjer so zasajene rastlinske in drevesne
vrste iz vsega sveta, ki jim tukajšnje podnebje ustreza v tolikšni meri, da lahko uspevajo. V
parku je tudi manjše jezero, ki ga napaja izvir tople vode. V njem že nekaj let raste indijski
lotos, ki je pri nas redka rastlinska vrsta. V poletnem času je gladina vode prekrita s
povoščenimi listi, nad gladino pa so lotosovi cvetovi, ki se ob sončnem vzhodu dvignejo iz
vode in razprejo cvetne liste, ko sonce zaide, pa se cvet zapre in potopi nazaj v vodo. V
terciarju je rdeči ali indijski lotos rasel po vsem svetu, danes pa so naravna nahajališča tega
rodu samo še v nekaterih predelih Avstralije in Azije. Rdeči lotos daje zavetje številnim
ribam, zelenim žabam, želvam rdečevratkam, belouškam in kobrankam (Indijski lotos.
Občina Šmarješke Toplice, 2015).
Zgornja in Spodnja Klevevška jama sta eni bolj znanih dolenjskih jam. Jamski splet obeh
jam je dolg dobrih 500 m in poleg potekov podzemnih rovov ob prelomni coni v njem
najdemo tudi edini jamski hipotermalni izvir v Sloveniji. Jami sta skupaj s sotesko Radulje
zavarovani kot naravni spomenik, zaradi zatočišč netopirjev in jamskih živali pa sta
opredeljeni tudi kot del omrežja Natura 2000. Zgornja Klevevška jama je danes suha, 209
m dolga, vodoravna jama, z globino 12 m. V vhodnem rovu so izločene največje količine
sige, izstopajo tri večje kapniške tvorbe, med njimi tudi kapniški steber. Ob prelomu, k ga
lahko opazimo v stropnem delu, je jamo oblikoval podzemeljski tok potoka, ki pa se je v
procesu tektonskih premikov ali zakrasevanja preselil v sedanjo Spodnjo Klevevško jamo.
Ta je izvirna jama z aktivnim tokom, odpira pa se približno dva metra nad strugo Radulje,
dolga je 518 m, v globino pa meri 14 m. Vhod v jamo je pod skalno steno, ki pa je zasut s
kamnitim podorom, pod katerim ponika podzemeljski tok, ki priteka iz jame in se nato
izlije v Raduljo (Hudoklin, 2009).
5.2.4. Turistični vlak
Cestni turistični vlak se oglašuje kot znamenitost občine. Gre za zelo dobrodošlo
pridobitev v občini, saj je velik del turistov na zdravljenju v Termah Šmarješke Toplice
prikrajšanih za samostojen ogled znamenitosti občine na daljših razdaljah. Sprejme do
petinštirideset oseb in ima tri vagone, z njim pa si je možno ogledati znamenitosti občine,
saj je na voljo več različnih tematskih poti (Cestni turistični vlak. Regijska mreža
tematskih poti, 2015).
5.2.5. Prireditve in društvena dejavnost
Med glavne kulturne znamenitosti v občini spadajo župnijska cerkev svete Marjete v
Šmarjeti, cerkev Karmelske matere božje v Slapih, cerkev svetega Jožefa na Velikem
Vinjem vrhu, župnijska cerkev svetega Andreja v Beli Cerkvi, ruševine gradu Klevevž in
gradu Štrlek, rojstna hiša Jožeta Karlovška in litoželezni vodnjak v Šmarjeških Toplicah
(Kulturne znamenitosti. Doživite kulturo, 2015).
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V občini deluje in ima sedež več različnih društev, ki pokrivajo skoraj vsa večja naselja
obeh krajevnih skupnostih in privabljajo različne generacije, tako upokojence kot tudi
mladino. Veliko je prostovoljnih gasilnih društev in športnih društev, pa tudi društvo
podeželskih žena, pevsko in kulturno ter umetniško društvo, različna vinogradniška
društva, čebelarsko društvo, turistično in domoznansko društvo ter društvo za duhovni
razvoj in društvo za biodinamično pridelavo. Društva organizirajo prireditve, kot so
cvičkarije in salamijade, eko tržnice, sekanje velikonočnih pirhov, nogometne in
košarkaške turnirje, različne pohode, koncerte, veselice, gledališke predstave in novoletne
sejme (Brate, 2008).
V poletnem času so precej priljubljene in pogoste gasilske veselice, ki jih gasilci skoraj
vsak vikend prirejajo v vseh večjih naseljih v občini. Pogosti so nogometni in košarkaški
turnirji, ki se organizirajo med večjimi naselji, v toplejši polovici leta na zunanjih športnih
površinah, pozimi pa v telovadnici osnovne šole. V zadnjih letih je vse bolj priljubljena
tudi nordijska hoja (Kulturne znamenitosti. Doživite kulturo, 2015).
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6. Zaključek
Občina Šmarješke Toplice je ena izmed manjših občin v Sloveniji, ki se nahaja v statistični
regiji jugovzhodna Slovenija. Večji del občine umeščamo v Raduljsko hribovje, manjši del
pa v Novomeško pokrajino. Pokrajina je reliefno razgibana, geološko pestra in hidrološko
prepletena s številnimi potoki, ki so del povodja največje reke Krke. Po Ogrinovi
klasifikaciji podnebnih tipov ima občina zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije,
povprečne oktobrske temperature so višje od aprilskih, največ padavin pa pade v poletnih
mesecih. Na amaterski vremenski postaji v naselju Družinska vas, v občini Šmarješke
Toplice, od leta 2003 opravljajo meritve. Do sedaj je bil najhladnejši mesec marec leta
2013, rekordna sušnost občine pa je bila izmerjena julija 2013.
Gostota poselitve je 95,5 prebivalcev na kvadratni kilometer, skupaj pa ima občina 3265
prebivalcev. Z izdelavo starostne piramide smo ugotovili, da prevladuje prebivalstvo
poznih srednjih let (49–65), opazi pa se tudi trend staranja prebivalstva. Skupen razvoj
prebivalstva v obdobju 1961–2011 je razmeroma konstanten, nekoliko se delež
prebivalstva povečuje v zadnjih letih. Število prebivalcev upada v naseljih, ki so bolj
odmaknjena od glavne prometne povezave, in narašča v krajih s hitro in lažjo dostopnostjo.
V občini je 1465 delavno aktivnih prebivalcev, od tega jih je 98 registriranih kot
brezposelnih, kar je, izmerjeno v odstotkih, precej nižje od slovenskega povprečja. Večina
delovnega prebivalstva je zaposlena v sekundarnih, terciarnih in kvartarnih dejavnostih
domače, predvsem pa sosednje Mestne občine Novo mesto. Pri opravljanju podjetniških
dejavnosti v občini prevladuje oblika samostojnega podjetnika. Največje podjetje
Plastoform, ki proizvaja plastične elemente, zaposluje 136 oseb. V občini je osnovna šola,
ki jo obiskuje 268 učencev, in vrtec s 171 predšolskimi otroki.
Po analizi na terenu smo ugotovili, da naselja spadajo med mešana naselja, tako imenovani
prehodni tip med kmečkimi naselji in mestom. Gre predvsem za urbanizirana naselja, kjer
ločimo središča in gospodarska naselja. V občini je 24 naselij, ki imajo v večini razpršeno
poselitev. Večja naselja, kot so Šmarjeta, Družinska vas in Šmarješke Toplice, imajo več
kot tristo prebivalcev. Oskrbno in središčno naselje občine je Šmarjeta. Zaradi reliefnih in
hidroloških značilnosti je skoraj polovica naselij razloženih in ima manj kot sto
prebivalcev. Občinski prostorski načrt daje poudarek razvoju naselij, pri čemer je
najpomembnejše upoštevanje reliefnih pogojev, omejitev v prostoru in morfološke zgradbe
naselij.
Kmetijstvo je gospodarska dejavnost, ki je v občini močno razvita in ima velik vpliv.
Kmetijska proizvodnja se prilagaja reliefnim značilnostim, predvsem zaradi uporabe
strojne mehanizacije. Prebivalci se ukvarjajo predvsem s poljedelstvom, živinorejo,
sadjarstvom ter gojenjem živine in pridelkov za človekove potrebe. V strukturi kmetijske
pridelave je tu živinoreja še vedno med pomembnejšimi kmetijskimi panogami. Domače
živali gojijo na 137 kmetijah. Velik omejitveni faktor za kmetijstvo so zavarovana
območja, ki pa jih v občini ni malo. Primarni rešitvi sta integrirana pridelava in ekološko
kmetijstvo, ki vplivata na ohranitev in izboljšanje varovanega območja, in se v zadnjih
letih na teh območjih vse bolj razvijata. Samooskrbno kmetijstvo predstavlja trajnostno
obliko kmetovanja, saj tradicionalni kmetijski sistemi dajejo večji pomen ekološkemu
varovanju okolja. Domačini strmijo k stabilnosti in konstantnosti pridelka, ne pa k
produktivnosti in dobičku, s katerim bi lahko tvegali velike izgube.
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Ugodna strateška lega, ob avtocesti in hkrati v neokrnjeni naravi, ustreza turističnim
obiskovalcem in omogoča občini velik turistični razvoj. V občini je velika ponudba
nastanitvenih zmogljivosti. Poleg Term Šmarješke Toplice ležišča nudijo tudi zasebniki in
turistične kmetije, kar je skupaj 449 ponudb ležišč. Turistični razvoj občine temelji na
trajnostnem razvoju in globalnih usmeritvah turizma. Kot glavna turistična točka je
hotelski in zdraviliški kompleks Term Šmarješke Toplice, ki nudi rehabilitacijo bolnikom
bolezni srca in ožilja, pa tudi rehabilitacijo poškodb gibalnega sistema. V zadnjem času je
vse več turistov, ki pridejo počitnikovat v občino Šmarješke Toplice zaradi neokrnjene
narave, naravnih ter kulturnih znamenitosti in različnih kulturnih in športnih dejavnosti, ki
jih občina nudi turistom. Vse pogostejši je obisk in nastanitev na turističnih kmetijah.
V prihodnosti je za občino najpomembnejša perspektivna usmeritev v kmetijstvo in
turizem. Bistven je poudarek na odgovornem trajnostnem razvoju, ki temelji na
odgovornosti lokalne skupnosti ter domačinov, ki usmerjajo ključne smernice razvoja
lastne občine.
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7. Summary
Municipality Šmarješke Toplice is one of the smaller municipalities in Slovenia, located in
statistical region Southeastern Slovenia. Major part of the municipality is placed within
Dolenje Radulje hribovje and the smaller part in the Novo mesto country. Region is
geologically varied, geologically and hydrological interwoven with numerous streams that
are part of the river basin of the largest river Krka. By Ogrin's classification of climatic
types municipality has a moderately continental climate of central Slovenia, where average
October temperatures are higher than those in April, with most precipitations happening in
summer months. The coldest month so far was March in 2013 and the record aridity was
measured in July 2013.
Density of the settlement is 95.5 inhabitants per square kilometer, municipality has 3265
inhabitants all together. The population of middle-aged (49–65) inhabits is most prevalent
and a trend of ageing population is noticed. Number of inhabitants is decreasing in
settlements that are located away from the main traffic connections, and increasing within
areas with quick and easy access to the main traffic network. There are 1465 work-active
inhabitants in the municipality, 98 registered as unemployed which is lower than the
Slovene average. The majority of the working population is employed within secondary,
tertiary and quaternary activities in domestic and Novo mesto municipalities. The largest
company Plastoform, producing plastic elements, is employing 136 people.
The settlements belong to the mixed type settlements, the so-called transitional type
between the rural and city settlement. Those are urbanized settlements that have separate
main centers and economic areas. Municipality has 24 settlements, with larger settlements,
like Šmarjeta (central settlement of municipality), Družinska vas and Šmarješke Toplice,
having more than 300 inhabitants. Due to relief and hydrological features most settlements
have less than 100 inhabitants. Municipal spatial plan is giving a preference to the
development of settlements, with the the most important considerations being relief
conditions, area limitations and morphological structure of future settlements.
Agriculture is a highly developed economic activity within the municipality and carries a
profound influence. Agricultural production is adapting to relief features mostly due to use
of machine mechanization. Inhabitants engage in agriculture, stockbreeding, fruit growing
and cultivation of cattle and crops. They breed domestic animals on 137 farms. Locals tend
to focus on stability and uniformity of crops, and not on quantity and profit, which carries a
risk of great loss.
Favourable strategic position, near a motorway and at the same time within intact nature,
suits tourist visitors, and it's enabling a large tourist development for the municipality.
There are a lot of housing capacities in a municipality. Aside from spa Šmarješke Toplice,
beds are available through private residential accommodation and tourist farms, 449 beds
all together. Tourist development of municipality is based on sustainable development and
global orientations of tourism. The main tourist point is spa Šmarješke Toplice, that offers
rehabilitation for patients with a heart condition and also rehabilitation of injuries of
locomotor system.
The most important future orientation for municipality is within agriculture and tourism,
with emphasis being on responsible sustainable development that is based on local
community guiding the development of their own municipality.
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