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UČINKI KOPALIŠKEGA TURIZMA NA KAKOVOST KOLPE V BELI KRAJINI
Izvleček:

Namen diplomskega dela je predstaviti kopališki turizem, kot vodilnega na Kolpi v Beli krajini.
Na podlagi naravnogeografskih značilnostih Kolpe ter družbenogeografskih dejavnikov, ki
vplivajo nanjo, je potrebno določiti primernost kopalnih območij ob reki Kolpi v Beli krajini.
Pomembno je namreč opozoriti na nadaljnji trajnostni razvoj turizma ob Kolpi, kateri naj bi
temeljil tudi na drugih obkolpskih dejavnostih. Okoljsko tveganje predstavlja kombinacija
najvišjih temperatur vode in zraka, najnižjih pretokov Kolpe, ter obenem vrhunec kopalne
sezone poleti. Ta tveganja predstavljajo pomembno opozorilno noto, da je na podlagi ocen na
določenih območjih nujna potreba po omejitvah pritiskov na okolje.
Podrobna preučitev kopalnih območij in šotorišč ter kampov na nekaterih izmed njih prikaže
splošno, vendar jasno in pomembno sliko dejanskega stanja na našem najdaljšem kopalnem
območju poleti. Pojavi se velik problem neenakomerne razporejenosti kopalcev ter negativni
vplivi množičnega kopališkega turizma, ki se lahko ob nekaterih spremembah razvije v
kakovosten in trajnosten način turistične rabe belokranjske Kolpe.
KLJUČNE BESEDE: kopališki turizem, Kolpa, varstvo okolja, kopalna območja, Bela krajina;
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THE EFFECTS OF TOURISM ON THE QUALITY OF THE RIVER KOLPA IN BELA
KRAJINA
Abstract:
The purpose of the diploma thesis is the presentation of the tourism connected to the river
bathing, which is the main type of tourism in Bela krajina.
On the basis of the river's natural-geographical characteristics and socio-geographic factors
affecting the river, the suitability of bathing areas has to be determined. It is important to draw
people's attention to the further and sustainable development of Kolpa tourism, which should
offer activities other than bathing. The characteristic of this area is the dangerous combination
of the highest water and air tempeteratures of the lowest lying Kolpa water level and the height
of the bathing season in the summer. On the basis of estimations, there is an urgent need for
restrictions in certain areas.
The detailed research of the bathing areas and camping sites located on these areas shows a
general but also clear and important picture of the actual state on the longest bathing river in
Slovenia during the summer. Bathers are unevenly distributed and there are negative impacts
of a mass tourism connected with bathing areas. However, with some changes and
improvements, the qualitative and constant utilization of Bela krajina beauty can begin.
KEY WORDS: river bathing tourism, the River Kolpa, the protection of environment, bathing
areas, Bela krajina;
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1. UVOD
Kolpa je naša mejna reka s Hrvaško, skupno dolga 292 km, od tega kar 70 km Kolpe teče po
belokranjskem površju, kjer je njena temperatura poleti najprimernejša za kopanje. Najdaljše
slovensko kopalno območje vsako leto na svoje bregove privablja čedalje več turistov in
kopalcev. Prav njene naravnogeografske in hidrološke značilnosti ter lepota reke, njenih bregov
in okolice, sta med najpomembnejšimi privlačnimi dejavniki za obisk kopališč, šotorišč in
kampov ob njej. Prav to, kar spodbuja kopalce za prihod ob Kolpo, pa lahko po sklenjenem
krogu s posrednimi in neposrednimi učinki uniči privlačnost Kolpe in izgubo turizma ob njej.
Zato je pomembno preučiti v kolikšni meri ti učinki vplivajo na kakovost Kolpe na območju
Bele krajine ter kakšni okoljski pritiski se vršijo na njenih bregovih ob upoštevanju
naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti. Pomembno je najti ravnotežje med
številom in razporeditvijo kopalcev v mesecih poletne sezone, ko se samočistilne sposobnosti
zaradi najvišjih temperatur vode in zraka ter najnižjih pretokov, močno zmanjšajo.
Za oceno vpliva kopališkega turizma na kakovost Kolpe sem najprej na podlagi obstoječe
literature preučila splošne hidrografske značilnosti Kolpe. Ocenila sem njene samočistilne
sposobnosti na podlagi temperature in pretokov po posameznih obdobjih in mesecih, določila
njeno splošno kakovost, ter kakovost Kolpe kot kopalne vode.
S pomočjo terena in literature sem ocenila vseh deset kopalnih območjih ob Kolpi v Beli krajini
ter posamezna šotorišča in kampe na bregovih. Eden izmed ciljev je bil namreč izdelati prikaz
urejenosti in zmogljivosti posameznih kopalnih območij, priporočiti razporeditev in omejitev
števila kopalcev ter podati predloge za sonaravni razvoj kopališkega turizma.
S podatki črnomaljske občine in upraviteljev kampov v metliški občini glede števila nočitev v
zadnjih desetih letih po posameznih območjih, sem ugotovila trend naraščanja turistov,
povečini kopalcev, ki se poleti zadržujejo ob Kolpi.
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Namen in cilji
Namen diplomske naloge je preučiti posredne in neposredne vplive kopališkega turizma na
kakovost reke Kolpe na območju Bele krajine. Ugotoviti v kakšnem obsegu predstavlja ta vrsta
pritiska obremenjenost za reko, njene samočistilne sposobnosti ter ugotoviti najboljše predloge
za sonaravno uporabo kopališkega turizma.
Cilji:
· Preučiti splošno stanje Kolpe, njene pretočne vrednosti, samočistilne sposobnosti,
oceniti splošno kakovost glede na ostale slovenske reke ter ugotoviti zakaj sama reka
predstavlja potencial za kopališki turizem;
· Tabelni prikaz urejenosti kampov in kopališč ob reki Kolpi na belokranjskem območju,
njihov opis ter predlogi posameznim območjem;
· Na podlagi preučevanih kopalnih območij ugotoviti posredne in neposredne učinke
kopalcev in ostalih turistov, ugotoviti trend turistov ob Kolpi (upad, naraščanje);
· Ugotoviti in predlagati načine za smotrno in trajnostno izkoriščanje reke Kolpe;

Hipotezi:
· Predpostavljam, da se kvaliteta Kolpe kot kopalne vode zaradi povečevanja kopališkega
turizma v zadnjih letih znižuje
· Posredni učinki kopalcev imajo veliko večje učinke kot neposredni. Kopališča in kampi
lahko z ustrezno ureditvijo v največji meri prispevajo k trajnostnem razvoju kopališkega
turizma na Kolpi.
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2. METODOLOGIJA IN METODE DELA

Slika 1: Modelni pristop

KOLPA

PRETOK

SAMOČISTILNE
SPOSOBNOSTI

SPLOŠNE
OBREMENITVE
OKOLJA

KOPALIŠKI TURIZEM

KAKOVOST
UREJENOST KOPALNIH OBMOČIJ

TREND ŠTEVILA KOPALCEV

OKOLJSKI VPLIVI TURISTOV

PREDLOGI ZA SONARAVNI
RAZVOJ KOPALIŠKEGA
TURIZMA

POSREDNI

NEPOSREDNI

Vir: Mateja Pestotnik, 2012

Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila naslednji modelni pristop (Slika 1). Model ima
tako fizičnogeografske kot družbenogeografske sestavine. Prvi se kažejo predvsem pri analizi
fizičnih oz hidrografskih značilnostih Kolpe. Poznavanje njenih pretokov, samočistilnih
sposobnosti in splošnih obremenitev nam poda sliko o splošni kakovosti Kolpe ter njenih
nadaljnjih kriterijih za določanje primernosti kopališkega turizma.
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Družbenogeografski pristop se kaže s preučitvijo kopališkega turizma na Kolpi. Podrobnejša
preučitev temelji na pregledu vseh posameznih kopalnih območjih, ki se nahajajo na
belokranjskem obkolpskem območju. Preverila sem zmogljivost ter primernost kopalnih
območij ter naraščujoči trend števila kopalcev, ki s svojimi posrednimi in neposrednimi učinki
najbolj očitno kažejo težo in pritisk na kakovost Kolpe v Beli krajini. Pri kakovosti se oba
pristopa združita v predloge za čimbolj trajnostni sonaravni razvoj kopališkega turizma, saj bi
se v nasprotnem primeru izgubila začetna kakovost, ki privablja kopališki turizem.
Metode dela
Moja prva delovna faza je temeljila na pregledu literature. Ta je obsegala preučitev splošne
kakovosti Kolpe v Beli krajini ter njenih samočistilnih sposobnosti, na podlagi temperatur in
pretočnih vrednosti zadnjih let. Prav tako sem s pomočjo literature preučila splošne pogoje za
razvoj kopališkega turizma in pogoje za kakovost Kolpe kot kopalne vode v Beli krajini.
Druga delovna faza je obsegala terensko delo, kjer sem z obiskom vseh desetih kopalnih
območij preučila dejansko stanje le-teh. Na teren sem se odpravila v visoki sezoni med
vikendom v sredini avgusta 2011, ko je ocenjeno število kopalcev najvišje. Na podlagi
izdelanih profilov kopalnih območij Agencije RS za okolje in prostor sem pregledala
relevantnost popisanih podatkov, bodisi števila sanitarij, košev, urejenosti dostopov do vode,
itd. Poleg tega sem na vsakem območju preverila dejansko število kopalcev na bregovih Kolpe,
in sicer med vikendom v visoki turistični sezoni, ko se pričakuje največji obisk. Vsa območja in
kopalce sem zabeležila tako pisno kot slikovno.
V naslednji fazi sem pridobila natančne podatke o številu nočitev iz črnomaljske občine, za
njihove kampe in šotorišča, in sicer za obdobje zadnjih desetih let. Na podlagi pridobljenih
podatkov sem se lotila izdelave grafov, ki so točno prikazali trend naraščanja kopalcev na vseh
kopalnih območjih (stran 26). Prav tako sem za metliška kampa Podzemelj in Primostek
pridobila podatek o nočitvah, in sicer sta mi ga posredovali lastnici oz najemnici kampa. Žal
sem za kamp Primostek pridobila število nočitev le za dve leti, toda vseeno sem pridobila jasno
in splošno sliko.
Sledil je najpomembnejši del, in sicer analiza in sinteza vseh pridobljenih in znanih podatkov.
Ti dve fazi sta zelo povezani med seboj, saj sem z njima prišla do lastnih ocen in ugotovitev za
vsako posamezno kopalno območje. Podala sem predloge in mnenja, ter celotno in splošno
sliko pomena, učinka in pritiska kopališkega turizma na Kolpo v Beli krajini.
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3. GEOGRAFSKA OPREDELITEV PREUČEVANEGA
OBMOČJA
Skupna dolžina Kolpe v Beli krajini znaša približno 70,6 km. Belokranjski tok Kolpe se prične
na stiku občin Kočevje in Črnomelj ter teče vse do prečkanja Kolpe na hrvaško stran pri
Metliki. Na tem območju je bila moja naloga ogled, preučitev in analiza kopališč. Skupno je
na belokranjskem odseku 10 kopališč in sicer 8 v občini Črnomelj in 2 v občini Metlika. Kar 7
kopališč iz črnomaljske občine se nahaja na območju krajinskega parka Kolpa.
Za omenjeno območje sem se odločila, saj je na tem območju povečan kopališki turizem. V
zgornjem toku je namreč temperatura vode nižja in posledično manj primerna ter privlačna za
kopanje, zato se prve, večje skupine kopalcev začno pojavljati od vasi Prelesje in Kot po toku
navzdol. Območje sem zaključila v Metliki, kjer Kolpa prečka mejo na sosednjo Hrvaško stran.
Slika 2: Prikaz preučevanega območja

Vir: Atlas okolja ARSO, 2012

Preučevano območje- belokranjski tok Kolpe
Območje krajinskega parka Kolpa
Kopalna območja
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4. OSNOVNE HIDROGRAFSKE ZNAČILNOSTI KOLPE V
BELI KRAJINI
Pot reke Kolpe se začne z globokim kraškim izvirom v nacionalnem parku Risnjak na hrvaški
strani. Skupna dolžina Kolpe znaša 292 km (Tourist destination Bela krajina, 2009). Kolpa je
na celotni dolžini 117,82 km toka, od Osilnice do hrvaške meje pri Božakovem pod Metliko,
obmejna reka in največja v dinarskem območju Slovenije. (Kolbezen et al.,1998, str.10).
Porečje Kolpe se nahaja na jugozahodnem obrobju Panonske nižine na prehodu iz dinarskega v
panonski svet (Plut, 1988).
Slovenski del Pokolpja obsega območje Čabranke, del Loškega Snežnika, območje Kočevske
Reke in kočevskega polja z obronki Roga ter Belo Krajino do vrha Gorjancev z 998 km2
površine. Pretežni del Pokolpja je grajen iz mezozojskih apnencev in dolomitov. Pokolpje ima
eno najnižjih gostot vodnega omrežja Slovenije, le 0,52 km/km2 (Kolbezen et al.,1998, str.10).
Tabela 1 : Gostota rečnega omrežja v Sloveniji

POREČJE

Fvb (km2)

RM (km/km2)

Pomurje

1376

1,48

Podravje

3253

1,88

Posavje

10746

1,30

Pokolpje

998

0,53

Posočje

2316

1,18

Jadran (del)

1541

0,89

(Kolbezen et al., 1998, str.10)

Fvb - prispevna površina zaledij v bilanci upoštevanih vodomernih postaj
RM- gostota vodnega omrežja
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4.1. Pretočne vrednosti
Tabela 2: Primerjava srednjih pretočnih vrednosti na vodomerni postaji Radenci II in Metlika

Radenci II sQs
Radenci II sQs
*1961-1990 m3/s
**1999-2008 m3/s
54,6
58,1
jan
55
57,4
feb
67,8
78,7
mar
81,4
75,8
apr
50
37,4
maj
36,8
26,4
jun
21,5
23,6
jul
22,9
21,5
avg
38,8
35,5
sep
58,1
56,9
okt
80,6
68,1
nov
73,7
79,5
dec
letni
53,4
51,57
Vir: *Kolbezen et al., 1998,

Metlika sQs
*1961-1990 m3/s
75,4
78,8
98,8
110
69,5
51,5
31,6
32,6
51,4
77,1
104
97,9
73,22

Metlika sQs
**1999-2008 m3/s
75,2
73,1
104,6
102,1
46
30,3
26,4
24,03
44
73,7
89,13
109
66,46

** Hidrološki letopisi 1991-2008
Slika 3: Primerjava srednjih pretočnih vrednosti belokranjske Kolpe med obdobjema 19611990 in 1999-2008

Vir: *Kolbezen et al., 1998,
** Hidrološki letopisi 1991-2008
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Hidrografske značilnosti Kolpe v Beli krajini so odraz pokrajinskih potez celotnega zgornjega
Pokolpja (Plut, 1988). Srednji letni pretok Kolpe ob vstopu v Belo Krajino – VP Radenci II, je
bil v obdobju 1961-1990 okoli 53,4 m3/s, medtem ko se je v naslednjih letih (1990-2008)
srednji letni pretok na isti VP znižal na 51,57 m3/s. Nekoliko višji pretoki so izmerjeni na VP
Metlika, in sicer v obdobju 1961-1990 okoli 73,22 m3/s, v zadnjih letih med 1990 in 2008, pa
se je tudi tu pretok močno znižal, in sicer na okoli 66,46 m3/s.
Vzroke za zniževanje pretokov gre iskati predvsem v posledicah klimatskih razmer, ki vplivajo
na količino ter časovne in prostorske porazdelitve padavin. Eden izmed vzrokov je vsekakor ta,
da gre za krajše obdobje (10 let) v primerjavi s tridesetletnim obdobjem 1961-1990 in tako
lahko ekstremne vrednosti v večji meri vplivajo na srednje vrednosti (Simčič, 2008).
S trendi spreminjanja pretokov slovenskih rek in s tem tudi Kolpe, se je ukvarjala Florjana
Ulaga, ki je pršla do zanimivih zaključkov, saj je na podlagi analize podatkov o pretokih,
padavinah in izhlapevanju 45-letnega niza (1955-1999) ugotovila, da gre pri Kolpi za dejansko
upadanje količine vode. Poleg upadanja količine padavin v porečju Kolpe je opazen tudi upad
trenda nizkih povprečij pretokov, visokih konic letnih pretokov in upad trenda srednjih
pretokov. Vzroki za to so v višanju povprečne letne temperature zraka in procesu zaraščanja
kmetijskih površin, kar vpliva na evapotranspiracijo (Ulaga, 2002, str. 109). Trendi nizkih in
srednjih pretokov ter pogostosti hidroloških visokih ekstremov na Kolpi izkazujejo statistično
značilno upadanje (Vodna bilanca...,2008, str. 50-60).
Kljub razlikam v srednjih letnih pretokih Kolpe pa razporeditev skozi leto ostaja približno
enaka. Razliko sem opazila pri najbolj vodnatih mesecih, za kar sta veljala navadno november
in april, jesen in pomlad pa najbolj vodnata letna časa (Plut, 1988). V zadnjem desetletju pa
vidimo, da sta sedaj najbolj vodnata meseca marec in april, ko je obilje dežja in hitro taljenje
snega v goratem povirju in december (primarni višek), zaradi dolgotrajnejših jesenskih
padavin, katere imajo približno mesečni zamik v zadnjih letih.
Srednji mesečni pretoki, so na obeh vodomernih postajah najnižji v poletnih mesecih od maja
in junija do septembra. Obdobje najnižjih pretokov se tako sovpada s poletno kopalno sezono,
ki se začne z junijem in traja vse do sredine septembra. Najnižji pretok beležimo v mesecu
avgustu in sicer na VP Radenci II 21,5 m3/s, na VP Metlika pa 24,03 m3/s. Če primerjamo med
seboj oba obdobja v mesecu avgustu, ko je pretok najnižji, ugotovimo, da se je na VP Radenci
II srednji pretok v obdobju 1999-2008 znižal za 1,4 m3/s v primerjavi z obdobjem 1961-1990.
Še večja razlika v višini srednjega pretoka nastane med obdobjema 1961-1990 in 1990-2008 v
mesecu avgustu na VP Metlika, saj se je pretok tu znižal za kar 8,57 m3/s.
Julija je srednji pretok v obdobju 1999-2008 na obeh VP višji le za okoli 2 m3/s v primerjavi za
avgustom v istem času. Ob primerjavi meseca julija v obeh obdobjih 1961-1990 in 1999-2008,
prav tako ugotovimo močno zniževanje srednjih pretokov in sicer na VP Radenci za 2,1 m3/s,
na VP Metlika pa za kar 5,2 m3/s.
Ob upoštevanju visoke kopalne sezone med 15. juiljem in 15. avgustom, lahko ugotovimo, da
so takrat okoljski pritiski na Kolpo največji, saj je zaradi najnižjih pretokov v istem obdobju,
samočistilna sposobnost Kolpe najmanjša.
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4.2. Temperatura vode
Vsekakor ima temperatura vode poleg njene kvalitete najpomembnejšo vlogo z vidika
kopališkega turizma, saj določa tudi dolžino kopalne sezone, število kopalnih dni ter število
kopalcev.
Temperaturo na kopalnih območjih oz. vodomernih postajah merijo opazovalci enkrat dnevno z
živosrebrnim vodnim termometrom. Iz odčitanih vrednosti so izračunane povprečne mesečne in
letne temperature vode (Hidrološki letopis Slovenije 1999, 2002).

Tabela 3: Srednje mesečne temperature Kolpe na VP Radenci II

Srednja
jan
mesečna
temperatura

feb

mar

apr

maj

okt

nov

dec

leto

*Obdobje
1954-1976

5,3

5,6

7,1

8,8

11,1 13,7 16,0 16,2 13,0 9,6

7,8

6,3

10,1

**Obdobje
1991-2000

6,0

5,9

7,6

9,4

12,2 15,0 16,4 18,3 13,2 9,8

7,9

6,5

10,7

jun

jul

avg

sep

Tabela 4: Srednje mesečne temperature Kolpe na VP Metlika

Srednja
mesečna
temperatura

jan

feb

mar apr

*Obdobje
1954-1976

5,4

6,1

8,3

10,4 13,6 16,8 19,3 19,3 15,3 11,1 8,5

6,5

11,7

***Obdobje 6,1

7,2

9,8

12,1 17,1 21,5 22,5 23,0 17,2 12,3 9,3

6,4

13,8

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov dec

leto

1991-2005
*

Plut, 1988, str.33.

** Hidrološki letopisi Slovenije 1991-2005
*** Frantar, ARSO, 2011
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Slika 4: Srednje mesečne temperature belokranjske Kolpe na VP Radenci

Vir: Plut, 1988, str.33.; Hidrološki letopisi Slovenije 1991-2005; Frantar, ARSO, 2011;

Pri VP Radenci II sem med seboj primerjala obdobji med 1954-1976 in 1991-2000. Po letu
2001 se je dnevno merjenje temperature na tej postaji ukinilo, temperatura se meri le še
šestkrat letno ob meritvah profila in pretokov.
V obeh obdobjih je bila najvišja temperatura dosežena v mesecu avgustu. V obdobju 19541976 je bila avgustovska temperatura 16,2 °C, medtem ko je 1991-2000 srednja mesečna
tempratura avgusta dosegla 18,3 °C, kar je za 2,1 °C več.
Najnižja srednja mesečna temperatura je bila v obeh obdobjih izmerjena januarja. V letih 19541976 je znašala temperatura 5,3 °C, med leti 1991-2000 pa 6,0 °C, kar pomeni, da se je
temperatura zvišala tudi januarja, in sicer za 0,7 °C.
Povprečna srednja letna temperatura je v obdobju 1954-1976 znašala 10,1°C. Če primerjamo
temperature iz obeh obdobij na omenjeni VP, lahko takoj opazimo, da so se temperature v vseh
mesecih zvišale in tudi srednja letna temperatura je v zadnjem obdobju za 0,6 °C višja, saj
znaša za obdobje 1991-2000, 10,7°C.
Največja razlika v temperaturi je torej avgusta, ko so najnižji tudi pretoki in je kopalna sezona
na vrhuncu.
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Slika 5: Srednje mesečne temperature belokranjske Kolpe na VP Metlika

Vir: Plut, 1988, str.33.; Hidrološki letopisi Slovenije 1991-2005; Frantar, ARSO, 2011;

Pri VP Metlika sem primerjala obdobji med 1954-1976 in 1991-2005. V obeh obdobjih je bila
najvišja temperatura dosežena v mesecu avgustu. V obdobju 1954-1976 je bila avgustovska
temperatura 19,3 °C, medtem ko je 1991-2005 srednja mesečna tempratura avgusta dosegla 23
°C, kar je za 3,7 °C več.
Najnižja srednja mesečna temperatura je bila v obeh obdobjih izmerjena januarja. V letih 19541976 je znašala temperatura 5,4 °C, med leti 1991-2005 pa 6,1 °C, kar pomeni, da se je
temperatura zvišala tudi januarja, in sicer za 0,7 °C.
Povprečna srednja letna temperatura je v obdobju 1954-1976 znašala 11,7°C. Če primerjamo
temperature iz obeh obdobij na omenjeni VP, lahko takoj opazimo, da so se temperature v vseh
mesecih zvišale. Srednja letna temperatura je v zadnjem obdobju višja za kar 2,1 °C, saj znaša
za obdobje 1991-2005, 13,8°C.
Največja razlika v temperaturi je tudi na tej VP avgusta, ko so najnižji tudi pretoki in je kopalna
sezona na vrhuncu, vse to pa močno slabša samočistilne sposobnosti Kolpe.
Kaj je vzrok tako velikemu temperaturnemu odstopanju med tema dvema časovnima
obdobjema?
Vsekakor je vzrok zniževanje srednjih letnih pretokov Kolpe, saj se ob zmanjšanem pretoku,
reka hitreje segreje. Poleg tega na njeno temperaturo pomembno vpliva temperatura zraka, ki se
prav tako v zadnjem obdobju 1991-2005, zvišuje.
Eden izmed vzrokov pa so tudi opazni vplivi globalnega segrevanja, oziroma bolj vroča in
sušna poletja.
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4.3. Splošna ocena kakovosti Kolpe v Beli krajini
Kakovost vode je izraz za fizikalne, kemične in biološke značilnosti vode, ki jih ponavadi
ocenjujemo glede na namen uporabe in prav kopališki turizem je tisti, pri katerem igra
kakovost vode najpomembnejšo vlogo poleg temperature. Kakovost vode pomeni ustreznost
vsem normativom, ki so predpisani za kopalne vode.
Z namenom, da se zaščiti zdravje kopalcev, je bila že leta 1976 na področju Evropske skupnosti
sprejeta Direktiva o kopalnih vodah. Ta med drugim določa kriterije kakovosti za kopalne
vode, zahteva izvajanja monitoringa kopalnih voda ter pogojuje, da države članice Evropske
skupnosti določijo kopalne vode na površinskih vodah, kjer se kopanje aktivno spodbuja, ali pa
se tam ljudje tradicionalno kopajo in kopanje ni prepovedano (Kakovost kopalnih voda..., 2005,
str 4).
Področje upravljanja kakovosti kopalnih voda, pa od leta 2006 ureja še ena direktiva, ki bo
prejšnjo razveljavila s koncem leta 2014.
Direktiva 2006/7/ES je na področju upravljanja kakovosti kopalnih voda prinesla kar nekaj
novosti, tako na področju določitve kopalnih voda, na področju izvajanja monitoringa ter
parametrov analiz in pogostosti vzorčenj, kot tudi na področju vrednotenja rezultatov.
Kakovost vode kot kriterij ni več odločilnega pomena, pač pa so kopalne vode določene tam,
kjer je zadoščeno številnim kriterijem, med njimi tudi najmanjšemu številu kopalcev na
kopalnih območjih (v času kopalne sezone naj se vsaj 3-krat v sezoni kopa 300 kopalcev).
Med kopalne vode je uvrščena tudi reka Kolpa. Kopanje v njej ni varno povsod, ampak le na
tistih vodnih površinah, ki so temu namenjene – v t.i. kopalnih vodah, kjer se tudi meri njihova
kakovost. V kakovostnem smislu je Kolpa naravno dokaj ohranjena, saj se uvršča v 1. – 2.
razred od skupno štirih . Reka ima zelo velik potencial za razvoj turizma in rekreacije,
predvsem za kopališki turizem, ki je že zelo uveljavljen.
Na pobudo lokalnih skupnosti so tako na seznam dodali še deset novih kopalnih območij, med
drugimi na Kolpi: Sodavci, Damelj, Podbrežje-Fučkovci, Podzemelj, Primostek, dve kopalni
območji pa sta se razdeli na dva dela (iz kopalnega območja Prelesje-Srednji Radenci sta
nastali dve samostojni kopalni območji Prelesje-Kot in Radenci) (Kakovost kopalnih voda...,
2010, str. 3), skupno imamo sedaj na Kolpi v Beli krajini 10 kopalnih območij, pred letom 2008
pa so bila štiri.
Merilno mesto, kjer se izvaja monitoring za ugotavljanje kakovosti, mora biti na kopalni vodi
določeno tam, kjer je največje število kopalcev oziroma kjer je kakovost vode najslabša.
Zakonodaja pred letom 2008 je narekovala vzorčenje kopalne vode vsake 14 dni v času kopalne
sezone ter analizo vzorca vode pred sezono. V primeru, da so dvoletni rezultati monitoringa
kazali dobro kakovost vode, se je število analiz v naslednji sezoni lahko razpolovilo, vendar
razmiki med posameznimi vzorčenji ne smejo biti daljši kot 28 dni (Kakovost kopalnih voda...,
2010, str. 4).
Ob vzorčenju kopalne vode se opravi terenske meritve (temperatura zraka, temperatura vode,
pH vrednost, prosojnost, električna prevodnost na celinskih kopalnih vodah), terenski
organoleptični pregled (prisotnost vidnih nečistoč, površinsko aktivnih snovi, mineralnih olj,
fenolov ter ocena spremembe barve in ocena morebitnega cvetenja). V laboratoriju pa se
opravita analizi dveh mikrobioloških parametrov (Kakovost kopalnih voda..., 2010, str 16).
Območja kopalnih voda se za potrebe poročanja Evropski komisiji vsako leto označujejo z
določeno barvo, ki pove v kolikšni meri voda iz odvzemnih mest ustreza mejnim in ostalim
priporočenim vrednostim določenih parametrov (Simšič, 2008).
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Tabela 5: Prikaz skladnosti kopalnih vode Kolpe po kopalnih območjih v Beli krajini

2004

2005

2006

Kopalna voda
KO Prelesje – Kot
●
●
KO Radenci
/
/
KO Damelj
/
/
KO Učakovci-Vinica
●
●
KO Adlešiči
●
●
KO Dragoši-Griblje
●
●
KO Primostek
/
/
KO Podzemelj
/
/
Vir: Kakovost kopalnih voda..., 2010, str. 19

●
/
/
●
●
●
/
/

2007

2008

2009

●
/
/
●
●
●
/
/

●
/
/
●
●
●
/
/

●
●
●
●
●
●
●
●

2010
●
●
●
●
●
●
●
●

Z rdečim simobolom »●« (tabela X) se označene neskladne kopalne vode- to so tiste vode, ki
po kriterijih, določenih v Direktivi o kopalnih vodah, ne izpolnjujejo minimalnih obvezujočih
meril kakovosti. Vzrok za to je lahko dejansko slaba kvaliteta vode ali pa premajhno število
vzročenj. Tudi če je bilo v celotnem merilnem obdobju neustrezno minimalno število vzrocev
(2), se območje kopalnih voda, ki mu to merilno mesto pripada, označi kot neustrezno. Vzrok
za to je majhno število vzorcev skozi kopalno sezono. Zelen simbol »●« nam pove, da gre za
kopalne vode, ki izpolnjujejo obvezujoča merila kakovosti (Kakovost kopalnih voda…, 2007,
str. 13). Po podatkih ARSO je ponavadi pri neskladnih kopalnih vodah presežena mejna
vrednost bakterij fekalnega izvora.
Mikrobiološko onesnaževanje kopalnih voda iz razpršenih virov lahko izvira iz kmetijske
dejavnosti ali iz urbaniziranih površin. V okviru analize razpršenih virov onesnaževanja, ki bi
lahko vplivali na mikrobiološko kakovost kopalne vode, je podrobneje obravnavana kmetijska
raba zemljišč na prispevnem in vplivnem območju kopalne vode, ki zaradi uporabe mineralnih
gnojil in gnojenja z gnojevko ter gnojem lahko predstavljajo vir onesnaževanja z bakterijami
fekalnega izvora. Do mikrobiološkega onesnaževanja lahko pride zaradi spiranja snovi z
območij, kjer je dejanska raba kmetijskih zemljišč opredeljena kot njive in vrtovi, trajni nasadi
in travniške površine (Profil kopalne vode, ARSO, 2011).
To se je med drugim pripetilo tudi v Vinici 7. avgusta 2006, ko je bila kopalna sezona na
vrhuncu. Največjo grožnjo dobremu kakovostnemu stanju Kolpe, poleg fekalnih izpustov v
bližini naselij, predstavlja tudi povečan površinski odtok ob večjem deževju (Kakovost voda v
Sloveniji, ARSO, 2008).

4.3.1. Ocena kakovosti reke Kolpe na podlagi kemijskega stanja
Vodno telo površinske vode ima dobro kemijsko stanje, če:
• na merilnem mestu nobena letna povprečna vrednost parametrov ni večja od predpisanih
mejnih vrednosti,
• časovna vrsta letnih povprečnih vrednosti nobenega od parametrov, za katere se ugotavlja
vsebnost v sedimentih, nima trenda naraščanja v obdobju zadnjih petih let (Kakovost voda v
Sloveniji, ARSO, 2008).
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Tabela 6: Ocena kemijskega stanja Kolpe

VODOTOK Merilno
mesto

2002

2003

2004

2005

2006

KOLPA

Radenci

dobro

dobro

dobro

dobro

dobro

KOLPA

Radoviči
(Metlika)

dobro

dobro

dobro

dobro

dobro

Vir: Kakovost voda v Sloveniji, ARSO, 2008, str. 20.

4.4. Samočistilne sposobnosti
Samočistilne sposobnosti se v zadnjih dvajsetih, tridesetih letih letih zmanjšujejo, saj se
znižujejo pretočne vrednosti Kolpe (slika 3) in povečujejo temperature vode (slika 4,5) in
zraka.
Prav pretok in tempratura vode sta namreč bistvenega pomena za samočistilne sposobnosti
Kolpe. Srednje mesečne pretočne vrednosti (tabela 2) so se tako na VP Radenci II kot VP
Metlika v obdobju 1999-2008 znižale v večini leta, v primerjavi z obdobjem 1961-1990.
Največja razlika v zniževanju pretokov se pojavi ravno v poletni kopalni sezoni, v mesecih od
junija do septembra. Mesec z najnižjim pretokom je na obeh VP in v obeh časovnih obdobjih
avgust in sicer na VP Radenci II 21,5 m3/s, na VP Metlika pa 24,03 m3/s. Če primerjamo med
seboj oba obdobja v mesecu avgustu, ko je pretok najnižji, ugotovimo, da se je na VP Radenci
II srednji pretok v obdobju 1999-2008 znižal za 1,4 m3/s v primerjavi z obdobjem 1961-1990.
Še večja razlika v višini srednjega pretoka nastane med obdobjema 1961-1990 in 1990-2008 v
mesecu avgustu na VP Metlika, saj se je pretok tu znižal za kar 8,57 m3/s.
Na nižje samočistilne sposobnosti ima velik vpliv tudi srednja mesečna temperatura vode. Ta je
v obdobju 1991-2005 narastla v vseh mesecih v primerjavi z obdobjem 1954-1976. Srednja
letna temperatura Kolpe je na VP Radenci II v obdobju 1991-2000 narastla za 0,6 °C, prav tako
temperatura na VP Metlika, ki je bila v obdobju 1991-2005 višja za kar 2,1 °C v primerjavi z
obdobjem 1954-1976. Na obeh omenjenih VP pa je največja razlika med obdobji prav v
mesecu avgustu, in sicer na VP Radenci II je razlika za 2 °C, na VP Metlika pa za kar 3,7 °C.
Če povežemo naštete podatke o najnižjih pretočnih vrednostih avgusta, najvišjih temperaturah
vode avgusta, ter navišjemu obisku kopalcev (str. 26) v visoki sezoni med 15. julijem in 15.
avgustom, ugotovimo da se dejavniki, ki znižujejo samočistilno sposobnost Kolpe sovpadajo.
Dejstvo je torej, da so samočistilne sposobnosti najslabše v mesecu avgustu, ko so okoljski
pritiski na Kolpo največji.
Razvojna in turistična prizadevanja bi torej morala te zmanjšane samočistilne sposobnosti
upoštevati pri nadaljnem načrtovanja turizma. Najbolj izredni so pritiski na Kolpo v najvišji
poletni sezoni. Primerna je raztegnitev visoke sezone na več mesecev, da ne prihaja do
prevelike obremenitve v enem času. Primerno je tudi dodajanje vsebine poletnemu turizmu, saj
do sedaj večinoma vse temelji na kopanju in čolnarjenju. Pomembno je tudi ohranjanje in
obnavljanje jezov, ki imajo veliko vodno ekološko funkcijo in pomembno vplivajo na
samočistilne sposobnosti. Pomembno bi bilo tudi čezmejno sodelovanje, saj bi si morali deliti
skrb za Kolpo s sosednjo Hrvaško (Samočistilna sposobnost Kolpe se manjša, Siol.net., 2011).
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4.5. Prikaz in ocena obremenitev, ki vplivajo na kakovost kopalne
vode Kolpe v Beli krajni
4.5.1. Ogroženost voda zaradi različnih drugih virov mikrobiološkega
onesnaženja
Možni drugi viri mikrobiološkega onesnaženja kopalne vode so lahko tudi:
− neurejene sanitarije,
− iztrebki domačih živali na priobalnem zemljišču,
− intenzivno spiranje priobalnih zemljišč ob hujših nevihtah in lokalnih nalivih,
− kopalci itd.

4.5.2. Različni drugi viri kemijskega onesnaženja
Kemijsko onesnaženje je lahko posledica izpustov iz industrije in obrtne dejavnosti v primeru
nepričakovanih okvar ali izpadov v delovanju naprave ali spiranja rastlinskih zaščitnih sredstev
s kmetijskih površin.

4.5.3. Onesnaženje z odpadki
Zaradi neustrezne komunalne opremljenosti kopalnega območja je kopalna voda izpostavljena
onesnaženju z odpadki zaradi neprimernega obnašanja kopalcev in sprehajalcev na priobalnem
zemljišču kopalne vode.

4.5.4. Ukrepi za preprečitev izpostavljenosti kopalcev onesnaženju
Zaradi preprečitve izpostavljenosti kopalcev onesnaženju se lahko kopanje začasno ali trajno
prepove ali odsvetuje. Kopanje se trajno prepove ali odsvetuje v naslednjih primerih:
− če je kopalna voda po kakovosti razvrščena kot slaba;
− če se za vodno telo, na katerem se nahaja kopalna voda, v skladu s predpisi, ki urejajo stanje
površinskih voda, ugotovi, da je čezmerno obremenjeno.
Kopanje se začasno prepove ali odsvetuje, če:
− nastopijo neobičajne razmere, ki škodljivo vplivajo ali se oceni, da bi lahko škodljivo
vplivale na kakovost kopalne vode ali zdravje kopalcev;
− nastopijo izjemne okoliščine, ki vplivajo ali se oceni, da bi lahko škodljivo vplivale na
kakovost kopalne vode ali zdravje kopalcev;
− se ugotovi razrast cianobakterij, za katero se ocenjuje, da bi lahko škodljivo vplivala na
zdravje kopalcev;
− se ugotovi onesnaženje s tekočimi ali trdnimi odpadki (npr. steklo, plastika, guma ali drugo);
− se ugotovi povišane vrednosti mikrobioloških ali kemijskih parametrov v kopalni vodi.
(Profil kopalne vode, ARSO, 2011).
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5. POMEN BELOKRANJSKE KOLPE ZA KOPALIŠKI
TURIZEM
Vsi se zavedamo, da ima tako Kolpa kot njena okolica velik turistično-rekracijski pomen.
Na večjo turistično-rekreativno vlogo Kolpe lahko tudi v bodoče računamo le v primeru, da ne
pride do večjih antropogenih pojavov, ki bi bistveno spremenili podobo in kvaliteto Kolpe, saj
je ravno neokrnjenost narave ob Kolpi eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki privlači
turiste. Plavanje in kopanje je povezano tudi s sončenjem, počitkom, igrami na prostem ter
kampiranjem. Osnovni kriteriji za določevanje primernosti za kopanje so:
· Ustrezna temperatura vode (nad 18-20 °C)
· Trajanje kopalne temperature (število dni s temperaturo nad 18-20 °C)
· Ustrezno čista voda v prvem ali drugem kakovostnem razredu
Kot dopolnilni kriterij lahko upoštevamo še ustrezno globino za plavanje (nad 80 cm), mirnost
tekočih voda (manj kot 1,2 % padec), kvaliteto obrežij in dostop k vodi. Potrebna je tudi
bližina ravnih površin za sončenje, kampiranje in druge oblike rekreacije na prostem (Plut,
1988).
Temperatura vode narašča po toku navzdol, kar botruje višjemu številu kopalcev v srednjem in
spodnjem toku Kolpe.
Slika 6: Število ocenjenih kopalcev po posameznih kopalnih območjih belokranjske Kolpe v
letu 2011

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, Mateja Pestotnik, terensko delo, 2011
Graf št. 4 nam prikazuje število ocenjenih kopalcev po posameznih kopalnih območjih. Splošne
ocene števila kopalcev je izdal ARSO leta 2011 in vse se skladajo z mojimi ocenami štetja
kopalcev na terenskem delu. Število kopalcev je ocenjeno v najboljši sezoni med 15. julijem in
15. avgustom, v lepem vremenu in temperaturi vode nad 20 °C. Največ kopalcev je naštetih v
KO Učakovci Vinica, ki ima tudi daleč največjo površino območja kopalne vode ter največ
možnosti za nočitve. Temu sledi KO Podzemelj, ki se nahaja izven krajinskega parka Kolpa in
ima največjo turistično ponudbo ter navadno najvišjo temperaturo vode poleti. Na tretjem
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mestu je KO Radenci, ki se od KO Podzemelj močno razlikuje. Tu je narava veliko bolj
neokrnjena, turistična ponudba je majhna, temperatura vode nižja za okoli 4-5 °C, kar nakazuje
na drugačen tip kopalcev, katerim je pomembnejša »naravna ponudba« Kolpe.
Najmanj kopalcev je bilo opaziti na KO Sodevci, saj je kopališče namenjeno izključno
domačinom in v njihovem interesu ni privabljanje kopaliških turistov.
Slika 7: Število nočitev po letih v kampih in šotoriščih skupaj v občini Črnomelj

Vir: Občina Črnomelj, 2012
Tabela 7: Število nočitev po letih v kampih in šotoriščih skupaj v občini Črnomelj z indeksi
Leto

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Število
nočitev
Indeks

2495

3333

1875

2750

3498

3072

3021

5474

6255

6880

/

1,34

0,56

1,46

1,27

0,88

0,98

1,81

1,14

1,09

Ob Kolpi je značilen naraščujoč trend števila nočitev (tabela 7). Podatek se močno povezuje s
številom kopalcev, saj je večina ljudi v kampih in šotoriščih tudi kopalcev.
Podatki o nočitvah se nanašajo na obdobje destih let (2002-20011) za katere sem izračunala
indekse. Ti so negativni le leta 2004, 2007 in 2008, ko je bilo zaznati upad nočitev. Najnižji
indeks ima leto 2004, ko se je število nočitev v primerjavi z letom poprej skoraj razpolovilo.
Za vsa ostala leta velja pozitiven indeks in trend naraščanja nočitev. Najvišji indeks ima leto
2009, in sicer kar 1.81.
V destletnem preučevanem obdobju so maskismalno število nočitev, kar 6880 zabeležili v letu
2011. Največ nočitev, ki torej naraščajo iz leta so torej zabeležili v zadnjih treh letih od 20092011, kar nam očitno kaže porast kopališkega turizma ob Kolpi.
Naraščanje števila nočitev pomeni potrebo po večjih zagotovitvah komunalne infrastrukture,
večjega območja namenjenega nočitvam ter večje turistične ponudbe, ki bo zadovoljila
povpraševanje.
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Slika 8: Število nočitev po kampih in šotoriščih v obdobju 2002-2011 v občini Črnomelj

Vir: Občina Črnomelj, 2012
Graf prikazuje število nočitev po posameznih kampih in šotoriščih. Vidimo, da od leta 2005
naprej po številu nočitev močno prednjači kamp v Vinici, in da se število nočitev v omenjenem
kampu povečuje, nasploh najbolj izstopa obdobje od 2009-2011. Število nočitev se sovpada
tudi z grafom števila kopalcev po KO (slika št.6), iz katerega razberemo največ kopalcev ravno
na KO Vinica. Sledi mu šotorišče v Adlešičih, ki je imel do leta 2003 največ nočitev, nato rahel
padec, kasneje pa ponoven trend naraščanja.
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6. KOPALNA OBMOČJA OB BELOKRANJSKI KOLPI

Slika 9: Prikaz preučevanih kopalnih območij ob Kolpi v Beli krajini

Vir: Kopalne vode, ARSO, 2009, str.31
Zaradi svoje slikovitosti, čistoče, visokih temperatur in umirjenega toka je belokranjska Kolpa
pri kopalcih zelo priljubljena. Del reke, od Prelesja do Dragoš, je zavarovano območje v sklopu
Krajinskega parka Kolpa, v katerem je kar sedem kopalnih območij. Glavna znamenitost parka
je prav gotovo Kolpa s svojo dolino, katere podoba se na tem območju večkrat spremeni. Na
začetku, med Učakovci in Vinico, se odpre proti osrednjemu belokranjskemu ravniku in se pri
Podklancu spet zoži. Tod teče reka po bolj ali manj ozki dolini pod Ziljami in Preloko vse do
Žuničev, ki se do Miličev zoži še izraziteje in tvori kanjon z visokimi, previsnimi skalnimi
stenami izmenično na obeh bregovih. Nato naredi Kolpa svoj največji zasuk, saj teče naprej
proti severu in severozahodu. Pri Fučkovcih se začenja nižinski tok po ravninskem svetu, kjer
se dolina najbolj razširi. Reko pregrajuje več kot 50 kamnitih jezov, ki so nastali zaradi mlinov,
žag in kovačij. Nekateri še danes opravljajo to nalogo, večinoma pa so poleti privlačni za
kopalce. Ti se kljub bližini hrvaške meje lahko v kopalkah prosto gibajo, zavedati pa se morajo,
da so v Krajinskem parku Kolpa, zato se pričakuje spoštljiv odnos do narave (Kopalne vode,
ARSO, 2009).
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6.1. Opis fizičnih, geografskih in hidroloških značilnosti
»Profil kopalne vode je bil leta 2011 izdelan prvič. Izdelan je v skladu z zahtevami Uredbe o
upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 24/08; v nadaljnjem besedilu: uredba)
na osnovi uradnih evidenc ARSO ter rezultatov analiz za potrebe priprave načrta upravljanja
voda na vodnem območju Donave v skladu s predpisi, ki urejajo vode (v nadaljnjem besedilu:
NUV). Profil bo prvič posodobljen po prvi razvrstitvi kopalne vode po kakovosti v skladu z
uredbo« (Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.6).
Tabela 8: Stanje in ocena verjetnosti doseganja ciljev za vodno telo iz NUV

Opis tipa vodnega telesa

Obdobje uporabljenih podatkov
Kemijsko stanje in raven zaupanja ocene
stanja vodnega telesa površinske vode
Vzrok za slabo kemijsko stanje
Ekološko stanje in raven zaupanja ocene
stanja vodnega telesa površinske vode
Vzrok za slabo ekološko stanje
Ocena verjetnosti doseganja okoljskih
ciljev do leta 2015

Vzrok za oceno verjetnosti doseganja
okoljskih ciljev 2015
Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.6

vodotok s prispevno površino večjo od
2.500 km2
ali sQs > 50 m3/s v hidroekoregiji 5 –
Dinaridi
2006-2008
dobro (visoka raven zaupanja)
/
zmerno (nizka raven zaupanja)
trofičnost (onesnaženje s hranili)
4 = ocenjuje se, da okoljski cilji ne bodo
doseženi(na voljo je dovolj ustreznih in
zanesljivih podatkov o stanju vodnega telesa,
ki kažejo, da cilji ne bodo doseženi oz. je
vpliv identificiranih
obremenitev na vodno telo velik)
ocenjuje se, da okoljski cilji 2015 ne bodo
doseženi zaradi onesnaženja s hranili

6.1.1. Meteorološke značilnosti
Za opis podnebnih razmer v porečju reke Kolpe (v območju preučevanih kopalnih območij) je
najprimernejša meteorološka postaja Metlika, kjer se meteorološke spremenljivke merijo že
vrsto let. Letna povprečna vrednost padavin za obdobje od 2001 do 2010 je 1099,6 mm
količina dežja pa lahko doseže tudi vrednosti do 1400 mm/leto. Iz grafikona na sliki (Slika 11 1) je razvidno, da po veliki količini padavin izstopa predvsem mesec september, v mesecu
februarju pa v povprečju pade najmanj padavin. V povprečju je tekom leta 134 dni s
padavinami, od tega je v povprečju 38 dni s hujšimi padavinami (10 mm ali več). Najmanj
deževnih dni je julija, in sicer v povprečju manj kot 10 dni. V obdobju od 2001 do 2010 je bila
najvišja povprečna temperatura zraka, izmerjena na meteorološki postaji Metlika, 21,6 °C,
povprečna dnevna temperatura zraka nad 20 °C pa je le v poletnih mesecih, junija, julija in
avgusta (Profil kopalne vode, ARSO, 2011).
27

Slika 10: Klimatogram za opis podnebnih sprememb, Metlika 2001-2010

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.8.

6.1.2. Hidrološke značilnosti
Hidrološke značilnosti, merodajne za kopalno vodo, se beležijo na hidrološki postaji Radenci,
dolvodno od kopalne vode. (Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.9). Podatki so najbližji za
naslednja KO: Prelesje-Kot, Sodevci, Radenci, Damelj, Učakovci-Vinica;
Tabela 9: Podrobnejši podatki o hidroloških značilnostih za VP Radenci (obdobje 1971-2000)

Ime vodomerne postaje

Radenci

Koordinate postaje (Gauss-Krueger)

Koordinata X :5507555
Koordinata Y: 5035610

Obdobje meritev

1971-2000

Najmanjši pretok – dnevno povprečje (Qnp) (m3/s)

5,8

Največji pretok – dnevno povprečje (Qvp) (m3/s)

484

Srednji pretok (Qs) (m3/s)

50,7

Največji pretok – konica (Qvk) (m3/s)

993

Najnižja nadmorska višina na prispevni površini
kopalne vode (m)

183
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Srednji letni odtok iz prispevne površine kopalne
vode (mm)
Mesec z največjim srednjim odtokom iz prispevne
površine kopalne vode
Mesec z najmanjšim srednjim odtokom iz
prispevne površine kopalne vode
Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.10

999
november
avgust

Hidrološke značilnosti, merodajne za kopalno vodo, se beležijo na hidrološki postaji Metlika,
(Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.9). Podatki so najbližji za naslednja KO:Adlešiči,
Podbrežje-Fučkovci, Dragoši.Griblje, Podzemelj, Primostek;
Tabela 10: Podrobnejši podatki o hidroloških značilnostih Metlika (obdobje 1971-2000)

Ime vodomerne postaje

Metlika

Koordinate postaje (Gauss-Krueger)

Koordinata X :552550
Koordinata Y: 5054500

Obdobje meritev

1971-2000

Najmanjši pretok – dnevno povprečje (Qnp) (m3/s)

9,3

Največji pretok – dnevno povprečje (Qvp) (m3/s)

663

Srednji pretok (Qs) (m3/s)

71

Največji pretok – konica (Qvk) (m3/s)

1116

Najnižja nadmorska višina na prispevni površini
kopalne vode (m)

137

Srednji letni odtok iz prispevne površine kopalne
vode (mm)
Mesec z največjim srednjim odtokom iz prispevne
površine kopalne vode
Mesec z najmanjšim srednjim odtokom iz
prispevne površine kopalne vode
Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.9

933
december
avgust
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6.2. Pregled in analiza posameznih kopalnih območij, šotorišč in
kampov ob belokranjski Kolpi.
Namen moje naloge je preučiti in analizirati vsa kopalna območja ob Kolpi v Beli krajini. Vpliv
kopalcev in celotnega turizma povezanega s Kolpo je močno povezan z zmogljivostjo in
primernostjo posameznih območij. Prav zato me je zanimala urejenost posameznih KO, kakšna
je ustreznost infrastrukture, prilagoditev same ponudbe glede na število kopalcev, ureditev
komunale, ureditev parkirišč, kako je urejen odvoz in pobiranje odpadkov ter vse ostalo kar
pripomore k ustreznemu ravnanju in obnašanju na bregovih Kolpe.

6.2.1. Kopalno območje Prelesje-Kot
Kopalno območje Prelesje – Kot se razteza v dolžini 1,3 kilometra od Prelesja do zaselka Kot.
Zaradi poraslosti bregov na pretežnem delu tega odseka so kopalci najštevilnejši v Prelesju ob
jezu, kjer se spremlja tudi kakovost vode. Tu je postavljena tudi informacijska tabla. Kraj je
idealno izhodišče za vse, ki radi sami načrtujejo svoje počitnice ter se sproti odločajo za krajše
izlete in oglede turističnih znamenitosti (Kopalne vode, ARSO, 2009).
Slika 11: Jez na KO Prelesje-Kot

Vir: Kopalne vode, ARSO, 2009, str. 34
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Splošne informacije o kopalni vodi
Tabela 11: Splošne informacije o kopalni vodi (Prelesje-Kot)

Ime kopalne vode

Kopalno območje Kolpa, Prelesje–Kot

Doseganje meril o številu kopalcev iz Pravilnika
o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje
kopalnih voda (Ur. L. RS, št. 39/08)

NE
(v času kopalne sezone naj se vsaj 3-krat
v sezoni kopa 300 kopalcev)

Ocena o številu kopalcev v času visoke sezone
in najboljših vremenskih razmerah

150

Status kopalne vode

kopalno območje

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.6
Podrobnejši opis značilnosti kopalne vode
Tabela 12: Podrobnejši podatki o značilnostih kopalne vode (Prelesje-Kot)

Značilnost kopalne vode

naraven del vodotoka

Vodna infrastruktura (jez, pomol)

DA (jez 2)

DA(število)/NE
Značilnosti priobalnega zemljišča kopalne
vode

naravna, kmetijska

urbana-bivalna-industrijska-kmetijskanaravnadrugo
Struktura obrežnega pasu

naraven

naraven, delno naraven, preoblikovan,
močno preoblikovan
Opis hidromorfoloških značilnosti
obrežnega pasu kopalne vode

trava

mivka, pesek, skala, trava, drugo
Dostop do kopalne vode

cesta

cesta, pot, ni dostopa, drugo
Parkirne površine

DA

DA/NE
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Dolžina kopalne vode
dolžina kopalne vode (m), ki je dolžina
odseka v
primeru kopalne vode na vodotoku
oziroma
dolžina odseka obale v primeru kopalne
vode na
stoječi površinski vodi
Površina kopalne vode
velikost površine kopalne vode (m2)
Obdobje meritev temperature kopalne
vode

1358

Najnižja temperatura vode (°C) 2004-2010

9,8

Najvišja temperatura vode (°C) 2004-2010

21,4

Srednja temperatura vode tekom sezone
(°C)

15,9

36628
2004-2010

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.6
Splošne informacije o urejenosti in opremljenosti kopalnega območja
Splošne informacije o urejenosti in opremljenosti kopalnega območja Kolpa, Prelesje–Kot so
podane v preglednici (tabela). Komunalna infrastruktura je zagotovljena na območju bližnjega
šotorišča.
Tabela 13: Podatki o urejenosti kopalnega območja (Prelesje-Kot)

Dostop v vodo (število urejenih
dostopov v vodo)

2

Dostop za invalide

NE (dostop možen, kjer naravna danost to
omogoča)

Komunalna opremljenost

(na območju bližnjega gostišča in turizma)

Število kopalnic

2

Število sanitarij (WC školjk in
pisoarjev)

10

Število tušev

1

Število košev za smeti

6 (1-krat ekološki otok)

Način in postopek odstranjevanja
odpadkov (opis načina)

1-krat tedensko

Število čistilcev

1
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Skrbnik območja

Vodja kmečkega turizma

Dovoljen vstop živali

DA

Sistem za informiranje javnosti

DA

Opis sistema

tabla

Podatki o posredovanih informacijah

kakovost vode

Ponuda pijače/hrane

DA

Privez

DA

Igrala

NE

Garderoba

NE

Ležalniki

NE

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.22
KO Prelesje-Kot je eno izmed manjših območij po številu kopalcev. Tu v večini predvladujejo
enodnevni kopalci, nekateri pa vseeno izkoriščajo nočitev na bližnjem kmečkem turizmu.
Največ kopalcev se je zadrževalo na območju jezu. Vsekakor pa je to KO z najnižjo srednjo
povprečno temperaturo v sezoni, saj ta znaša 15,9 °C. KO je primerno urejeno trenutnemu
obsegu kopalcev, saj je poskrbljeno za ustrezno sanitarno oskrbo, ob kopališču je poskrbljeno
za urejeno zbiranje in ločevanje odpadkov, prav tako pa je urejeno asfaltno parkirišče pred
gostiščem, namenjeno kopalcem, tako da se avtomobili ne puščajo po travnikih in drugih
neprimernih površinah za parkiranje.
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6.2.2. Kopalno območje Sodevci
Kopalno območje Sodevci leži v istoimenskem naselju. Dolgo je 230 metrov in namenjeno
predvsem lokalnim kopalcem. Na tem območju stoji jez, reka pa je polna brzic. Bregovi reke so
porasli, v zgornjem delu pa je za kopalce urejen dostop do vode. Tu se spremlja tudi kakovost
vode (Kopalne vode, ARSO, 2009).
Slika 12: Pogled na Sodevce z zraka

Vir: Kopalne vode, ARSO, 2009, str. 36
Splošne informacije o kopalni vodi
Tabela 14: Splošne informacije o kopalni vodi (Sodevci)

Ime kopalne vode

Kopalno območje Kolpa, Sodevci

Doseganje meril o številu kopalcev iz Pravilnika o
podrobnejših kriterijih za ugotavljanje kopalnih
voda (Ur. L. RS, št. 39/08)

NE
(v času kopalne sezone naj se vsaj 3krat v sezoni kopa 300 kopalcev)

Ocena o številu kopalcev v času visoke sezone
in najboljših vremenskih razmerah

30

Status kopalne vode

kopalno območje

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.5
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Podrobnejši opis značilnosti kopalne vode
Tabela 15: Podrobnejši podatki o značilnostih kopalne vode (Sodevci)

Značilnost kopalne vode

naraven del vodotoka

Vodna infrastruktura (jez, pomol)

NE

DA(število)/NE
Značilnosti priobalnega zemljišča kopalne vode

naravna, kmetijska

urbana-bivalna-industrijska-kmetijskanaravnadrugo
Struktura obrežnega pasu

naraven

naraven, delno naraven, preoblikovan, močno
preoblikovan
Opis hidromorfoloških značilnosti obrežnega
pasu kopalne vode

trava

mivka, pesek, skala, trava, drugo
Dostop do kopalne vode

pot

cesta, pot, ni dostopa, drugo
Parkirne površine

NE

DA/NE
Dolžina kopalne vode
dolžina kopalne vode (m), ki je dolžina odseka v
primeru kopalne vode na vodotoku oziroma
dolžina odseka obale v primeru kopalne vode na
stoječi površinski vodi

222

Površina kopalne vode
velikost površine kopalne vode (m2)
Obdobje meritev temperature kopalne vode

8135

Najnižja temperatura vode (°C) 2009-2010

13,1

Najvišja temperatura vode (°C) 2009-2010

20,4

Srednja temperatura vode tekom sezone (°C)

17,2

2009-2010

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.11
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Splošne informacije o urejenosti in opremljenosti kopalnega območja
Splošne informacije o urejenosti in opremljenosti kopalnega območja Kolpa-Sodevci so podane
v preglednici (tabela).
Tabela 16: Podatki o urejenosti kopalnega območja (Sodevci)

Dostop v vodo (število urejenih dostopov
v vodo)

1

Dostop za invalide

NE (dostop možen, kjer naravna danost to
omogoča)

Komunalna opremljenost

DA

Število kopalnic

/

Število sanitarij (WC školjk in pisoarjev)

2

Število tušev

/

Število košev za smeti

5 (1-krat ekološki otok)

Način in postopek odstranjevanja
odpadkov (opis načina)

1-krat tedensko

Število čistilcev

/

Skrbnik območja

Vodja turizma na vasi

Dovoljen vstop živali

DA

Sistem za informiranje javnosti

NE

Opis sistema

/

Podatki o posredovanih informacijah

/

Ponuda pijače/hrane

DA

Privez

NE

Igrala

NE

Garderoba

NE

Ležalniki

NE

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.22
Kopalno območje Sodevci je najmanjše po velikosti in količini kopalcev. Tu se zadržujejo in
kopajo le domačini. Na samem kopališču ni nobenih sanitarij, te so v nekoliko oddaljenem
kmečkem turizmu, prav tako se tam nahajajo koši. Do kopališča vodi le travnata pot. Kopališče
je čisto, domačini za seboj pospravljajo in odnašajo odpake.
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Tudi avtomobilov zaradi bližin kopališča ni, tako da to KO na Kolpo ne predstavlja
nikakršnega pritiska. Problem bi lahko nastal, če bi se na omenjenem kopalnem območju
začelo povečevati število kopalcev, ki bi na to KO prihajali tudi iz oddaljenih krajev, saj
kopališče ni urejeno in primerno za večje število kopalcev.

6.2.3. Kopalno območje Radenci
V kopalnem območju Radenci leži jez, ki poleti ponuja številne užitke, zato je največ kopalcev
prav ob njem. Kakovost kopalne vode se spremlja ob radenskem mlinu. Bregovi reke so zarasli.
Urejen dostop je na poti do mlina, kjer stoji tudi informacijska tabla. Na obrežju je manjše
šotorišče in mogoče si je izposoditi kanuje (Kopalne vode, ARSO, 2009).
Slika 13: Kopalci na jezu v Radencih

Vir: Mateja Pestotnik, 2011
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Slika 14: Radenski mlin

Vir: Mateja Pestotnik, 2011
Tabela 17: Splošne informacije o kopalni vodi (Radenci)

Ime kopalne vode

Kopalno območje Kolpa, Radenci

Doseganje meril o številu kopalcev iz
Pravilnika o podrobnejših kriterijih za
ugotavljanje kopalnih voda (Ur. L. RS, št.
39/08)

DA
(v času kopalne sezone naj se vsaj 3-krat v
sezoni kopa 300 kopalcev)

Ocena o številu kopalcev v času visoke
sezone
in najboljših vremenskih razmerah

700

Status kopalne vode

kopalno območje

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.5
Podrobnejši opis značilnosti kopalne vode
Tabela 18: Podrobnejši podatki o značilnostih kopalne vode (Radenci)

Značilnost kopalne vode

naraven del vodotoka

Vodna infrastruktura (jez, pomol)

DA (jez 1)

DA(število)/NE
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Značilnosti priobalnega zemljišča kopalne
vode

naravna, kmetijska

urbana-bivalna-industrijska-kmetijskanaravnadrugo
Struktura obrežnega pasu

naraven

naraven, delno naraven, preoblikovan,
močno preoblikovan
Opis hidromorfoloških značilnosti
obrežnega pasu kopalne vode

trava

mivka, pesek, skala, trava, drugo
Dostop do kopalne vode

pot

cesta, pot, ni dostopa, drugo
Parkirne površine

DA

DA/NE
Dolžina kopalne vode
dolžina kopalne vode (m), ki je dolžina
odseka v
primeru kopalne vode na vodotoku
oziroma
dolžina odseka obale v primeru kopalne
vode na
stoječi površinski vodi
Površina kopalne vode
velikost površine kopalne vode (m2)
Obdobje meritev temperature kopalne
vode

654

Najnižja temperatura vode (°C) 2004-2010

9,5

Najvišja temperatura vode (°C) 2004-2010

22

Srednja temperatura vode tekom sezone
(°C)

16,2

21.133
2004-2010

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.11
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Splošne informacije o urejenosti in opremljenosti kopalnega območja
Splošne informacije o urejenosti in opremljenosti kopalnega območja Kolpa, Radenci so
podane v preglednici (tabela).
Tabela 19: Podatki o urejenosti kopalnega območja (Radenci)

Dostop v vodo (število urejenih dostopov v
vodo)

3

Dostop za invalide

DA

Komunalna opremljenost

DA (na območju bližnjega šotorišča)

Število kopalnic

2

Število sanitarij (WC školjk in pisoarjev)

7

Število tušev

3

Število košev za smeti

6 (1-krat ekološki otok)

Način in postopek odstranjevanja odpadkov
(opis načina)

Med sezono enkrat dnevno pobiranje, odvoz
smeti 1-krat tedensko

Število čistilcev

2 (čistilka čisti plažo 1 krat dnevno)

Skrbnik območja

vzdrževalec, čistilec

Dovoljen vstop živali

DA

Sistem za informiranje javnosti

DA

Opis sistema

Tabla

Podatki o posredovanih informacijah

Kakovost vode

Ponuda pijače/hrane

DA

Privez

DA

Igrala

DA (trampolin, otroško igrišče, odbojka na
mivki, nogomet, lokostrelstvo, paint ball)

Garderoba

DA

Ležalniki

DA

Dodatna ponudba

Kajak kanu šola

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.22
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Kopalno območje Radenci je največje na zgornjem toku Kople v belokranjskem območju
največje po obsegu in številu kopalcev. Klub velikosti kopalnega območja je večina kopalcev
zgoščena ob jezu. Samo kopališče nima nobenega koša ali sanitarij, te se nahajajo v bližnjem
šotorišču, kjer je poskrbljeno tudi za ločevanje odpadkov. Do samega koplišča vodi asfaltna
cesta, kar pa v konkretnem primeru predstavlja problem, saj se enodnevni kopalci pripeljejo
neposredno do vode, kjer se končna cesta, na sam breg Kolpe. S tem uničujejo obrežje in travo
ob Kolpi ter kazijo okolico in izgled kopališča. Lastnik šotorišča sicer pravi, da občasno redarji
napišejo kazni, vendar nimajo bistvenega učinka. V tem primeru bi bilo potrebno iskati
drugačno rešitev, in sicer jo vidim v zaprtju ceste na koncu poti do vode. (npr. z zapornico).
Večino kopalcev predstavljajo gostje iz bližnjega šotorišča, ki je urejeno z zadostnim številom
WC-jev, košev in ponudbo za turiste. Šotorišče vsakodnevno oskrbuje tudi potujoča trgovina.

6.2.3.1. ŠOTORIŠČE V RADENCIH
Slika 15: Šotorišče v Radencih

Vir: Mateja Pestotnik, 2011
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Slika 16: Ekološki otok v KO Radenci

Vir: Mateja Pestotnik, 2011
Pred omenjenim KO in šotoriščem se v začetku Gornjih Radencev nahaja še eno šotorišče,
katerega lastnik je isti, je pa omenjeno šotorišče neurejeno, brez zadostne sanitarne oskrbe. Ima
namreč samo en prenosen kemičen WC, je brez tušev, košev, urejenih parkirišč, gostje
parkirajo na travniku. Tu bi bilo vsekakor potrebno urediti infrastrukturo za šotorjenje.
Predlagala bi raje združitev in ureditev obeh šotorišč v eno večje, skupno, kjer bi bilo ustrezno
poskrbljeno za vse goste.
Slika 17, 18: Šotorišče št.2 v Radencih z enim prenosnim WC-jem

Vir: Mateja Pestotnik, 2011
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Slika 19: Število nočitev v Radencih

Vir: Občina Črnomelj, 2012
Iz grafa lahko vidimo, da se število nočitev v šotorišču Radenci povečuje, z izjemo leta 2010,
ko je bilo zaznati rahel upad, kar gre pripisati nekoliko slabšemu vremenu v omenjeni sezoni.
Na KO me moti parkiranje na travi na bregovih Kolpe, odsotnost košev na samem kopališču
navkljub velikemu številu kopalcev, velika oddaljenost sanitarij (okoli 700 m). Moje mnenje je,
da bi morali prilagoditi in urediti KO, ki bi bilo primernejše velikemu številu kopalcev.

6.2.4. Kopalno območje Damelj
Damelj je obmejna gručasta vas v skrajnem jugozahodnem delu Bele krajine. Šteje le malo
prebivalcev, a je kljub majhnosti poleti zelo obiskana. Razloga sta predvsem čistost vode in jez,
ki privabljata številne kopalce od blizu in daleč. Kopalno območje v dolžini 300 metrov obsega
jez z najbližjo okolico, spremlja pa se tudi kakovost vode. Na široki terasi pod vasjo je urejeno
manjše šotorišče in okrepčevalnica, ob Kolpi pa sta lepo ohranjena lesena žaga in mlin. Od
Radenc do Damlja poteka ob reki pešpot ob slikovitem kanjonu, imenovana tudi najjužnejša
slovenska pot (Kopalne vode, ARSO, 2009).
Slika 20: Kopališče Damelj

Vir: Mateja Pestotnik, 2011
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Slika 21: Zabojniki in sanitarije na KO Damelj

Vir: Mateja Pestotnik, 2011
Splošne informacije o kopalni vodi
Tabela 20: Splošne informacije o kopalni vodi (Damelj)

Ime kopalne vode

Kopalno območje Kolpa, Damelj

Doseganje meril o številu kopalcev iz
Pravilnika o podrobnejših kriterijih za
ugotavljanje kopalnih voda (Ur. L. RS, št.
39/08)

NE
(v času kopalne sezone naj se vsaj 3-krat v
sezoni kopa 300 kopalcev)

Ocena o številu kopalcev v času visoke
sezone
in najboljših vremenskih razmerah

120

Status kopalne vode

kopalno območje

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.5
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Podrobnejši opis značilnosti kopalne vode
Tabela 21: Podrobnejši podatki o značilnostih kopalne vode (Damelj)

Značilnost kopalne vode

naraven del vodotoka

Vodna infrastruktura (jez, pomol)

DA (jez 1)

DA(število)/NE
Značilnosti priobalnega zemljišča kopalne
vode

naravna, urbana

urbana-bivalna-industrijska-kmetijskanaravnadrugo
Struktura obrežnega pasu

naraven

naraven, delno naraven, preoblikovan, močno
preoblikovan
Opis hidromorfoloških značilnosti
obrežnega pasu kopalne vode

trava

mivka, pesek, skala, trava, drugo
Dostop do kopalne vode

pot

cesta, pot, ni dostopa, drugo
Parkirne površine

DA

DA/NE
Dolžina kopalne vode
dolžina kopalne vode (m), ki je dolžina
odseka v
primeru kopalne vode na vodotoku oziroma
dolžina odseka obale v primeru kopalne
vode na
stoječi površinski vodi
Površina kopalne vode
velikost površine kopalne vode (m2)
Obdobje meritev temperature kopalne vode

318

Najnižja temperatura vode (°C) 2009-2010

14,5

Najvišja temperatura vode (°C) 2009-2010

23,4

Srednja temperatura vode tekom sezone
(°C)

19,4

12.977
2009-2010

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.6
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Splošne informacije o urejenosti in opremljenosti kopalnega območja
Splošne informacije o urejenosti in opremljenosti kopalnega območja Kolpa, Damelj so podane
v preglednici (tabela).
Tabela 22: Podatki o urejenosti kopalnega območja (Damelj)

Dostop v vodo (število urejenih
dostopov v vodo)

2

Dostop za invalide
Komunalna opremljenost

NE (dostop možen, kjer naravna danost to
omogoča)
Zagotavlja občina

Število kopalnic

1

Število sanitarij (WC školjk in
pisoarjev)

6

Število tušev

1

Število košev za smeti

5 (1-krat ekološki otok)

Način in postopek odstranjevanja
odpadkov (opis načina)

Med sezono enkrat dnevno pobiranje, odvoz
smeti 1-krat tedensko

Število čistilcev

1

Skrbnik območja

občina

Dovoljen vstop živali

DA

Sistem za informiranje javnosti

NE

Opis sistema

/

Podatki o posredovanih informacijah

/

Ponuda pijače/hrane

DA

Privez

DA

Igrala

/

Garderoba

NE

Ležalniki

NE

Dodatna ponudba

/

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.22

46

6.2.4.1. ŠOTORIŠČE DAMELJ
Slika 22, 23: Šotorišče Damelj in sanitarije

Vir: Mateja Pestotnik, 2011
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Kopalno območje Damelj je med manjšimi po številu obiskovalcev, kjub temu da sta jez in
žaga ob njemu ena najlepših na Kolpi. Voda je tu med poletno sezono že precej topla, saj
doseže okoli 20 ̊C. Okolica in bregovi ob Kolpi so čisti in negovani, edino wc-ji in tuš so
potrebni obnove, ki pa je predvidena. Glede na možnosti in lepoto Kolpe, ki jo ponuja to
območje, je bilo kopalcev precej malo. Vzrok je iskati v urejenosti parkirišč na začetku vasi. Z
okoljskega vidika je ta rešitev pohvalna in smotrna, saj morajo kopalci parkirati avtomobile na
začetku vasi, od koder je kopališče oddaljeno približno 1,5 km. Vsekakor pa to ni privlačno za
večino kopalcev, ki se z avtom želijo pripeljati kar najbližje k vodi. Samo šotorišče se nahaja
neposredno ob vodi, vendar je bil v času mojega obiska na terenu tam samo en šotor, iz česar
sklepam, da je večino kopalcev enodnevnih, ter predvsem lokalnih, saj je bilo tudi parkirišče na
začetku vasi povečini prazno.
Slika 24: Število nočitev v Damlju

Vir: Občina Črnomelj, 2012
Največ nočitev se beleži v juliju, je pa v zadnjem letu zaznati rahel upad nočitev. Vzrok temu je
najverjetneje spremenjena uredba parkirišča.
6.2.4.2. ŠOTORIŠČE KOT PRI DAMLJU
Slika 25: Število nočitev v Kotu pri Damlju

Vir: Občina Črnomelj, 2012
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V bližini KO Damelj, natančneje v vasi Kot pri Damlju, se je v zadnjih dveh letih razvilo še
eno šotorišče, ki uspešno povečuje svoj obisk in konkurira bližnjemu v Damlju. Šotorišče je
privatno ob kmečkem turizmu, ki oddaja tudi čolne. Kopalci so gostje šotorišča, katerim so na
Kljub starejšim WC-jem, ki pa se jim obeta obnova, bi bilo to kopalno območje, ki bi ga
priporočila vsakomur, ki zna ceniti pravo lepoto Kolpe.

6.2.5. Kopalno območje Učakovci-Vinica
Kopalno območje Učakovci – Vinica se razprostira na skrajnem jugu Slovenije, in sicer od
starega Papovega mlina v Učakovcih in vse do kampa v Vinici, pod Viniškim gradom. Torej je
zelo obsežno, dolgo kar 3,5 kilometra. Kopalcev je največ v kampu v Vinici, kjer se spremlja
tudi kakovost vode. Zanje so vabljive tudi poplavne terase v Učakovcih. Na obeh mestih stojita
informacijski tabli.
Kamp v Vinici se ponaša z naslovom najstarejšega kampa ob tej reki, saj obstaja
že od leta 1963. Domačini vedo povedati, da je to najbolje obiskani kamp ob Kolpi, kamor
prihajajo uživat prelepo naravo Slovenci, pa tudi tujci iz najrazličnejših držav, največ iz
Nizozemske. Ker je kamp del Krajinskega parka Kolpa, je poseganje v okolje omejeno.
Ljubitelji narave se lahko naužijejo lepot ob neokrnjeni reki, za dobro počutje pa poskrbijo tudi
prebivalci tega območja, ki s svojim odprtim značajem in prijaznostjo toplo sprejmejo vse
obiskovalce.
V tem delu ima reka umirjen tok ter je primerna za kopanje, čolnarjenje in ribarjenje, saj v tej
čisti vodi najdemo podusti, mrene, krape, some, klene itd. V kampu je veliko sence, tako da je
v vročih poletnih dneh prav prijetno, ob bregu, na urejenem kopališču, pa je mogoče izbirati
med senčnim in sončnim prostorom. Poleg vseh dejavnosti, ki jih ponuja narava, je
organizirana izposoja kanujev. V kampu je še otroško igrišče, v bližini pa ne manjka izletniških
točk. (Kopalne vode, ARSO, 2009).
Slika 26: KO Učakovci-Vinica

Vir: Mateja Pestotnik, 2011

49

Slika 27, 28: Kamp Vinica ob festivalu Schengenfest

Vir: Schengenfest-Vinica 2011, 2012
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Splošne informacije o kopalni vodi
Tabela 23: Splošne informacije o kopalni vodi (Učakovci-Vinica)

Ime kopalne vode

Kopalno območje Kolpa, Učakovci-Vinica

Doseganje meril o številu kopalcev iz
Pravilnika o podrobnejših kriterijih za
ugotavljanje kopalnih voda (Ur. L. RS, št.
39/08)

DA
(v času kopalne sezone naj se vsaj 3-krat v
sezoni kopa 300 kopalcev)

Ocena o številu kopalcev v času visoke
sezone
in najboljših vremenskih razmerah

1000

Status kopalne vode

kopalno območje

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.5

Podrobnejši opis značilnosti kopalne vode
Tabela 24: Podrobnejši podatki o značilnostih kopalne vode (Učakovci-Vinica)

Značilnost kopalne vode

naraven del vodotoka

Vodna infrastruktura (jez, pomol)

DA (jez 1)

DA(število)/NE
Značilnosti priobalnega zemljišča kopalne
vode

naravna, urbana (avtokamp Vinica)

urbana-bivalna-industrijska-kmetijskanaravnadrugo
Struktura obrežnega pasu

naraven

naraven, delno naraven, preoblikovan,
močno preoblikovan
Opis hidromorfoloških značilnosti
obrežnega pasu kopalne vode

trava

mivka, pesek, skala, trava, drugo
Dostop do kopalne vode

cesta

cesta, pot, ni dostopa, drugo
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Parkirne površine

DA

DA/NE
Dolžina kopalne vode
dolžina kopalne vode (m), ki je dolžina
odseka v
primeru kopalne vode na vodotoku
oziroma
dolžina odseka obale v primeru kopalne
vode na
stoječi površinski vodi
Površina kopalne vode
velikost površine kopalne vode (m2)
Obdobje meritev temperature kopalne
vode

3460

Najnižja temperatura vode (°C) 2004-2010

10,6

Najvišja temperatura vode (°C) 2004-2010

25,2

Srednja temperatura vode tekom sezone
(°C)

18,7

144.115
2004-2010

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str. 11
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Splošne informacije o urejenosti in opremljenosti kopalnega območja
Splošne informacije o urejenosti in opremljenosti kopalnega območja Kolpa -Vinica so podane
v preglednici (tabela).
Tabela 25: Podatki o urejenosti kopalnega območja (Učakovci-Vinica)

Dostop v vodo (število urejenih
dostopov v vodo)

1

Dostop za invalide
Komunalna opremljenost

NE (dostop možen, kjer naravna danost to
omogoča)
V avtokampu v neposredni bližini

Število kopalnic

10

Število sanitarij (WC školjk in
pisoarjev)

15

Število tušev

10

Število košev za smeti

20

Način in postopek odstranjevanja
odpadkov (opis načina)

Med sezono vsakodnevno

Število čistilcev

V sezoni vsakodnevno- sezonski delavci (2)

Skrbnik območja

Vodja kampa, gostinci, vzdrževalci, sezonski
delavci (študenti in pogodbeniki)

Dovoljen vstop živali

DA

Sistem za informiranje javnosti

DA

Opis sistema

tabla

Podatki o posredovanih informacijah

Temperatura, kakovost vode

Ponuda pijače/hrane

DA

Privez

/

Igrala

Trampolin, odbojka na mivki

Garderoba

NE

Ležalniki

NE

Dodatna ponudba

Izsposoja čolnov (raft, kanu), turistične
informacije, ribolov

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str. 22
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Kopalno območje Učakovci- Vinica je največje na Kolpi, tako po velikosti, številu kopalcev in
številu nočitev. Kopališče Učakovci je manj obljudeno kot v Vinici. Tu prevladujejo enodnevni
kopalci za razliko od predela v Vinici, kjer so večinoma kopalci gostje enega izmed dveh
kampov, ki se nahajata v Vinici. Kopalci se v Učakovci večinoma zadržujejo na poplavnih
terasah Kolpe, kjer pa za kopalce ni poskrbljeno z sanitarijami, koši ali kakšno posebno
ponudbo za kopalce. Kljub temu bregovi Kolpe tu ostajajo čisti, saj kopalci povečini odnašajo
smeti s seboj.
Kopališče v Vinici se nahaja v obeh kampih, ki sta izredno velika ter urejena. Kopalcem in
gostom kampa je na voljo zadostno število sanitarij, tušev, košev. Kampa ponujata tudi bogato
gostinsko ponudbo, ter veliko igral.
Veliko število kopalcev pa pomeni tudi večji pritisk na Kolpo in njene bregove. Celotno
kopalno območje Vinica-Učakovci ima le en urejen dostop do vode, na vseh ostalih mestih
kopalci vstopajo v vodo tam kjer jim to naravni pogoji omogočajo. Ker je kopalcev med sezono
dnevno tudi več kot 1000, to pomeni močno obremenjevanje bregov ter njihovo
preoblikovanje. Na temu področju bi bilo potrebno urediti več dostopov do vode, katere bi
kopalci uporabljali, ostali deli bregov pa bi ostali nepoškodovani.
Poleg dostopa do vode bi bilo potrebno porazdeliti ogromno količino kopalcev na celotno KO
Učakovci-Vinica, tako pa je večina kopalcev na obalni liniji v kampih na območju 500 metrov.
V zadnjih 3 letih se v Vinici pojavlja tudi tridnevni festival Schengenfest, ki na območje kampa
privabi tudi 6000 ljudi dnevno. Kljub temu, da se kapaciteta sanitarij, število košev, število
skrbnikov, čistilcev in drugih organizatorjev ob tem dogodku ustrezno poveča, vsekakor
festival v tistih dneh predstavlja velik pritisk na Kolpo in njeno okolico. Festival se odvija prvi
teden v avgustu, ko je navadno tudi navišja temperatura vode, najnižji pretok le-te, ter okoli
7000 kopalcev dnevno. Vsekakor je to veliko posrednih in neposrednih učinkov. Večina
obiskovalcev se pripelje z avtomobili, ki jih parkirajo na travnikih. Kamp v temu času razširi
tudi na okoliški travniki.
6.2.5.1. KAMP 1. IN 2. VINICA
Slika 29: Število nočitev v Vinici-kamp 1

Vir: Občina Črnomelj, 2012
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Slika 30: Število nočitev v Vinici-kamp 2

Vir: Občina Črnomelj, 2012
Urejenost kopališča v Vinici je na nivoju in je poskrbljeno za kar naboljšo možno ponudbo
kopalcem, hkrati pa se dnevno skrbi za čistočo Kolpe in njenih bregov. Predlagala pa bi, kot
sem že zgoraj omenila, boljšo razporeditev kopalcev po celotnem kopalnem območju, saj bi
tako preprečila točkovno množično število kopalcev. Zagotovila bi več urejenih dostopov do
vode ter na področju Učakovcev primerno poskrbela za odpadke in sanitarije.
Kjlub temu, da bi bilo iz sonaravnega vidika bolje, da festivala ne bi bilo, pa moramo
upoštevati tudi pozitvno, turistično in ekonomsko plat. Vsekakor je nujno omejiti število
obiskovalcev, katere je potrebno čimbolj okoljsko osvestiti.
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6.2.6. Kopalno območje Adlešiči
Kopalno območje Adlešiči je ob vznožju strmega griča Vumol, ki se dviga od obkolpskih
travnikov proti Adlešičem in Gorenjcem. Dolgo je 900 metrov ter vključuje okolico jezu in
šotorišče Jankovič. Na vstop v kopalno območje opozarja informacijska tabla. Ob jezu vabi
kopalce prodni nanos, kjer se spremlja tudi kakovost vode. Dostopi v vodo so urejeni. Šotorišče
Jankovič je priljubljen taborni prostor že več desetletij. Star, leseni pod – objekt, v katerem je
belokranjski kmet več kakor 100 let shranjeval poljsko orodje in krmo za živino – je družina
Jankovič preselila v zeleno sotesko Kolpe in v njem uredila gostinski objekt. Ta se s svojo
pojavnostjo zliva z naravnim okoljem Krajinskega parka Kolpa. Preprosto, domače in
nevsiljivo vabi pod svojo streho na okrepčilo z domačimi dobrotami. Že v maju je ob reki
mogoče pripraviti piknik na prostem, zabava pa se lahko nadaljuje pozno v noč na pokriti
terasi. V juliju in avgustu je kopalna sezona na vrhuncu, taboriti je mogoče tudi v naravnem
okolju. Topla reka poleti vabi k plavanju, igram na vodi, čolnarjenju, vožnji s pedalinom,
ribolovu, sprehodom in kolesarjenju ob bregu (Kopalne vode, ARSO, 2009).
Slika 31: KO Adlešiči

Vir: Mateja Pestotnik, 2012
Splošne informacije o kopalni vodi
Tabela 26: Splošne informacije o kopalni vodi (Adlešiči)

Ime kopalne vode

Kopalno območje Kolpa, Adlešiči

Doseganje meril o številu kopalcev iz
Pravilnika o podrobnejših kriterijih za
ugotavljanje kopalnih voda (Ur. L. RS, št.
39/08)

DA
(v času kopalne sezone naj se vsaj 3-krat v
sezoni kopa 300 kopalcev)
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Ocena o številu kopalcev v času visoke
sezone
in najboljših vremenskih razmerah

300-500

Status kopalne vode

kopalno območje

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.5

Podrobnejši opis značilnosti kopalne vode
Tabela 27: Podrobnejši podatki o značilnostih kopalne vode (Adlešiči)

Značilnost kopalne vode

naraven del vodotoka

Vodna infrastruktura (jez, pomol)

DA (jez 1)

DA(število)/NE
Značilnosti priobalnega zemljišča kopalne
vode

naravna, urbana (šotorišče)

urbana-bivalna-industrijska-kmetijskanaravnadrugo
Struktura obrežnega pasu

naraven

naraven, delno naraven, preoblikovan,
močno preoblikovan
Opis hidromorfoloških značilnosti
obrežnega pasu kopalne vode

trava

mivka, pesek, skala, trava, drugo
Dostop do kopalne vode

cesta

cesta, pot, ni dostopa, drugo
Parkirne površine

DA

DA/NE
Dolžina kopalne vode
dolžina kopalne vode (m), ki je dolžina
odseka v
primeru kopalne vode na vodotoku
oziroma
dolžina odseka obale v primeru kopalne
vode na
stoječi površinski vodi

950
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Površina kopalne vode
velikost površine kopalne vode (m2)
Obdobje meritev temperature kopalne
vode

27857

Najnižja temperatura vode (°C) 2004-2010

11,2

Najvišja temperatura vode (°C) 2004-2010

26,7

Srednja temperatura vode tekom sezone
(°C)

20,5

2004-2010

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.11

Splošne informacije o urejenosti in opremljenosti kopalnega območja
Splošne informacije o urejenosti in opremljenosti kopalnega območja Kolpa - Adlešiči so
podane v preglednici (tabela).
Tabela 28: Podatki o urejenosti kopalnega območja (Adlešiči)

Dostop v vodo (število urejenih
dostopov v vodo)

2

Dostop za invalide
Komunalna opremljenost

NE (dostop možen, kjer naravna danost to
omogoča)
V šotorišču v neposredni bližini

Število kopalnic

2

Število sanitarij (WC školjk in
pisoarjev)

7

Število tušev

3

Število košev za smeti

8 košev+ 3 kontejnerji za ločeno zbiranje
odpadkov, ter veliki kontejner za ostale
odpadke

Način in postopek odstranjevanja
odpadkov (opis načina)

1-krat tedensko (v sezoni ob pomoči študentov
ali sezonskih delavcev, poteka čiščenje
vsakodnevno, najintenzivneje v pondeljkih po
močnejšem vikendu, izven sezone po potrebi.

Število čistilcev

V sezoni vsakodnevno- sezonski delavci

Skrbnik območja

Sezonski delavci oz. študenti

Dovoljen vstop živali

DA
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Sistem za informiranje javnosti

DA

Opis sistema

tabla

Podatki o posredovanih informacijah

Temperatura vode in zraka, kakovost vode

Ponuda pijače/hrane

DA

Privez

DA

Igrala

odbojka na mivki, peskovnik, namizni nogomet,
mali nogomet, namizni tenis, badminton, čolni,
zibalke

Garderoba

NE

Ležalniki

NE

Dodatna ponudba

Izsposoja čolnov (raft, kanu), turistične
informacije, ribolov

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.22
Kopalno območje Adlešiči je neposredno povezano s šotoriščem ob Kolpi. Kopalci so tako
enodnevni kot gostje, ki nočijo v šotorih. KO Adlešiči slovi po dobrih možnostih za piknike za
večje družbe in tako je bilo tudi ob mojem obisku na terenu. Velika količina ljudi, ki ob
vikendih, ko pridejo sem večje družbe, zagotovo preseže ocenjeno število kopalcev nad 500.
Primerno je poskrbljeno za čiščenje in zbiranje odpadkov ob šotorišču, medtem ko bi na
celotnem kopališču predlagala še kakšen koš za ločene odpadke. Zmotilo me je, ker je bila
polovica kopalnega območja nepokošen travnik, na katerem se je zadrževalo veliko število
kopalcev, ki so seveda s hojo in ležanjem uničevali visko travo. Travnik bi bilo potrebno urediti
primerno kopalcem, oziroma ga zaščititi, če temu ni namenjen. Večina kopalcev se kopa ob
jezu ali v njegovi bližini, kjer je nivo vode najnižji in je pritisk največji.
Vsekakor v dobro štejem organizacijo, kar se tiče čistoče, kljub velikemu obisku in velikemu
številu piknikov. Potrebno pa bi bilo spremeniti parkirni režim. Vsi kopalci se namreč z
avtomobili pripeljejo po ozkem vijugastem makedamu neposredno na breg Kolpe. Samo ob
mojem obisku sem tu naštela 215 avtomobilov. Predlagala bi parkirišče v vasi Adlešiči, nato pa
kratek 5-10 minutni sestop do kopališča. Prevoz do kopališča bi morda omogočila le dostavi ali
invalidom, tako bi bistveno omejili in zmanjšali promet neposredno ob Kolpi in njeni okolici,
ki se še uvršča v krajinski park Kolpa.
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Slika 32: Parkirni režim v Adlešičih

Vir: Mateja Pestotnik, 2012
6.2.6.1. ŠOTORIŠČE ADLEŠIČI
Slika 33: Število nočitev v Adlešičih

Vir: Občina Črnomelj, 2012
Graf nočitev nam lepo prikazuje stalno naraščanje obiska, ki je največji v mesecu juliju in
avgustu. Največ nočitev se beleži ob vikendih.
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6.2.7. Kopalno območje Pobrežje – Fučkovci
Kopalno območje Pobrežje – Fučkovci je dolgo 2,7 kilometra. Vključuje tri jezove, najbolj
priljubljeni del pa je jez z okolico v Pobrežju, kjer se spremlja tudi kakovost vode. Na levem
rečnem bregu je Kuzmin mlin z žago, ki sodi med najstarejše mline na Kolpi. To območje je
bogato s prodnim nanosom, hkrati pa mogočna drevesa ponujajo veliko sence. Tok reke je
umirjen, zato privablja številne kopalce. Zelo mikavno je čolnarjenje s kanuji, ki se jih po želji
lahko najame. Urejen je prostor za piknike in zabave, mimo pa vodijo sprehajalne in kolesarske
poti po Krajinskem parku Kolpa (Kopalne vode, ARSO, 2009).
Splošne informacije o kopalni vodi
Tabela 29: Splošne informacije o kopalni vodi (Podbrežje-Fučkovci)

Ime kopalne vode

Kopalno območje Kolpa, PodbrežjeFučkovci

Doseganje meril o številu kopalcev iz
Pravilnika o podrobnejših kriterijih za
ugotavljanje kopalnih voda (Ur. L. RS, št.
39/08)

DA
(v času kopalne sezone naj se vsaj 3-krat v
sezoni kopa 300 kopalcev)

Ocena o številu kopalcev v času visoke
sezone
in najboljših vremenskih razmerah

400

Status kopalne vode

kopalno območje

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.5

Podrobnejši opis značilnosti kopalne vode
Tabela 30: Podrobnejši podatki o značilnostih kopalne vode (Podbrežje-Fučkovci)

Značilnost kopalne vode

naraven del vodotoka

Vodna infrastruktura (jez, pomol)

DA (jez 1)

DA(število)/NE
Značilnosti priobalnega zemljišča kopalne
vode

naravna, kmetijska

urbana-bivalna-industrijska-kmetijskanaravnadrugo
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Struktura obrežnega pasu

naraven

naraven, delno naraven, preoblikovan,
močno preoblikovan
Opis hidromorfoloških značilnosti
obrežnega pasu kopalne vode

trava

mivka, pesek, skala, trava, drugo
Dostop do kopalne vode

pot

cesta, pot, ni dostopa, drugo
Parkirne površine

DA

DA/NE
Dolžina kopalne vode
dolžina kopalne vode (m), ki je dolžina
odseka v
primeru kopalne vode na vodotoku
oziroma
dolžina odseka obale v primeru kopalne
vode na
stoječi površinski vodi
Površina kopalne vode
velikost površine kopalne vode (m2)
Obdobje meritev temperature kopalne
vode

2736

Najnižja temperatura vode (°C) 2009-2010

16,9

Najvišja temperatura vode (°C) 2009-2010

25,8

Srednja temperatura vode tekom sezone
(°C)

22,2

62830
2009-2010

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.11
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Splošne informacije o urejenosti in opremljenosti kopalnega območja
Splošne informacije o urejenosti in opremljenosti kopalnega območja Podbrežje-Fučkovci, so
podane v preglednici (tabela).
Tabela 31: Podatki o urejenosti kopalnega območja (Podbrežje-Fučkovci)

Dostop v vodo (število urejenih
dostopov v vodo)

Dostopi niso posebaj urejeni (naravni)

Dostop za invalide
Komunalna opremljenost

NE (dostop možen, kjer naravna danost to
omogoča)
Zagotavlja bližnji kmečki turizem

Število kopalnic

/

Število sanitarij (WC školjk in
pisoarjev)

3

Število tušev

/

Število košev za smeti

2

Način in postopek odstranjevanja
odpadkov (opis načina)

1-krat tedensko (v času sezone vsakodnevno
plažo čistijo sezonsk delavci)

Število čistilcev

2

Skrbnik območja

Sezonski delavci (zagotavlja bližnji kmečki
turizem)

Dovoljen vstop živali

DA, na povodcu

Sistem za informiranje javnosti

DA

Opis sistema

tabla

Podatki o posredovanih informacijah

Temperatura vode in zraka, kakovost vode

Ponuda pijače/hrane

DA

Privez

DA

Igrala

DA

Garderoba

NE

Ležalniki

NE

Dodatna ponudba

/

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.22
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Kopalno območje je zadnje izmed ležečih v krajinskem parku Kolpa. Kopalci so enodnevni, saj
tu ni možnosti nočitve. Za odpadke med sezono redno skrbijo čistilci, ki praznijo koše. Manjka
ekološki otok za ločevanje odpadkov, kar bi vsekakor potrebovali. Sanitarije so od kopališča
nekoliko oddaljene, je pa za njih ustrezno poskrbljeno na bližnjem kmečkem turizmu. Na tem
kopalnem območju bi vsekakor predlagala ureditev 2-3 dostopov v vodo namesto zdajšnjih
naravnih, saj se ob velikem številu kopalcev bregovi uničujejo oziroma spreminjajo naravno
obliko.
Slika 34: KO Podbrežje- Fučkovci

Vir: Kopalne vode, ARSO, 2009, str. 36

6.2.8. Kopalno območje Dragoši – Griblje
Tudi na kopalnem območju od Dragoš do Gribelj, ki je dolgo približno 2 kilometra, obiskovalci
lahko uživajo v neokrnjeni naravi. Kakovost vode se spremlja v kampu na robu vasi Griblje,
kjer je gorvodno od jezu urejen dostop do vode. Ob urejenem parkirišču stoji tudi informacijska
tabla. Gostom šotorišča je na voljo tudi poseben, z elektriko opremljen prostor s sanitarijami,
prhami in kuhinjo. Majhen bar ponuja hrano in pijačo. Prosti čas lahko v kampu dejavno
preživimo ob kegljanju, igranju odbojke na mivki in nogometa na travi, na voljo pa je tudi
igrišče za mali nogomet, rokomet in badminton ter izposoja kanujev in nakup kart za ribolov
(Kopalne vode, ARSO, 2009).
Slika 35: Kopališče Griblje

Vir: Mateja Pestotnik, 2011
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Slika 36: Jez v Gribljah

Vir: Mateja Pestotnik, 2011

Splošne informacije o kopalni vodi
Tabela 32: Splošne informacije o kopalni vodi (Dragoši-Griblje)

Ime kopalne vode

Kopalno območje Kolpa, Dragoši -Griblje

Doseganje meril o številu kopalcev iz
Pravilnika o podrobnejših kriterijih za
ugotavljanje kopalnih voda (Ur. L. RS, št.
39/08)

DA
(v času kopalne sezone naj se vsaj 3-krat v
sezoni kopa 300 kopalcev)

Ocena o številu kopalcev v času visoke
sezone
in najboljših vremenskih razmerah

300

Status kopalne vode

kopalno območje

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.5
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Podrobnejši opis značilnosti kopalne vode
Tabela 33: Podrobnejši podatki o značilnostih kopalne vode (Dragoši-Griblje)

Značilnost kopalne vode

naraven del vodotoka

Vodna infrastruktura (jez, pomol)

DA (jez 1 Griblje)

DA(število)/NE
Značilnosti priobalnega zemljišča kopalne
vode

Urbana, šotorišče, naravna

urbana-bivalna-industrijska-kmetijskanaravnadrugo
Struktura obrežnega pasu

naraven

naraven, delno naraven, preoblikovan, močno
preoblikovan
Opis hidromorfoloških značilnosti obrežnega
pasu kopalne vode

trava

mivka, pesek, skala, trava, drugo
Dostop do kopalne vode

cesta

cesta, pot, ni dostopa, drugo
Parkirne površine

DA

DA/NE
Dolžina kopalne vode
dolžina kopalne vode (m), ki je dolžina
odseka v
primeru kopalne vode na vodotoku oziroma
dolžina odseka obale v primeru kopalne vode
na
stoječi površinski vodi
Površina kopalne vode
velikost površine kopalne vode (m2)
Obdobje meritev temperature kopalne vode

2163

Najnižja temperatura vode (°C) 2004-2010

10,6

Najvišja temperatura vode (°C) 2004-2010

27,4

Srednja temperatura vode tekom sezone (°C)

20,6

95308
2004-2010

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.11
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Splošne informacije o urejenosti in opremljenosti kopalnega območja
Splošne informacije o urejenosti in opremljenosti kopalnega območja Dragoši-Griblje so
podane v preglednici (tabela).
Tabela 34: Podatki o urejenosti kopalnega območja (Dragoši-Griblje)

Dostop v vodo (število urejenih
dostopov v vodo)

Dostopi niso posebej urejeni (naravni)

Dostop za invalide
Komunalna opremljenost

NE (dostop možen, kjer naravna danost to
omogoča)
V okviru turistične ponudbe v Gribljah

Število kopalnic

2

Število sanitarij (WC školjk in
pisoarjev)

5

Število tušev

5

Število košev za smeti

5

Način in postopek odstranjevanja
odpadkov (opis načina)

Med sezono vsakodnevno

Število čistilcev

2

Skrbnik območja

Gostinci, vzdrževalci

Dovoljen vstop živali

DA

Sistem za informiranje javnosti

DA

Opis sistema

tabla

Podatki o posredovanih informacijah

Temperatura in kakovost vode

Ponuda pijače/hrane

DA

Privez

/

Igrala

DA (trampolin, odbojka na mivki, nogomet,
keglanje)

Garderoba

NE

Ležalniki

NE

Dodatna ponudba

Izposoja čolnov, turistične informacije, ribolov

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.22
67

Kopalno območje je že izvzeto iz krajinskega parka, ni pa zato nič manj urejeno. Tu so kopalci
večinoma enodnevni, ki pa lahko uživajo v dobri rekreacijski ponudbi, saj je tu na voljo več
igrišč za odbojko, nogomet, kegljanje... Kopališče je vsako leto bolj urejeno in se dobro
prilagaja vsakoletnemu naraščanju kopalcev, kljub povečanemu številu košev na kopališču, so
ti velikokrat tako polni, da se smeti odlagajo ob njih. Potrebno bi bilo zagotoviti praznenje tudi
večkrat dnevno, vsaj ob vikendih. Kljub temu, da v profilu KO ni zabeleženega urejenega
dostopa do vode, se prav na kopališču nahajata dva, s stopniščem in ograjo. Parkirišče je
organizirano na bližnjem travniku,ki se kosi v ta namen in kjer se kopalci pripeljejo v
neposredno bližino kopališča. S tem se seveda uniči namembnost travnika, vendar druge rešitve
v tem primeru ni, če seveda hočemo obisk kopalcev. Sanitarije so na voljo v bližnjem gostišču
in so zelo urejene. Kljub načeloma velikemu kopalnemu območju pa je večina kopalcev
zgoščena ob jezu v Gribljah, kjer je tudi uradno kopališče s pokošeno travo, vse ostalo območje
so travniki, ki niso primerni za hojo in ležanje. Problem nastaja, ker se na majhnem kopališču
nabira veliko število kopalcev.
Slika 37: Parkirišče za kopalce v Gribljah

Vir: Mateja Pestotnik, 2011
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6.2.8.1. ŠOTORIŠČE GRIBLJE
Slika 38: Število nočitev v Gribljah

Vir: Občina Črnomelj, 2012
Šotorišče beleži velik porast nočitev v zadnjih dveh letih, vsekakor pa nočitve niso tako
številčne v primerjavi z drugimi preučevanimi šotorišči in kampi, saj je tudi območje za
šotorjenje relativno majhno. Tu prednjači večje število nočitev v juliju.

6.2.9. Kopalno območje Podzemelj
Kopalno območje Podzemelj je ob kampu, ki ima 70 mest za kampiranje. V kampu so ravne
travnate površine, neposredno ob Kolpi pa je tudi veliko naravne sence. Voda je na nekaterih
mestih dovolj globoka za skakanje, čemur so namenjeni nekateri objekti ob in v njej. Njena
kakovost se spremlja na mestu, kjer je urejen dostop do vode. Za goste je urejen parkirni
prostor. V kampu je prijeten gostinski objekt, urejeno otroško igrišče ter igrišča za odbojko na
mivki, minigolf, namizni tenis in badminton. Obiskovalci lahko čolnarijo (izposoja kanujev),
ribarijo in kolesarijo ali se odpravijo na katero od izletniških točk v bližnjo in daljno okolico ter
spoznavajo naravne in kulturne znamenitosti Bele krajine. Prijetni in zanimivi so tudi obiski
kmečkih zidanic (Kopalne vode, ARSO, 2009).
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Slika 39: KO Podzemelj

Vir: Mateja Pestotnik, 2011

Splošne informacije o kopalni vodi
Tabela 35: Splošne informacije o kopalni vodi (Podzemelj)

Ime kopalne vode

Kopalno območje Kolpa, Podzemelj

Doseganje meril o številu kopalcev iz
Pravilnika o podrobnejših kriterijih za
ugotavljanje kopalnih voda (Ur. L. RS, št.
39/08)

DA
(v času kopalne sezone naj se vsaj 3-krat v
sezoni kopa 300 kopalcev)

Ocena o številu kopalcev v času visoke
sezone
in najboljših vremenskih razmerah

800

Status kopalne vode

kopalno območje

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.5

70

Podrobnejši opis značilnosti kopalne vode
Tabela 36: Podrobnejši podatki o značilnostih kopalne vode (Podzemelj)

Značilnost kopalne vode

naraven del vodotoka

Vodna infrastruktura (jez, pomol)

NE

DA(število)/NE
Značilnosti priobalnega zemljišča kopalne vode Urbana (avtokamp), naravna
urbana-bivalna-industrijska-kmetijskanaravnadrugo
Struktura obrežnega pasu

naraven

naraven, delno naraven, preoblikovan, močno
preoblikovan
Opis hidromorfoloških značilnosti obrežnega
pasu kopalne vode

trava

mivka, pesek, skala, trava, drugo
Dostop do kopalne vode

cesta

cesta, pot, ni dostopa, drugo
Parkirne površine

DA

DA/NE
Dolžina kopalne vode
dolžina kopalne vode (m), ki je dolžina odseka
v
primeru kopalne vode na vodotoku oziroma
dolžina odseka obale v primeru kopalne vode
na
stoječi površinski vodi
Površina kopalne vode
velikost površine kopalne vode (m2)
Obdobje meritev temperature kopalne vode

181

Najnižja temperatura vode (°C) 2009-2010

11,4

Najvišja temperatura vode (°C) 2009-2010

26,4

Srednja temperatura vode tekom sezone (°C)

23,2

4707
2009-2010

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.11
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Kopalno območje Podzemelj je eno izmed dveh kopalnih območij, ki leži v občini Metlika.
Kopalno območje je drugo največje od vseh na Kolpi po številu kopalcev, a žal najmanjše po
površini. Že ta podatek nam torej pove, da je na tem območju odločno preveč kopalcev.
Samo kopališče in kamp ob njem ponujata obiskovalcem veliko turistično ponudbo. Za
rekreacijo kopalcev in drugih obiskovalcev je poskrbljeno na igrišču za odbojko, košarko,
nogomet, imajo tudi mini golf igrišče, namizni tenis in drugo. Gostinska ponudba je tu, v
primerjavi za ostalimi kopališči na Kolpi, daleč največja. Poleg naštetega na temu kopališču
Kolpa doseže najvišjo temperaturo in vse to so dejavniki, ki privabljajo kopalce od blizu in
daleč, bodisi za en dan, vikend ali teden. Kamp nudi prostor šotorom, prikolicam, avtodomom
in mobilnim hiškam.
Kopališče je nekako razdeljeno na dva dela, in sicer je en del namenjen enodnevnim kopalcem,
ki imajo na voljo sanitarije v gostinskem lokalu, v neposredni bližini, ter možnost zunanjega
tuša. Število košev (2) na kopališču, je vsekakor premajhno za takšno število ljudi. Ni problem
oddaljenost do košev, saj je kopališče majhno, temveč njihova velikost. Potrebno je povečati
kapaciteto za odpadke upoštevajoč, da veliko dnevnih gostov tu prireja piknike. Parkirišče je
urejeno na dveh bližnjih travnikih, ki se kosita v ta namen.
Kopališče bi ocenila kot manj primerno, in sicer je vzrok preveliko število kopalcev na
majhnem kopališču, kar predstavlja velik pritisk tako na Kolpo kot njene bregove. Vsekakor bi
bilo potrebno obisk enodnevnih kopalcev omejiti.
Kamp v bližini je izredno urejen z vsemi potrebnimi kapacitetami, imajo svoje kopalnice in
sanitarije ter koše in kontejnerje za odpadke. Število nočitev se vsako leto povečuje, največ
nočitev pa beležijo med 15. julijem in 15. avgustom.
Slika 40: Pikniki na KO Podzemelj

Vir: Mateja Pestotnik, 2011
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Slika 41: Številni obiskovalci ob Kolpi v Podzemlju

Vir: Mateja Pestotnik, 2011
Splošne informacije o urejenosti in opremljenosti kopalnega območja
Splošne informacije o urejenosti in opremljenosti kopalnega območja Podzemelj so podane v
tabeli.
Tabela 37: Podatki o urejenosti kopalnega območja (Podzemelj)

Dostop v vodo (število urejenih
dostopov v vodo)

2

Dostop za invalide

NE

Komunalna opremljenost

V avtokampu v neposredni bližini

Število kopalnic

6

Število sanitarij (WC školjk in
pisoarjev)

8

Število tušev

2

Število košev za smeti

2

Način in postopek odstranjevanja
odpadkov (opis načina)

Med sezono vsakodnevno

Število čistilcev

2
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Skrbnik območja

Gostinci, študenti

Dovoljen vstop živali

DA

Sistem za informiranje javnosti

DA

Opis sistema

tabla

Podatki o posredovanih informacijah

Temperatura in kakovost vode

Ponuda pijače/hrane

DA

Privez

/

Igrala

DA (odbojka na mivki, mini golf, namizni
tenis)

Garderoba

NE

Ležalniki

NE

Dodatna ponudba

Prireditve ob Kolpi, občasen animacijski
program

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str. 22
6.2.9.1. KAMP PODZEMELJ
Slika 42: Število nočitev v Podzemlju

Vir: Vera Pešelj, 2012
Podatke o nočitvah v kampu Podzemelj mi je posredovala lastnica podjetja, ki kamp upravlja.
Na grafu imamo vrednosti za zadnjih 13 let in z izjemo leta 2005 in 2006 lahko vidimo
konstantno naraščanje števila nočitev v kampu. Velik dejavnik, ki vpliva na povečevanje in
tako veliko število turistov je vsekakor razširjena turistična ponudba v kampu s prikolicami in
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mobilnimi hiškami za več oseb, ki se oddajajo v najem. To vsekakor botruje tako ogromnemu
številu nočitev, poleg same organizacije in izredne urejenosti kampa. Seveda nam število
nočitev pove, kako veliko je tu kopalcev, ki poleg enodnevnih v visoki sezoni, pomenijo velik
dodatni pritisk na Kolpo, njene bregove in okolico.

6.2.10. Kopalno območje Primostek
Kopalno območje Primostek je na prostoru rekreacijskega centra Primostek, neposredno ob
Kolpi in v bližini sotočja z Lahinjo. Rečni tok je umirjen in dostop do vode urejen, zabavo v in
ob njej pa omogočajo tudi v ta namen izdelani objekti. Kakovost vode se spremlja pri
omenjenem dostopu. V centru je pet objektov za prenočevanje, v kamp pa lahko pridemo s
šotorom, prikolico ali avtodomom. Poleg kopanja je mogoče igrati odbojko na mivki, košarko,
namizni tenis, balinanje in badminton ter uporabljati trampolin, po reki pa lahko čolnarimo
(Kopalne vode, ARSO, 2009).
Splošne informacije o kopalni vodi
Tabela 38: Splošne informacije o kopalni vodi (Primostek)

Ime kopalne vode

Kopalno območje Kolpa, Primostek

Doseganje meril o številu kopalcev iz
Pravilnika o podrobnejših kriterijih za
ugotavljanje kopalnih voda (Ur. L. RS, št.
39/08)

DA
(v času kopalne sezone naj se vsaj 3-krat v
sezoni kopa 300 kopalcev)

Ocena o številu kopalcev v času visoke
sezone
in najboljših vremenskih razmerah

500-600

Status kopalne vode

kopalno območje

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.5

Podrobnejši opis značilnosti kopalne vode
Tabela 39: Podrobnejši podatki o značilnostih kopalne vode (Primostek)

Značilnost kopalne vode

naraven del vodotoka

Vodna infrastruktura (jez, pomol)

NE

DA(število)/NE
Značilnosti priobalnega zemljišča kopalne

Urbana (avtokamp), naravna
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vode
urbana-bivalna-industrijska-kmetijskanaravnadrugo
Struktura obrežnega pasu

naraven

naraven, delno naraven, preoblikovan,
močno preoblikovan
Opis hidromorfoloških značilnosti
obrežnega pasu kopalne vode

trava

mivka, pesek, skala, trava, drugo
Dostop do kopalne vode

cesta

cesta, pot, ni dostopa, drugo
Parkirne površine

DA

DA/NE
Dolžina kopalne vode
dolžina kopalne vode (m), ki je dolžina
odseka v
primeru kopalne vode na vodotoku
oziroma
dolžina odseka obale v primeru kopalne
vode na
stoječi površinski vodi
Površina kopalne vode
velikost površine kopalne vode (m2)
Obdobje meritev temperature kopalne
vode

319

Najnižja temperatura vode (°C) 2009-2010

11,1

Najvišja temperatura vode (°C) 2009-2010

26,2

Srednja temperatura vode tekom sezone
(°C)

22,9

9063
2009-2010

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str.11
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Splošne informacije o urejenosti in opremljenosti kopalnega območja
Splošne informacije o urejenosti in opremljenosti kopalnega območja Primostek so podane v
tabeli.
Tabela 40: Podatki o urejenosti kopalnega območja (Primostek)

Dostop v vodo (število urejenih
dostopov v vodo)

3

Dostop za invalide

NE

Komunalna opremljenost

V avtokampu v neposredni bližini

Število kopalnic

4

Število sanitarij (WC školjk in
pisoarjev)

7

Število tušev

8

Število košev za smeti

20 (trije od njih namenjeni ločenemu zbiranju
odpadkov)

Način in postopek odstranjevanja
odpadkov (opis načina)

Med sezono vsakodnevno (zunanji izvajalci)

Število čistilcev

2

Skrbnik območja

Vodja kampa, gostinci, študenti, sezonski
delavci

Dovoljen vstop živali

DA

Sistem za informiranje javnosti

DA

Opis sistema

tabla

Podatki o posredovanih informacijah

Temperatura in kakovost vode

Ponuda pijače/hrane

DA

Privez

/

Igrala

DA (odbojka na mivki, animacijski program za
otroke)

Garderoba

NE

Ležalniki

NE

Dodatna ponudba

Ribolov na sotočju Kolpe in Lahinje

Vir: Profil kopalne vode, ARSO, 2011, str. 22
77

Slika 43: Parkiranje kopalcev na KO Primostek

Vir: Mateja Pestotnik, 2011
Slika 44: Kopalci na KO Primostek

Vir: Mateja Pestotnik, 2011
Kopalno območje Primostek je vsekakor eno izmed bolj urejenih in organiziranih kopališč ob
Kolpi. Tako kot KO Podzemelj tudi ta spada pod občino Metlika.
Na samem KO se nahaja tako kamp kot kopališče, ki je bilo leta 2010 deležno obnove in
ureditve. Kopalci in gostje kampa so med seboj navidezno ločeni na kopališču, vendar pa imajo
vsi na voljo iste sanitarije, katerih je trenutno dovolj, ob vsakršnem širjenju ali povečanem
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obisku, pa obstoječe kapacitete ne bi zadostovale. Po celotnem kopališču je na voljo
zadovoljivo število košev ter trije ekološki otoki, kar je zelo pohvalno. Parkiranje je
organizirano tako neposredno na bregovih Kolpe, kot na bližnjem pokošenem travniku. Po moji
oceni bi bilo potrebno preprečiti parkiranje neposredno na bregovih Kolpe, ter vse preusmeriti
na omenjeni travnik, ki je namenjen parkiranju. Poleg KO Griblje, je to edino KO kjer se
zaračunava parkirnino.
Tudi tu je gostota kopalcev velika, predvsem ob vikendih v sezoni, ki je tako kot na drugih
kopališčih najvišja julija in avgusta.
Na omenjenem območju ne priporočam večjega števila obiskovalcev, saj je pritisk na Kolpo in
njeno okolico na tako majhenm območju velik.

Slika 45: Parkiranje v Primostku neposredno ob Kolpi

Vir: Mateja Pestotnik, 2011
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6.2.10.1. KAMP PRIMOSTEK
Slika 46: Število nočitev v Primostku

Vir: Tatjana Zupančič, 2012
Za kamp Primostek mi je uspelo pridobiti podatke samo za zadnji dve leti, saj so se medtem
zamenjali najemniki kampa, občina pa mi ni uspela posredovati podatkov. Sedanja oskrbnica
kamp pravi, da v grobi oceni število nočitev narašča za okoli 30 % letno. Vsekakor pa so
številke, kljub večjemu območju, precej nižje kot v sosednjem kampu Podzemelj. Predlogi za
dodatno ureditev kampa so, da bi za začetek posadili še nekaj dreves in urediti sanitarije in tuše.
Gotovo bi bilo bolje, če bi ločili sanitarije za kopalce in sanitarije za goste. V predelu,
namenjenem šotorom, sta postavljena dva kemična WC-ja. Dobra, a vseeno le začasna rešitev.
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7. SPLOŠNA OCENA ZMOGLJIVOSTI IN UREJENOSTI
KOPALNIH OBMOČIJ BELOKRANJSKE KOLPE
7.1. Kriteriji za določevanje zmogljivosti kopalnih območij ob
Kolpi v Beli krajini
1. Kriterij : Razpoložljiv prostor na plaži na kopalca
Zmogljivost obale za kopanje na prostem označujemo s številom prisotnih oseb, ki se istočasno
zadržujejo na obali zaradi sončenja, počivanja in kopanja. Podlaga za ugotovitev zmogljivosti
kopališke obale je potrebna površina, ki jo zaseda obiskovalec (t.j. ležalni prostor in prostor za
prtljago) skupaj s površino, ki je potrebna za njegovo gibanje (zaradi hoje v vodo, na igrišče, v
gostinski lokal, tuširanja ipd.) (Jeršič. M., 1999)
Normativi za velikost prostora, ki je potreben za kopalca na plaži, so v literaturi zelo različni in
se gibljejejo od 3 m2 naprej. Za slovensko obalo načeloma velja normativ 3 do 10 m2 na
kopalca (Jurinčič. I., 2009), medtem ko je v Uradnem listu RS določen podatek 4,5 m2 površine
na kopalca (Jeršič. M., 1999). Ta podatek sem vzela za kriterij na preučevanih kopalnih
območjih na Kolpi v Beli Krajini.
Glede na to, da gostje povečini ob Kolpo prihajajo zaradi miru in pričakujejo večje udobje na
plaži ter manjšo gostoto kopalcev, sem vzela poleg uradnega kriterija kot normativ tudi 10 m2
na kopalca. S tem sem postavila strožji kriterij na podlagi katerega sem kopalna območja
umestila v razrede. Za posamezno kopalno območje sem ocenila njegovo površino, namenjeno
ležanju in delila z ocenjenim številom kopalcev na posameznem kopalnem območju.
Dobljene vrednosti sem razvrstila po naslednjih razredih .
Kriterij:4,5 m2 na kopalca
Razred 1: nad 20 m2
Razred 2: 4,6-20 m2
Razred 3: 1-4,5 m2
Kriterij:10 m2 na kopalca
Razred 1: nad 30 m2
Razred 2: 11-30 m2
Razred 3: 1-10 m2
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Razred 1 velja za najbolj ugoden, saj ima kopalec na plaži največ prostora in je gostota ljudi na
plaži najmanjša.
2. Kriterij: Razpoložljiv prostor v vodi na kopalca
Kot drugi kriterij za zmogljivost kopalnih območij sem določila razpoložljiv prostor v vodi na
kopalca. Ocena nam namreč prikaže splošno sliko gostote kopalcev v vodi po posameznih
kopalnih območjih. Gostoto sem ocenila na podlagi površine kopalne vode in števila kopalcev.
Dobljene vrednosti sem razvrstila po naslednjih razredih :
Razred 1: nad 100 m2
Razred 2: 31-100 m2
Razred 3: 1-30 m2

Razred 1 velja za najbolj ugoden, ker ima kopalec v vodi na voljo največ kopalne površine.
Gostota kopalcev je tako v razredu 1 najmanjša.

KO PRELESJE - KOT
Ocena površine plaže na KO: 13420 m2
Ocenjeno število kopalcev: 150
Prostor namenjen za kopalca na plaži: 89 m2
Ocena površine kopalne vode: 36628 m2
Prostor namenjen za kopalca v vodi: 244 m2

KO SODEVCI
Ocena površine plaže na KO: 1800 m2
Ocenjeno število kopalcev: 30
Prostor namenjen za kopalca na plaži: 60 m2
Ocena površine kopalne vode: 8135 m2
Prostor namenjen za kopalca v vodi: 271 m2
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KO RADENCI
Ocena površine plaže na KO: 7200 m2
Ocenjeno število kopalcev: 700
Prostor namenjen za kopalca na plaži: 10 m2
Ocena površine kopalne vode: 21133 m2
Prostor namenjen za kopalca v vodi: 30 m2

KO DAMELJ
Ocena površine plaže na KO: 3800 m2
Ocenjeno število kopalcev: 120
Prostor namenjen za kopalca na plaži: 31 m2
Ocena površine kopalne vode: 12977 m2
Prostor namenjen za kopalca v vodi: 108 m2

KO OBMOČJE UČAKOVCI-VINICA
Pri določevanju kriterijev o zmogljivosti, je to kopalno obočje smiselno razdeliti na dva dela,
zaradi njegove velikosti. Samo obočje je namreč veliko, kopalci pa so zgoščeni le na dveh
kopališčih in sicer Učakovi in Vinica, zato jih bom v tem primeru obravnavala ločeno.

Učakovci
Ocena površine plaže na KO: 3100 m2
Ocenjeno število kopalcev: 150
Prostor namenjen za kopalca na plaži: 21 m2
Ocena površine kopalne vode: 13560 m2
Prostor namenjen za kopalca v vodi: 90 m2
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Vinica
Ocena površine plaže na KO: 7200 m2
Ocenjeno število kopalcev: 1000
Prostor namenjen za kopalca na plaži: 7 m2
Ocena površine kopalne vode: 31200 m2
Prostor namenjen za kopalca v vodi: 31 m2

KO ADLEŠIČI
Ocena površine plaže na KO: 6000 m2
Ocenjeno število kopalcev: 500
Prostor namenjen za kopalca na plaži: 12 m2
Ocena površine kopalne vode: 27857 m2
Prostor namenjen za kopalca v vodi: 56 m2

KO PODBREŽJE - FUČKOVCI
Ocena površine plaže na KO: 5600 m2
Ocenjeno število kopalcev: 400
Prostor namenjen za kopalca na plaži: 14 m2
Ocena površine kopalne vode: 62830 m2
Prostor namenjen za kopalca v vodi: 157 m2

KO DRAGOŠI – GRIBLJE
Tudi to kopalno območje je smiselno za uporabo kriterijev o zmogljivosti, razdeliti na dve
kopališči.
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Dragoši
Ocena površine plaže na KO: 4500 m2
Ocenjeno število kopalcev: 150
Prostor namenjen za kopalca na plaži: 30 m2
Ocena površine kopalne vode: 24200 m2
Prostor namenjen za kopalca v vodi: 161 m2
Griblje
Ocena površine plaže na KO: 6750 m2
Ocenjeno število kopalcev: 300
Prostor namenjen za kopalca na plaži: 23 m2
Ocena površine kopalne vode: 38219 m2
Prostor namenjen za kopalca v vodi: 127 m2

KO PODZEMELJ
Ocena površine plaže na KO: 4225 m2
Ocenjeno število kopalcev: 800
Prostor namenjen za kopalca na plaži: 5 m2
Ocena površine kopalne vode: 4707 m2
Prostor namenjen za kopalca v vodi: 6 m2

KO PRIMOSTEK
Ocena površine plaže na KO: 6400 m2
Ocenjeno število kopalcev: 600
Prostor namenjen za kopalca na plaži: 11 m2
Ocena površine kopalne vode: 9063 m2
Prostor namenjen za kopalca v vodi: 15 m2
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Tabela 41: Ocena zmogljivost kopalnih območij ob Kolpi v Beli krajini
KOPALNO OBMOČJE

Prostor
Prostor
namenjen
namenjen
enemu kopalcu enemu kopalcu
na plaži
na plaži
2
(kriterij 4,5 m ) (kriterij 10 m2)

Prostor
namenjen za
kopalca v
vodi

Skupna
ocena

KO Prelesje-Kot

1

1

1

3

KO Sodevci

1

1

1

3

KO Radenci

2

3

3

8

KO Damelj

1

1

1

3

KO Učakovci

1

2

2

5

KO Vinica

2

3

2

7

KO Adlešiči

2

2

2

6

KO Podbrežje- Fučkovci

2

2

1

5

KO Dragoši

1

1

1

3

KO Griblje

1

2

1

4

KO Podzemelj

2

3

3

8

KO Primostek

2

2

3

7

Vir: Mateja Pestotnik, 2011
Za oceno zmogljivosti kopalnih območij ob Kolpi v Beli krajini sem uporabila dva kriterija.
Prvi je prostor oziroma površina namenjena enemu kopalcu na plaži, drugi kriterij je prostor
namenjen kopalcu v vodi.
Pri kriteriju prostor namenjen kopalcu na plaži sem uporabila dva podatka za razvrščanje v
razrede. Prvi je upoštevan podatek iz Uradnega lista RS, in sicer 4,5 m2 površine na kopalca.
Določila sem 3 razrede na osnovi velikosti, od katerih je prvi razred najbolj ugoden in obsega
površino nad 20 m2 , drugi 4,6-20 m2 in tretji najmanj ugoden 1-4,5 m2. V tretji razred se ni
uvrstilo nobeno kopalno območje kar pomeni, da gostota kopalcev na kopališčih ob Kolpi v
Beli krajni še ni presegla dovoljenih vrednosti. Ostala kopalna območja so razvrščena v drugi
in tretji razred glede na površino, ki pripada posameznemu kopalcu.
Drugi podatek na podlagi katerega sem ustvarila razrede je 10 m2 površine na kopalca. Podatek
se mi zdi za bregove Kolpe primernejši, saj večina kopalcev hodi ob Kolpo prav zaradi miru in
naravnih lepot. Tako sem ustavrila 3 razrede na osnovi velikosti od katerih je prvi razred
najbolj ugoden in obsega površino nad 30 m2 , drugi 11-20 m2 in tretji najmanj ugoden 1-10 m2.
Na podlagi teh razredov se KO Podzemelj in KO Radenci uvrščata v najmanj ugoden tretji
razred, saj površina namenjena posameznemu kopalcu ne ustreza izbranimi pogojem.
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Podatek nam pove, da je gostota na omenjenih dveh kopalnih območjih najvišja, kar pomeni,
da je pritisk kopalcev največji.
Drugi kriterij, ki sem ga uporabila za oceno zmogljivosti kopalnih območij je velikost prostora
namenjenega kopalcu v vodi. Za ta kriterij sem prav tako ustvarila tri razrede, in sicer
najugodnješi prvi razred nad 100 m2, drugi razred od 31-100 m2 in tretji najmanj ugoden razred
od 1-30 m2. V zadnjega, najmanj ugodnega, se na podlagi izbranih kriterijev ponovno uvrščata
KO Podzemelj in KO Radenci. Podatek nam kaže na največjo gostoto kopalcev v vodi na
omenjenih dveh kopalnih območjih.
Na podlagi obeh pogojev pri prvem kriteriju in drugem kriterijem sem dobila skupno oceno za
zmogljivost posameznih kopalnih območij. Najslabšo skupno oceno sta tako z osmimi točkami
dobila KO Podzemelj in KO Radenci. Vse kaže na preveliko gostoto kopalcev tako na bregovih
Kolpe kot v vodi. Pritisk kopalcev je torej tu največji. Primerno bi bilo omejevanje števila
kopalcev na omenjenih kopalnih območjih oziroma povečevanje kopalnih površin na teh
območjih.
Primernejša kopalna območja z najboljšo oceno so KO Prelesje-Kot, Sodevci, Damelj in
Dragoši. Ta kopalna območja imajo najnižje gostote kopalcev tako na bregovih kot v vodi, kar
posledično pomeni najmanjši pritisk na Kolpo in njene bregove.

7.2. Kriteriji za določevanje primernosti in urejenosti kopalnih
območij ob Kolpi v Beli krajini
Za skupno oceno primernosti in urejenosti posameznih kopanih območij sem uporabila 5
kriterijev (število košev za smeti, urejen ekološki otok, število tušev na kopalca, število
sanitarij na kopalca, število urejenih dostopov do vode;). Vsak kriterij sem ovrednotila z DA =0
in NE=1, glede na ustreznost postavljenih kriterijev.
1. Kriterij:
Število košev za smeti : vsaj 1 koš na 50 kopalcev
0: DA
1: NE
2. Kriterij
Ekološki otok: Kopalno območje mora imeti vsaj en ekološki otok
0: DA
1: NE
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3. Kriterij
Število tušev: vsaj 1 tuš na 100 kopalcev
0: DA
1: NE
4. Kriterij
Število sanitarij: vsaj 1 WC na 50 kopalcev
0: DA
1: NE
5. Kriterij
Število urejenih dostopov v vodo: Vsaj en urejen dostop v vodo
0: DA
1: NE
Tabela 42: Ocena urejenosti in primernosti kopalnih območij ob Kolpi v Beli krajini

KOPALNO OBMOČJE

Število
Število
urejenih sanitarij
dostopov v
vodo

Število
tušev

Število
košev za
smeti

Ekološki SKUPAJ
otok

KO Prelesje-Kot

0

0

1

0

0

1

KO Sodevci

0

0

1

0

0

1

KO Radenci

0

1

1

1

0

3

KO Damelj

0

0

1

0

0

1

KO Učakovci- Vinica

0

1

0

0

0

1

KO Adlešiči

0

1

1

0

0

2

KO Podbrežje- Fučkovci

1

1

1

1

1

5

KO Dragoši- Griblje

0

1

0

1

1

3

KO Podzemelj

0

1

1

1

1

4

KO Primostek

0

1

0

0

0

1

Vir: Mateja Pestotnik, 2011
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Na podlagi petih postavljenih kriterijev in vrednotenju le-teh, sem izdelala tabelo (tabela 42) s
prikazom ustreznosti izbranim kriterijem. S tem sem dobila skupno oceno urejenosti in
primernosti vseh posameznih kopalnih območij. S pomočjo tabele lahko razberemo katera
kopalna območja so urejena bolj in katera manj ter kakšne so tiste pomankljivosti, ki prispevajo
k nižji oceni.
Najslabšo oceno urejnosti ima KO Podbrežje- Fučkovci, sledi pa mu KO Podzemelj. KO
Podbrežje- Fučkovci ima namreč kljub majhnemu številu kopalcev premajhno število WC-jev
(3), na kopalnem območju ni tuša, ni urejenega dostopa do vode in žal tudi ne ekološkega
otoka, kjer bi lahko kopalci odlagali in ločevali odpadke.
KO Podzemelj ima prav tako slabo oceno urejenosti. Kljub številčnim WC-jem in košem, glede
na postavljene kriterije območje ne ustreza. Problem predstavlja veliko število kopalcev, za
katere pa obstoječe kapacitete na zadovoljujejo postavljenih kriterijev (npr. 800 kopalcem sta
na voljo 2 tuša).
Kar 5 kopalnih območij (KO Prelesje-Kot, Sodevci, Damelj, Učakovci- Vinica, KO Primostek)
je doseglo dobro oceno urejenosti in primernosti, kar kaže na dobro prilagojenost in ustreznost
potrebam kopalcev in drugih obiskovalcev ob Kolpi.
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7. ZAKLJUČEK
Kopanje v belokranjski Kolpi je najbolj priljubljena poletna turistična dejavnost. Število
kopalcev se povečuje v spodnjem toku, saj je tam temperatura vode višja, kar je eden izmed
najpomembnejših dejavnikov za kopanje.
V zadnjih letih se ob belokranjski Kolpi beleži poztiven trend naraščanja števila obiskovalcev
in nočitev (slika 7). V destletnem preučevanem obdobju od 2002- 2011 so maskismalno število
nočitev, kar 6880 zabeležili v letu 2011. Največ nočitev, ki torej naraščajo iz leta so torej
zabeležili v zadnjih treh letih od 2009-2011, kar nam očitno kaže porast kopališkega turizma ob
Kolpi.
Naraščanje števila nočitev pomeni večjo potrebo po zagotovitvah komunalne infrastrukture,
večjega območja namenjenega nočitvam ter večje turistične ponudbe, ki bo zadovoljila
povpraševanje. Hkrati pa povečevanje kopališkega turizma predstavlja velik okoljski pritisk,
tako na Kolpo kot njeno okolico.
Poleg povečanega obiska kopalcev moramo upoštevati tudi zviševanje temperatur v zadnjem
obdobju 1991-2005, saj lahko ugotovimo, da je ta narastla v vseh mesecih v primerjavi z
obdobjem 1954-1976 (tabela 3,4).
Na obeh omenjenih VP (Radenci II in Metlika) je največja razlika med obdobji prav v mesecu
avgustu, in sicer na VP Radenci II je razlika za 2 °C, na VP Metlika pa za kar 3,7 °C. Podatek
lahko primerjamo s številom nočitev, ki so na vseh kopalnih območjih najštevilčnejše prav v
juliju in avgustu.
Poleg števila obiskovalcev in tempratur vode ter zraka, ki prav tako naraščajo, moramo
upoštevati tudi zniževanje pretočnih vrednosti Kolpe v Beli krajini. Najnižji pretok beležimo v
mesecu avgustu in sicer na VP Radenci II 21,5 m3/s, na VP Metlika pa 24,03 m3/s. Če
primerjamo med seboj oba obdobja v mesecu avgustu, ko je pretok najnižji, ugotovimo, da se je
na VP Radenci II srednji pretok v obdobju 1999-2008 znižal za 1,4 m3/s v primerjavi z
obdobjem 1961-1990. Še večja razlika v višini srednjega pretoka nastane med obdobjema
1961-1990 in 1990-2008 v mesecu avgustu na VP Metlika, saj se je pretok tu znižal za kar 8,57
m3/s.
Če povežemo naštete podatke o najnižjih pretočnih vrednostih avgusta, najvišjih temperaturah
vode avgusta, ter navišjemu obisku kopalcev (str. 26) v visoki sezoni med 15. julijem in 15.
avgustom, ugotovimo da se dejavniki, ki znižujejo samočistilno sposobnost Kolpe sovpadajo.
Dejstvo je torej, da so samočistilne sposobnosti najslabše v mesecu avgustu, ko so okoljski
pritiski na Kolpo največji.
Z izbranimi kriteriji za oceno zmogljivosti posameznih kopalnih območij (tabela 41)(prvi je
prostor oziroma površina namenjena enemu kopalcu na plaži, drugi kriterij je prostor namenjen
kopalcu v vodi), sem dobila oceno za najbolj občutljiva kopalna območja in sicer KO
Podzemelj in KO Radenci. Tu je gostota kopalcev najvišja tako v vodi, kot na bregovih. Za KO
Podzemelj se upošteva pretočne vrednosti in temperature izmerjene na VP Metlika, katere
kažejo na nadpovprečno zniževanje pretokov in zviševanje temperatur. Ob sovpadanju z
največjo gostoto kopalcev na omenjenem območju in s tem zmanjšanim samočistilnim
zmožnostim belokranjske Kolpe, bi morali pričeti takoj z različnimi ukrepi.
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Razvojna in turistična prizadevanja bi torej morala te zmanjšane samočistilne sposobnosti
upoštevati pri nadaljnem načrtovanja turizma. Najbolj izredni pritiski na Kolpo so v najvišji
poletni sezoni julija in avgusta.
Eden izmed načinov kako omejiti in zmanjšati pritisk, ki ga kopalci povzročajo s posrednimi in
neposrednimi učinki na Kolpo ter njeno okolico je vsekakor omejevanje števila kopalcev na
majhnih kopalnih območjih. Bodisi z zaračunavanjem ekoloških taks, parkirnin ali drugimi
ukrepi. Tu imam v mislih predvsem KO Podzemelj, ki je po moji oceni najbolj ogroženo
območje in je tam točkovni pritisk zaradi velike gostote kopalcev na Kolpo največji. V
omenjenem primeru bi bilo smiselno število kopalcev bodisi omejiti oziroma prerazporediti na
druga, bližnja in manj oblegana kopalna območja.
Vsekakor je prav njena lepota, čistost in neokrnjenost naravne okolice tisto, kar privablja vsako
leto več turistov, hkrati pa je potrebno poskrbeti za sonaraven razvoj turizma in kopanja na
Kolpi, saj se bo v nasprotnem primeru izgubilo tisto kar sedaj privablja, posledično pa bo tudi
manj turistov. Vse skupaj je torej krog, v katerem se vrtimo in kjer je treba skrbeti, da se bo
vrtel čimbolj brezhibno, naravnost in brez prekinitev. Poleg destih kopalnih območij se tudi na
reki Kolpi pojavljajo priložnostna (ilegalna) kopališča, ki nimajo vse ustrezne komunalne in
druge opreme, kar prav tako predstavlja pritisk kopalcev na reko in njeno okolico. S pomočjo
petih kriterijev
Z namenom ugotoviti urejenost in primernost posameznih kopalnih območij ob Kolpi v Beli
krajini sem izdelala tabelo (tabela 42), s katero sem določila primernejša in manj primerna
kopalna območja. Pomembno je namreč zagotoviti ustrezno komunalno infrastruktruro in
prilagoditi ponudbo številu kopalcev na posameznih kopalnih območjih. S pomočjo petih
kriterijev (število košev za smeti, urejen ekološki otok, število tušev na kopalca, število
sanitarij na kopalca, število urejenih dostopov do vode;) sem ugotovila, da ima najslabšo oceno
urejnosti ima KO Podbrežje- Fučkovci, sledi pa mu KO Podzemelj. KO Podbrežje- Fučkovci
ima namreč kljub majhnemu številu kopalcev premajhno število WC-jev, na kopalnem
območju ni tuša, ni urejenega dostopa do vode in žal tudi ne ekološkega otoka, kjer bi lahko
kopalci odlagali in ločevali odpadke. KO Podzemelj ima prav tako slabo oceno urejenosti.
Kljub številčnim WC-jem in košem, glede na postavljene kriterije območje ne ustreza. Problem
predstavlja veliko število kopalcev, za katere pa obstoječe kapacitete na zadovoljujejo
postavljenih kriterijev.
Na vseh urejenih kopalnih območjih bi bilo potrebno zagotoviti urejene dostope do vode, saj bi
tako kopalci hodili v vodo na enem ali dveh vstopnih mestih. Če namreč ni urejenega dostopa,
vsak kopalec hodi ali skače v vodo iz bregov na različnih mestih, katera pa se ob veliki količini
ljudi hitro preoblikujejo.
Prav tako je na vseh kopalnih območjih potrebno zagotoviti zadostno število košev in
ločevalnih otokov, ter zadostno število sanitarij z urejeno kanalizacijo, kar je ponekod že
urejeno, nekje pa so potrebne še sankcije na tem področju.
Poleg naštetih ukrepov, bi bila na vseh kopalnih območjih ob belokranjski Kolpi smiselna
primernejša parkirna ureditev. Najbolj problematično se mi namreč zdi parkiranje neposredno
na bregovih reke. Kopalci stremijo k najbližjemu možnemu dostopu za avtom in seveda če jim
je to omogočeno s svojimi vozili uničujejo izgled, obliko in rastlinstvo bregov Kolpe. Pri vseh
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kopalnih območjih je torej potrebno urediti parkirna mesta, umaknjena od bregov, na primernih
površinah kljub temu, da bi morali kopalci do svojega cilja narediti kakšen korak več.
Potrebno je torej ubrati srednjo pot, ki bo ustrezala tako kopališkemu turizmu, kot sami reki
Kolpi, saj se bo v nasprotnem pomenu izgubila njena vrednost in privlačnost. Zaenkrat na
Kolpi ni nobenega učinkovitega nadzora nad številom in dejanji kopalcev, zato se žal nekteri
obnašajo v neskladnji z načelom varovanja narave. Pojavljajo se tudi nevarnosti povečanega
ogrožanja ugodnega stanja redkih vrst in drugih habitatov za območje reke Kolpe zaradi
masovnega obiskovanja naravne vrednote Kolpe v poletnem času, prav tako se pojavi
nevarnost za ohranjanje narave zaradi neprimernih posegov ter zaradi premalo raziskane flore
in favne.
Velikega pomena je tudi dopolnitev obkolpskega turizma z drugimi oblikami poleg kopališkega
in sicer kolesarjenje, pohodništvo v neokrnjeni naravi ter po oblikovanih turstičnih produktih,
izleti na tursitiščno zanimive lokacije, čolnarjenje... Primerna bi bila usmeritev v privabljanje
individualnih tusristov (nemasovni turizem). To je namreče eden izmed načinov kako
razbremeniti Kolpo in prerazporediti dejavnosti ob njej.
Prvo mojo hipotezo, da se kvaliteta Kolpe kot kopalne zaradi povečevanja kopališkega turizma
v zadnjih letih znižuje, bom sicer zavrnila, saj dosledne meritve, ki jih vsakoletno, mesečno in
tedensko izvaja ARSO, kažejo na to, da je zaenkrat kvaliteta Kolpe primerna in ustrezna tako
po kakovsti na splošno kot ustreznosti kopalne vode. Vsekakor pa se kopališki turizem opazno
zvišuje, kar bo ob nadaljnih visokih temperaturah in nizkih pretokih Kolpe ob viških poletne
sezone predstavljalo problem, če ne bomo poskrbeli za naštete omejiteve in ukrepe, ki bi
pripomogle k trajnejšemu in sonaravnemu razvoju Kolpe.
Seveda pa se kvaliteta Kolpe na zmanjšuje samo s številnimi kopalci v vodi in torej
neposrednimi učinki nanjo. Posredni učinki imajo do sedaj namreč veliko večje učinke kot
neposredni, s čimer se potrdi moja druga hipoteza. Bodisi z odpadki, ki jih kopalci puščajo za
seboj, onesnaževanjem z vozili, parkiranju na bregovih Kolpe, vstopih v vodo na neurejenih
mestih, itd. Tu lahko kopališča in kampi z ustrezno ureditvijo v največji meri prispevajo k
trajnostnem razvoju kopališkega turizma na Kolpi.
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8. SUMMARY
Bathing in the River Kolpa is the most popular tourist activity during the summer . Down the
river stream, the number of bathers increases due to the rise of water temperature which is one
of the most important factors for bathing. The number of bathers visibly augments every year,
whereas the Kolpa water level drop year after year. Higher summer water and air temperatures
together with the decreased water level cause a reduced self-cleaning capacity of the Kolpa in
the months when the number of bathers is the highest. With its beauty, purity and the intact
nature , the river attracts more and more tourists every year. At the same time it is important to
encourage the further natural development of tourism and Kolpa bathing. In case this does not
happen, the Kolpa may lose its attractiveness and it may consequently face the decrease in
number of tourists. In all, this is a circle which should be taken care of properly in order to
make it move most perfectly, naturally and continuously. In addition to ten bathing areas, there
are also some illegal bathing areas without a proper equipment which also represents the
pressure on the river and its surroundings caused by bathers.
Bathers with direct and indirect effects cause pressure on the River Kolpa and its surroundings.
It is possible to reduce this pressure by limiting the number of bathers in smaller bathing areas.
I would especially like to point to the camping area Podzemelj, which is, in my opinion, one of
the most endangered areas. Due to the high density of bathers, the the pressure point here is
higher than in other bathing areas. Therefore, it would be sensible to either limit the number of
bathers or direct them to less besieged nearby areas, such as the bathing area PodbrežjeFučkovci.
Another measure that should be taken in almost all Kolpa bathing areas, is more appropriately
organized parking. I think that the most problematic is parking on the river banks. Bathers try
to park their cars as close as possible, thus destroying the banks' appearance, form and
vegetation. In all bathing areas parking spaces need to be placed away from the river banks
although the bathers would have to walk a bit further to reach their goal.
In addition to the above-mentioned measures, it would be necessary to provide well-ordered
access to the water in all bathing areas. In such way, the bathers would reach the water at only
one or two points. Namely if there is no marked access, a bather can jump into the water from
any point on the river bank. This behaviour causes a fast transformation of the river banks due
to the large number of people.
It is also essential to procure a sufficient number of waste bins, recycling islands and toilets
with an appropriate sewage system in all bathing areas. Some places have already taken care of
the problem, but few still need to take certain measures.
Surely one advantage of the River Kolpa and its self-cleaning capacity is that the number of
bathers increases down the stream because of the higher water temperature more appropriate
for bathing.On the other hand, water level are higher in the lower stream of Kolpa, where the
bathers' pressure is higher too. This is certainly very important but, unfortunately, the
temperature here is also higher.
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It is therefore important to find a solution that will suit tourists and at the same time preserve
the river, which will otherwise lose its value and attractiveness.
So far there is no effective control over the number of bathers and their actions. As a result
some of them act against nature protection. There is also an increasing threat to rare species
and other habitats in the Kolpa area due to the mass tourism during the summer months. At the
same time the threat to nature conservacy also exists due to the inappropriate interventions and
poorly researched flora and fauna.
Besides bathing, it is also very important to offer other activities such as cycling, hiking in
intact nature and visiting local tourist farms, trips to touristically attractive places, boating, etc.
One of the ways to unburden the Kolpa and to reorganise its activities would be a development
of the off the beaten track tourism.

I have to reject my first hypothesis that the quality of The Kolpa River has been reduced due to
the expansion of bathing tourism in the recent years. Measurements that were annually,
monthly and weekly carried out by ARSO show that the quality of the river in general remains
high. It is also suitable as a bathing water. However, the number of tourists is increasing and
with further high temperatures and lower Kolpa water level during the height of the summer,
this may cause problems. The above-mentioned measures have to be taken in order to
contribute to sustainable development of the River Kolpa.
It is not only the high number of bathers that reduces the quality of the Kolpa, but also the
indirect effects which have up till now proven to be even stronger than direct effects. That
confirms my second hypothesis: the reduced quality of the river is the result of the litter thrown
away by tourists, pollution caused by vehicles, parking on the river banks, entering the water at
unmarked places, etc.This is where the bathing sites and campsites can greatly contribute to the
sustainable development of Kolpa bathing tourism with their adequate arrangement.

94

9. VIRI IN LITERATURA
Atlas okolja ARSO. URL: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/ (Citirano 26.1.2012)
Hidrološki letopis Slovenije 1991. 1995. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor,
Hidrometeorološki zavod RS, 134 str.
Hidrološki letopis Slovenije 1992. 1996. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor,
Hidrometeorološki zavod RS, 143 str.
Hidrološki letopis Slovenije 1993. 1996. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor,
Hidrometeorološki zavod RS, 149 str.
Hidrološki letopis Slovenije 1994. 1996. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor,
Hidrometeorološki zavod RS, 147 str.
Hidrološki letopis Slovenije 1995. 1997. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor,
Hidrometeorološki zavod RS, 147 str.
Hidrološki letopis Slovenije 1996. 1998. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor,
Hidrometeorološki zavod RS, 143 str.
Hidrološki letopis Slovenije 1997. 1999. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor,
Hidrometeorološki zavod RS, 143 str.
Hidrološki letopis Slovenije 1998. 2000. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor,
Hidrometeorološki zavod RS, 145 str.
Hidrološki letopis Slovenije 1999. 2002. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor,
Hidrometeorološki zavod RS, 152 str.
Hidrološki letopis Slovenije 2000. 2004. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor,
Hidrometeorološki zavod RS, 180 str.
Hidrološki letopis Slovenije 2001. 2005. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor,
Hidrometeorološki zavod RS, 182 str.
Hidrološki letopis Slovenije 2002. 2006. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor,
Hidrometeorološki zavod RS, 214 str.
Hidrološki letopis Slovenije 2003. 2007. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor,
Hidrometeorološki zavod RS, 220 str.
Hidrološki letopis Slovenije 2004. 2008. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor,
Hidrometeorološki zavod RS, 186 str.
Jeršič, M., 1985. Turistična geografija. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo,
195 str.
Jeršič, M., 1999. Prostorsko planiranje rekreacije na prostem. Ljubljana, Ministrstvo za okolje
in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, 135 str.
Kakovost kopalnih voda na naravnih kopališčih in na območjih kopalnih voda v Sloveniji v letu
2004. 2005. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 30 str.
95

Kakovost kopalnih voda na naravnih kopališčih in na območjih kopalnih voda v Sloveniji v letu
2005. 2006. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 36 str.
Kakovost kopalnih voda na naravnih kopališčih in na območjih kopalnih voda v Sloveniji v letu
2006. 2007. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 34 str.
Kakovost kopalnih voda na naravnih kopališčih in na območjih kopalnih voda v Sloveniji v letu
2010. 2011. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 27 str.
Kakovost voda v Sloveniji. 2008. Ljubljana, Agencija RS za okolje, 72 str.
Kolbezen, M., Pristov, J., 1998. Površinski vodotoki in vodna bilanca Slovenije. Ljubljana,
Ministrstvo za okolje in prostor, Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije. URL:
http://www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/vodotoki_bilanca.html
(citirano 4.1.2012)
Kopalne vode. Zdravo in varno kopanje. 2009. Ljubljana, Agencija RS za okolje, 94 str.
Najjužnejša slovenska pešpot od Radencev do Damlja. 2. izd. (zloženka) 2007. Novo mesto,
Javni zavod Krajinski park Kolpa.
Podbrežje. URL: http://www.geopedia.si (Citirano 8.1.2012)
Plut, D., 1988. Belokranjske vode. Novo mesto, Dolenjski muzej, 199 str.
Plut, D., 2004. Geografske metode proučevanja degradacije okolja. Ljubljana, Filozofska
fakulteta, Oddelek za geografijo, 188 str.
Plut, D., 2008. Bela krajina in Krajinski park Lahinja. Ljubljana, Znanstvena založba
Filozofske fakultete, Oddelek za geografijo, 160 str.
Potep po Beli krajini. (zloženka) 2010. Metlika, RIC Bela krajina.
Profil kopalne vode. Kopalno območje Adlešiči. 2011. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in
prostor RS. URL:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/okolje/pdf/vode/profili_ko
palnih_voda/profil_KV_19_kolpa_adlesici.pdf (citirano 12.1.2012)
Profil kopalne vode. Kopalno območje Damelj. 2011. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in
prostor RS. URL:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/okolje/pdf/vode/profili_ko
palnih_voda/profil_KV_14_kolpa_damelj.pdf (citirano 7.1.2012)
Profil kopalne vode. Kopalno območje Dragoši- Griblje. 2011. Ljubljana, Ministrstvo za okolje
in prostor RS. URL:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/okolje/pdf/vode/profili_ko
palnih_voda/profil_KV_20_kolpa_dragosi_griblje.pdf (citirano 4.1.2012)
Profil kopalne vode. Kopalno območje Podbrežje-Fučkovci. 2011. Ljubljana, Ministrstvo za
okolje in prostor RS. URL:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/okolje/pdf/vode/profili_ko
palnih_voda/profil_KV_15_kolpa_pobrezje_fuckovci.pdf (citirano 7.1.2012)
96

Profil kopalne vode. Kopalno območje Podzemelj. 2011. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in
prostor RS. URL:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/okolje/pdf/vode/profili_ko
palnih_voda/profil_KV_16_kolpa_podzemelj.pdf (citirano 9.1.2012)
Profil kopalne vode. Kopalno območje Prelesje-Kot. 2011. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in
prostor RS. URL:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/okolje/pdf/vode/profili_ko
palnih_voda/profil_KV_11_kolpa_prelesje_kot.pdf (citirano 15.1.2012)
Profil kopalne vode. Kopalno območje Primostek. 2011. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in
prostor RS. URL:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/okolje/pdf/vode/profili_ko
palnih_voda/profil_KV_17_kolpa_primostek.pdf (citirano 4.1.2012)
Profil kopalne vode. Kopalno območje Radenci. 2011. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in
prostor RS. URL:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/okolje/pdf/vode/profili_ko
palnih_voda/profil_KV_13_kolpa_radenci.pdf (citirano 4.1.2012)
Profil kopalne vode. Kopalno območje Sodevci. 2011. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in
prostor RS. URL:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/okolje/pdf/vode/profili_ko
palnih_voda/profil_KV_12_kolpa_sodevci.pdf (citirano 17.1.2012)
Profil kopalne vode. Kopalno območje Učakovci-Vinica. 2011. Ljubljana, Ministrstvo za
okolje in prostor RS. URL:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/okolje/pdf/vode/profili_ko
palnih_voda/profil_KV_18_kolpa_ucakovci_vinica.pdf (citirano 4.1.2012)
Samočistilna sposobnost Kolpe se manjša. Novice Siol.net. 2011. URL:
http://io.siol.net/videoposnetki/38d71bd4e92131e791666ee0dc6683ec (citirano 20.1.2012)
Simčič, M., 2008. Geografske smernice naravovarstvenega čolnarjenja po Kolpi (Dol pri
Starem trgu- Vinica). Diplomsko delo. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo,
109 str.
Temperaturni režim slovenskih rek in spremembe med obdobji 1976-1990 ter 1991-2005.
2011. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 17 str.
Ulaga, F., 2002. Trendi spreminjanja pretokov slovenskih rek. V: Bufon, M. (ur.) Geografija in
njene aplikativne možnosti. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. (Dela, 18,
str. 93-114)
Uredba o območjih kopalnih voda ter o monitoringu kakovosti kopalnih voda. 2003. Uradni list
RS, 70, str. 10892-10893.
Vode v Sloveniji. Ocena stanja voda za obdobje 2006-2008 po določilih okvirne direktive o
vodah. 2010. Ljubljana, Agencija RS za okolje, 61 str.
Vodna bilanca Slovenije 1971-2000. 2008. Ljubljana, Agencija RS za okolje, 119 str.

97

10. SEZNAM PRILOG
KAZALO SLIK:
Slika 1: Modelni pristop .................................................................................................................... 10
Slika 2: Prikaz preučevanega območja ............................................................................................ 12
Slika 3: Primerjava srednjih pretočnih vrednosti belokranjske Kolpe med obdobjema 19611990 in 1999-2008 .............................................................................................................................. 14
Slika 4: Srednje mesečne temperature belokranjske Kolpe na VP Radenci ............................... 17
Slika 5: Srednje mesečne temperature belokranjske Kolpe na VP Metlika ................................ 18
Slika 6: Število ocenjenih kopalcev po posameznih kopalnih območjih belokranjske Kolpe v
letu 2011............................................................................................................................................... 23
Slika 7: Število nočitev po letih v kampih in šotoriščih skupaj v občini Črnomelj ................... 24
Slika 8: Število nočitev po kampih in šotoriščih v obdobju 2002-2011 v občini Črnomelj ..... 25
Slika 9: Prikaz preučevanih kopalnih območij ob Kolpi v Beli krajini ....................................... 26
Slika 10: Klimatogram za opis podnebnih sprememb, Metlika 2001-2010 ............................... 28
Slika 11: Jez na KO Prelesje-Kot ..................................................................................................... 30
Slika 12: Pogled na Sodevce z zraka................................................................................................ 34
Slika 13: Kopalci na jezu v Radencih .............................................................................................. 37
Slika 14: Radenski mlin ..................................................................................................................... 38
Slika 15: Šotorišče v Radencih ......................................................................................................... 41
Slika 16: Ekološki otok v KO Radenci ............................................................................................ 42
Slika 17, 18: Šotorišče št.2 v Radencih z enim prenosnim WC-jem ........................................... 42
Slika 19: Število nočitev v Radencih ............................................................................................... 43
Slika 20: Kopališče Damelj ............................................................................................................... 43
Slika 21: Zabojniki in sanitarije na KO Damelj ............................................................................. 44
Slika 22, 23: Šotorišče Damelj in sanitarije .................................................................................... 47
Slika 24: Število nočitev v Damlju................................................................................................... 48
Slika 25: Število nočitev v Kotu pri Damlju ................................................................................... 48
Slika 26: KO Učakovci-Vinica ......................................................................................................... 49
Slika 27, 28: Kamp Vinica ob festivalu Schengenfest ................................................................... 50
98

Slika 29: Število nočitev v Vinici-kamp 1 ...................................................................................... 54
Slika 30: Število nočitev v Vinici-kamp 2 ...................................................................................... 55
Slika 31: KO Adlešiči ........................................................................................................................ 56
Slika 32: Parkirni režim v Adlešičih ................................................................................................ 60
Slika 33: Število nočitev v Adlešičih ............................................................................................... 60
Slika 34: KO Podbrežje- Fučkovci ................................................................................................... 64
Slika 35: Kopališče Griblje ............................................................................................................... 64
Slika 36: Jez v Gribljah ...................................................................................................................... 65
Slika 37: Parkirišče za kopalce v Gribljah ...................................................................................... 68
Slika 38: Število nočitev v Gribljah ................................................................................................. 69
Slika 39: KO Podzemelj .................................................................................................................... 70
Slika 40: Pikniki na KO Podzemelj.................................................................................................. 72
Slika 41: Številni obiskovalci ob Kolpi v Podzemlju .................................................................... 73
Slika 42: Število nočitev v Podzemlju ............................................................................................. 74
Slika 43: Parkiranje kopalcev na KO Primostek ............................................................................ 78
Slika 44: Kopalci na KO Primostek ................................................................................................. 78
Slika 45: Parkiranje v Primostku neposredno ob Kolpi................................................................. 79
Slika 46: Število nočitev v Primostku .............................................................................................. 80

99

KAZALO TABEL:

Tabela 1 : Gostota rečnega omrežja v Sloveniji ............................................................................. 13
Tabela 2: Primerjava srednjih pretočnih vrednosti na vodomerni postaji Radenci II in Metlika
(1961-1990) ......................................................................................................................................... 14
Tabela 3: Srednje mesečne temperature Kolpe na VP Radenci II ............................................... 16
Tabela 4: Srednje mesečne temperature Kolpe na VP Metlika .................................................... 16
Tabela 5: Prikaz skladnosti kopalnih vode Kolpe po kopalnih območjih v Beli krajini ........... 20
Tabela 6: Ocena kemijskega stanja Kolpe....................................................................................... 21
Tabela 7: Število nočitev po letih v kampih in šotoriščih skupaj v občini Črnomelj z indeksi 24
Tabela 8: Stanje in ocena verjetnosti doseganja ciljev za vodno telo iz NUV ........................... 27
Tabela 9: Podrobnejši podatki o hidroloških značilnostih za VP Radenci (obdobje 1971-2000)
............................................................................................................................................................... 28

Tabela 10: Podrobnejši podatki o hidroloških značilnostih Metlika (obdobje 1971-2000)...... 29
Tabela 11: Splošne informacije o kopalni vodi (Prelesje-Kot) .................................................... 31
Tabela 12: Podrobnejši podatki o značilnostih kopalne vode (Prelesje-Kot) ............................. 31
Tabela 13: Podatki o urejenosti kopalnega območja (Prelesje-Kot) ............................................ 32
Tabela 14: Splošne informacije o kopalni vodi (Sodevci) ............................................................ 34
Tabela 15: Podrobnejši podatki o značilnostih kopalne vode (Sodevci) ..................................... 35
Tabela 16: Podatki o urejenosti kopalnega območja (Sodevci).................................................... 36
Tabela 17: Splošne informacije o kopalni vodi (Radenci) ............................................................ 38
Tabela 18: Podrobnejši podatki o značilnostih kopalne vode (Radenci) .................................... 38
Tabela 19: Podatki o urejenosti kopalnega območja (Radenci) ................................................... 40
Tabela 20: Splošne informacije o kopalni vodi (Damelj) ............................................................. 44
Tabela 21: Podrobnejši podatki o značilnostih kopalne vode (Damelj) ...................................... 45
Tabela 22: Podatki o urejenosti kopalnega območja (Damelj) ..................................................... 46
Tabela 23: Splošne informacije o kopalni vodi (Učakovci-Vinica)............................................. 51
Tabela 24: Podrobnejši podatki o značilnostih kopalne vode (Učakovci-Vinica) ..................... 51
Tabela 25: Podatki o urejenosti kopalnega območja (Učakovci-Vinica) .................................... 53
100

Tabela 26: Splošne informacije o kopalni vodi (Adlešiči) ............................................................ 56
Tabela 27: Podrobnejši podatki o značilnostih kopalne vode (Adlešiči) .................................... 57
Tabela 28: Podatki o urejenosti kopalnega območja (Adlešiči) ................................................... 58
Tabela 29: Splošne informacije o kopalni vodi (Podbrežje-Fučkovci) ....................................... 61
Tabela 30: Podrobnejši podatki o značilnostih kopalne vode (Podbrežje-Fučkovci) ................ 61
Tabela 31: Podatki o urejenosti kopalnega območja (Podbrežje-Fučkovci)............................... 63
Tabela 32: Splošne informacije o kopalni vodi (Dragoši-Griblje) ............................................... 65
Tabela 33: Podrobnejši podatki o značilnostih kopalne vode (Dragoši-Griblje) ....................... 66
Tabela 34: Podatki o urejenosti kopalnega območja (Dragoši-Griblje) ...................................... 67
Tabela 35: Splošne informacije o kopalni vodi (Podzemelj) ........................................................ 70
Tabela 36: Podrobnejši podatki o značilnostih kopalne vode (Podzemelj) ................................ 71
Tabela 37: Podatki o urejenosti kopalnega območja (Podzemelj) ............................................... 73
Tabela 38: Splošne informacije o kopalni vodi (Primostek)......................................................... 75
Tabela 39: Podrobnejši podatki o značilnostih kopalne vode (Primostek) ................................. 75
Tabela 40: Podatki o urejenosti kopalnega območja (Primostek) ................................................ 77
Tabela 41: Ocena zmogljivost kopalnih območij ob Kolpi v Beli krajini .................................. 86
Tabela 42: Ocena urejenosti in primernosti kopalnih območij ob Kolpi v Beli krajini ........... 88

101

