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MOŽNOSTI SONARAVNEGA RAZVOJA MESTNE OBČINE NOVO MESTO
Izvleček:
V diplomskem delu je z okoljskega vidika obravnavano območje Mestne občine Novo mesto.
Na podlagi analize zraka, vode, reliefa, prsti in vegetacije so predlagane sonaravne smernice,
ki bi izboljšale stanje okolja v občini in ustavile ali zmanjšale degradacijo elementov okolja.
Izrazito industrijsko usmerjena občina se sooča s podobnimi okoljskimi problemi kot večina
slovenskih mestnih občin. Na eni strani poskuša z ustreznimi instrumenti čim bolj zmanjšati
tradicionalno onesnaževanje okolja, po drugi strani pa ni kos naraščajočim obremenitvam
okolja zaradi prometne dejavnosti. Območje preučevane občine je v zaključku razdeljeno na
dva dela – na območje 1 in območje 2. Slednje je manj onesnaženo, saj ima večje
samočistilne sposobnosti in manjše obremenitve s strani človekovih dejavnosti kot območje 1.
Prav tako je podana ocena stopnje degradacije posamezne sestavine okolja. Za vsako od obeh
območij je tako izdelana lestvica degradacije sestavin. Na obeh območjih je najbolj
degradirana prst, saj je izpostavljena močnemu kemičnemu in mehanskemu onesnaževanju in
ima hkrati zelo nizke samočistilne sposobnosti. Trendi kažejo na postopno izboljšanje
kakovosti vseh okoljskih sestavin glede na obdobje pred nekaj desetletji. Nekoliko slabše pa
se odvijajo trendi rabe tal, ki za delovanje človeka zahteva vse večjo površino pozidanih
površin.
KLJUČNE BESEDE: Mestna občina Novo mesto, samočistilne sposobnosti, analiza okoljskih
sestavin, prometna obremenjenost, industrijsko onesnaženje, raba tal, sonaravne smernice

OPPORTUNITIES OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TOWN
MUNICIPALITY OF NOVO MESTO
Abstract:
In the diploma thesis the environmental study of the Town Municipality of Novo mesto has
been made. On the basis of the analysis of the air, water, relief, soil and vegetation the
sustainable guidelines for improving the state of the environment, have been suggested. A
very industrial municipality confronts the usual environmental problems similar to the other
Slovenian town municipalities. On the one hand it has been trying to lessen the traditional
environmental degradation but on the other hand it is unable to cope with the problem of
increasing transport. In the summary the studied area has been divided into two parts – Area 1
and Area 2. The latter is less polluted than the Area 1 because it has a greater self-cleaning
capacity and less human activities that demand space. Degradation degree of the particular
environmental element has also been estimated. The degrees of the pollution of individual
environmental elements have been ranked for each area. The soil has been the most degraded
element in both areas. The reason is its exposure to the strong chemical and mechanical
degradation and its low self-cleaning capacity. The trends have been shown the progressive
improvement of all environmental compounds' quality in comparison to past decades. A bit
worse is the trend of the land use because the human activities tend to demand more paved
areas.
KEY WORDS: Town Municipality of Novo mesto, self-cleaning capacity, environmental
compound analysis, transport pressure, industrial pollution, land use, sustainable guidelines
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1. UVOD
V pričujočem diplomskem delu smo z okoljskega vidika obravnavali območje Mestne občine
Novo mesto (v nadaljevanju MONM). Izrazito industrijsko usmerjena občina se sooča s
podobnimi okoljskimi problemi kot večina slovenskih mestnih občin. Na eni strani poskuša z
ustreznimi instrumenti čim bolj zmanjšati tradicionalno onesnaževanje okolja, po drugi strani
pa ni kos naraščajočemu obremenjevanju okolja iz prometne dejavnosti.

1.1. Namen
Namen diplomskega dela je vrednotenje možnosti sonaravnega razvoja na podlagi predhodne
okoljske analize Mestne občine Novo mesto danes, s pogledom v preteklo obdobje, ter
preučiti in nato predlagati sonaravne smernice razvoja občine, ki bodo zagotavljale čisto
okolje za prebivalstvo. Izbor obravnavanega območja temelji na več dejstvih, in sicer: dokaj
dobro poznavanje območja, pomanjkljiva geografska okoljska obravnava območja v sedanjem
obdobju (zadnja temeljitejša geografska raziskava, ki je obravnavala Dolenjsko in Belo
krajino, je iz 1984, ko je potekalo 13. zborovanje geografov v Dolenjskih Toplicah) ter tudi
dejstvo, da podatki o stanju okolja za občino sploh obstajajo.
V začetku naj razložimo nekaj pojmov, ki se jih tekom naloge večkrat poslužujemo. Pridevnik
sonaraven (angl. naturally harmonized) se v tem delu uporablja kot značilnost takšnih praks,
ki ohranjajo naravo, so uravnotežene z okoljem in tudi dolgoročno razvojno usklajene. V
diplomskem delu so na večih mestih podane sonaravne smernice kot smernice, s katerimi
usmerjamo razvoj tako, da je uravnotežen z okoljem (Lah, 2002).

1.2. Cilji
Obravnavanje določenega območja z vidika okolja je lahko zelo široko, zato smo si postavili
nekaj prioritetnih ciljev.
Cilji diplomskega dela so:
- Ugotoviti stanje kakovosti posameznih prvin okolja in jih rangirati glede na stopnjo
onesnaženosti.
- Preučiti glavne vzroke (gonilne sile) za onesnaženost.
- Ugotoviti trend izboljšanja/poslabšanja kakovosti stanja okolja glede na prejšnja
desetletja in ugotoviti vzroke za to.
- Ugotoviti vzroke onesnaženosti v občini ter predlagati načine, kako jo zmanjšati.
- Izločiti območja v občini, ki so zaradi skromnih samočistilnih sposobnosti ter velikih
obremenitev najbolj degradirana.
- Predlagati sonaravne smernice za razvoj občine.

1.3. Hipoteze
Na osnovi predhodnega znanja o stanju okolja v MONM in na podlagi preučevanja literature
in virov o obravnavani temi smo si zastavili hipoteze, ki jih bomo lahko ob koncu naloge
potrdili ali zavrgli.
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l. Stanje vseh sestavin okolja je danes boljše kot v preteklih desetletjih.
ll. Ožje območje Novega mesta je najbolj onesnaženo in degradirano območje v MONM.
lll. Zrak je najbolj onesnažena okoljska sestavina v MONM.

1.4. Delovni postopki
S pomočjo literature in kabinetnega raziskovalnega dela smo pridobili nekatera znanja s
teoretičnega vidika in se podrobneje seznanili z geografskimi značilnostmi Mestne občine
Novo mesto. Poudarek je bil na tistih značilnostih, ki so posredno ali neposredno povezane z
okoljskimi sestavinami (zrak, voda, relief, prst, vegetacija). Geografski oris območja nam je v
veliki meri pomagal razumeti in razložiti samočistilne sposobnosti in ranljivost okoljske
prvine glede na obremenitve. V ta namen smo geografske značilnosti izbrane občine
funkcijsko obravnavali pri posamezni okoljski sestavini bodisi pri samočistilnih sposobnostih
bodisi pri pritiskih in virih pritiskov. Na primer, podnebne značilnosti smo označili pri
poglavju Onesnaženost zraka, saj menimo, da so značilnosti podnebja hkrati tudi pomembne
pri razlagi samočistilnih sposobnosti zraka in njegove občutljivosti na človekove posege v
atmosfero. Tudi družbenogeografske lastnosti smo obravnavali pri posameznih poglavjih
diplomskega dela. Ponavadi gre ravno tu za posege človeka v okolje, kar lahko označimo kot
vire pritiskov. Vsekakor pa v tem primeru ciljna sestavina okolja, na katero določena
človekova dejavnost vpliva, ni samo ena, temveč jih je več, saj se med sabo prepletajo. Na
primer, industrija ne onesnažuje le zraka, temveč tudi vodo, posredno pa lahko tudi relief, prst
in vegetacijo. Tudi kmetijstvo ne degradira le prsti, temveč tudi vodne vire, posredno zrak in
morda tudi relief. Prometna dejavnost vpliva predvsem na zrak in relief, čeprav težko
zanemarimo dejstvo, da sta degradirani tudi prst in vegetacija ob prometnicah. Zaradi
prepletanja vzrokov in posledic degradacije okolja, smo delo poenostavili tako, da smo
določeno geografsko značilnost občine opisali le v enem poglavju, medtem ko smo jo v
poglavjih, kjer se še pojavi, le omenili in nakazali, kje je podrobneje opisana. Splošen oris
območja pa je podan na začetku.
Delo je obsegalo zbiranje in analizo ter interpretacijo podatkov o kakovostnem stanju
okoljskih prvin danes in v preteklem obdobju, v kolikor so bili dosegljivi. Tu se je največkrat
pojavil problem spremembe velikosti občine zaradi večkratnih odcepitev manjših občin v
različnih obdobjih, kar močno vpliva na rezultate meritev kakovosti sestavin okolja. Zaradi
tega je bilo včasih težko interpretirati razlike v kakovosti, saj nismo bili prepričani, ali je neko
zmanjšanje emisij posledica zmanjšanja občine ali dejanskega izboljšanja stanja kakovosti
okolja.
Ker je v zadnjih letih merjenje kakovosti sestavin okolja zakonsko predpisano, ravno tako
dostopnost podatkov za širšo javnost, je bilo na področju voda lahko dobiti podatke. Podatke
za vode je omogočila predvsem Agencija RS za okolje, nekaj tudi Komunala Novo mesto.
Malo težje je bilo za zrak, saj v Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju MONM) ni stalnih
merilnih postaj. Merjenje zraka izvaja Agencija RS za okolje le občasno, v tako imenovanih
''merilnih kampanjah''. Ugotavljali smo tudi, ali so izpusti nekaj največjih tovarniških
onesnaževalcev v mejah normale in ali presegajo predpisane meje. Iz tega lahko sklepamo o
stanju zraka, ne moremo pa izvesti konkretnih zaključkov o dejanskem gibanju kakovosti
zraka. Za to bi bilo potrebno stalno merjenje.
Degradacija prsti in vegetacije se na državni ravni meri na vzorčnih točkah, ki so izbrane
glede na geometrijske koordinate ali glede na interese naročnika. Ta mreža ni enakomerno
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gosta. V MONM je le nekaj vzorčnih točk, na podlagi katerih je moč sklepati o stanju
prsti/vegetacije. Pri vegetaciji smo se osredotočili na gozd kot najobširnejšo naravno
vegetacijo. Degradiranost gozdov meri Inštitut za gozdarstvo Biotehniške fakultete, ki pa ne
želi posredovati podatkov za posamezno občino, temveč le za celotno Slovenijo. Z
onesnaženostjo prsti se ukvarja Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja
(ICPVO). Degradacija vegetacije, prsti in reliefa je posledica večanja deleža pozidanih
površin, širjenja prometnic in drugih sprememb rabe prostora. Podatki o rabi reliefa so na
voljo na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki iz ortofoto
posnetkov analizira rabo tal.
Na podlagi predhodnih analiz je sledilo predlaganje možnosti sonaravnega razvoja MONM.
Nekateri predlogi so že zbrani v občinskem prostorskem načrtu, nekatere pa smo tekom
obravnave dodali sami glede na rezultate predhodne analize in naše geografsko znanje.

1.5. Metodologija
Celovito preučevanje okolja je zelo zahtevno. Za popolnejšo sliko stanja, je potrebno vključiti
vse vplive in dejavnike. Zaradi zapletenosti in številnih zvez v antropogeno močno
preoblikovanih in degradiranih pokrajinskih sistemih je smotrno uporabiti enega od
geografskih modelov preučevanja okolja. Za okoljsko analizo Mestne občine Novo mesto je
smiselno uporabiti integralni geografski model preučevanja.
Integralni model je izpeljan iz osnovnega evropskega modela raziskovanja okolja in okoljskih
virov DPSIR (driving forces/gonilne sile – pressures/obremenitve – states/stanja –
impacts/vplivi – responses/odzivi), ki je zasnovan kot veriga vzročnih povezav okoljskih polj.
Zaradi osredotočanja slovenskih prostorskih raziskav na posledice onesnaževanja okolja je
smiselno preoblikovanje osnovnega metodološkega modela DPSIR v integralni geografski
model raziskovanja okolja in sestavin okolja s prostorsko-razvojnega vidika (Plut, 2004).
Preglednica 1: Integralni geografski model raziskovanja okolja in okoljskih sestavin
STANJE, TEŽNJE
KAKOVOSTI
(SESTAVINE
OKOLJA)

VPLIVI
KAKOVOSTI
SESTAVINE
OKOLJA

a) Oblike, obseg in
spremenljivost
kakovosti
• stopnje degradacije
– imisije;
• stanje in spremembe
v večletnem
obdobju;
• stanje in spremembe
med letom –
sezonske, dnevne in
urne vrednosti,
preseganje mejnih in
kritičnih vrednosti
itd.

a) Bivalno
okolje (zdravje
človeka, škode v
naravnih in
antropogenih
sestavinah
okolja);
b) Naravni viri;
c) Narava (ali
pokrajina);

PRITISKI
(OBREMENJEVANJE) NA
SESTAVINO
OKOLJA/
OBČUTLJIVOST
SESTAVINE
a) Pritiski (poraba
naravnih virov,
surovin in energije,
raba zemljišč,
emisije);
b) Občutljivost
(nevtralizacijske in
regeneracijske
zmogljivosti);

DEJAVNIKI
(GONILNE SILE)
PRITISKOV NA
SESTAVINO
OKOLJA

ODZIVI
PROSTORSKE
POLITIKE NA
ONESNAŽENO
ST ZRAKA

a) Poselitev z
gospodarstvom
(mesta, industrija,
rudarstvo itn.);

a) Kurativni
instrument in
ukrepi – odprava
ključnih
prostorskih
problemov;

b) Infrastruktura
(promet, energetika,
komunalna
opremljenost);
c) Pokrajinska
raba (gozdarska,
kmetijska,
rekreacijska itn.);

b) Preventivni
instrumenti in
ukrepi –
samočistilnim
sposobnostim in
stanju okolja
prilagojeno
prostorsko
načrtovanje.

Vir: Plut, 2004
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V diplomskem delu smo se osredotočili na občutljivost/samočistilne sposobnosti okoljskih
sestavin (voda, zrak, prst, vegetacija, relief), stanje le-teh danes in v preteklosti ter na
obremenjevanje (pritiske) ter vire obremenjevanja. V ta namen smo občutljivost okolja
postavili na samostojno mesto. Pri odzivnosti prostorskega načrtovanja na probleme v okolju
smo kurativnim in preventivnim ukrepom dodali še svoje možnosti in smernice za sonaraven
razvoj občine. To je privedlo do nekoliko prilagojenega integralnega modela, ki daje
poudarek naravnim sestavinam okolja in manj vplivu degradacije okolja na bivalno okolje ter
prostorski politiki.
Preglednica 2: Modificiran integralni model raziskovanja okoljskih sestavin in okolja
SAMOČISTILNE
SPOSOBNOSTI
OBREMENITVE IN
GONILNE SILE

STANJE KAKOVOSTI
SESTAVIN OKOLJA V
PRETEKLOSTI
STANJE KAKOVOSTI
SESTAVIN OKOLJA
DANES
ODZIVI OBČINE TER
SMERNICE ZA
SONARAVNI RAZVOJ

Občutljivost (nevtralizacijske in regeneracijske zmogljivosti);
Obremenitve (poraba naravnih virov, surovin in energije, raba zemljišč,
emisije);
Poselitev z gospodarstvom (mesta, industrija, rudarstvo itn.);
Infrastruktura (promet, energetika, komunalna opremljenost);
Pokrajinska raba (gozdarska, kmetijska, rekreacijska itn.);
Oblike, obseg in spremenljivost kakovosti
-stopnje degradacije (imisije);
-stanje v določenem letu;
-preseganje mejnih in kritičnih vrednosti;
Oblike, obseg in spremenljivost kakovosti
-stopnje degradacije (imisije);
-stanje v določenem letu;
-preseganje mejnih in kritičnih vrednosti;
a) Kurativni instrument in ukrepi – odprava ključnih prostorskih
problemov;
b) Preventivni instrumenti in ukrepi – samočistilnim sposobnostim in
stanju okolja prilagojeno prostorsko načrtovanje;
c) Dodatne smernice in možnosti za sonaraven razvoj občine.

Prirejeno po: Plut, 2004
V modificiranem modelu smo dodali še stanje kakovosti okolja v preteklem obdobju. Ker nas
je zanimal trend stanja kakovosti posamezne okoljske prvine, smo skušali ugotoviti, koliko se
je izboljšalo/poslabšalo stanje kakovosti posamezne okoljske prvine glede na preteklo
obdobje, t.j. desetletje ali dve nazaj, odvisno od posamezne okoljske sestavine in dostopnosti
podatkov.
V zaključku smo razdelili občino na območja onesnaženosti. Na podlagi vseh predhodnih
analiz smo s preprosto ekspertno oceno poskušali določiti stopnjo onesnaženosti/degradacije
posamezne okoljske sestavine glede na območje onesnaženosti. Ocenili smo jo s 5-stopenjsko
lestvico, pri čemer je ●○○○○○ najnižja stopnja onesnaženosti, ●●●●● pa najvišja. V
posamezni oceni so ovrednotene samočistilne sposobnosti, obremenitve in stanje v sedanjosti.
Nismo pa upoštevali stanja v preteklosti. Ocene so relativne in narejene le za boljšo
primerjavo okoljskih prvin v občini. Podane so v zaključku diplomskega dela.
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Slika 1: Poenostavljen model preučevanja območja

SAMOČISTILNE
SPOSOBNOSTI

OBREMENITVE
IN GONILNE
SILE

SONARAVNE
SMERNICE
OKOLJSKE
SESTAVINE V
MONM

STANJE V
PRETEKLOSTI

STANJE DANES

2. ORIS PROUČEVANEGA OBMOČJA
Občina Novo mesto je ena od enajstih mestnih občin v Republiki Sloveniji z osrednjim in
največjim naseljem Novo mesto. Mestna občina Novo mesto sodi med večje slovenske občine
po številu prebivalcev. Naselje Novo mesto, ob reki Krki, je središče občine ter upravno,
gospodarsko in kulturno središče širše regije, imenovane Jugovzhodna Slovenija (Slovenske
občine v…, 2009).
Mestna občina Novo Mesto na severu meji na občino Mokronog - Trebelno, na vzhodu na
občini Šmarješke Toplice in Šentjernej, na jugu na Republiko Hrvaško ter občini Metlika in
Semič, na zahodu pa na občine Dolenjske Toplice, Straža in Mirna Peč. Iz svoj čas po
površini največje občine v Sloveniji se je leta 1994 odcepila občina Šentjernej, leta 1998
občine Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Trebnje, Škocjan in Žužemberk, leta 2006 pa še občini
Straža in Šmarješke Toplice (MONM, 2009).
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Karta 1: Meje MONM

Vir: Okoljsko poročilo za…, 2008
MONM je največja občina po številu prebivalstva v regiji JV Slovenije. MONM je tudi
gospodarsko najmočnejša občina v JV Sloveniji, hkrati pa je zaposlitveno, gospodarsko,
upravno, izobraževalno, kulturno, zdravstveno ipd. središče večjega dela regije (le Kočevskoribniško območje bolj gravitira k Ljubljani).
Celotna površina MONM obsega 235,7 km2 in je imela 31.12.2008 35.570 prebivalcev, od
tega jih živi okoli 55 % v Novem mestu. Število prebivalcev je v obdobju 1948 – 2006
naraščalo, praktično ves porast števila prebivalcev pa je bil usmerjen na območje mesta Novo
mesto. Demografska slika občine je nekoliko ugodnejša od slovenskega povprečja. Površina
občine zavzema 1,2 % slovenskega ozemlja, medtem ko na njenem območju živi 1,8 %
slovenskega prebivalstva. Gostota poselitve znaša 150,7 prebivalcev na km2, kar je več od
slovenskega povprečja (99 prebivalcev/km2) (Prebivalstvo, Slovenija…, 2009).
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Preglednica 3: Nekateri podatki o MONM
Kategorija
Površina
Število
prebivalcev
Gostota
poselitve
Krajevne
skupnosti (22)

Vrednost
235,7 km²
35.570*
150,7 preb/ km²

Birčna vas, Bršljin, Brusnice, Bučna vas, Center, Dolž, Drska, Gabrje, Gotna vas, Kandija - Grm,
Ločna - Mačkovec, Majde Šilc, Mali Slatnik, Mestne njive, Otočec, Podgrad, Prečna, Regrča vas,
Šmihel, Stopiče, Uršna sela in Žabja vas.
Naselja (99)
Birčna vas, Boričevo, Brezje, Brezovica pri Stopičah, Češča vas, Črešnjice, Črmošnjice pri
Stopičah, Daljni Vrh, Dobovo, Dolenja vas, Dolenje Grčevje, Dolenje Kamenje, Dolenje
Karteljevo, Dolenje Lakovnice, Dolenji Suhadol, Dolnja Težka Voda, Dolž, Gabrje, Golušnik,
Gorenje Grčevje, Gorenje Kamence, Gorenje Kamenje, Gorenje Karteljevo, Gorenje Kronovo,
Gorenje Lakovnice, Gorenje Mraševo, Gorenji Suhadol, Gornja Težka Voda, Gumberk, Herinja
vas, Hrib pri Orehku, Hrušica, Hudo, Iglenik, Jama, Jelše pri Otočcu, Jugorje, Jurna vas, Konec,
Koroška vas, Koti, Križe, Kuzarjev Kal, Laze, Leskovec, Lešnica, Lutrško Selo, Mala Cikava,
Male Brusnice, Mali Cerovec, Mali Orehek, Mali Podljuben, Mali Slatnik, Mihovec, Novo mesto,
Otočec, Paha, Pangrč Grm, Petane, Petelinjek, Plemberk, Podgrad, Potov Vrh, Prečna, Pristava,
Rajnovšče, Rakovnik pri Birčni Vasi, Ratež, Sela pri Ratežu, Sela pri Zajčjem Vrhu, Sela pri
Štravberku, Sevno, Smolenja vas, Srebrniče, Srednje Grčevje, Stopiče, Stranska vas, Suhor,
Šentjošt, Škrjanče pri Novem mestu, Štravberk, Travni Dol, Trška Gora, Uršna sela, Velike
Brusnice, Veliki Cerovec, Veliki Orehek, Veliki Podljuben, Veliki Slatnik, Verdun, Vinja vas,
Vrh pri Ljubnu, Vrh pri Pahi, Vrhe, Zagrad pri Otočcu, Zajčji Vrh pri Stopičah, Ždinja vas,
Žihovo Selo
* stanje 31.12.2008

Viri: Prebivalstvo, Slovenija…, 2009; MONM, 2009
Dolenjska je že stoletja klasično območje odseljevanja. Do zasuka je prišlo z razvojem mesta
Novo mesto, ki je začelo ustvarjati presežke delovnih mest. To je bil razlog, da se je
prebivalstvo iz ostalega dela regije, sosednjih regij, drugih delov Slovenije in tudi iz tujine
začelo priseljevati. Trenutno ni močnejšega priseljevanja, na kar vpliva tudi pomanjkanje
stanovanj v občini (Jakoš, 2004).
Po kazalnikih UMAR-ja (Pečar, 2008), ki kažejo uspešnost gospodarstva v MONM, je moč
sklepati, da je MONM skoraj v vseh parametrih nad slovenskim povprečjem. Močno izstopa
tudi v regiji Jugovzhodna Slovenija, saj je Novo mesto gravitacijsko središče celotne regije.
Kljub majhnemu deležu prebivalstva ustvarja MONM večino gospodarskih aktivnosti v regiji
JV Slovenija.
Velikost gospodarskih družb, ki je opredeljena s sredstvi na podjetje in številom zaposlenih na
podjetje, je precej nad slovenskim povprečjem. Vzrok so velike gospodarske družbe (Revoz,
Krka, Adria Mobil, skupina TPV, Ursa Slovenija, Novoles, Plastoform, CGP), ki zaposlujejo
več sto ljudi iz MONM in okoliških občin. Dejstvo, da je v občini precej velikih gospodarskih
družb, lahko ob destabilizaciji gospodarstva pomeni hude probleme. Ob poglabljanju
gospodarske krize v letu 2009 se nekatera podjetja soočajo z različnimi problemi, ki se pri
velikih podjetjih kažejo v masovnem odpuščanju delavcev, kar ima lahko hude ekonomske in
socialne posledice za celotno občino.
Tudi kazalniki dodane vrednosti in produktivnosti močno presegajo slovensko povprečje.
Kazalci so tako ugodni zato, ker regija temelji na farmacevtski in avtomobilski industriji.
Uspešnost farmacevtske industrije temelji na visokem povpraševanju po njenih izdelkih ter
usmerjenosti na zunanje trge (V Evropa). Avtomobilska industrija je bila do pred kratkim zelo
uspešna, saj je poskušala zadovoljiti naraščajočo stopnjo motorizacije. Njeno uspešnost pa je
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od konca 2008 do danes nekoliko ustavila gospodarska kriza, zaradi katere se je
povpraševanje po osebnih vozilih precej zmanjšalo. Država ji v upanju na ohranitev velikega
števila delavnih mest namenja subvencije, vendar dolgoročna rešitev je v preusmeritvi
proizvodnje oziroma v proizvodnji okolju prijaznejših vozil po dostopnejši ceni.
Preglednica 4: Nekateri kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb v letu 2006
in 2007
Statistične regije (NUTS 3) /
Občine (SKTE 5)

Velikost gospodarskih družb
Sredstva na podjetje
(v €)

2006
Novo mesto
JUGOVZHODNA SLOVENIJA
SLOVENIJA

3.432.782
1.872.039
1.755.350

2007
3.808.990
2.090.182
1.960.261

Izvozna usmerjenost

Število
zaposlenih na
podjetje
2006
20,9
15,8
10,6

2007

Delež čistih prih.od prodaje
na tujem trgu v celotnih
čistih prih.od prodaje (%)
2006

21,2
15,7
10,2

71,0
62,3
30,5

2007
70,3
61,4
30,5

Vir: Pečar, 2008
Preglednica 5: Bruto in neto plače v letu 2007, v € in indeks
Statistične regije (NUTS3) /
Občine (SKTE5)

Bruto plače
(v € in indeks, SLO=100)

Neto plače
(v € in indeks, SLO=100)

Novo mesto
JUGOVZHODNA SLOVENIJA
SLOVENIJA

1405
1222
1285

910
807
835

109
95
100

109
97
100

Vir: Pečar, 2008
Tudi plače se razlikujejo od slovenskega povprečja za skoraj 10 indeksnih točk, od povprečja
za Jugovzhodno Slovenijo pa še mnogo več. Razlika v gospodarski razvitosti novomeške
občine glede na ostale občine Jugovzhodne Slovenije je izrazita. Na eni strani imamo močno
razvito mestno občino, ki je administrativno, izobraževalno, zaposlitveno, kulturno središče
regije, in na drugi strani majhne ruralne občine, ki s človeškimi viri veliko prispevajo za
razvoj regionalnega centra. Splošna gospodarska usmeritev MONM temelji na industrijski
dejavnosti, kjer izstopa nekaj večjih gospodarskih družb.
Velike in srednje družbe, katerih delež po številu podjetij je le 2,6 %, zaposlujejo okrog 70 %
vseh zaposlenih in ustvarijo okoli 80 % vseh prihodkov občine. Mednje štejemo večino
industrijskih podjetij v občini (Okoljsko poročilo za…, 2008).
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3. ANALIZA OKOLJSKIH SESTAVIN S PREDLOGOM
SONARAVNIH SMERNIC
V nadaljevanju bomo obravnavali okoljske sestavine iz vseh petih sfer: atmosfere, hidrosfere,
litosfere, pedosfere in biosfere ter med drugim poskušali ugotoviti, kateri izmed njih pripada
najvišja stopnja onesnaženosti v MONM. S pregledom osnovnih značilnosti sestavin in
njihovih samočistilnih zmogljivosti na posameznih območjih MONM bomo prikazali
občutljivost okolja. Poiskali bomo glavne obremenitve in gonilne sile v občini ter ovrednotili
njihove pritiske na okolje. Za ugotavljanje trendov onesnaževanja bomo pogledali tudi v
preteklo obdobje. Ukrepe in smernice, ki jih občina že izvaja in ki jih predlagamo tudi sami,
smo orisali na koncu obravnave vsake okoljske sestavine.

3.1. ONESNAŽENOST ZRAKA
Osnova slovenske zakonodaje na področju kakovosti zunanjega zraka je Zakon o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 41/04). Iz njega izhajajo ostali predpisi in uredbe, razen še
veljavnega dela Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku
(Uradni list RS, št. 73/94). Po tej uredbi izvaja meritve prašnih usedlin Elektroinštitut Milan
Vidmar (Kakovost zraka v…, 2007).
V Sloveniji so v letu 2006 potekale avtomatske meritve onesnaženosti zraka v državni mreži
meritev DMKZ na štirinajstih merilnih mestih. Poleg tega potekajo meritve v treh dopolnilnih
mrežah, in sicer kot Ekološki informacijski sistemi slovenskih termoelektrarn. Po eno postajo
imajo mestni sistemi v Ljubljani, Mariboru, Celju in Krškem. Poleg stalnih postaj deluje še
mobilna postaja v merilni mreži DMKZ, ki je bila v letu 2006 postavljena v Lendavi, Ilirski
Bistrici, Medvodah in na Ptuju. Meritve izvaja Agencija RS za okolje (Kakovost zraka v…,
2007). V MONM torej ni stalne postaje merjenja kakovosti zraka.
Agencija RS za okolje je uvedla meritve z difuzivnimi vzorčevalniki kot dopolnilo merilni
mreži avtomatskih meritev in kot pomoč za oceno onesnaženosti na širšem območju
Slovenije, katerega merilna mreža avtomatskih meritev ne pokriva. Z difuzivnimi
vzorčevalniki merijo dušikov dioksid, žveplov dioksid, ozon ter nekatere lahkohlapne
organske spojine. Vendar so te meritve redke in ne odražajo pravega stanja. Meritev z
mobilno merilno postajo je bila v Novem mestu nazadnje opravljena pozimi leta 2006 in to le
za NO2 (Kakovost zraka v…, 2007).
Splošno stanje zraka se je v Sloveniji v zadnjih letih izboljšalo, zmanjšale so se industrijske
emisije, povečale prometne (Kakovost zraka v…, 2007). Na novomeškem Zavodu za
zdravstveno varstvo menijo, da se stanje v MONM počasi slabša zaradi obojega, razvoja
industrije in povečanega mestnega prometa (Šalamun, 2008).

3.1.1. Samočistilne sposobnosti
Onesnaženost zraka v Sloveniji je v glavnem največja pozimi, ko so zaradi stabilnega
prizemnega sloja ozračja slabši pogoji za disperzijo in transport onesnaževal v zraku, in
najmanjša poleti, ko so ti pogoji zaradi močnejšega sončnega obsevanja boljši, kar pa ne velja
za ozon, pri katerem se pojavi maksimum poleti, saj ima pri njegovem nastanku pomembno
vlogo prav sončno obsevanje. Za pojavljanje povišanih koncentracij snovi v zunanjem zraku
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so pomembni še drugi dejavniki, kot so klimatske značilnosti, meteorološki pojavi, fizikalnokemijski procesi pretvorbe snovi v zraku in reliefne razmere. V zimskem času so v Sloveniji
zaradi razgibanega reliefa značilne temperaturne inverzije. Ob takšni situaciji je onemogočena
vertikalna cirkulacija zraka, zato se emitirane snovi ne razpršijo in ne razredčijo, temveč se
zadržijo in koncentrirajo v kotlinah, dolinah in nižinah, kjer je tudi poseljenost največja. Za
zrak je značilna tudi mobilnost onesnaženja, kar pomeni, da je lahko zrak na določenem
območju onesnažen, kljub temu da ni lokalnega onesnaževalca (Kakovost zraka v…, 2007).
Podnebje Novomeške kotline je zmerno celinsko. Zaradi različnih nadmorskih višin se
pojavljajo krajevne razlike. Poletja so topla, zime so hladne, a ne premrzle (Slovenija:
pokrajine…, 1999). Povprečna letna višina padavin znaša med 1100 in 1130 mm. Njihova
višina se veča od severovzhoda proti jugozahodu. Višek padavin je junija, nižek pa februarja
(Klimatografija Slovenije. Količina…, 1995). Za meteorološko postajo Novo mesto je v
obdobju 1961 – 1990 znašala povprečna temperatura zraka 9,4 stopinje C, povprečna
januarska temperatura je bila -1,3 stopinje C, povprečna julijska temperatura pa 19,3 stopinje
C (Klimatografija Slovenije. Temperatura…, 1995). Na tem območju pa se pojavlja tudi
izrazita višinska klimatska pasovitost, ki je pomembnejša od horizontalnih klimatskih
sprememb v smeri proti vzhodu. Tako se na območju Novomeške kotline pojavlja izrazit
termalni pas v višinah nekaj 100 m nad dolino. Rezultat vertikalnega spreminjanja
temperature pa je tudi pojav temperaturnega obrata v samem Novem mestu, kar znatno
zmanjša samočistilne sposobnosti na tem območju. Subpanonski vplivi se odražajo v višjih
poletnih temperaturah, tako v sušnosti na vzhodu kot tudi z znatnimi temperaturnimi
amplitudami in precejšnjim deležem neviht med poletnimi padavinami. Vpliv mediteranskega
podnebja je najbolj občuten v zimskih mesecih, ko piha fen in prinaša topel zrak (Bernot,
1984).
Po Ogrinu (1996) bi območje Novomeške kotline lahko uvrstili v podnebni tip zmerno
celinskega podnebja ter v podtip zmernocelinskega podnebja vzhodne Slovenije, za katerega
je značilen izrazitejši celinski padavinski režim z letno količino padavin med 1000 in 800 mm
in dejstvo, da so aprilske temperature enake oz. višje od oktobrskih. Gorjanci imajo zmerno
celinsko podnebje, vendar pa so krajevne podnebne razlike odvisne od reliefa. Osrednji del
Gorjancev prejme preko 1300 mm padavin letno, spodnji del pa na zahodu od 1200 do 1300
mm in na vzhodu od 1100 do 1200 mm. Več padavin povečuje samočistilne sposobnosti
zraka, saj padavine ''izpirajo'' onesnaženost zraka. Na vznožju so povprečne januarske
temperature okoli 0 stopinj C, povprečne julijske okoli 20 stopinj C, povprečna letna
temperatura pa je okoli 10 stopinj C. Za obrobje sta značilna tudi temperaturni obrat in
termalni pas, tako da se ponekod vinogradi dvignejo tudi 500 m visoko. V višji legah na
pobočjih Gorjancev se uveljavlja gorsko podnebje.
Pogosti so dolinski vetrovi, prevladujejo pa naslednje smeri vetrov: VSV, JJZ, JZ, J in ZJZ.
Po jakosti je najmočnejši VSV (povprečna letna urna hitrost je 2,5 m/s), pojavlja pa se preko
celega leta. Sledijo SV veter z 2,1 m/s, ki se prav tako pojavlja preko celega leta, JZ veter z
1,9 m/s, ki se nekoliko umiri poleti, V veter z 1,8 m/s ter JJZ veter z 1,6 m/s, ki pihata preko
celega leta. ZJZ je pogost spomladi, poleti pa J veter. Odstotek brezvetrja je 3,9 %. Najbolj
vetrovni so spomladanski meseci. Na merilni postaji Novo mesto so zabeležili povprečno
107,6 meglenih dni na leto, od tega 62,4 dni od septembra do januarja (Špes et al., 1995).
Vetrovi, ki pihajo preko celega leta, in močni vetrovi povečujejo samočistilne sposobnosti
zraka in zmanjšujejo število meglenih dni. Vetrovnost prav tako vpliva na mobilnost
onesnaženja zraka. Iz zgornjih podatkov bi lahko sklepali, da je zrak najbolj onesnažen južno
in zahodno od Novega mesta (vira največjega onesnaženja), spomladi in poleti pa predeli
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severno in vzhodno od Novega mesta. Tako kot drugod po Sloveniji je delež meglenih dni
največji v zimskem času, na kar vpliva onesnaženje zraka in kotlinska lega.
V MONM samočistilne sposobnosti zraka variirajo glede na pokrajinske enote. Najslabše so v
osrednji Novomeški kotlini, v Novem mestu. Kotlinska lega s slabšo prevetrenostjo in
pogostejšim ponavljanjem megle ter inverzije predvsem v zimskem času imajo za posledico
nizko regeneracijsko in nevtralizacijsko sposobnost območja. Preostali deli MONM, Podgorje
in Raduljsko hribovje s Trško goro ter območja proti Kočevskemu rogu imajo precejšnje
samočistilne sposobnosti. Razgibano površje ima dobro prevetrenost, megla se redko pojavlja.
Njihove regeneracijske zmogljivosti nekoliko zmanjšajo vrtače v Podgorju (kraški del
Gorjancev), ki zmanjšujejo prevetrenost. V najvišjih predelih Gorjancev, ki segajo v MONM,
pa ima zrak zelo veliko nevtralizacijsko in regeneracijsko sposobnost (Špes et al., 1995).
Območja MONM, kjer so obremenitve zraka največje, imajo najnižje samočistilne
sposobnosti.

3.1.2. Obremenitve in gonilne sile

3.1.2.1. Promet
Promet je eden glavnih virov emisij v zrak, tudi v MONM.
Glede na meritve, se mnogim evropskim mestom ne uspe približati ciljnim vrednostim, ki jih
je opredelila EU glede kakovosti zraka. Predpisi o kakovosti goriva oziroma vsebnosti žvepla
so vplivali na zmanjšanje SO2, medtem ko je problematičen predvsem NO2. Promet je glavni,
čeprav ne edini, vir emisij delcev PM10 (prašnih delcev velikosti do 10 µm) v mestih,
prispeva pa tudi k pogostim obdobjem s preseženimi opozorilnimi vrednostmi O3. Cestni
promet je največji onesnaževalec zraka (Vplivi prometa…, 2007).
Za območje MONM je značilna velika gostota cestnega omrežja, ki je v velikem delu premalo
funkcionalno. Sedanji razvoj prometne infrastrukture je osredotočen na izgradnjo
avtocestnega omrežja. Ostale cestne povezave znotraj občine, povezave z drugimi regijami in
med občinskimi središči, so slabe. Za območje MONM je značilna velika gostota državnega
in lokalnega cestnega omrežja.
Podatki o prometni obremenitvi za državno cestno omrežje kažejo obremenitve, kot so
navedene v naslednji preglednici:
Preglednica 6: Povprečni letni dnevni promet (PLDP) na državnih cestah na območju
MONM za 2007
Prometni odsek
R3 Karteljevo – V. Bučna vas
R3 Mačkovec – Krka
R3 V. Bučna vas – Bučna vas
R3 Bučna vas – Krka
G2 AC – Ločna
G2 Ločna – Krka
G2 Krka – Revoz
R2 Drska – Žabja vas
G2 Krka (Obvoznica)
AC NM priključek Z – priključek V

PLDP 2007 (vsa vozila)
5.096
8.246
9.000
11.000
11.500
12.603
12.937
15.000
15.864
16.750

Vir: Ministrstvo za promet, 2007
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Obremenitve cest navedene v zgornji preglednici se zdijo velike, kar tudi so, vendar so v
primerjavi z ostalimi centralnimi in regionalnimi središči v Sloveniji precej majhne. Prometna
obremenitev Novega mesta je nekje na ravni obremenitev Nove Gorice ali Ptuja ter dosti
manjša od regionalnih središč, kot so Celje, Kranj, Koper itd. Iz podatkov direkcije RS za
ceste je razvidno, da je v slovenskem cestnem križu Slovenika obremenjena bolj od Ilirike, še
najmanj je obremenjen cestni krak Ljubljana-Obrežje, katerega del poteka skozi MONM.
Najverjetneje je to posledica nedokončane AC v smeri proti Dolenjski. Večje pritiske na ceste
v MONM je pričakovati po realizaciji tretje razvojne osi, ki bo prečkala MONM.
Kot je razvidno iz spodnje karte, so najbolj obremenjeni cestni odseki in obvoznice v Novem
mestu, ki je tudi glavno gravitacijsko območje Jugovzhodne Slovenije. Trend naraščanja
emisij iz prometa je značilen za celotno Slovenijo in ne zaostaja niti v Novem mestu. Ruralni
deli občine z razpršeno poselitvijo sicer nimajo tako velikih obremenitev prometnic kot
urbani, vendar takšna oblika poselitve poveča potrebe po osebnem prometu in s tem emisije.
Karta 2: Najbolj obremenjene ceste na območju Novega mesta, 2007

Vir: MP, 2007; Google maps, 2009
Stopnja motorizacije ali lastništvo osebnih avtomobilov je število osebnih avtomobilov na
1000 prebivalcev. V MONM je bilo leta 2008 20.795 osebnih avtomobilov, kar je 585
avtomobilov na 1000 prebivalcev. Za Slovenijo ta podatek znaša 514 (Registrirana…, 2008).
Vzroke za nadpovprečno motorizacijo najdemo v razpršeni poselitvi, kar pomeni, da javni
promet ne zadostuje potrebam prebivalstva, in v vrednostnem sistemu prebivalstva.
Mentaliteta prebivalcev in njihov način življenja zahtevata obsežen osebni promet.
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Možnosti železniškega omrežja so premalo izkoriščene in bi ga bilo treba dopolniti in
posodobiti. Glavna proga Ljubljana – Novo mesto – Črnomelj – Metlika – Hrvaška
predstavlja neposredno povezavo Ljubljane z glavnim hrvaškim omrežjem (Okoljsko poročilo
za…, 2008).
Na območju občine delujeta tako avtobusni kot tudi železniški javni potniški promet.
Obstoječe stanje na področju železniškega JPP je vezano predvsem na medkrajevni promet.
Trenutno mestni potniški promet obratuje na podlagi vzpostavljenih petih avtobusnih linij na
območju mesta. Na linijah mestnega prometa obratuje sedem avtobusov (Okoljsko poročilo
za…, 2008). Veliko sprva načrtovanih avtobusnih linij je bilo zaradi slabega povpraševanja
ukinjenih. Javni promet je potrebno več promovirati in posodobiti, le tako se bo povečalo
zanimanje zanj in zmanjšalo onesnaženje zraka iz prometa.

3.1.2.2. Industrija
Kot smo že omenili v orisu obravnavanega območja, MONM gospodarsko izstopa iz JV
Slovenije. Vsi kazalniki kažejo na njeno nadpovprečno razvitost tako v regiji kot v primerjavi
s Slovenijo. Industrija je najmočnejša gospodarska dejavnost v občini.
Pomembno se je na območju občine razvila farmacevtska in strojno-avtomobilska industrija,
pa tudi mala zasebna predelovalno-industrijska podjetja. Nosilci gospodarskega razvoja
občine so podjetja: Revoz, Krka, Adria Mobil, skupina TPV, Ursa Slovenija, Novoles,
Plastoform, CGP (Okoljsko poročilo za…, 2008).
Preglednica 7: Emisije v zrak v letu 2007 (kg/leto)
Revoz d.d.
Ursa Slovenija, Tovarna steklene volne, d.o.o.
TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.d.
Krka d.d., Novo mesto

676.285
488.989
32.576
24.746

Vir: Emisije snovi v zrak iz industrijskih obratov za leto 2007, 2008
V preglednici 7 smo podali vsoto emisij naslednjih snovi: dušikovi oksidi, fluor in njegove
spojine, hlapne organske spojine, nikelj in njegove spojine, ogljikov monoksid, organske
spojine, skupni prah, amoniak, diklormetan, svinec in njegove spojine, dušikovi oksidi,
ogljikov dioksid, žveplovi oksidi, acetaldehid, klorove anorganske spojine, fenol, formaldehid
(Emisije snovi v zrak…, 2008). Največji onesnaževalec zraka po količinah emisij je Revoz
d.d., ki se ukvarja s proizvodnjo avtomobilov in ustvari največ emisij pri lakiranju vozil. Te
emisije so se glede na pretekla obdobja nekoliko zmanjšale, saj so uvedli strojno lakiranje, ki
je bolj optimalno od ročnega.
V nadaljevanju predstavljamo količino in vrsto emisij v zrak večjih podjetjih v občini.
Revoz d.d.
Tovarna je velik emitent hlapnih organskih spojin (HOS), ki ob močnih jugozahodnih
vetrovih povzročajo moteče vonjave v bližnjem stanovanjskem naselju, čeprav so emisije
HOS v mejah predpisanih z evropsko direktivo (Poročilo o ravnanju…, 2005). Natančna
definicija, kaj so HOS, ne obstaja. Gre namreč za različne organske spojine, katerih glavna
lastnost je, da hlapijo pri normalnih pogojih. Glavna izmed njih je metan, ki je škodljiv kot
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toplogredni plin. CFC-ji vplivajo na zmanjšanje ozona v stratosferi. Nekatere izmed njih so
povzročiteljice smoga (VOC, 2009).
Grafikon 1: Emisije v zrak v letu 2007, Revoz d.d. (kg/leto)
11063,8

4263,3

dušikovi oksidi

7
15

7207

12584,9
fluor in njegove spojine
75,6

3,4

hlapne organske spojine, razen
metana
nikelj in njegove spojine
ogljikov monoksid
organske spojine
skupni prah
641065

svinec in njegove spojine
žveplovi oksidi

Vir: Emisije snovi v zrak iz industrijskih obratov za leto 2007, 2008
Ursa Slovenija, Tovarna steklene volne, d.o.o.

Kot proizvajalec toplotnih in zvočnih izolacij iz steklenih vlaken Ursa Slovenija pri izdelavi v
zrak emitira največ skupnega prahu, sledi ogljikov monoksid ter nato amoniak in organske
spojine. Prašni delci so povzročitelji smoga. Ogljikov monoksid je toksičen plin, ki se
zadržuje pri tleh.
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Grafikon 2: Emisije v zrak v letu 2007, Ursa Slovenija, Tovarna steklene volne, d.o.o.
(kg/leto)

amonijak

69000

179780

dušikovi oksidi
fenol

41000
27000
8,8

fluor in njegove spojine

formaldehid

11000
ogljikov monoksid

66200

95000
organske spojine
skupni prah

Vir: Emisije snovi v zrak iz industrijskih obratov za leto 2007, 2008

Slika 2: Dimnik Urse Slovenija, Tovarne steklene volne, d.o.o.

Foto: L. Benčina
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Krka d.d., Novo mesto
V dolenjski farmacevtski tovarni je zaradi velikosti in porabe energije obremenjen tudi zrak,
vendar so njeni obrati bolj obremenilni za vode.
Grafikon 3: Emisije v zrak v letu 2007, Krka d.d., Novo mesto (kg/leto)
250,1

38
676,3 1110

amonijak

2702
diklormetan

5734

dušikovi oksidi
ogljikov dioksid

530
326

ogljikov monoksid
organske spojine
skupni prah

13379,5

žveplovi oksidi
diklormetan

Vir: Emisije snovi v zrak iz industrijskih obratov za leto 2007, 2008
Med emisijami Krke d.d. v zrak prevladujejo organske spojine.
Z absolutno filtracijo vseh prašnih izpustov zmanjšujejo emisijo prahu pod 0,5 mg/m3, kar
predstavlja manj kot 0,3 % zakonsko določene mejne vrednosti; prikazano v absolutni količini
je to 3 tone emitiranega prahu na leto. Z zamenjavo biofiltra z dvostopenjskim mokrim
pralnikom zraka so na čistilni napravi znatno zmanjšali emisije neprijetnih vonjav v okolje
(Letno poročilo 2008, 2009).

3.1.2.3. Energetika
Pri zgorevanju goriv za proizvodnjo toplotne energije se sproščajo različne snovi, ki imajo
pogosto škodljiv vpliv na zrak (Energetski koncept…, 2008).
Najpomembnejši produkti zgorevanja, ki obremenjujejo okolje, so (Energetski koncept…,
2008, str. 102):
- Žveplov dioksid (SO2) nastaja pri zgorevanju premoga in kurilnega olja. SO2 v zraku
oksidira, nato pa oksidira v žvepleno kislino H2SO4.
- Dušikovi oksidi (NOx) nastajajo pri delovanju motornih vozil in kurilnih naprav z
visokimi zgorevalnimi temperaturami.
- Ogljikov monoksid (CO)nastaja pri nepopolnem zgorevanju, glavni viri so promet in
proizvodnja toplote.
- Ogljikov dioksid (CO2) nastaja pri zgorevanju vseh goriv.
- Prašni delci.
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V nadaljevanju so prikazani deleži emisij glavnih škodljivih snovi, nastalih pri zgorevanju
goriv v MONM za potrebe ogrevanja (Energetski koncept…, 2008).
Preglednica 8: Letne emisije v MONM po vrstah uporabnikov (%)
Stanovanja
Javni objekti
Ostala poraba
Industrija
Skupaj

SO2
77,6
4,6
14,4
3,4
100

NOx
36,9
6,2
6,5
50,5
100

CO
96,1
0,4
0,4
3,1
100

Prah
97,4
0,5
1,6
0,4
100

CO2*
41,7
5,9
6,8
45,6
100

Skupaj
42,4
5,8
6,7
45,1
100

Vir: Energetski koncept…, 2008, str. 103
Opomba: Pri emisijah CO2 je upoštevan tudi CO2, nastal pri zgorevanju lesne biomase.

Glede na to da so industrijski obrati očitno zmanjšali emisije žveplovih oksidov, kakor jim
narekujejo stroge direktive, pa je delež le-teh sedaj največji pri ogrevanju stanovanj, pri
zgorevanju kurilnega olja. Industrija in stanovanja so največji proizvajalci dušikovih oksidov,
a daleč za prometom. Visok delež emitiranega ogljikovega monoksida pri ogrevanju
stanovanj je posledica nepopolnega zgorevanja goriv. Ravno tako nastane pri ogrevanju
stanovanj veliko prašnih delcev. Nasploh je ogrevanje stanovanj, zaradi uporabe različnih
goriv in različnih naprav za zgorevanje ter razpršenosti, vir emisij v zrak, ki ga je težko
nadzorovati.
V MONM je na področju energetske oskrbe organizirana le oskrba z zemeljskim plinom.
Omrežje Geoplina sega tudi v MONM in jo tako povezuje s slovenskim plinovodnim
sistemom. Novo mesto nima večjega sistema za daljinsko oskrbo. Obstajajo pa manjši
sistemi, oziroma skupne kotlovnice, ki ogrevajo več bližnjih si objektov. Največja odjemalca
električne energije sta Krka in Revoz, sledi pa jima Adria. V občini za javno razsvetljavo
porabijo blizu 3.000 MWh/leto, kar predstavlja kar 1 % celotne porabe električne energije v
občini. MONM se sicer giblje v slovenskem povprečju porabe, vendar za dvakrat prekoračuje
dovoljeno ciljno vrednost iz uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (44,5
MWh/preb./leto) (Energetski koncept…, 2008).
Preglednica 9: Primerjava porabe končne energije za ogrevanje in tehnologijo
Toplotna energija
(ogrevna in
tehnološka toplota)
MONM
Slovenija

Električna energija

Toplotna in električna
energija

MONM

Slovenija

MONM

Slovenija

Število prebivalcev (junij 2007)

35.653

2.019.406

35.653

2.019.406

35.653

2.019.406

Poraba končne energije, brez
prometa (GWh/leto)
Poraba
končne
energije
na
prebivalca (kWh/preb/leto)
Poraba končne energije, brez
prometa in industrije (GWh/leto)
Poraba
končne
energije
na
prebivalca (kWh/preb/leto)

601

26.778

295

13.349

895

40.126

16.844

13.260

8.261

6.610

25.105

19.870

301

13.706

95

5.630

395

19.336

8.441

6.787

2.651

2.788

11.092

9.575

Vir: Energetski koncept…, 2008, str. 10
Iz zgornje preglednice je razvidno, da je poraba končne energije (toplotne in električne
skupaj) na prebivalca v MONM nad slovenskim povprečjem, tudi če odštejemo porabo
energije v prometu in industriji. Povprečno porabi občan MONM 11.000 kWh končne
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energije na leto, kar je skoraj 1.500 kWh več od slovenskega povprečja. Tu se ni več moč
izgovarjati na industrijo in promet. Vzrok za tako energetsko potratnost tiči predvsem v
ogrevanju večstanovanjskih zgradb s slabim izkoristkom toplote. Potrebnih bi bilo več
investicij v znižanje porabe toplote za ogrevanje ter v propagiranje učinkovite rabe energije.
Industrija je najbolj energetsko intenziven sektor v MONM, saj porabi kar 50 % končne
energije.
Grafikon 4: Poraba končne energije po vrsti porabnikov

6%

6%

38%
Industrija
Stanovanja
Javni objekti
Ostala poraba
50%

Vir: Energetski koncept…, 2008, str. 12
V MONM se porabi največ zemeljskega plina (kar 65 %), in sicer največ v industriji.
Kurilnega olja se porabi največ v gospodinjstvih. Delež porabljene elektrike za toploto se
sicer zdi nizek (4,3 %), vendar še vedno previsok.
Grafikon 5: Deleži porabe posameznih energentov (za ogrevno in tehnološko toploto)
Napaka! Neveljavna povezava.

Vir: Energetski koncept…, 2008, str. 13
Med obnovljivimi viri energije, ki so na voljo v MONM, se največ izkorišča lesna biomasa.
Ocenjeno je, da se v občini pokuri letno približno 42.500 m3 lesne biomase. Praktično vsa se
pokuri v kotlovnicah. V manjših količinah je izkoriščena vodna energija (tri male HE s
skupno inštalirano močjo 200W). Ni točnejših ocen koristno pridobljene sončne in
geotermalne energije v občini, znano pa je, da imata velike potenciale (Energetski koncept…,
2008).

3.1.3. Stanje v preteklosti
Onesnaženost zaradi industrije v MONM je bila v začetku devetdesetih let 20. stoletja zelo
velika. Zmanjšanje proizvodnje in opuščanje nekaterih neekonomičnih tehnoloških procesov
ter izboljšanje razmer v odnosu do okolja je imelo za posledico zmanjšanje emisij v zrak.
Vseeno pa lahko glede na spodnje podatke trdimo, da je bilo, glede na stanje danes, stanje leta
1993 zaskrbljujoče.
Leta 1993 je Krka d.d. v zrak izpustila 11,8 ton SO2, 33,5 tone NOx ter 2 toni organskih
spojin. IMV Revoz pa 23,5 tone NOx, 3,2 tone prahu ter 445 ton organskih spojin. Ursa
Slovenija (takrat Krka Novoterm) pa je leta 1993 proizvedla 1,3 tone NOx in 12,5 tone
organskih spojin (Špes et al., 1995). Za primerjavo s sedanjim stanjem: Krka (glej grafikon 3)
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je leta 2007 proizvedla četrtino tone žveplovih oksidov, skoraj 6 ton NOx ter 13 ton organskih
spojin. Revoz (glej grafikon 1) je leta 2007 proizvedel okoli 12 ton NOx, 4 tone skupnega
prahu, 650 ton organskih spojin. Ursa Slovenija (glej grafikon 2) je v letu 2007 proizvedla 41
ton NOx, 66 ton organskih spojin. Glede na preteklo obdobje so se zmanjšale obremenitve
zraka s ''tradicionalnimi'' onesnaževalci, kot so SO2, NOx. Zaradi povečane proizvodnje pa se
v tovarnah niso mogli izogniti večkratnemu povečanju emisij organskih spojin, ki so skupek
več kompleksnih spojin in so spremljevalke ''moderne'' industrije. Splošno znanje o teh novih
onesnaževalih je slabo, tudi posledice onesnaženosti z njimi še niso v celoti raziskane. Zaradi
njihove kompleksnosti je težje raziskati njihove vplive na okolje.
S prometom so bila sredi devetdesetih let najbolj obremenjena območja, skozi katera je
potekala magistralna cesta Ljubljana – Zagreb. Med cestami in priključki lokalnega pomena
so bili najbolj obremenjeni odseki: Bršljin – Novo mesto, Novo mesto – Šentjernej,
Mačkovec – Novo mesto. To so odseki, kjer je dnevno vozilo nad 7.500 vozil (Špes et al.,
1995). Z gotovostjo pa lahko trdimo, da je bila prometna obremenjenost občine v devetdesetih
precej manjša od današnje.
Precejšen onesnaževalec zraka v devetdesetih letih 20. stoletja so bila tudi komunalna kurišča.
V Novem mestu se je v 85 % kurišč kurilo na kurilno olje, v 15 % kurišč pa s premogom.
Visok emisijski prispevek so dajale tudi kotlovnice za ogrevanje, kar je bila posledica slabega
vzdrževanja gorilnih elementov oziroma neustrezne nastavitve režima izgorevanja.
Gospodinjstva so se še vedno v večini ogrevala z lesom. Delež stanovanj, ki so se ogrevala s
tekočim gorivom (kurilno olje), je bil največji v Novem mestu, medtem ko je v okolici
prevladovalo ogrevanje z lesom (Letno poročilo o stanju…, 1993).
»V drugi polovici 90. let prejšnjega stoletja se je onesnaženost zraka s tradicionalnimi
onesnaževalci nekoliko zmanjšala, povečale pa so se zlasti prometne emisije. Zaradi manjšega
števila merilnih mest za dušikove okside in ozon ter kratkega obdobja spremljanja še ni
mogoče ugotoviti trendov onesnaževanja. Glede na izrazito naraščanje emisij dušikovih
oksidov verjetno tudi imisije naraščajo« (Plut et al., 2002, str. 10 ).
Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije je opravljal osnovne meritve onesnaženosti
zraka na 43 lokacijah v Sloveniji. Poleg teh meritev so bile v Novem mestu opravljene še
dodatne meritve v kurilni sezoni 1991/92, in sicer z namenom opraviti meritve onesnaženosti
pred načrtovano plinifikacijo mesta. Rezultati analiz onesnaženosti z SO2 in dimom so
pokazali, da je zrak najbolj onesnažen v centru Novega mesta, najmanj na Drski. Poleti 1991
so bile opravljene tudi meritve onesnaženosti zraka v Novem mestu zaradi prometa, ki so
pokazale, da občasno že prihaja do prekoračitev posameznih parametrov glede na zakonske
predpise (Lobnik et al., 1996).

3.1.4. Stanje danes
Stanje zraka v MONM danes je zaradi časovne nerednosti in netipičnosti krajev meritev le
ocena dejanskega stanja, iz katere težko posplošimo stanje onesnaženosti zraka na celo
občino.
»Merilna kampanja Poletje 2006 je v Novem mestu potekala med 13.06. in 07.07.2006.
Merilna kampanja Zima 2006 je potekala med 21.11. in 08.12.2006« (Kakovost zraka v…,
2007, str. 76).
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Preglednica 10: Povprečne koncentracije plinov merjene z difuzivnimi vzorčevalniki v
µg/m3 (merilne kampanje Poletje 2006 in Zima 2006) v Novem mestu*
Merilna kampanja

dušikov
dioksid NO2

Ozon O3

benzen
C 6H 6

toluen
C 7H 8

etilbenzen
C8H10

m&p ksilen
m&p-C8H10

orto ksilen
o-C8H10

Poletje 2006

14

76

1

4

1

5

2

Zima 2006

26

_

_

_

_

_

_

Vir: Kakovost zraka v…, 2007, str. 76 in 77
* Tip območja - mestno, tip merilnega mesta – v ozadju večjih prometnic, značilnost območja - stanovanjsko, geografska značilnost razgibano

Karta 3: Merilna mesta meritev z difuzivnimi vzorčevalniki v letu 2006 z izmerjenimi
povprečnimi koncentracijami dušikovega dioksida in ozona

Vir: Kakovost zraka v…, 2007 str. 78
Z difuzivnimi vzorčevalniki se merijo naslednje spojine: dušikov dioksid, žveplov dioksid,
ozon ter nekatere lahkohlapne organske spojine.
Po podatkih iz avtomatske mobilne postaje so bile koncentracije onesnaževal izvirajočih iz
prometa v času meritev na merilnem mestu v Novem mestu podobne kot na drugih mestnih
lokacijah po Sloveniji. Koncentracija delcev PM10 je presegla dovoljene meje, medtem ko so
bile koncentracije ostalih snovi pod dovoljenimi mejami. Opazno manj kot v drugih krajih je
bilo žveplovega dioksida. Časovni potek koncentracij onesnaževal kaže na jutranji in večerni
maksimum, kar je posledica emisij iz prometa ob prometnih konicah (Kakovost zraka v…,
2007).
Meritve NO2 na obravnavanem območju kažejo občasno preseženo mejno vrednost le ob
cestah, predvidoma je cestni promet tudi glavni vir onesnaženja z dušikovimi oksidi. Stanje
onesnaženosti s PM10 je na vseh območjih v Sloveniji takšno, da presega mejne vrednosti.
Podobna situacija je tudi v drugih evropskih državah. Onesnaženost zraka s CO je zelo nizka
in zato neproblematična. Tudi meritve benzena ne kažejo zelo visokih vrednosti in zaradi tega
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ne povzročajo problema prevelike onesnaženosti zraka v Sloveniji (Okoljsko poročilo za…,
2008).
Preglednica 11: Raven koncentracije onesnaževal na območju SI 3, kamor spada tudi
MONM
Oznaka območja

SO2

NO2

PM10

Pb

CO

Benzen

Ozon

SI 3

5

2

2

5

5

5

1

Vir: Kakovost zraka v…, 2007
Opomba:
-oznaka 1 za preseženo mejno vrednost ali vsoto mejne vrednosti in dopustnega odstopanja oziroma ciljno vrednost, če gre za ozon,
-oznaka 2 za koncentracijo med mejno vrednostjo in dopustnim odstopanjem,
-oznaka 3 za koncentracijo med zgornjim pragom za ocenjevanje in mejno vrednostjo,
-oznaka 4 med spodnjim in zgornjim pragom ocenjevanja in
-oznaka 5 pod spodnjim pragom ocenjevanja.

Območje Mestne občine Novo mesto je skladno z Uredbo o ukrepih za izboljšanje kakovosti
zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 52/02) in Sklepom o določitvi območij in stopnji onesnaženosti
zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega
monoksida in ozona v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 72/03) razporejeno na območje z oznako
SI 3 (Območje Gorenjske, Osrednjeslovenske in Jugovzhodne Slovenije brez območja mesta
Ljubljana). Za območje SI3 je značilno (Kakovost zraka v…, 2007):
-žveplov dioksid (SO2), svinec (Pb), ogljikov monoksid (CO) in benzen (C6H6) –
koncentracije so pod spodnjim pragom ocenjevanja;
-dušikov dioksid (NO2) in prah (PM10) sta med zgornjim pragom za ocenjevanje in mejno
vrednostjo;
-presežena mejna vrednost ozona oz. vsota mejne vrednosti in dopustnega odstopanja oz.
ciljno vrednost.
Ker so meritve kakovosti zraka zelo redke, so posplošene na celotno območje Slovenije.
Deduktivno sklepanje na to, kakšno je stanje v posamezni občini, ki spada v določeno
območje (npr. MONM v SI 3), je nesmiselno in preveč posplošeno. Potrebno bi bilo ločiti
vsaj urbana in ruralna območja. Tudi ostale geografske značilnosti se spreminjajo z
geografsko lego.
Onesnaženost z SO2
Žveplov dioksid je pogosto posledica prometa, emisij zaradi ogrevanja in industrijskih emisij
ter energetike. Podatki o porazdelitvi emisij SO2 po upravnih enotah kažejo, da je na območju
Upravne enote Novo Mesto na leto od 1000 do 2500 ton emisij tega polutanta letno, kar to
območje uvršča v slovensko sredino po onesnaženosti (Predhodna ocena onesnaženosti…,
2003).
Onesnaženost z NO2
Po podatkih iz predhodne ocene na tem območju meritve NO2 kažejo občasno preseženo
mejno vrednost le ob cestah, predvidoma je cestni promet tudi glavni vir onesnaženja z
dušikovimi oksidi. Prav tako je UE Novo mesto v sredini po podatkih za emisije NO2 - med
1000 in 2500 t/leto (Predhodna ocena onesnaženosti…, 2003). Leta 2010 bo za NO2 začela
veljati mejna vrednost 40 µg/m3. Povprečne letne koncentracije NO2 presegajo dovoljene
vrednosti v vseh evropskih urbanih regijah, pogled v prihodnost pa kaže, da se razmere ne
bodo izboljšale. Vse večji delež avtomobilov z dieselskim motorjem je pomemben vzrok teh
težav (Vplivi prometa…, 2007).
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Onesnaženost z PM10
Meritve PM10 kažejo občasna preseganja mejnih vrednosti na vseh območjih v Sloveniji in se
povsod uvršča v razred ''koncentracija med mejno vrednostjo in dopustnim odstopanjem''.
Zakonodaja EU določa mejne vrednosti onesnaženosti zraka za posamezna onesnaževala, da
bi se zavarovalo zdravje ljudi in zaščitilo okolje. »Mejna vrednost za delce (PM10) določa
letno povprečno vrednost (40 µg/m3) in povprečje 24 ur (50 µg/m3), ki ne sme biti
prekoračeno več kakor 35 dni na leto« (Vplivi prometa…, 2007).
Koncentracije CO so zelo nizke, zato onesnaženost zraka s to snovjo ni problematična.
Meritve benzena ne kažejo zelo visokih vrednosti in zaradi tega ne povzročajo problema
prevelike onesnaženosti zraka v celotni Sloveniji (Predhodna ocena onesnaženosti…, 2003).
Svinec, ogljikov monoksid, benzen, dušikov dioksid in prah so pogosto posledica cestnega
prometa in njihove koncentracije so največje ob večjih prometnicah (Kakovost zraka v…,
2007).

3.1.5. Sonaravne smernice
Na Zavodu za zdravstveno varstvo Novo mesto predlagajo (Šalamun, 2008), da bi občine
izdelale kataster obremenjenosti zraka, vendar praviloma za to ni posluha. Le tako bi lahko
določili območja večje oziroma manjše onesnaženosti zraka. Za zrak je značilna tudi
mobilnost onesnaženja, kar pomeni, da je lahko zrak na določenem območju onesnažen kljub
temu, da ni lokalnega onesnaževalca. To je le eden od vzrokov, zakaj bi morala biti merilna
mesta za merjenje parametrov kakovosti zraka postavljena bolj na gosto. Dejstvo je, da
emisije iz prometa naglo naraščajo, vendar nihče ne ve, kakšen vpliv imajo v določenem
okolju.
Ob upoštevanju obremenitev, gonilnih sil ter samočistilnih sposobnosti je z vidika
onesnaženja zraka v MONM najbolj onesnažena osrednja Novomeška kotlina z Novim
mestom in s suburbanim zaledjem. Tu je skoncentriranih večina največjih onesnaževalcev,
poleg tega pa je gostota cestnega omrežja tu največja in ceste najbolj obremenjene. Gostota
poselitve je tu (Špes et al., 1995) največja (794 preb/km2), kar dodatno povečuje energetske
tokove in dodatno bremeni ozračje v kotlini, kjer so samočistilne sposobnosti zraka, glede na
celotno občino, najmanjše. V ostalih pokrajinskih enotah (Slovenija: pokrajine in ljudje,
1999), ki sestavljajo MONM, so pritiski na zrak mnogo manjši, njegova kakovost boljša.
Izven Novega mesta ni večjih industrijskih obratov, gostota poselitve je mnogo manjša,
cestno omrežje pa je redkejše in manj obremenjeno. Res pa je, da razpršena poselitev
vzpodbuja osebni promet in s tem posredno povečuje emisije iz prometa. Občutljivost zraka
pa je zaradi boljše prevetrenosti manjša.
Na nivoju občinskega prostorskega načrta je zlasti pomembno ugotavljanje vpliva
prostorskega razvoja ter opredelitve rabe prostora na emisije v zrak. Posegi v prostor vplivajo
na (Okoljsko poročilo za…, 2008):
- prometne tokove (suburbanizacija, umestitev delovnih mest v različni oddaljenosti od
poselitvenih območij, razvoj prometnega omrežja itd.),
- obseg proizvodnih dejavnosti (velikost območij, namenjenih proizvodnim dejavnostim,
povečanje porabe energije),
- učinkovito rabo energije (strnjevanje poselitve – daljinski energetski sistemi) in raba
obnovljivih virov energije.
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Vse to bo dolgoročno vplivalo na količino emisij v zrak in na potencial območja za
zmanjšanje vpliva na podnebne spremembe.
Za zmanjšanje onesnaženosti zraka ter ohranitev stanja kakovosti zraka v čistem okolju za
MONM predlagamo:
- Strnjeno poselitev. S tem izboljšamo potencial za vzpostavitev in širjenje energetsko
učinkovitega omrežja (daljinsko ogrevanje, plinifikacija idr.). Razpršena poselitev je
problematična zlasti z vidika trajnostne mobilnosti, saj ne omogoča učinkovite organizacije
javnega potniškega prometa, hkrati pa spodbuja večji osebni promet in s tem več emisij
onesnaževal v zrak.
- Načrt trajnostne mobilnosti, ki bi ga morala izdelati MONM in ki bo podal ključne ukrepe
za zmanjšanje osebnega motoriziranega prometa in s tem zmanjšanje onesnaženja.
- Notranji razvoj in prenovo naselij (sprememba namembnosti površin znotraj stavbnih
zemljišč), ki bosta pozitivno vplivala na zrak in podnebne spremembe.
- Sanacijo energetsko neučinkovitih zgradb in ogrevalnih sistemov.
- Iskanje načinov za še čistejšo industrijsko proizvodnjo.
Občina mora imeti opredeljene usmeritve in koncepte za načrtovano, nadzorovano in okoljsko
sprejemljivejšo oskrbo z energijo. Pri načrtovanju bodoče energetske oskrbe je potrebno
poudariti učinkovitejšo izrabo primarnega goriva (npr. soproizvodnja toplote in elektrike),
bolj učinkovito rabo energije nasploh (varčevanje) in izrabo potencialov lokalnih obnovljivih
virov energije. Na območjih zgoščene poselitve oz. porabe energije je primerno organizirati
oskrbo s toplotno energijo iz centralnih virov. S tem se izboljša tudi nadzor nad izpusti
toplogrednih plinov in škodljivih snovi v zrak, hkrati pa se zmanjša odvisnost od
posameznega primarnega energetskega vira. Smiselno je združevati individualne sisteme v
skupinske, po možnosti s soproizvodnjo toplote in elektrike ali z izrabo obnovljivih virov
energije. Viri energije za ogrevanje v novogradnjah naj se uporabljajo po naslednjem vrstnem
redu: OVE, toplota (soproizvodnja, OVE, skupni sistemi), kotlovnice na biomaso, zemeljski
plin, kurilno olje in šele na koncu električna energija (Energetski koncept…, 2008).
Ukrepi, ki jih predlagamo MONM na področju izboljšanja kakovosti zraka, so splošni. V
primeru natančnejšega monitoringa in meritev vrednosti onesnaževalcev zraka pa bi bili lahko
predlogi konkretnejši.

25

3.2. ONESNAŽENOST VODA
V neonesnaženi vodi so naravno prisotne raztopljene snovi, katerih fizikalna in kemijska
sestava je odvisna od litološke podlage, po katerih se voda pretaka. Človek zaradi svojih
dejavnosti v vode spušča tudi snovi, ki se v naravnih okoliščinah v vodi ne nahajajo ali pa so
prisotne v zelo nizkih vsebnostih (Vodno bogastvo Slovenije, 2003).

3.2.1. Vodotoki
Zaradi prevladujočega kraškega obrobja imajo tudi vodotoki kraške značilnosti. S
hidrološkega vidika daje pečat celotnemu območju reka Krka s svojimi pritoki. Krka je v
svojem zgornjem toku skoraj brez površinskih pritokov, v osrednjem delu, kamor sodi tudi
MONM, pa Krka dobi veliko površinskih pritokov (zaradi večjega deleža dolomita in
terciarnih sedimentov): Prečno (Temenico), Težko vodo, Bršljinski potok, Rateški potok,
Slatenški potok, Lešnico in Brusnico ter več manjših pritokov. Krka je eden od nepogrešljivih
naravnih elementov, ki dajejo podobo Novemu mestu, hkrati pa je bila pomembna za razvoj
in gospodarstvo v občini. Njen okljuk je dajal zatočišče prvim prebivalcem že v pradavnini,
danes pa ostaja prepoznaven simbol Novega mesta (MONM, 2009).

3.2.1.1. Samočistilne sposobnosti
Točkovno onesnaženje rek, ki izhaja iz npr. izpustov industrijskih in komunalnih odpadnih
voda ter iz spiranja urbaniziranih površin, je največje onesnaženje vodotokov. Organska masa
iz odpadnih voda se ob prisotnosti vodnih mikroorganizmov, svetlobe, primerne temperature
in kisika lahko razgradi v anorgansko snov. Proces razgradnje onesnaženj v vodi imenujemo
samočistilna sposobnost vodotoka. Manjše količine organske mase se razgradijo v vodi brez
večjega vpliva na poslabšanje kakovosti vode. Presežene količine organske mase pa pomenijo
poslabšanje kakovosti vode (Vodno bogastvo Slovenije, 2003).
Krka
Ko Krka priteče do Soteske, se zaradi večje zastopanosti dolomita in terciarnih sedimentov
število površinskih pritokov poveča. Pomembni površinski pritoki v MONM so: Temenica
oziroma Prečna, Bršljinski potok, Težka voda, Slatenski potok, Brusnica in Rateški potok
(Plut, 1990).
V nadaljevanju podajamo nekaj osnovnih značilnosti odseka Krke v MONM, ki so
pomembne z vidika samočistilnih sposobnosti reke. Srednji obdobni pretok 1971-2000 na
merilnem mestu, kjer Krka ravno vstopi na območje MONM, v Srebrničah (edino merilno
mesto v MONM) znaša 40 m3/s (Monitoring kakovosti površinskih…, 2006). Večji pretok
pomeni manjšo občutljivost za onesnaževanje.
Pri Srebrničah ima površino zaledja nad 1300 km2 (Kolbezen, 1984). Kraško zaledje reke
Krke zmanjšuje njene samočistilne sposobnosti. Zaradi kraške retinence pride onesnažena
voda, prav tako kot visoka voda, do vodotoka z zamikom.
Samočistilne sposobnosti Krke se spreminjajo glede na letne čase in na strmec. Najslabše
samočistilne sposobnosti ima reka poleti, zlasti julija in avgusta, ko je na vseh vodomernih
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postajah zabeležen najnižji pretok. V zgornjem toku je zaradi lehnjakovih pragov, kjer prihaja
do mešanja in obogatitve s kisikom, ta sposobnost malenkost večja. Na večjo samočistilno
sposobnost reke v zgornjem toku vpliva tudi večji strmec, ki od izvira do Soteske v povprečju
znaša 3,7 ‰. V srednjem toku, na območju MONM, na skromnejše samočistilne sposobnosti
poleg nižjega strmca, ki od Soteske do izliva v Savo upada in v povprečju znaša 0,43 ‰,
močno vpliva tudi visoka koncentracija industrije in prebivalstva ob reki, še zlasti v MONM.
K izboljšanju kakovosti malo pripomorejo umetni jezovi, kljub temu pa Krka s svojimi
samočistilnimi sposobnostmi vseeno ne more v celoti nevtralizirati onesnaženosti (Kolbezen,
1984).
Temenica in Prečna
Temenica je zadnje kraško povodje na jugovzhodnem krasu in je največji pritok Krke. Je
najbolj znana dolenjska ponikalnica, saj njen tok na spodnji tretjini dvakrat ponikne, v
kraškem izviru ponovno pride dvakrat na dan ter se na koncu v Krko izliva kot Prečna. Prečna
je dolga le 6 km, vendar ima veliko večje zaledje, 304,2 km2. V Luknji, izvirni dolini, ki je
verjetno nastala z zrušenjem stropa kraške jame, se namreč zbira voda iz zaledja ajdovske
Suhe krajine na levi strani Krke, ker ji dolomitni pas ob reki prepreči tok proti Krki. Srednji
pretok pri vodomerni postaji Prečna znaša 4,6 m3/s, primarni višek doseže v marcu,
sekundarnega v novembru in decembru. Najnižje so vode v avgustu. Izvirna dolina je
zavarovana kot naravni spomenik, celoten tok Prečne do izliva v Krko in mokrotni travniki ob
njem so del omrežja Natura 2000 (Beumer et al., 2006). Kraško zaledje Prečne povečuje
njeno občutljivost na onesnaževanje, še posebej v poletnih mesecih, ko ima nizek pretok.
Mokrotni travniki v okolici vodotoka so zelo občutljivi na človekove posege, a ker so del
Nature 2000, so kakršni koli posegi močno omejeni.
Bršljinski potok
Levi pritok Krke v Bršljinu izvira jugozahodno od Daljnega Vrha po združitvi več kraških
studencev. Vodozbirna površina Bršljinskega potoka znaša 11,60 km2. Bršljinski potok je
eden najbolj onesnaženih pritokov reke Krke. Analize so pokazale, da je Bršljinski potok leta
1990 spadal v III.-IV. kakovostni razred. To je voda, ki jo je moč uporabljati samo še za
namakanje oziroma za tehnološko vodo po ustrezni obdelavi (Fortuna, 1992). Kasnejši
podatki o onesnaženosti potoka niso znani. Zavarovan je kot hidrološka in ekosistemska
naravna vrednota lokalnega pomena. Poseljeno in industrializirano zaledje potoka močno
zmanjša njegove samočistilne sposobnosti.
Težka voda
Težka voda, izjemno vodnat izvir pri Stopičah, pod zahodnimi Gorjanci, se izliva v Krko pri
Novem mestu. Vode zbira iz jugozahodnih in delno osrednjih Gorjancev, ki so še močno
zakraseli. Zato je tudi velikost njenega zaledja težje določljiva. Pri 9,2 km dolgem toku, naj bi
imela Težka voda 90,94 km2 veliko zaledje (Plut, 1984). Kraško območje Gorjancev je zelo
občutljivo za človekove dejavnosti. Že najmanjši poseg bi močno onesnažil vodotok. Težka
voda je hidrološka in ekosistemska naravna vrednota državnega pomena.
Slatenski in Rateški potok
Potoka sta desna pritoka reke Krke in imata povirje v Podgorju. Vodozbirno območje
Rateškega potoka znaša 25,45 km2, medtem ko za Slatenski potok ni podatkov (Prispevna
območja vodotokov, 2009). Potoka se vijeta skozi več naselij, ki večinoma nimajo urejene
kanalizacije. Kakršni koli izlivi v vodotok pa zmanjšajo njegove samočistilne sposobnosti.
Zavarovana sta kot hidrološka in ekosistemska naravna vrednota lokalnega pomena.
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Lešnica
Potok s povirjem v Krškem hribovju in prebojno sotesko je desni pritok Krke. Vanjo se izliva
vzhodno od istoimenske vasi. Lešnica je zavarovana kot hidrološka in ekosistemska naravna
vrednota lokalnega pomena. Na vodotoku ni meritev in zato ni podatkov, iz katerih bi sklepali
na njegove samočistilne sposobnosti. Le-te povečuje dejstvo, da potok nima kraškega zaledja.
Karta 4: Mreža vodotokov v MONM

Vir: GURS, 2009
Kartografija: Marjeta Benčina
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3.2.1.2. Obremenitve in gonilne sile
Močnejše onesnaževanje Krke se je začelo sredi šestdesetih let 20. stoletja z razvijajočo se
industrializacijo. Reko Krko onesnažujejo odpadne vode iz industrije, komunalne odpadne
vode, del pa prispeva tudi kmetijstvo. Ključne obremenitve in vplive na vodno okolje v
porečju Krke tako delimo na naslednje vire onesnaževanja: točkovni viri onesnaževanja,
razpršeni viri onesnaževanja, spremembe hidrološkega režima, morfološke spremembe struge
ter neposredni vplivi z vidika ekologije (Beumer et al., 2006).
V nadaljevanju bo poudarek na onesnaženosti reke Krke. V kolikor smo zbrali potrebne
podatke, pa bomo namenili nekaj pozornosti tudi ostalim vodotokom.

3.2.1.2.1. Poselitev
Za območje MONM sta značilni velika gostota poselitve na ožjem območju Novega mesta ter
razpršenost naselij in nizka stopnja urbanizacije na podeželju. V zadnjih desetletjih so nastale
obsežne spremembe. Novo mesto se je večalo pretežno z migracijami prebivalstva s podeželja
in dinamičnim razvojem Novega mesta in večjih naselij v njegovi bližini (Straža, Prečna,
Smolenja vas, Velike Brusnice itd.). Posledice širjenja urbanega načina življenja se odražajo v
podobi naselij (Okoljsko poročilo za…, 2008). Za urbana območja je značilno, da v njih
obstajajo še proste površine, vendar jih je velik del degradiranih in so potrebne sanacije,
hkrati pa se poselitev širi na obrobje (Jakoš, 2004).
Kot točkovne vire onesnaženja naj omenimo površinsko onesnaževanje z odpadno vodo
naselij ob Krki. Poleg Novega mesta, ki prispeva največ organskega onesnaženja v MONM,
reko Krko onesnažujejo še večja naselja v njenem porečju.
V MONM v naseljih, ki so od Krke oddaljena do 1 km, po Popisu prebivalstva iz leta 2002
(2007) živi 23.778 prebivalcev (preglednica 13).
Preglednica 12: Naselja v kilometrskem pasu ob Krki v Mestni občini Novo mesto (leta
2002)
Naselje
Novo mesto
Otočec
Lutrško selo
Češča vas
Srebrniče
Lešnica
Dolenja vas
Gorenje Kronovo
Žihovo selo

Število prebivalcev

22.415
683
155
136
117
104
94
39
35

Vir: Ašič, 2008, str. 34
Vsa naselja razen Novega mesta in Otočca imajo manj kot 200 prebivalcev, kar kaže na
izjemno razpršeno poselitev. Večja gostota prebivalcev pomeni večje pritiske na okolje
oziroma večje točkovno onesnaženje. Razpršena poselitev pa razprši tudi onesnaženje, saj
generira dodatne energetske tokove (povečan osebni promet) in tako porazdeli onesnaževanje
na večjo površino. Večina teh naselij nima urejene kanalizacije, pa tudi priključenost
prebivalcev na čistilne naprave je majhna. Vse to posredno ali neposredno bremeni bližnje
vodotoke.
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3.2.1.2.2. Industrija
Pomemben točkovni vir onesnaževanja predstavljajo neposredni iztoki iz industrije. Ob reki
Krki je lociranih več kot 90% industrijskih obratov v občini (Plut, 1990). Nosilec industrije v
porečju Krke je Novo mesto s farmacevtsko-kemično (tovarna zdravil Krka, d.d.) in
avtomobilsko industrijo (Revoz, d.d. in Adria mobil, d.o.o.), ki sta glavni industrijski panogi.
Našteti panogi, poleg obratov kovinske, lesne, elektrotehnične in tekstilne industrije, najbolj
obremenjujejo vodotoke v MONM, še posebej reko Krko.
V MONM so 4 podjetja, ki se morajo podrediti zahtevam obratovalnega monitoringa in so
zavezanci za IPPC* (IPPC register…, 2009):
•
Krka, tovarna zdravil, d.d. (proizvodnja organskih farmacevtskih izdelkov),
•
Revoz, d.d. (površinska obdelava snovi z uporabo organskih topil),
•
Komunala Novo mesto, d.d. (odlagališče odpadkov),
•
Ursa Slovenija, d.o.o. (Proizvodnja steklenih vlaken).
Industrijski onesnaževalci s svojimi izpusti različno obremenjujejo okolje. Podatki Agencije
RS za okolje o letnih količinah izpustov odpadnih voda kažejo, da je največji onesnaževalec
vodotokov v MONM farmacevtska industrija, tovarna zdravil Krka, d.d. (Onesnaževanje
voda, 2009).
Preglednica 13: Letna količina izpustov odpadnih voda za IPPC zavezance v MONM v
letih 2005, 2006, 2007 (v kg/leto)
Krka d.d., Novo mesto
Revoz d.d.
Ursa Slovenija…

2005

2006

2007

404.584
249.307
36

287.492
118.778
56

395.778
160.138
843

Vir: Onesnaževanje voda…, 2009
»Vsa našteta podjetja imajo svoje odpadne vode speljane na lastne industrijske čistilne
naprave. Prav tako imajo industrijske ČN naslednja podjetja v MONM: Arsed, d.o.o., Dinos,
d.d., skladišče Novo mesto, KZ Krka, z.o.o., Splošna bolnica Novo mesto in TPV avto, d.o.o.
Izpusti iz industrijskih ČN so speljanih še na nadaljnje čiščenje v Centralno čistilno napravo
Ločna« (Ašič, 2008).

3.2.1.2.4. Turizem
Turizem je zaradi majhnega obsega za okolje manj moteča človekova dejavnost v MONM.
Omenjamo ga pri onesnaževanju vodotokov, ker je vezan predvsem na kraje ob reki Krki.
Po podatkih Statističnega urada RS je v letu 2008 občino obiskalo 24.703 domačih in tujih
turistov, kar je imelo za posledico 49.292 prenočitev. Število prenočitev in prihodov turistov
se je glede na prejšnje leto zmanjšalo, kar lahko pripišemo gospodarski krizi, ki se je začela v
drugi polovici leta 2008 (Nastanitvena statistika…, 2009).

*

IPPC zavezanci so podjetja, ki morajo po Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo
onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04), pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (IPPC
register…, 2009).
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Naravne danosti občine omogočajo razvoj različnih oblik turizma. Območja z velikim
številom naravnih vrednot in kulturne dediščine, ki so pomembna tudi za prepoznavnost
območja občine (dolina Krke z dokaj ohranjeno naravno morfologijo struge in z lehnjakovimi
pragovi), so ena največjih potencialov za razvoj turizma. Kraja s prenočitvenimi kapacitetami
in urejeno turistično infrastrukturo sta Novo mesto in Otočec (Prostočasne dejavnosti…,
2002).
Občina ima zaradi visoke stopnje naravne in kulturne ohranjenosti dobre potenciale za razvoj
turizma in prostočasnih dejavnosti. Kljub potencialom pa ti ostajajo zaradi slabo razvite
turistične infrastrukture dokaj neizkoriščeni (Okoljsko poročilo za…, 2008). V kolikor želi
občina ohraniti čistost okolja in hkrati razvijati turizem, mora promovirati sonaravne oblike
turizma.
Reka Krka ima po podatkih Agencije RS za okolje zaradi neustreznih parametrov, ki
opredeljujejo kakovost kopalnih voda, in manj ugodnih temperatur omejen potencial za razvoj
kopališkega turizma (Okoljsko poročilo za…, 2008). Vzorci sicer niso vzeti v MONM
(najbližje merilno mesto je Straža), vendar lahko sklepamo, da je kakovost vode nižje po toku
Krke še slabša (poselitev, gospodarstvo).
Je pa dolina Krke postala znana kot dolina gradov. Območje s slikovito naravno zgradbo
dopolnjujejo številni objekti kulturne dediščine, vinogradniška območja in druga območja
tradicionalne kmetijske pokrajine. Otočec in drugi gradovi predstavljajo privlačno kulturno
dediščino, ki je ponekod vsaj delno že urejena v turistične namene (Otočec, Struga)
(Prostočasne dejavnosti…, 2002).
Karta 5: Ocena kakovosti kopalnih voda za leto 2007

Vir: Kakovost kopalnih…, 2008, str. 38
Neposreden vpliv turizma in rekreacije na okoljske sestavine v MONM ni natančno določljiv.
Turizem je gospodarsko manj pomembna dejavnost v obravnavani občini, a vseeno ga ne
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smemo zanemariti. Turistično in rekreacijsko območje v okolici Otočca se zdi še največji
poseg v okolje zaradi turistične dejavnosti. Turistično naselje in pripadajoča infrastruktura
(teniška igrišča, golf igrišče, sprehajalne poti ob gradu Otočec, itd.) so ob izgradnji degradirali
relief, oskrbovanje turistov in njihovo gibanje pa ima vpliv na vodo (kanalizacija), zrak
(osebni promet) itd.

3.2.1.2.4. Kmetijstvo
»Kmetovanje je tako točkoven kot ploskoven onesnaževalec v prostoru. Na okolje lahko
negativno vplivajo neustrezni kmetijski postopki (časovno neustrezno in preobilno gnojenje,
neustrezna uporaba sredstev za varstvo rastlin, neustrezna mehanizacija, pregloboko oranje,
neustrezno vrstenje poljščin, neupoštevanje kolobarja idr.), najbolj neposredne negativne
učinke v okolju pa povzročijo okoljsko sporni vnosi v kmetijstvu, kamor uvrščamo uvrščamo
organska in mineralna gnojila, sredstva za varstvo rastlin in tudi naftni derivati« (Lampič,
2007, str. 364).
Kmetijstvo je površinsko, poleg gozdarstva, najobsežnejša gospodarska dejavnost
(preglednica 15) in zato največji razpršeni vir onesnaženja voda in prsti v MONM. Ostanki
gnojil in pesticidov, ki se uporabljajo v kmetijstvu, se izpirajo v prst in jo s tem onesnažujejo
(Beumer et al., 2006).
Po podatkih MKGP za leto 2008 je kmetijskih površin v MONM (sem je šteto tudi
neobdelano kmetijsko zemljišče ter kmetijske površine v zaraščanju) več kot 30 %. Njive in
vrtovi ter trajni nasadi (sadovnjaki in vinogradi), kjer je raba onesnaževal največja, obsegajo
skoraj 10 % površin MONM. Gre za površine, ki jih ne smemo zanemariti, saj izcedna voda iz
njih prej ali slej konča v bližnjem vodotoku in na koncu v reki Krki.
Preglednica 14: Dejanska raba tal v MONM v letu 2008
Raba tal
NJIVE IN VRTOVI

Delež
6,9%

TRAJNI NASADI

2,6%

TRAVNIKI

20,5%

NEOBDELANO KMETIJSKO ZEMLJIŠČE

0,1%

KMETIJSKE POVRŠINE V ZARAŠČANJU

0,7%

Skupaj kmetijske površine:
DREVESA IN GRMIČEVJE

30,8%
1,2%

GOZD

59,4%

POZIDANO ZEMLJIŠČE

8,0%

VODA

0,7%

Vir: MKGP, 2009
»Na ravninskih predelih z ugodnim reliefom in strukturo tal se je uveljavilo predvsem
poljedelstvo, na gričevnatih predelih prevladuje živinoreja, na osončenih legah pa
vinogradništvo (Trška gora) in sadjarstvo. Medtem ko je na ravninah precej obsežnejših
njivskih kompleksov z intenzivno pridelavo, je za vinogradniške površine značilna
tradicionalna ureditev z manjšo parcelno strukturo in zidanicami. Ribogojnice so urejene na
Temenici v Luknji« (Okoljsko poročilo za…, 2008, str. 42). Na vinogradniških območjih
MONM, kot je Trška gora, je opaziti izrazito visoko porabo gnojil z dušikom. Delno
zaskrbljujoče je še stanje na mešanih kmetijskih zemljiščih v zaledju mesta in neposredno ob
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Krki med Srebrničami in Novim mestom. Živinoreja kot najpomembnejša kmetijska
dejavnost v MONM (87,3 % kmetij redi živali) temelji predvsem na prireji mleka. V ostalih
panogah je značilen majhen obseg in intenzivnost. Le slabih 6 % kmetij na območju MONM
obdeluje več kot 10 ha zemlje. Živinoreja predstavlja točkovni vir onesnaževanja vodotokov.
Posebej problematična so neustrezno urejena gnojišča, iz katerih se gnojevka izceja
neposredno v vodotoke ali druge vodne vire (Beumer et al., 2006; Okoljsko poročilo za…,
2008).
V MONM je manj kmetijskih površin kot v drugih občinah v porečju Krke, torej lahko
trdimo, da imajo drugi onesnaževalci (poselitev, industrija) v obravnavanem območju večjo
težo pri onesnaževanju vodnih virov kakor kmetijstvo.
Kmetijstvo v MONM bo v prihodnosti sledilo dvema osnovnima trendoma razvoja, in sicer
bodisi intenzivna kmetijska pridelava, bodisi razvoj kmetijstva v funkciji ohranjanja
tradicionalne kulturne pokrajine (Okoljsko poročilo za…, 2008). Najboljša rešitev je vsekakor
sonaravno, ekološko kmetovanje, ki prilagaja kmetijsko pridelavo nosilnim zmogljivostim
okolja.

3.2.1.3. Stanje v preteklosti
V letih 1979 in 1980 je bila o stanju reke Krke izdelana posebna študija v okviru
raziskovalnih nalog, ki jo je opravil Okrajni higienski zavod in je pokazala, da je Krka na
mestnem območju postajala odprt kanal odpadnih voda. Analize iz leta 1978 in 1980, so
pokazale, da je Krka onesnažena že na izviru. Pokazale so tudi, da se kakovost reke
poslabšuje zaradi odplak novomeške industrije, preko mestnega območja in dalje za Novim
mestom. Ugotovljeno je bilo, da ima Krka ob srednjem stanju vode še zadostno samočistilno
sposobnost, ob nizkem stanju pa je presežena. Takratne bakteriološke preiskave so pokazale,
da voda iz Krke ni primerna za pitje in kopanje, še posebej na mestnem območju (Fortuna,
1992).
Leta 1990 so uslužbenci Zavoda za socialno medicino in higieno jemali vzorce na reki Krki
na štirinajstih odvzemnih mestih ter analizirali vsak potok pred izpustom v reko (od tu
podatek za Bršljinski potok). Analize so pokazale, da je Krka v zgornjem toku spadala v 1. do
2. kakovostni razred, v Mačkovcu (MONM) v 3. razred, v Mršeči vasi v 2. kakovostni razred.
Najslabše stanje reke v občini je bilo pod čistilno napravo v Ločni. Tam je kakovost reke
padla v 3. razred, kar pomeni, da ni bila več primerna za kopanje in je ni bilo več mogoče
uporabiti za pitje. Po toku navzdol se je kakovost počasi izboljšala zaradi samočistilnih
sposobnosti ter čistejših pritokov. Največja vsebnost težkih kovin, še posebej cinka, svinca in
niklja je bila ugotovljena na vzorcu vzetem v Mačkovcu, nižje po toku so se vrednosti že
zmanjševale, čeprav je bila prisotnost cinka še vedno povišana. Onesnažena pritoka sta bila
Bršljinski (MONM) in Draškovski potok. Bršljinski potok je spadal v 3.-4. kakovostni razred
(Fortuna, 1992).

3.2.1.4. Stanje danes
Kakovost rek v Sloveniji se v zadnjih letih počasi izboljšuje, kar je predvsem posledica
zmanjšanja količin neprečiščenih odplak in izboljšanja sistemov čiščenja odpadne vode. V
letu 2000 je bilo približno 80 % merilnih mest uvrščenih v 1., 2. in 2.-3. kakovostni razred
(Vodno bogastvo Slovenije, 2003). S hidrološkega vidika daje pečat celotnemu območju reka
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Krka s svojimi pritoki. Za MONM obstajajo podatki o kemičnem in biološkem onesnaženju le
za reko Krko.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor dvakrat letno jemlje vzorce iz reke Krke in jih
posreduje Agenciji RS za okolje in prostor. Najnovejša skupna ocena kakovosti vode Krke je
iz leta 2006. Monitoring kakovosti rek v Sloveniji poteka od leta 1965. Program monitoringa
kakovosti rek vključuje osnovne fizikalne in kemijske analize, analize težkih kovin v vodi,
suspendiranih delcih in sedimentu, organskih spojin v vodi (fenoli, pesticidi itd.) ter
bakteriološke in saprobiološke analize (Monitoring kakovosti…, 2008).
V Sloveniji so se vodotoki do leta 2003 uvrščali v štiri kakovostne razrede. Skupna ocena
kakovosti je bila izdelana na podlagi osnovnih fizikalnih in kemijskih analiz, analiz težkih
kovin, organskih mikropolutantov in bioloških analiz. Na osnovi rezultatov monitoringa
kakovosti voda v letu 2006 pa je bilo kemijsko stanje površinskih vodotokov v skladu z
Uredbo o kemijskem stanju površinskih voda (Ur. l. RS št. 11/02) ocenjeno na 76 merilnih
mestih z dobro ali slabo (Monitoring kakovosti…, 2008).
Iz slike 3 je razvidno, da se je celoten tok reke Krke po skupni oceni kakovosti površinskih
vodotokov v Sloveniji leta 1995 uvrščal v 2.-3. kakovostni razred. Leta 2003 se je stanje
nekoliko izboljšalo, saj se večina toka uvršča v 2. kakovostni razred, manjši del reke ob izviru
je celo 1. kakovostnega razreda. Del reke, ki teče skozi MONM, se uvršča v 2. kakovostni
razred. K izboljšanju je verjetno pripomogla izgradnja nekaterih čistilnih naprav v naseljih v
porečju Krke, strožja zakonodaja glede odvajanja odpadnih vod in zaprtje nekaterih večjih
onesnaževalcev reke. Podrobnejše analize kakovosti vode po posameznih odsekih niso na
voljo. Prav tako ni podatkov za manjše vodotoke v MONM.
Najbolj sveži podatki o kakovosti vodotoka Krke so za leto 2006. Na merilni postaji Srebrniče
je stanje reke Krke ocenjeno kot dobro (Monitoring kakovosti…, 2008). To je edina merilna
postaja v občini, kjer je Agencija RS za okolje ocenjevala kakovost vodotoka.
Vsako leto se spomladi in poleti pojavi človeku nenevarno cvetenje reke Krke ob nizkem
vodostaju, ko so zmanjšane samočistilne sposobnosti reke. Cvetenje povzročajo lebdeče
kremenaste alge - fitoplankton, ki je značilen za stoječe vode in za počasne tekoče vode.
Vzroki cvetenja vode niso poznani (Šavelj, 2006).
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Slika 3: Skupna ocena kakovosti reke Krke, primerjava 1995 in 2003

Vir: Okoljsko poročilo – Operativni…, 2009, str. 18

3.2.1.5. Sonaravne smernice
Okoljski cilji Okoljskega prostorskega načrta 2008 za MONM težijo k izboljšanju kakovosti
površinskih voda z ohranjanjem prehodnih koridorjev ob vodotokih in sonaravnim urejanjem
vodotokov, povečanjem oddaljenosti od vodotokov, znotraj katere so posegi prepovedani, z
obdelavo in čiščenjem vseh odpadnih voda, s poseljevanjem na območju komunalne
infrastrukture itd. (Okoljsko poročilo za…, 2008).
»Praviloma mora biti na vseh območjih z urejenim vodovodnim omrežjem omogočen tudi
odvod porabljene vode in zagotovljen način njenega čiščenja. Ustreznih sistemov za
odvajanje in čiščenje odpadnih voda primanjkuje, kar posledično zmanjšuje kakovost bivanja
in razvojne potenciale nekega območja. Odpadne vode iz manjših naselij predstavljajo
precejšen delež onesnaženja prsti in voda« (Okoljsko poročilo za…, 2008).
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Kanalizacijsko omrežje MONM obsega kanalizacijska omrežja mesta Novo mesto, Prečna,
Karteljevo in naselij Češča vas, Otočec, Brusnice, Ratež s Gumberkom in Selami ter Dolž in
Gabrje. Razteza se v skupni dolžini okoli 175 km (Komunala Novo mesto, 2009).
Sistemi za odvajanje in čiščenje odpadne vode v MONM so v letu 2003* odvedli in očistili
okoli 63 % odpadne vode. Po podatkih za leto 2005 je nastalo na območju občine okoli
1.704.000 m3 odpadne vode, ki je bila odvedena v javno kanalizacijo. Celotna količina
prodane pitne vode je bila leta 2005 cca. 2.708.000 m3. Z namenom, da odvajanje in čiščenje
odpadnih vod normalno deluje, obsega kanalizacijsko omrežje še naprave za prečrpavanje,
razbremenjevanje in zadrževanje odpadnih voda. Vsa kanalizacijska omrežja v občini Novo
mesto se zaključujejo s čistilnimi napravami. V naseljih brez kanalizacijskih sistemov se kot
edini način odvajanja odpadnih voda uporabljajo redno vzdrževane greznice. Število
priključenih prebivalcev na javno kanalizacijsko omrežje v letu 2005 je 24.827, kar je 61 %
prebivalcev v MONM. Podatek iz junija 2006 kaže na 72,8 % delež količine prodane pitne
vode, ki se odvaja in čisti na čistilni napravi (Komunala Novo mesto, 2009; Okoljsko poročilo
za…, 2008).
Preglednica 15: Sistem za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v MONM
Čistilna
naprava

KČN Češča
vas
KČN Otočec
KČN
Gumberk
KČN
Brusnice
Prečna
CČN Novo
mesto

Leto
pričetka
obratovanja

Velikost
(PE)

Število
priključenih
prebivalcev

Stopnja
čiščenja

Letna
količina
očiščene
vode (m3)

Letna
količina
odvečnega
blata (m3)

Iztok v
(ime
vodotoka)

1997

400

80

M,B

8.552

46

Temenica

1986
2003

1.000
600

611
455

M,B
M,B

29.732
21.300

216
162

2003

800

642

M,B

24.345

334

Krka
Rateški
potok
Potok
Brusnica

v izgradnji
1978

600
45.000

22.105

M,B

1.659.372

37.351

Krka

Vir: Poročila o obratovanju…, 2008
Opombe: M,B = mehansko – biološki tip
KPK = kemijska potreba po kisiku
KČN = komunalna čistilna naprava
CČN = centralna čistilna naprava

Na tem področju predlagamo:
- Da je vse odpadne komunalne in padavinske vode potrebno speljati v kanalizacijski sistem
in na čistilne naprave.
- V Novem mestu, Češči vasi, Gabrju, Gornji Težki Vodi in Zajčjem Vrhu pri Stopičah je
potrebno dograditi kanalizacijsko omrežje ter v ostalih večjih naseljih zagotoviti izgradnjo
centralnih kanalizacijskih sistemov s čistilnimi napravami (Birčna vas, Stranska vas, Jama,
Gorenje Karteljevo, Petelinjek, Uršna sela in Potov Vrh) (Okoljsko poročilo za…, 2008).
- Na območjih, kjer kanalizacijsko omrežje ne obstaja, predlagamo čiščenje odpadne vode v
individualnih sistemih za čiščenje odpadne vode. Rastlinske čistilne naprave so
najprimernejše za čiščenje odpadnih voda individualnih hiš, še zlasti če je priključek na

*

podatki pred 1.1.2007 veljajo za MONM pred odcepitvijo občin Straže in Šmarjeških Toplic
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kanalizacijo oddaljen. Vsi individualni sistemi morajo biti evidentirani in vključeni v sistem
nadzora (Opis delovanja…, 2009).
Proizvodna, prometna, stanovanjska, kmetijska in turistična raba prostora ima lahko
neposreden ali posreden vpliv na površinske vode zaradi nastajanja odpadnih padavinskih vod
na vodotesno utrjenih manipulativnih površinah in zaradi odpadnih komunalnih voda
(Okoljsko poročilo za…, 2008). Za večjo sonaravnost bivanja in dejavnosti prebivalcev in s
tem manjše onesnaževanje vodotokov v MONM predlagamo:
- Strnjeno poselitev, kar pomeni boljšo organizacijo čiščenja odpadnih voda in manjše posege
v okolje za zagotovitev ustreznega čiščenja. Iz tega izhaja, da je zlasti v večjih naseljih
pričakovati napredek na tem področju.
- Vpliv načrtovanih sprememb namenske rabe prostora (širjenje industrijskih con, širjenje
dejavnosti) na kakovost vodotokov v MONM ne bo bistven ob predpostavki, da bodo ta
območja ustrezno komunalno opremljena in bodo upoštevani omilitveni ukrepi.
- Zmanjševanje osebnega prometa.
- Sonaravno kmetovanje in sonaraven turizem.
Karta 6: Komunalna infrastruktura v MONM – kanalizacija, vodovod in ČN

Vir: PISO, 2009
Kartografija: PISO, 2009
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3.2.2. Vodni viri
Prebivalstvo MONM se s pitno vodo oskrbuje večinoma preko javnega vodovodnega omrežja
(99,4 %), delno pa preko lokalnega vodovoda. Naselja, ki se s pitno vodo oskrbujejo preko
kapnic, so: Veliki Slatnik, Grčevje in Drganja sela. Tu prebiva 0,6 % občanov MONM
(Komunala Novo mesto, 2009). Stanje vodovodnega omrežja je še zadovoljivo oziroma slabo
zaradi dotrajanega omrežja. V naseljih, kjer je bil vodovod obnovljen, je splošna ocena
vodooskrbe dobra (Okoljsko poročilo za…, 2008).
»Skupno je na območju MONM (stanje pred odcepitvijo Straže in Šmarjeških toplic, t.j. pred
1.1.2007) vgrajenih 346.985 m vodovodov, od tega 17.644 m (5 %) transportnih vodovodov,
33.751 m (9,7 %) primarnih vodovodov in 295.590 m (85,2 %) sekundarnih vodovodov.
Vodovodno omrežje je zgrajeno iz različnih materialov, od tega je azbestno-cementnih cevi,
ki so še v uporabi, približno 39 km. Črpališč in prečrpališč je skupno 43, njihova kapaciteta
znaša cca. 350 l/s. Vodohranov je 33 s skupno prostornino 6.000 m3. Na javni vodovod je
priključenih 10.100 hišnih priključkov. Poleg javnih vodovodov je v občini še 17 lokalnih
vodovodov« (Okoljsko poročilo za…, 2008).

3.2.2.1. Samočistilne sposobnosti
Za dolino Krke je značilen manjši medzrnski vodonosnik z nižjo izdatnostjo. V severnem delu
občine, ki zajema Krško hribovje, prevladujejo apnenci in prhke lapornate kamnine. Tu so
manjši vodonosniki z lokalnimi in omejenimi viri podzemne vode, na apnencih pa kraškorazpoklinski vodonosniki v močno zakraselih kamninah (Slovenija: pokrajine…, 1999). Na
SZ delu občine, ki je del dolenjskega podolja, prevladujejo čisti jurski in kredni apnenci, na
katerih so nastali kraško – razpoklinski vodonosniki. Na tem območju se nahaja znamenit
kraški izvir Luknja v zatrepni dolini Prečne (Temenice). Na vzhodu se nižinski svet dvigne
proti Gorjancem, kjer prevladujejo apnenci in dolomiti, v manjši meri pa tudi lapor. Na tem
območju se prepletata razpoklinski vodonosnik z večjo izdatnostjo in manjši vodonosniki z
lokalnimi viri podzemne vode. V J delu občine proti naselju Uršna sela prevladujejo kraško razpoklinski vodonosniki v manj zakraselih kamninah (Kranjc, 1990).
Ker so podzemne vode glavni vir pitne vode v Sloveniji in MONM, smo se v diplomskem
delu posvetili analizi kakovosti vodnih virov pomembnih z vidika oskrbe s pitno vodo. Takšni
vodni viri v MONM so Stopiče, Brusnice, Gabrje, Ždinja vas, Kamenje, Suhadol, njihova
izdatnost pa je navedena v naslednji preglednici:
Preglednica 16: Vodni viri, njihova izdatnost, količina in delež načrpane vode za potrebe
MONM v letu 2008
Vodni vir
Jezero* (zajeti izvir)
Stopiče – Težka voda (zajeti izvir)
Brusnice
Gabrje
Ždinja vas
Kamenje
Suhadol
SKUPAJ

Izdatnost (l/s)
220
100
8
3
1
1
0,5

Načrpana voda (m3)
1.708.524 (2.583.000)
1.056.702
93.470
26.638
15.223
9.260
4.811
2.914.628

Delež (%)
58,6
36,3
3,2
0,9
0,5
0,3
0,2
100

Vir: Kakovost vodnih virov, 2009; Poročilo o oskrbi…, 2009
* ČP Jezero se ne nahaja v MONM
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Najbolj izdatna vodna vira za občino sta Jezero (po 1.1.2007 v Občini Šmarješke Toplice), ki
zagotavlja skoraj 60 % vse potrebne vode v MONM in Stopiče, ki zagotavlja 36 % vse
potrebne vode v MONM. Črpališče Jezero v Družinski vasi, občina Šmarješke Toplice,
zagotavlja vodo za oskrbo občin Šmarješke Toplice, Mirna Peč, Straža in celotni levi breg
Krke v MONM. Črpališče v Stopičah oskrbuje desni breg Krke v MONM. Za oskrbo
novomeške občine so v sistem vključena tudi črpališča Brusnice, Gabrje, Suhadol, Ždinja vas
in Kamenje, ki pa so lokalnega pomena in prispevajo nekaj več kot 5 % k skupni količini
(Komunala Novo mesto, 2009; Poročilo o oskrbi…, 2009).
Preglednica 17: Podatki o vodovodnem omrežju za leto 2007
Občina
Novo mesto

Načrpana voda (m3)
2.997.000

Vodne
(%)
17,84

izgube

Dolžina vod. omrežja
(km)
386

Število priključkov
8.718

Vir: Komunala Novo mesto, 2009
Omenjeni vodni viri zagotavljajo pitno vodo za potrebe MONM tudi v sušnih obdobjih. V
obdobjih obilnejših padavin voda na virih Jezero in Stopiče zaradi kalnosti kakovostno ni
ustrezna (Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2008, 2009). Vsi zgoraj našteti viri pitne
vode so varovani z vodovarstvenimi območji.
Ranljivost okolja z vidika talne vode je na območju MONM velika, saj je kraška in polkraška
kamninska podlaga bolj prepustna in ima slabše samočistilne sposobnost. Zato lahko na talno
vodo pomembno vpliva neprimerna ureditev odvajanja odpadne vode (Okoljsko poročilo
za…, 2008). Kmetijska raba tal v zaledju vodovarstvenih območij predstavlja nevarnost
onesnaženja v primeru nestrokovne uporabe gnojil in fitofarmacevtskih sredstev.
Karta 7: Vodovarstvena območja v MONM

Vir: PISO, 2009
Kartografija: PISO, 2009
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3.2.2.2. Obremenitve in gonilne sile
Vse vrste rabe tal in vsi posegi človeka na ožja in širša vodovarstvena območja predstavljajo
veliko grožnjo za kakovost vodnih virov.
Potencialni vir onesnaženja so lahko vsi posegi, ki se nanašajo na spremembo naravnega
okolja na vodovarstvenih območjih in na spremembo namembnosti tega prostora (Okoljsko
poročilo za…, 2008).
Na območju največjega zajetja pitne vode v MONM (Težka voda - Stopiče) je raba tal na
najožjem vodovarstvenem območju sledeča: gozd, pašniki, travniki. V tem primeru gre v
primeru kmetijske rabe za ekstenzivno živinorejo, ki ima zanemarljive vplive na vodne vire.
V naslednjem pasu (2. stopnje) pa se nahajajo še poseljene površine (naselje Gornja Težka
Voda) in njive. Naselje ima urejeno kanalizacijo, medtem ko uporaba onesnaževal v
poljedelstvu ni znana (PISO, 2009). Odlok o zaščiti vodnih virov na območju občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 13/85) v 2. pasu dovoljuje le gradnjo manjšin novih gospodarskih
stavb in adaptacijo starih, v 3. pasu pa dovoljuje gradnjo gospodarskih objektov pod pogojem,
da je urejeno odvajanje odplak in odpadnih voda v nepropustne prekatne greznice z rednim
odvažanjem oz. v kanalizacijsko omrežje, ki odvaja odpadne vode izven vplivnega pasu.
Črpališče Brusnica se nahaja ob regionalni cesti (R3) Brusnice – Ratež, v zaledju pa so
travniki in njive. V Gabrjah je situacija z vidika rabe tal podobna, črpališče pa obdaja
razpršeno naselje, ki nima urejene kanalizacije. Črpališče Suhadol ima v zaledju gozd, v
okolici pa ni večjih prometnic. Črpališče Kamenje je oddaljeno od glavnih prometnic, nahaja
se sredi kmetijskih parcel – njive, poselitev okrog črpališča je majhna. Črpališče Ždinja vas
ima v zaledju gozdove in pašnike. Kamenje in Ždinja vas sta črpališči, ki nista omejeni z
vodovarstvenim pasom 1. stopnje (PISO, 2009). V VVO 2. stopnje pa je dovoljenih več
posegov.
MONM potrebuje za pokrivanje potreb po pitni vodi skoraj 3.000.000 m3 vode letno
(Komunala Novo mesto, 2009). Po podatkih sektorja vodooskrbe Komunale Novo mesto, ki
skrbi za 8 občin, se med leti 2003 in 2008 količina načrpane in prodane vode ni povečevala,
prav tako se niso povečale vodne izgube (Poročilo o oskrbi…, 2009).

3.2.2.3. Stanje v preteklosti
Kakovost pitne vode je bila slaba iz znanih vzrokov – kraški svet, površinski viri,
permanentno onesnaževanje. V devetdesetih letih 20. stoletja so začeli uvajati tudi postopke
za izboljšanje kakovosti pitne vode (gradnja filtrirnih naprav). Bolj problematična je bila voda
iz lokalnih - vaških vodovodov, ki so v upravljanju KS oz. skupin občanov. Preiskava vzorcev
teh voda, ki se je izvajala enkrat letno, kaže, da je bila voda praktično v vseh vodovodih
mikrobiološko oporečna (Lobnik et al., 1996).
Na vseh zajetjih, ki oskrbujejo prebivalce MONM s pitno vodo je opaziti večja nihanja v
kakovosti vode med posameznimi leti od 1995 do 2007, vendar splošno gledano so se v vseh
zajetjih v 12 letih izboljšali tako vodovodno omrežje kot kakovost pitne vode. Najbolj pa niha
odstotek primernih vzorcev surove, za pitje še ne obdelane, vode. Ta je leta 2007 v večini
zajetij slabši kot leta 1995. To obratno sorazmerje lahko pojasnimo s tem, da so obremenitve
in pritiski na vodne vire vedno večji, medtem ko pa so postopki obdelave surove vode v pitno
vodo čedalje bolj učinkoviti (Poročilo o zdravstvenem nadzoru…, 2009).
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Grafikon 6: Pregled mikrobiološke kakovosti pitne vode v vodovodu Novo mesto Stopiče v letih 1995 – 2008

Vir: Poročilo o oskrbi…, 2009, str. 6
Opomba: POM = stanje pitne vode

Grafikon 7: Pregled mikrobiološke kakovosti pitne vode v vodovodu Novo mesto Jezero v letih 1995 – 2008

Vir: Poročilo o oskrbi…, 2009, str. 6

41

3.2.2.4 Stanje danes
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto je za Agencijo RS za okolje med drugim izvedel
tudi monitoring kakovosti podzemnih voda Dolenjskega krasa, kamor po izbrani klasifikaciji
uvrščajo tudi merilno mesto Težka voda kot edino merilno mesto v MONM. Merilno mesto
Težka voda – Stopiče je manjše črpališče pitne vode, ki oskrbuje del Novega mesta. Glede na
poročilo o kakovosti podzemne vode je na tem merilnem mestu stalno ugotovljena nekoliko
višja vsebnost magnezija, od leta 2005 pa se pojavljata tudi pesticid atrazin in njegov
metabolit desetil-atrazin v koncentracijah pod standardi kakovosti (preglednica 19).
Čeprav je prepovedan, je bil pesticid atrazin predolgo dovoljen v kmetijstvu. Gre predvsem za
ignoriranje, ali pa nepoznavanje novih spoznanj o možnih dolgotrajnih škodljivih učinkih na
zdravje ljudi (Kaj pijemo?, 2009). Prisotnost desetil-atrazina v višjih koncentracijah od
atrazina dokazuje nedavno uporabo pesticida v kmetijstvu. Njegova raba pa je ilegalna.
Preglednica 18: Aritmetične srednje vrednosti izbranih parametrov na merilnem mestu
vodnega telesa Dolenjski kras v letu 2006
Temperatura
Vode (°C)

11,0

Električna
prevodnost
(pri 20 °C)
µS/cm
441

0,4

Kalcij
mg/L
63,8

Magnezij
mg/L
24,1

Natrij
mg/L
2,3

Cink
µg/L
8,4

Krom
µg/L
0,82
(SK = 30)

TOC
mg C/L

Nikelj
µg/L
0,51

Nitrati
mg NO3/L

8,0
(SK = 50)
Kalij
mg/L
0,7
(SK = 10)
Svinec
µg/L
0,19

Sulfati
mg/L

Kloridi
mg/L

Orto-fosfati
mg PO4/L

3,4

4,3

0,09

Aluminij
µg/L
7,7

Arzen
µg/L
0,18

Baker
µg/L
2,78

Atrazin
µg/L
0,02
(SK = 0,1)

Desetil-atrazin
µg/L
0,06
(SK = 0,1)

Vir: Poročilo o kakovosti podzemne…, 2008
Opomba: TOC – celotni organski ogljik, SK = standard kakovosti

Kakovost vodnih virov v veliki meri vpliva na kakovost pitne vode. Še preden pa pride voda
do uporabnika, je obdelana z raznimi procesi, ki izboljšajo njene kemijske in fizikalne
lastnosti. Ne smemo pozabiti niti vodovodnega omrežja in druge infrastrukture, kjer lahko
pride do vnovičnega onesnaženja vode.
Nadzor nad kakovostjo pitne vode opravlja Komunala Novo mesto v sodelovanju z Zavodom
za zdravstveno varstvo Novo mesto in v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04),
ki določa standarde za pitno vodo. Na osnovi rezultatov analiz zdravstvene ustreznosti pitne
vode in varnosti vodooskrbe, je Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto podal oceno, da je
voda zdravstveno ustrezna na vseh vodovodih. Varnost vodooskrbe je ogrožena na vodovodih
Kamenje, Ždinja vas in Stopiškem delu novomeškega vodovoda. Vzrok je nevzpostavljenost
varstvenih pasov, neustrezen režim na njih, več ali manj znanih izgub vode na teh sistemih.
Opozoriti je potrebno tudi na še vedno velik delež dotrajane vodovodne napeljave iz
salonitnih cevi, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje ljudi (azbestna vlakna) (Poročilo o
kakovosti pitne…, 2009).
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Grafikon 8: Rezultati mikrobioloških in fizikalno-kemičnih preiskav po posameznih
vodovodnih sistemih za leto 2008
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Vir: Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2008, 2009
Opomba: Jezero se ne nahaja v MONM, vendar je eden glavnih virov pitne vode za prebivalce MONM

Preglednica 19: Rezultati analiz vzorcev na vodovodnih sistemih za leto 2008
Vodni vir

Celokupna

Mikrobiološke analize

Brusnice
Gabrje
Kamenje
Suhadol
Ždinja vas
Stopiče
Jezero*

trdota vode (N)
13,8
18,5
14,4
21,5
12,8
13,7
15,5

št. vzorcev
22
8
11
9
8
128
186

% ustreznih
95,45
100
63,64
77,78
100
93,75
97,31

Fizikalno
analize
št. vzorcev
13
6
7
4
6
73
96

–

kemične

% ustreznih
100
100
100
100
100
100
97,89

Vir: Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2008, 2009, str. 2
Opomba: Jezero se ne nahaja v MONM, vendar je eden glavnih virov pitne vode za prebivalce MONM

»Z mikrobiološkimi raziskavami se ugotavlja prisotnost bakterij in parazitov v vodi. Kot
najpogostejši vzrok za neustreznost vzorca je povečano število bakterij pri 22 ali 37 °C.
Najpogostejši vzrok fizikalno-kemičnih neustreznosti predstavlja motnost, ki sama po sebi ni
nevarna za zdravje ljudi, problematična pa je zaradi zmanjšanega učinka dezinfekcije. Vodni
viri so fizikalno-kemično ustrezni, v obdobju izdatnejših padavin pa se poveča motnost na
vodnih virih Jezero in Stopiče. Pri obravnavanju fizikalno-kemičnih analiz lahko izpostavimo
tudi vodni vir Kamenje, ki je bil v preteklih letih onesnažen s pesticidi, zaradi česar je bila na
zajetje montirana naprava za nevtralizacijo pesticidov« (Poročilo o kakovosti pitne…, 2009,
str. 2).
Iz rezultatov analiz lahko sklepamo, da je na območju, kjer Komunala Novo mesto upravlja z
javnim vodovodom, na razpolago relativno dobra in kakovostna voda. Čeprav je surova voda
po kriterijih, ki jih predpisuje zakon, v več kot 50 % odvzetih vzorcev neprimerna za takojšno
uporabo, pa je, po tehnološko nezahtevnih postopkih (kloriranje in UV svetloba), zopet
uporabna (Poročilo o kakovosti pitne…, 2008).
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto le enkrat letno bakteriološko in kemično analizira
vzorce pitne vode. Iz analiz je razvidno, da je voda v vseh vodovodih okužena z bakterijami
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fekalnega izvora, kar pomeni, da je stalno prisotna možnost hidričnih obolenj (črevesne
bolezni). Še slabše rezultate analiz pa bi bilo za pričakovati po deževju. V vzorcih vode iz
lokalnih vodovodov je bila odkrita tudi prisotnost pesticidov. Kar na 14 od 28 vzorcih (redni
in neredni) na merilnem mestu Novo mesto – Jezero* je bila določena neskladnost, kar
pomeni, da so imeli vzorci presežene mikrobiološke ter fizikalne in kemijske parametre
(Monitoring pitne…, 2007).
V letu 2006 je bilo v Sloveniji 471.680 oziroma 26 % prebivalcev, ki so uporabljali pitno
vodo z oskrbovalnih območij, kjer so bili vsi redni vzorci skladni. Na območju Novega mesta
je ta delež 30 %, kar ga uvršča nad slovensko povprečje. V letu 2006 je bilo 68.208 oziroma
4 % prebivalcev, ki so uporabljali pitno vodo z oskrbovalnih območij, kjer so bili vsi redni
vzorci neskladni. Ta delež je na območju Novega mesta 7 % (Monitoring pitne…, 2007).
Glede stanja pitne vode je bilo po podatkih ZZV Novo mesto ugotovljeno, da je največja
pomanjkljivost vodooskrbe neurejenost varstvenih pasov okrog virov pitne vode oz.
neustrezen nadzor nad izvajanjem predpisanega režima na teh območjih

3.2.2.5. Sonaravne smernice
Med manj kakovostne pitne vode se uvrščajo viri s kraških območij, kamor sodi tudi velik del
MONM. Vode iz teh virov je treba pripraviti, da postanejo pitne.
Varnost vodooskrbe je marsikje na neprimerni ravni, predvsem zaradi nezadostne zaščite
virov pitne vode, velikih izgub v sistemih, pa tudi neustrezne infrastrukture. Tako je na primer
še vedno na desetine kilometrov vodovodov iz salonitnih cevi.
Predlog ukrepa, ki velja za vse vodovode, je, da je treba vzpostaviti varstvena območja na
vseh vodovodih in na njih zagotoviti predpisani režim. Poleg tega tudi predlagamo, da se
pridobi poročilo o presoji vplivov na okolje za vsak nameravan poseg na varstvenih območjih.
Vodovodno omrežje je potrebno sanirati. Enkrat na leto pa temeljito izprati vse dele
vodovodnega omrežja (Komunala Novo mesto, 2009). Prav tako je potrebno urediti utrjene
površine vozišč in parkirišč (asfalt), iztok padavinske vode pa opremiti z lovilci olj.

*

oskrbuje 22.721 prebivalcev
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3.3. DEGRADACIJA RELIEFA
Pri proučevanju degradacije okolja večkrat pozabimo na degradacijo reliefa, pa čeprav gre za
spremembe v okolju, ki jih s prostim očesom najprej opazimo. Človekovi posegi v to okoljsko
sestavino se večinoma trajni, nepovratni Za lažje razumevanje samočistilnih sposobnosti in
degradacije reliefa v uvodu poglavja predstavljamo osnovne geološke in reliefne značilnosti
območja MONM.
Novomeška kotlina je zahodni del Krške kotline (Slovenija: pokrajine…, 1999). V
nadaljevanju, ko bomo orisali značilnosti Novomeške kotline kot geomorfološke enote, bomo
obravnavali območje, kot je opredeljeno v regionalizaciji v Slovenija: pokrajine in ljudje
(1999). To območje je širše od MONM. Gams (1962) uvršča Novomeško kotlino k
prehodnim ozemljem med subpanonskim in kraškim svetom. Obdajajo jo višja slemena in
planote. Na severu ga tvorita Raduljsko hribovje in Suha krajina, na zahodu Kočevski Rog.
Na jugu se kot tipičen gorski čok dvigajo Gorjanci z alpsko slemenitvijo. Nekoliko bolj
odprta je proti severovzhodu, od koder segajo vanjo panonski vplivi. Novomeško kotlino v
podrobnem delimo na štiri dele: Topliški predel, Zaloško kotlinico, osrednji del Novomeške
kotline z Novim mestom in Podgorje. Za Novomeško kotlino je značilna grudasta tektonska
zgradba, ob dolgih prelomih se je Novomeška kotlina pogreznila že v miocenu, kasnejši
tektonski premiki pa so razkosali številne apneniške ravnike in jih dvignili v različne višine.
Območje je še vedno tektonsko živahno, kar se kaže v občasnih potresih. Po obdobju
vsesplošnega uravnavanja v terciarju se je začelo kraško in rečno razčlenjevanje površja. 7 ali
8 teras ob Krki pa je dokaz za prekinitev globinske erozije z nasipanjem ob koncu pliocena
(Slovenija: pokrajine…, 1999). Kotlina se nahaja na nadmorski višini med 180 in 220 m, njen
ravninski svet je valovit in kraški. Poglavitni geomorfogenetski dejavniki so delovanje
površinsko tekoče vode, denudacija in erozija (Gams, 1984). Novomeška kotlina spada k
nizkemu krasu, ki je v Sloveniji zastopan le tu in v Beli krajini.
V Novomeški kotlini je daleč najbolj razširjena kamnina apnenec, veliko manj je dolomita, ki
je v večjih površinah le vzhodno od Težke vode. Apnenci, laporji in peščenjaki iz terciarja pa
so v Novomeški kotlini ohranjeni le v krpah (Šifrer, 1962). Območje med Krko in Gorjanci,
široko približno 8 km, imenujemo Novomeško Podgorje. V osrednjem delu Novomeške
kotline so terciarne gline in ilovice s kosi roženca. Raduljsko hribovje ima pestro kamninsko
sestavo, prevladujejo apnenci in prhke lapornate kamnine. Na prisojnih pobočjih se pojavljajo
vinogradi (Trška gora) (Gams, 1984). Na vzhodu se nižinski svet dvigne proti Gorjancem. V
kamninski zgradbi Gorjancev prevladujejo apnenci in dolomiti, v manjši meri pa tudi lapor. V
južnem delu Radohe prevladuje kredni apnenec, v severnem delu kredni apnenec z laporjem,
v severozahodnem delu pa triasni dolomit (Šifrer, 1962).
V Novomeški kotlini prevladuje dinarski kras. Zaradi precejšnega deleža polprepustnih in
neprepustnih vložkov in majhne višine dna nad erozijsko bazo reke Krke se pojavljajo tudi
procesi denudacije in erozije. Fluviokras prevladuje v Novomeški kotlini, medtem ko kras
zavzema predvsem višje lege. Prekriti kras je kras v nižjih legah, kjer je karbonatna podlaga
prekrita z debelimi plastmi preperline ali naplavin, tako da je površje le malo zakraselo
(osrednja Novomeška kotlina z Novim mestom), ali pa sploh ni (Zaloška kotlinica) (Kranjc,
1990).
Za celotno območje je značilna prehodnost v reliefnem smislu. Gre za prehod iz nižinskega
subpanonskega sveta v svet kraških planot na zahodu in severozahodu, na jugu pa se v
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stopnjah dviga v Gorjance. Najnižji svet do višine 200 m nadmorske višine se vleče ob Krki,
manjše razširitve na območju Novega mesta pa so le ob Bršljinskem potoku, ob Težki vodi in
ob Šajserju. Gričevnato območje z 200 – 300 m n.v. predstavlja že prehod v obrobje kotline
(Florjanc, 1988).

3.3.1. Samočistilne sposobnosti
Delež karbonatnih kamnin in stopnja zakraselosti vplivata na različne geomorfne procese v
pokrajini in s tem na stopnjo odzivnosti reliefa na različne pritiske in obremenitve. Ranljivost
reliefa se veča z naklonom površja, saj so bolj nagnjena območja bolj občutljiva za človekove
posege. V MONM imajo največje naklone območja v pokrajinski enoti Gorjanci, najmanjše
pa območje Novega mesta z okolico in Zaloška kotlinica. Tudi vertikalna razčlenjenost reliefa
je pomembna z vidika njegove ranljivosti. Manjša reliefna amplituda pomeni tudi manjšo
ranljivost. Tudi ta je največja na Gorjancih, najmanjša pa v Novomeški kotlini, na širšem
območju Novega mesta in v smeri proti Straži (Špes et al., 1995).
Horizontalna razčlenjenost reliefa nam pove, katere so prevladujoče geomorfne oblike na
površju. Pretežno ravno površje (ravnina, rečne terase, dolinska in kotlinska dna, višinske
uravnave) je manj občutljivo na človekovo delovanje kot reliefno močno razčlenjeno površje.
Gričevnato in kraško Podgorje ter Gorjanci so polni grap, vmesnih slemen in brez uravnav. V
okolici Stopič (močno zakraselo) se prepletajo fluviokraške kotanje, doline in vrtače. V
osredju Gorjancev je zakrasela kraška uravnava. Našteta območja so z vidika degradacije
reliefa močno ranljiva. Manj ranljiva pa so območja rahlo valovitih rečnih teras Krke v dnu
kotline. Naravna ogroženost MONM je omejena na redke poplave ob Krki, redke kraške
udore, hudournike, zemeljske plazove itd. Ocenjujemo, da je naravna ogroženost nizka.
Poplave Krke so pogostejše v spodnjem toku Krke (pod Otočcem). Za Gorjance, Podgorje in
Raduljsko gričevje so značilne manjše poplave potokov in hudourniki v grapah ter manjši
zemeljski plazovi na strmih pobočjih. Intenzivnost erozijsko-denudacijskih procesov pa je
zelo velika v kraškem delu Podgorja (v okolici Gabrja in Brusnic) in velika na Gorjancih.
Povsod drugod je majhna (Špes et al., 1995).

3.3.2. Obremenitve in gonilne sile
Obseg ogroženih in degradiranih območij reliefa je majhen in nepomemben. Zmeren je le na
širšem območju Novega mesta in gričevnatem delu Podgorja v okolici Brusnic in Gabrja. Z
vidika obstoječih človekovih dejavnosti (glede na gostoto dejavnosti in jakost vpliva) je,
razumljivo, relief najbolj obremenjen v Novem mestu s širšo okolico, kjer stopnja
degradiranosti že rahlo presega zmogljivosti, drugod pa je neznatna, saj se kažejo šele prvi
znaki zmanjševanja zmogljivosti.
Za degradirana območja smatramo pozidane površine, površine namenjene infrastrukturi
(cestno, kanalizacijsko, energetsko idr. omrežja), kamnolomi in peskokopi, odlagališča
odpadkov ipd.
Raba prostora se stalno spreminja. Za Slovenijo je značilen trend zmanjševanja deleža
kmetijskih zemljišč ter povečevanja deleža pozidanih površin ter deleža gozda. Raba zemljišč
kot kazalec opisuje stanje pokrajine in gospodarjenja s prstjo kot naravnim virom. Le-ta je
rezultat naravnih danosti, zgodovinskih razmer, družbeno-gospodarskega razvoja ter
prostorskega urejanja in administrativno-upravnih postopkov. Industrializacija ter spremembe
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na področju urbanizma in prometa se odražajo v vse večjih površinah, ki jih prostorsko ti
sektorji zasedajo (Sprememba rabe…, 2008).
Delež pozidanih površin v MONM (preglednica 15) je 8 %. V ta razred spadajo vsa zemljišča,
na katerih so zgradbe, ceste, ki vodijo do naselij ali hiš, parkirni prostori, rudniki, kamnolomi
in druga infrastruktura, ki služi za opravljanje dejavnosti ljudi (MKGP, 2009).
Odlagališča odpadkov predstavljajo veliko obremenitev za okoljske sestavine. Sicer je najbolj
vidna degradacija reliefa, a z izcednimi vodami in izhajajočimi plini posamezno odlagališče
odpadkov vpliva tudi na vode in zrak, posredno pa tudi na prst in rastlinstvo.
Zaključen projekt za izvedbo Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD) je ena
ključnih razvojnih in investicijskih nalog MONM kakor tudi širšega dolenjskega,
belokranjskega in posavskega območja s podporo Republike Slovenije in Evropske Unije na
področju ravnanja z odpadki. Projekt CeROD je pričel nastajati konec devetdesetih let
prejšnjega stoletja kot posledica pomanjkanja prostora za odlaganje odpadkov na obstoječem
Odlagališču nenevarnih odpadkov Leskovec (MONM, 2009). Odlagališče v Leskovcu
sprejema odpadke iz 12 občin Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Lokacija odlagališča je v
hribovitem svetu vznožja Gorjancev v MONM v opuščenem rudniku kremenčevega peska v
neposredni bližini vasi Leskovec pri Velikih Brusnicah. Površina odlagališča meri 7 ha
(Predstavitev delovanja…, 2009). Poleg vidnega vpliva odlagališča na relief so podane še
naslednje ocene vplivov na ostale okoljske sestavine (Predstavitev delovanja…, 2009):
- na zrak, vode in rastlinstvo – zmeren,
- na prst – neznaten.
Slika 4: Območje CeROD-a iz zraka, 2007

Vir: Predstavitev delovanja…, 2009
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Odvoz in odlaganje odpadkov izvaja Komunala Novo mesto, d.o.o. Dejavnost ravnanja z
odpadki je organizirana tako, da v celoti pokriva zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov v
vseh naseljih v MONM. Vsa naselja so vključena v mrežo urejenih odjemnih mest, katerih
približno število je 2200 in v katerih se zbirajo mešani odpadki (MONM, 2009). Po podatkih
Statističnega urada RS je bilo leta 2007 z javnim odvozom v MONM zbranih 15.285 t
odpadkov, kar je 430 kg/leto/prebivalca. Za Slovenijo ta podatek znaša 416 kg/leto/prebivalca
(Količine odpadkov po…, 2009). Količina odpadkov iz leta v leto rahlo narašča.
Register divjih odlagališč ne obstaja. Njihovo število naj bi z večanjem ozaveščenosti med
prebivalci MONM upadalo. Kljub temu se v naravi nahajajo še nekatera stara bremena, ki jih
bo potrebno sanirati, hkrati pa skrbeti in ukrepati (poostriti kontrolo nad onesnaževalci), da v
prihodnje ne bi prihajalo do neurejenega odlaganja odpadkov (Okoljsko poročilo za…, 2008).

3.3.3. Stanje v preteklosti
Podatki za spremembe reliefa in rabe tal za preteklo obdobje se navezujejo na območje občine
Novo mesto, ki je v minulih letih obsegala precej večjo površino. Primerjanje deležev na
primer pozidanih površin z deleži teh površin v prejšnjem desetletju je torej nesmiselna. V
Sloveniji se je med leti 1986 in 1999 povečal delež pozidanih površin za 50 %, in sicer iz 5 %
na 7,55 % (Petek, 2002). Sklepamo, da gre za podobne trende tudi v MONM. V nadaljevanju
bomo prikazali splošne trende degradacije reliefa.

3.3.4. Stanje danes
Spremembe rabe zemljišč se nadaljujejo v dveh bistvenih smereh, ki veljajo tudi za MONM:
• Negospodarna ter okoljsko nevzdržna raba in degradacija naravnega vira: v smeri intenzivne
pozidave, glede na okoljske funkcije visoko vrednih zemljišč. Nadaljuje se najbolj negativen
trend pozidave visoko sposobnih tal oz. najboljših kmetijskih zemljišč. Proces poteka
predvsem na dnu dolin in ob glavnih prometnih koridorjih ter ob širitvi naselij za potrebe
trgovine industrije in stanovanjske gradnje (Sprememba rabe…, 2008). V preteklem desetletju
je bila gradnja dolenjske avtoceste velik dejavnik degradacije reliefa v MONM. Prav tako so
bila izgubljena mnoga kmetijska zemljišča.
• Zaraščanje kmetijskih zemljišč se nadaljuje. Proces je najbolj intenziven v Podgorju,
območjih z manj ugodnim reliefom ali manj primernimi lastnostmi prsti (Sprememba rabe…,
2008). Občinski prostorski načrt stremi k ohranjanju prepoznavnosti prostora Novega mesta
in podeželskih območij občine, kar se zagotavlja z usmerjanjem novogradenj predvsem v
obstoječa naselja in s sanacijo območij razpršene gradnje ter drugih razvrednotenih območij, s
pazljivim umeščanjem novih objektov v pokrajino in z ohranjanjem kmetijske rabe prostora
ter prepoznavnosti, predvsem vinogradniške, pokrajin (Okoljsko poročilo za…, 2008).
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Slika 5: Ogromne spremembe reliefa ob gradnji AC ter odkritje novih reliefnih oblik

Vir: DARS, 2009
Karta 8: Obstoječa namenska raba prostora

Vir in kartografija: PISO, 2009
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Za MONM so večje spremembe plana predvidene znotraj urbanističnih načrtov. Planske
spremembe niso zgolj širitve dejavnosti v prostoru, pač pa gre večinoma le za natančnejšo
opredelitev dejanske rabe prostora v skladu z novo prostorsko zakonodajo (Okoljsko poročilo
za…, 2008).
Predmet občinskega prostorskega načrta (OPN) je določitev prostorskega razvoja in
prostorskih usmeritev za umeščanje dejavnosti v prostor tako, da se ob upoštevanju varstvenih
zahtev zagotavlja vzdržen prostorski razvoj dejavnosti v prostoru na območju MONM, ki
mora biti usklajen z uveljavljeno strategijo prostorskega razvoja Slovenije in regionalno
zasnovo prostorskega razvoja Jugovzhodne Slovenije. V OPN so izdelani urbanistični načrti
za posamezna večja naselja v občini (Novo mesto, Otočec, Velike Brusnice, Gabrje, Stopiče
in Birčna vas) (Javna razgrnitev…, 2009).
Za Velike Brusnice so načrtovane manjše zapolnitve površin za gradnjo v območju
ravninskega dela naselja ob potokih ter večje širitve za stanovanjsko gradnjo na manj strme
dele pobočij zahodno in vzhodno od obstoječega naselja. Na območju Otočca je poleg širitve
območij za gradnjo (stanovanja, turizem, šport in rekreacija, prometno omrežje) in prenovo
(ureditev starega jedra idr.) predvidena tudi širitev in modernizacija gospodarske javne
infrastrukture (ceste, kolesarske površine, pešpoti idr.). V Novem mestu se zagotavljajo nove
površine za stanovanjsko gradnjo različnih oblik (enodružinsko, vrstno, bloki), prednostno v
obliki kompleksne, organizirane gradnje. Na južnem in severnem delu mesta se predvidevajo
večje širitve stanovanjske pozidave, predvsem v Bučni vasi, Regrči vasi in Šmihelu ter v
Žabji in Gotni vasi. Zagotavljajo se tudi nove, dovolj obsežne in dobro infrastrukturno
opremljene površine za gospodarske dejavnosti, predvsem kot širitev obstoječih gospodarskih
con ter s smiselno uporabo degradiranih in nezadostno izkoriščenih površin - širitve
obstoječih con Krka-Mačkovec, Cikava, gospodarska cona Zahod in v manjšem obsegu GC
Revoz. Za potrebe športa in prostočasnih dejavnosti se razvijajo Portoval, kompleks pri
velodromu v Češči vasi in načrtovan nov kompleks severno od Univerze v Drgančevju.
Kmetije naj bi se postopno preselile iz območja mesta na ustreznejše površine ali pa (npr. na
Marofu) svojo dejavnost prilagodile drugim dejavnostim in omejitvam. Urbanistični načrt
Gabrje na vinogradniškem območju omejuje gradnjo stanovanjskih objektov. Predvidijo se
površine za lokalne gospodarske dejavnosti na severnem delu naselja, spodbujajo se različne
dopolnilne dejavnosti na kmetiji in tudi druge okoljsko nesporne dejavnosti, z upoštevanjem
naravnih in bivalnih kakovosti ter omejitev zaradi lege na vodovarstvenem območju. Stopiče
se bodo kot eno večjih naselij v bližnji okolici Novega mesta, ki mu večji pomen v prostoru
dajejo družbene dejavnosti, pospešeno razvijale predvsem kot bivalno območje. Strme
travnate in gozdnate brežine, ki se od naselja spuščajo v dolino potoka Težka voda (za
MONM pomemben vodni vir), se ohranjajo nepozidane. Na severnem robu naselja Birčna
vas je načrtovano območje za mešane dejavnosti. Za krepitev naselja z novimi prebivalci, so
nove stanovanjske površine načrtovane kot zapolnitve na kmetijskih zemljiščih med južnim in
severnim delom naselja (Javna razgrnitev…, 2009).
V vseh ostalih naseljih, kjer niso izdelani urbanistični načrti oziroma podrobnejši načrti
kompleksnih širitev, so predvidene manjše širitve, zaokrožitve in zapolnitve obstoječih
površin za gradnjo. Skladno z vizijo razvoja poselitve ter predvidenim razvojem omrežja
naselij v občini se v teh naseljih ne predvideva intenzivnejši razvoj. Ohranjala se bodo
pretežno v obstoječih namenskih rabah. Namenjena bodo predvsem stanovanjski in kmetijski
rabi ter z njima združljivimi dejavnostmi (Okoljsko poročilo za…, 2008).
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3.3.5. Sonaravne smernice
Med gradnjo stanovanjskih in industrijskih con, infrastrukture in ob drugih posegih v naravno
okolje naj se sprejme vse ukrepe, da se poseg omeji na čim manjšo površino in ohrani gozdne
ali kmetijske površine.
Potrebno je zmanjšati količino odpadkov na prebivalca. Prebivalec MONM na leto proizvede
15 kg odpadkov več kot povprečen Slovenec. Manjša količina odpadkov zmanjšuje potrebo
po odpiranju novih deponij. S tem se zmanjšajo človekovi posegi v naravno okolje.
Prebivalcem MONM je potrebno dodatno dvigniti ozaveščenost pri ravnanju z odpadki.
MONM potrebuje register divjih odlagališč odpadkov, nato pa mora ustrezno ukrepati; strogo
mora kaznovati nove onesnaževalce ter ustrezno sanirati stara odlagališča – najprej tista z
nevarnimi odpadki in tista, ki ogrožajo vodne vire.

3.4. DEGRADACIJA PRSTI
»Degradacija prsti je neposredno povezana s kakovostjo prsti. Oba pojma sta izrazito
subjektivna in antropogenega ter antropocentričnega značaja. To pomeni, da sta neposredno
povezana s trenutno ali načrtovano človekovo uporabo prsti/rabo tal. Pri vodni eroziji voda
odnaša delce z vrhnjega sloja prsti. Posledice so siromašnejša, manj rodovitna prst z več
skeleta. Degradacija se nadaljuje s tvorbo žlebičev (otežena obdelava), nato jarkov
(odstranjevanje vegetacije, neprehodnost pokrajine), do popolne odstranitve odeje prsti in
ogolitve površja. Izredno visoka agrarna gostota in pritisk na zemljo sta silila kmete, da so
obdelovali za kmetijstvo manj ali celo povsem neprimerne površine. Veliki nakloni, plitve
prsti, visoka količina padavin in premalo zaščite s strani naravne vegetacije je ogolilo
marsikatero njivo ali vinograd do matične podlage« (Repe, 2002, str. 116).
»Po Uredbi o ugotavljanju onesnaženosti kmetijskih zemljišč in gozda (Ur. l. RS 6/90) je prst
onesnažena takrat, kadar vsebuje toliko škodljivih snovi, da se zmanjša njena samočistilna
sposobnost, poslabšajo fizikalne, kemijske in biotične lastnosti, se zavira ali preprečuje rast
rastlin, onesnažuje podtalnica oziroma rastline, ali je zaradi škodljivih snovi kako drugače
okrnjena trajna rodovitnost prsti« (Grčman, Lobnik, Zupan, 2008, str. 12).
Erozija prsti, zbijanje prsti, uničevanje strukture površinskega sloja in pa antropogeno
uničenje prsti so posledice fizikalnih vplivov. Kemijski vplivi so izpiranje, zakisovanje in
zaslanjevanje prsti, kombinirani pa lahko povzročijo zmanjšanje vsebnosti organske snovi v
prsti in pa zmanjšano biotično aktivnost. Prst akumulira in zadržuje snovi v sebi bistveno dlje
kakor zrak, voda ali živi organizmi. Onesnaženje tal je veliko težje ugotoviti, kakor
onesnaženje vode ali zraka (Okolje v Sloveniji, 1996).

3.4.1. Samočistilne sposobnosti
Na Raduljskem gričevju so se na ilovnatih nanosih večjih rek in njihovih pritokov razvile
oglejene prsti. Na izteku pobočij, ki jih prekrivajo pliocenske in pleistocenske ilovice, so
psevdogleji. Največ površin pa pokrivajo plitve do srednje globoke pokarbonatne prsti, ki so
se razvile na apnencih in dolomitih. Na ozkih slemenih in strmih pobočjih iz apnenca in
dolomita pa so nastale tanke rendzine (Lovrenčak, 1984). Tu prevladujejo vinogradi in

51

sadovnjaki na prisojnih ter gozdovi na osojnih legah, travniki in njive v dolinicah in na
ravnicah. Glavne kmetijske usmeritve so živinoreja, poljedelstvo in vinogradništvo (Špes et
al., 1995).
Podobno velja za gričevnato predgorje Gorjancev (Gabrje, Brusnice), ki ga pokrivajo evtrične
rjave prsti, obrečne prsti v ozkem pasu ob potoku Brusnica ter rjave pokarbonatne prsti na
dolomitu. Kraško predgorje Gorjancev prekrivajo rjave pokarbonatne prsti na apnencu. Tam,
kjer je več laporja, pa so se razvile tudi kisle rjave prsti (Lovrenčak, 1984). Tu prevladuje
gozd, nekaj malega je vinogradov, v dolinicah so travniki (Špes et al., 1995). Gorjance
prekrivajo evtrična rjava prst na zgornjekrednih skladih, rjava pokarbonatna prst in rendzina.
Prevladuje gozd (Lovrenčak, 1984).
Na območju Novega mesta in ostalih priključenih naselij najdemo evtrične rjave prsti na
pleistocensko – pliocenskih nanosih ter rjave pokarbonatne prsti na apnencu. Na najmlajšem
površju ob reki Krki so na aluvialnih rečnih naplavinah nastali gleji in psevdogleji, na bolj
suhih predelih pa obrečne prsti. Na ilovnatih nanosih tvorijo podlago sprane rjave in kisle
rjave prsti (Lovrenčak, 1984). Če odštejemo pozidane površine, prevladujejo travniki in njive
(Špes et al., 1995).

3.4.2. Obremenitve in gonilne sile
Izvori snovi, ki povzročajo onesnaženje prsti so (Grčman, Lobnik, Zupan, 2008):
• nevarni in posebni odpadki: gošče komunalnih in drugih čistilnih naprav ter greznic, razne
odpadne snovi iz industrije, radioaktivni odpadki ...;
• urbane in industrijske emisije v zraku;
• oporečne namakalne ali poplavne vode;
• organska (gnojevka) in mineralna gnojila;
• fitofarmacevtska sredstva;
• mulj iz rečnih strug in jezer.
»Glede na izvor onesnaževanja prsti lahko govorimo o onesnaževanju iz kmetijstva, iz
industrije, mest in iz prometa, kar s skupnim izrazom imenujemo lahko tudi nebiotehniško
onesnaževanje. Glede na način, kako onesnažila pridejo do prsti, delimo proces
onesnaževanja na razpršeno, točkovno in linijsko« (Grčman, Lobnik, Zupan, 2008, str. 12).
Kmetijsko onesnaževanje zajema vnose nevarnih snovi v prst zaradi kmetijske dejavnosti.
Izstopata predvsem uporaba fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih gnojil. Onesnaženost
prsti in ostalih delov okolja je lahko tudi posledica nestrokovne rabe gnojevke, uporabe
oporečnih kompostov in drugih dodatkov prstem, namakanja (zalivanja) z oporečno vodo in
podobno (Grčman, Lobnik, Zupan, 2008). Kmetijstvo kot dejavnik onesnaževanja okoljskih
sestavin v MONM smo podrobneje osvetlili že v poglavju Onesnaženost voda.
Za onesnaževanje prsti iz industrije in prometa je značilno, da prevladuje razpršeno
onesnaževanje prsti preko zraka. Industrijske emisije, dimni plini iz individualnih kurišč ter
emisije iz prometa so najpogostejši razlog za onesnažen zrak. Nevarne snovi v zraku potujejo
glede na njihove lastnosti in vremenske razmere različno daleč. Težke kovine so običajno v
zraku v majhnih koncentracijah, zaradi dolgotrajnih emisij pa se počasi akumulirajo v prsti
(npr. svinec iz prometnih emisij). Posledica onesnaževanja preko zraka je onesnažena prst in
vegetacija ne samo lokalno, ampak tudi v večji oddaljenosti od vira onesnaževanja (Grčman,
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Lobnik, Zupan, 2008). Obširnejša obravnava pritiskov iz prometa in industrije v MONM pa
se nahaja v poglavju Onesnaženost zraka.
Primer točkovnega onesnaževanja prsti so razne deponije odpadkov, divja odlagališča in
odlagališča industrijskih odpadkov, ki lahko z izcednimi vodami neposredno onesnažijo prst.
Točkovno onesnaževanje prsti lahko povzroči tudi odlaganje odpada iz komunalnih in
čistilnih naprav, greznic, kompostiranih odpadkov ter rečnih muljev in sedimentov, kadar le-ti
vsebujejo preveč nevarnih snovi. Prav tako se prst lahko onesnaži iz onesnaženih vodotokov.
V prst se lahko vnesejo tudi jajčeca parazitov in patogene bakterije (Grčman, Lobnik, Zupan,
2008).
»Poleg kemične degradacije so prsti ogrožene tudi zaradi širjenja človekovih dejavnosti na
površine, kjer je mogoča kmetijska obdelava. Prst se izloči iz naravnega okolja zaradi rabe tal.
Redko se uporabi prst kot rodovitno telo, vendar je v primeru določene rabe tal ravno prst
med najbolj prizadetimi, zato sam proces pogosto označimo tudi kot ireverzibilna raba
tal/prsti. Ireverzibilna raba prsti je pogosto posledica urbanizacije in z njo povezane
pokrajinske rabe: bivanje, industrija, infrastruktura, rekreacija …« (Repe, 2002, str. 117).

3.4.3. Stanje v preteklosti
Podatki o degradaciji prsti glede na spremembe rabe tal za preteklo obdobje se navezujejo na
območje občine Novo mesto, ki je v minulih letih večkrat spremenila svoje meje. Primerjava
sedanjih deležev rabe tal s stanjem v prejšnjem desetletju je torej nesmiselna. Obstajajo pa
skromni podatki za kemično onesnaženost prsti v devetdesetih letih 20. stoletja, ki so
dosegljivi le za eno merilno mesto na območju Novega mesta.
Preglednica 20: Onesnaženost (zgornje plasti) prsti v Sloveniji v 90. letih 20. stoletja –
monitoring Centra za pedologijo in varstvo okolja Biotehniške fakultete in Inštituta za
ekološke raziskave Velenje
Območje

Območje
Novega
mesta

Pod
detekcijsko
mejo
instrument
a
Hg, simazin

Nad
detekcijsko
mejo
instrument
a
Pb, Zn, Cr,
Cu, DDT,
atrazin

Presežena
mejna
vrednost

Presežena
opozorilna
vrednost

Presežena
kritična
vrednost

Ni, As

Cd

/

Vir: Plut et al., 2002
Presežene kritične imisijske vrednosti nekaterih težkih kovin v prsteh zahtevajo neposredne
sanacijske ukrepe oziroma izključitev vsakovrstne rabe tal ter prepoved uporabe rastlin za
prehrano človeka in živali. Vendar teh na območju Novega mesta v 90. letih 20. stoletja ni
bilo. Kadmij pa je presegel opozorilno vrednost (Plut et al., 2002)
Kadmij najdemo v prsti, kamninah, v vodi, v rastlinah in tudi v živalih. Vzrok za povečanje
koncentracije Cd v zemlji so fosfatna gnojila, ki vsebujejo kadmij. Gnojila predstavljajo
največjo nevarnost pridelkov, ki jih pridobimo iz zemlje, za kontaminacijo s kadmijem.
Kadmij se sprošča v okolje tudi z izločanjem odpadnih industrijskih snovi in z izgorevanjem
fosilnih goriv ter s sežiganjem plastike in pigmentov na osnovi kadmija (SKP, 2009).
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Najbolj ogrožena območja so v bližini tovarn, farm, obdelovalnih površin, območja blizu
avtocest, gostega prometa ter območja gosto naseljenih mest, kjer je onesnaženost s težkimi
kovinami zelo visoka. V MONM je to Novo mesto z okolico, kjer je največja koncentracija
onesnaževal.

3.4.4. Stanje danes
Raziskave onesnaženosti tal Slovenije (ROTS) pomeni nadaljevanje raziskav onesnaženosti
tal v Sloveniji, kot ga predvidevata Nacionalni program varstva okolja (NPVO) ter resolucija
o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO). Projekt Raziskave
onesnaženosti tal Slovenije se sistematično izvaja od leta 1999. Vanj je vključenih 212 lokacij
(vzorčnih točk) v Sloveniji. Mreža predvidenih vzorčnih lokacij v NPVO je v resoluciji 2×2
km za negozdne površine pod 600 m n.v. in 4×4 km za gozdne površine in površine nad 600
m n.v. (ROTS, 2009).
V MONM je bil projekt Raziskave onesnaženosti tal Slovenije (ROTS) izveden na štirih
lokacijah. Raziskave temeljijo na kemičnem onesnaženju prsti z nevarnimi snovmi. Mehanska
degradacija v teh analizah ni obravnavana.
Preglednica 21: Vzorčne točke v MONM (pri projektu ROTS)
Vzorčno mesto
(št.)
Nadmorska
višina (m)
Tip prsti
Matična
podlaga
Vegetacija
Raba tal
Makrorelief
Mikrorelief

Žihovo selo (15564)

Gornja Težka
Voda (16635)
289

Novo mesto (16128)

205

Dolenje Karteljevo
(14923)
250

rjava pokarbonatna tla,
sprana glina
apnenci

rjava pokarbonatna
tla
apnenec

rendzina

evtrična rjava tla

dolomit

strnišče koruze
njiva
razgiban-gričevje
vrtača

trave, zeli
travnik
razgiban-gričevje
sredina pobočja

slab gozd
gozd
razgiban-gričevje
vznožje pobočja

pleistocenski nanos
ilovice in gline
travnik
travnik
razgiban-gričevje
vznožje pobočja

215

Vir: ROTS, 2009
Na izbranih točkah (karta 9) se je vrednotila vsebnost nevarnih snovi glede na mejne
vrednosti, ki jih opredeljuje Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih
nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS, št. 68/96). Bistven del uredbe je priloga, v kateri so določene
mejne, opozorilne in kritične vrednosti za: deset kovin (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr, Hg, Co, Mo,
As), skupne fluoride, nekatere aromatske spojine (hlapni fenoli, benzen, etilbenzen, toluen,
ksilen), skupno vsebnost policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAO), nekatere klorirane
ogljikovodike (spojine PCB, DDT in derivati, HCH spojine, aldrin, dieldrin, endrin, atrazin,
simazin) in ogljikovodike, ki izvirajo iz nafte - mineralna olja (Grčman, Lobnik, Zupan,
2008).
Preglednica 22: Razredi glede na vsebnost nevarne snovi
1
2
3
4
5
6

Vsebnost snovi je zelo majhna in pod mejo detekcije instrumenta.
Vsebnost snovi je zelo majhna in pod mejo določljivosti.
Analitski postopek in inštrumenti so zaznali manjšo količino snovi, katere skupna vsebnost je pod MEJNO
vrednostjo.
Vsebnost snovi v tleh je povečana in nad MEJNO vrednostjo, a še pod OPOZORILNO vrednostjo.
Vsebnost snovi v tleh je presežena glede na OPOZORILNO vrednost in je manjša od KRITIČNE
vrednosti.
Vsebnost snovi presega KRITIČNO vrednost.
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Vir: Grčman, Lobnik, Zupan, 2008, str. 21
Karta 9: Lokacije vzorčnih mest v MONM

Vir : ROTS, 2009
Kartografija: PISO, 2009
Na merilnem mestu Žihovo selo je vsebnost težkih kovin v prsti vselej pod mejno vrednostjo
(t.j. 1., 2. ali 3. razred v preglednici 23). Enako velja za ostale nevarne snovi na tem merilnem
mestu. Na merilnem mestu Dolenje Karteljevo je vsebnost vseh težkih kovin razen kadmija
pod mejno vrednostjo. Vrednost kadmija 2,5-krat presega mejno vrednost in jo uvrščamo v 5.
razred, ker je presegla opozorilno vrednost. Vsebnost vseh ostalih nevarnih snovi je pod mejo
detekcije (ROTS, 2009).
Na merilnem mestu Novo mesto je vsebnost arzena in kobalta nad mejno vrednostjo, a še pod
opozorilno vrednostjo (ROTS, 2009). Antropogeni izvor kobalta je predvsem industrija
plastičnih mas. Vendar, ker so povečane koncentracije našli v več kot 20 odstotkih vzorcev po
Sloveniji, vzrok verjetno ni antropogeno onesnaževanje prsti, temveč nekoliko višje naravno
ozadje. Antropogeni izvor arzena bi lahko bila kovinska industrija, izgorevanje fosilnih goriv
in kmetijstvo (Grčman, Lobnik, Zupan, 2008). Tudi vsebnost polikloriranih bifenilov (PCBjev) na merilnem mestu Novo mesto je povečana (znaša 0,29 mg/kg) nad mejno vrednostjo
(0,20 mg/kg), a še pod opozorilno vrednostjo (ROTS, 2009). Merilno mesto se nahaja na
travniku ob robu gozda 1 km vzhodno od industrijskega kompleksa Revoz. Posamezni
drevesni sestoji omejujejo vzorčno lokacijo tudi z zahodne in severne strani. To merilno
mesto naj bi predstavljalo kontrolno točko, kajti glede na vetrovno situacijo ni bilo
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pričakovati vpliva emisij industrije (Revoz) niti vpliva prometa. Kljub temu pa so rezultati na
tej točki pokazali najslabše stanje prsti v MONM in vzroki tičijo tudi v industriji.
Na merilnem mestu Gornja Težka Voda nobena vrednost nevarne snovi ne presega mejne
vrednosti (ROTS, 2009).
Iz kemične analize štirih vzorčnih točk ne moremo posplošiti ocene stopnje onesnaženosti
prsti na celotno občino, saj je merilna mreža vzorčnih točk občutno preredka. Lahko pa
razložimo, zakaj je stanje prsti takšno, kot je, na posameznih točkah. Povečano vrednost
nevarnih snovi na merilnem mestu Novo mesto povezujemo z bližino avtomobilske industrije
ter z uporabo fitofarmacevtskih sredstev in gnojil na kmetijskih površinah v okolici. Povečane
vsebnosti nekaterih težkih kovin na merilnem mestu Dolenje Karteljevo pa povezujemo z
bližino avtoceste. Še najmanj onesnažena je prst na merilnem mestu Gornja Težka Voda.
Območje je namreč precej oddaljeno od obljudenih prometnih poti, industrijskih obratov in
kmetijskih površin (nahaja se v gozdu).
Erozijska območja so zemljišča, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, globinske
ali bočne erozije vode. Obstoječa erozijska območja v MONM so zelo obsežna, saj zavzemajo
tako rekoč vse reliefno razgibane predele, vendar pa so vsa opredeljena kot erozijska
območja, na katerih so potrebni običajni protierozijski ukrepi. Plazovitih območij v občini
glede na podatke Agencije RS za okolje ni. Kot največji vpliv na prst zaradi pozidave lahko
tako opredelimo izgubo vrhnjih plasti prsti, med katere štejemo tudi rodovitni del prsti
(Okoljsko poročilo za…, 2008).
Nekemično onesnaženje prsti v povezavi s spremenjeno rabo tal oziroma deležem pozidanih
površin si lahko ogledamo na karti 9. Nepovratno degradirana prst je na območju pozidanih
zemljišč, ki zavzemajo v MONM 8 % celotne površine občine. V ta razred spadajo (MKGP,
2009) vsa zemljišča, na katerih so zgradbe, ceste, ki vodijo do naselij ali hiš, parkirni prostori,
rudniki, kamnolomi in druga infrastruktura, ki služi za opravljanje dejavnosti ljudi.
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Karta 10: Dejanska raba tal v MONM (stanje 2.9.2008)

Vir: MKGP, 2009
Kartografija: Marjeta Benčina
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3.4.5. Sonaravne smernice
Okoljski cilji na področju prsti bi morali vsebovati tudi spodaj naštete cilje:
- Spodbujanje ekološke pridelave hrane. Intenzivno kmetijstvo uporablja preveč sredstev, ki
povečujejo pridelek, a močno onesnažujejo prst, vodo, zrak.
- Preprečevanje nastanka erozijskih žarišč, ki odnašajo prst.
- Pri vseh posegih v prostor, ki so predvideni v občinskem prostorskem načrtu, je potrebno
predvideti in zagotoviti gospodarno ravnanje s prstjo: urejena kanalizacija in odpadne vode,
urejene zazidane površine (vodotesna parkirišča), urejeni posegi v območja z nakloni
(Okoljsko poročilo za…, 2008).
Način degradacije prsti je tudi pozidava oziroma širjenje poselitve na kmetijska zemljišča,
kjer prst ne opravlja več svoje prvotne funkcije. Med gradnjo stanovanjskih in industrijskih
con, infrastrukture in drugih posegih v naravno okolje naj se sprejme vse ukrepe, da se poseg
omeji na čim manjšo površino in ohrani gozdne ali kmetijske površine.
Zmanjšanje emisij v okolje vpliva tudi na izboljšanje stanja kakovosti prsti. Kar se tiče
obremenjenosti s prometom, je veliko pripomogla uvedba neosvinčenega bencina in
katalizatorjev. Svinec še vedno predstavlja velik problem, ker ne razpade, temveč se
akumulira v prsti in se izpira v spodnje plasti. Onesnaženost prsti s starimi bremeni je velik
problem, saj se v prsti onesnaževala zadržujejo najdlje.

3.5. DEGRADACIJA VEGETACIJE
Na področju spremljanja stanja narave je v Sloveniji uveljavljenih le nekaj kazalcev stanja
vegetacije. To so pokrovnost in raba tal, poškodovanost oziroma ohranjenost gozdov, osutost
dreves, ogrožene vrste, ocenjena škoda po elementarnih nesrečah, varovana območja narave
(Okoljsko poročilo za…, 2008). Rabo tal smo podrobneje orisali v prejšnjih poglavjih, tu pa
se bomo osredotočili predvsem na kazalce povezane z gozdovi, saj le-ti pokrivajo skoraj 60 %
površine MONM. Ostali pomembnejši naravni tipi vegetacije v MONM so še travišča in ozki
pasovi dreves ob strugah vodotokov. Uveljavljen ukrep za ohranjanje biotske raznovrstnosti
in naravne vegetacije je ustanavljanje varovanih območij narave.
»Ohranjenost gozdov v Sloveniji je kazalec, ki nam kaže, kolikšen je odmik trenutne drevesne
sestave od naravne drevesne sestave. Podlaga za ugotovitev naravne drevesne sestave v
posameznem odseku so gozdne združbe. Analiza gozdov glede na ohranjenost temelji na
presoji stopnje spremenjenosti oz. osiromašenosti naravne drevesne sestave glede na delež
drevesnih vrst, ki so v naravni sestavi gozdne združbe določenega rastišča tuje ali redko
prisotne. Ohranjenost (spremenjenost) gozdov je rezultat človekovega delovanja, s katerim je
povzročil, da se je naravna drevesna sestava spremenila. Danes delež ohranjenih gozdov v
Sloveniji presega 50 %, močneje spremenjenih, večinoma zasmrečenih in izmenjanih gozdov
je le nekaj več kot desetino. Vzrok za odmik od ohranjenih gozdov je v največji meri
posledica vnosa in širjenja iglavcev na za njih neprimernih rastiščih« (Ohranjenost gozdov,
2009).
Osnovni kazalec za ocenjevanje zdravstvenega stanja dreves in gozdov je osutost drevesnih
krošenj. Ocenjen je okularno, izraža pa delež manjkajočih asimilacijskih organov izbranega
drevesa v primerjavi z namišljenim, normalno olistanim primerkom iste vrste na enakem
rastišču. Za poškodovano se šteje tisto drevo, katerega osutost drevesne krošnje je višja od
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25 % (Poškodovanost gozdov in…, 2009). V Sloveniji se že od leta 1991 izvajajo meritve
poškodovanosti gozda po ICP metodologiji.

3.5.1. Samočistilne sposobnosti
Lovrenčak območje Dolenjske, ki pripada stari novomeški občini, iz pedogeografskega in
vegetacijskega vidika razčleni na pet osnovnih pokrajinskih enot. Za nas so pomembne prve
štiri (Lovrenčak, 1984):
- V prvi enoti združuje rastlinstvo, ki uspeva na evtričnem hipogleju in obrečnih prsteh ob
Krki. Prsti so nastale na aluvialnih rečnih naplavinah in imajo večinoma alkalno do slabo
kislo reakcijo. Na njih se v ozkih pasovih ob strugi Krke razraščajo logi črne jelše, vrb in
topola, gozd doba in belega gabra, gozd velikega jesena ter traviščno rastje.
- Druga enota zajema kisloljubne listnate in iglaste gozdove, na kislih rjavih in spranih rjavih
prsteh z malo humusa, ki so nastale na ilovnatih nanosih in kremenovem pesku. Poraščajo jih
preddinarski gozdovi belega gabra in borovničevja, gozdovi gradna in travniškega črnilca,
gozdovi bukve z vimčkom in belkasto bekico, gozdovi jelke z vimčkom in okroglolistno
lakoto ter južnoalpski gozdovi rdečega bora in borovničevja.
- Tretja enota obsega še ostale listnate gozdove, ki so vezani na tipične pokarbonatne prsti,
nastale na jurskih in krednih apnencih. Prst je debela okoli 40 cm, reakcija je slabo kisla,
humusa ni veliko. Te prsti so v vseh nadmorskih višinah dobro gozdno rastišče, zato na njih
uspevajo gozdovi gorskega javorja in bresta, z naraščajočo nadmorsko višino se uveljavljajo
predvsem združbe bukovih gozdov.
- Četrta enota združuje iglasto-listnate gozdove na rendzini in plitvih ter srednje globokih
pokarbonatnih prsteh. Najbolj razširjen je dinarski jelovo-bukov gozd, ki porašča obsežne
površine visokih dinarskih planot in Gorjancev. Ta gozd se uvršča med pomembne
gospodarske gozdove.
Visok delež gozdnatih površin pomeni večje samočistilne sposobnosti oziroma manjšo
občutljivost določene sestavine okolja na pritiske. Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije
in Gozdarskega inštituta Slovenije je bil leta 2004 v MONM delež površin poraščenih z
gozdom 56,9 % (13.422 ha), kar je približno 0,4 ha gozda na prebivalca (Lesna biomasa,
2009). Po Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je delež gozdnih površin v letu
2008 59,4 % (MKGP, 2009). Sklepamo, da se delež gozda povečuje.
Delež gozda je najnižji na območju najgostejše poselitve (Novo mesto z okolico). Največji
delež gozda je na Gorjancih. Za 2008 velja podatek, da je na območju Zavoda za gozdove OE
Novo mesto, ki mu pripada 9 krajevnih enot (le KE Gorjanci, KE Novo mesto sta v MONM),
30,5 % lesne zaloge iglavcev. Ostalo so listavci. Ti podatki se močno razlikujejo od
slovenskega povprečja, kjer je bil v letu 2008 delež iglavcev 37 %. V letu 2008 pa je bilo na
območju OE Novo mesto posekanih 47 % iglavcev in 53 % listavcev. Vse to kaže na večjo
poškodovanost iglavcev, ki so tudi bolj ranljivi za človekove posege (Poročilo zavoda za
gozdove…, 2009).
Gozd na Gorjancih je najbolj občutljiv za posege človeka zaradi daljinskega onesnaževanja,
pogostosti precej ranljivih drevesnih vrst (jelka), zaradi težjih klimatskih pogojev (večja
nadmorska višina) in zaradi slabih rastišč. Gozd v Novomeški kotlini pa je prav tako precej
ranljiv zaradi onesnaževanja iz lokalnih emisij in pogoste temperaturne inverzije (Špes et al.,
1995).
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3.5.2. Obremenitve in gonilne sile
Industrijski, urbani in cestno prometni razvoj ter kmetijstvo so redni viri škodljivih
onesnaževanj vseh okoljskih sestavin. Škodljivi pa so tudi za rastlinstvo; izcedne vode iz
odlagališč (nevarnih) odpadkov so lahko potencialni vir onesnaženja vegetacije; gospodarsko
zasnovano gozdarstvo lahko povzroči npr. erozijo prsti; kmetijstvo pa je vir različnih
kumulativnih učinkov, kot so uničevanje habitatov, hidrološke spremembe povezane z
osuševanjem in namakanjem, erozija prsti, kemično onesnaževanje (gnojila). Neposredni
vplivi različnih dejavnosti na vegetacijo so zlasti zasedba zemljišč, razčlenjevanje habitatov
(npr. zaradi gradnje cestnega omrežja) ter poškodbe vegetacije zaradi zbijanja zemljišča
(ljudje, živina, promet) (Plut, 2004, str. 126-127).
Gozdove na preučevanem območju in v Sloveniji nasploh ogrožajo (Skaberne, 2005):
- krčenje gozdov – predvsem za potrebe lokalnih ali osebnih interesov;
- preštevilna srnjad in jelenjad odžira mlado drevje; lupi lubje z mladih dreves, zaradi česar
mlada drevesa propadejo, to pa negativno vpliva na obnavljanje gozdov;
- čezmerno izsekavanje starega in trhlega drevja;
- neustrezne oblike rekreacije in turizma: na območju KS Otočec so na desnem reku Krke
izkrčili gozd, sprva za potrebe po kmetijskih površinah, danes pa so to območje spremenili v
igrišče za golf;
- ujme (snegolomi, vetrolomi in žled poškodujejo drevesa) in bolezni (prekomerno
namnožene žuželke).

3.5.3. Stanje v preteklosti
»Podatki za Slovenijo prikazani v časovni vrsti v večini izvirajo iz stalnih vzorčnih ploskev
mreže 16 x 16 km oziroma iz mreže 4 x 4 km. Časovna vrsta za celotno obdobje kaže, da se je
v obdobju 1985-2000 stanje gozdov slabšalo, od leta 2000 naprej pa je razmeroma stabilno.
Kljub porastu vrednosti kazalcev zdravstvenega stanja v letu 2007 zaenkrat ni mogoče
govoriti o trendu slabšanja stanja. Upoštevaje samo drevesne vrste, se je povprečna osutost v
letu 2008 povečala pri iglavcih, pri listavcih pa se je zmanjšala. Večja nihanja kažeta deleža
poškodovanih listavcev in iglavcev. V zadnjih letih se je stanje listavcev izboljšalo, medtem
ko se je stanje iglavcev poslabšalo« (Poškodovanost gozdov in…, 2009).
Preglednica 23: Gibanje deležev poškodovanih dreves z osutostjo nad 25 % v Sloveniji
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
16
28
39
30
41
Iglavci (%)
13
22
17
24
Listavci (%) 13
16
19
29
22
31
Skupaj (%)
Vir: Poškodovanost gozdov in osutost dreves, 2009

41
24
29

32
28
29

41
35
37

V letu 1995 je bila povprečna osutost gozdnega drevja v območnih enotah (OE) Zavoda za
gozdove Slovenije med 12 % in 25 %, območno enoto Novo mesto pa bi lahko uvrstili v
drugo skupino (Bogataj, 1997):
1. skupina – izrazito podpovprečna osutost gozdnega drevja (12–15,0 %): Tolmin, Bled;
2. skupina – podpovprečna osutost gozdnega drevja (15,1–18,0 %): Brežice, Novo mesto;
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3. skupina – povprečna osutost gozdnega drevja (18,1–21,0 %): Postojna, Maribor, Murska
Sobota;
4. skupina – nadpovprečna osutost gozdnega drevja (21,1–24,0 %): Celje, Ljubljana, Slovenj
Gradec, Nazarje;
5. skupina – izrazito nadpovprečna osutost gozdnega drevja (nad 24 %): Kočevje, Sežana,
Kranj.
»S popisom gozdov je bilo v občini Novo mesto* skoraj 90 % vseh analiziranih dreves v
razredu zdravih ali malo ogroženih. Med drevesnimi vrstami je bila najbolj ogrožena jelka,
katere delež zdravih dreves je nekoliko porasel, vendar še ne zagotavlja normalnega
gospodarjenja. Na pozitivne premike pri jelki je vplivala tudi intenzivna sanacija najbolj
ogroženih jelovih sestojev s sečnjo propadajočih in suhih dreves. Tako se je zmanjšal delež
dreves v razredu propadajočih dreves in povečal delež bolj vitalnih dreves. V obdobju 19851991 je bilo v gozdovih občine Novo mesto* posekano povprečno letno 15.500 m3 jelke kot
posledica umiranja te drevesne vrste. Ugodno zdravstveno stanje sta kazali smreka in
predvsem bukev, ki je po deležu zastopanosti najpomembnejša drevesna vrsta v gozdovih
takratne občine. Po popisu v letu 1991 so bili ugotovljeni znaki slabšanja stanja tudi pri
hrastu. Iz sestojev sta pospešeno izginjala kostanj - zaradi kostanjevega raka in brest - zaradi
holandske brestove bolezni« (Lobnik et al., 1996, str. 51) .
»V letu 1992 so se zaradi ekstremne suše, močne semenitve smreke, fiziološke slabitve
smreke in pomanjkljivega gozdnega reda močneje razvili podlubniki. Skupno je bilo
ugotovljenih okrog 250 žarišč, zaradi katerih je bilo ali bo potrebno posekati okrog 5.500 m3
lesne mase smreke. V primerjavi s prejšnjimi leti 2,5-krat več. V letu 1993 je bilo zabeleženo
izjemno veliko snegolomov. V primerjavi s prejšnjim obdobjem se je v gozdovih občine
Novo mesto predvsem v letih 1991-1993 močno povečal posek neoznačenega lesa (črne
sečnje). V letu 1992 je bilo ugotovljeno več kot 50 % neodkazanega posekanega lesa.
Problem je bil predvsem v strukturi posekanega lesa. Posekal se je kvalitetnejši les, ki bi v
gozdovih moral še ostati, ostajal pa manj kvaliteten les, katerega bi morali zaradi gojitvenih
ukrepov odstraniti iz sestojev« (Lobnik et al., 1996, str. 52).
Iz danih podatkov lahko sklepamo, da je bilo stanje gozdov v preteklosti na območju takratne
novomeške občine v primerjavi s Slovenijo nadpovprečno dobro, z izjemo stanja jelke, ki je
zelo občutljiva na človekove posege. Podatkov o poškodovanosti ostalega rastlinstva za
preteklo obdobje ni.

3.5.4. Stanje danes
Podatkov o osutosti dreves Inštituta za gozdarstvo za leto 2008 za območje MONM žal ni bilo
moč dobiti, čeprav je bil narejen sistematičen pregled na vzorčnih ploskvah 4 x 4 km oziroma
16 x 16 km. Odgovorni za monitoring gozdov in osutost na omenjenem inštitutu niso bili
pripravljeni posredovati podatkov za občinsko raven. To je tudi vzrok, zakaj naše analize
sedanjega stanja gozdov v MONM bazirajo na sklepanju iz slovenskega povprečja za 2008
oziroma preteklih podatkih.
Leta 2008 je bilo za Slovenijo ugotovljeno, da je povprečna osutost dreves 37 %; iglavcev 41
% in listavcev 35 %. Upoštevaje samo drevesne vrste, se je povprečna osutost v letu 2008
*

stanje pred odcepitvijo Šentjerneja, Dolenjskih Toplic, Mirne Peči, Trebnjega, Škocjana,
Žužemberka, Straže in Šmarjeških Toplic
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povečala pri iglavcih, pri listavcih pa se je zmanjšala. Med posameznimi drevesnimi vrstami
sta najbolj poškodovani jelka in hrast. Podobno kot v Sloveniji je tudi stanje v bližnjih
srednjeevropskih državah (Poškodovanost gozdov in…, 2009).
Slovenske gozdove, poleg naravnih ujm (veter, žled, sneg), v zadnjih letih ogrožajo predvsem
insekti (v glavnem podlubniki), ki so najpogostejši vzrok za sanitarni posek (37 % sanitarnega
poseka v letu 2008). Sanitarni posek predstavlja povprečno tretjino celotnega poseka in se v
različnih letih giblje med 19 % in 45 % celotnega poseka. Tako stanje zmanjšuje delež
potrebnih negovalnih sečenj in s tem načrtno gospodarjenje z gozdovi, hkrati pa zmanjšuje
bioekološko stabilnost gozdov (Motnje, ki ogrožajo…, 2009) Glede na podatke Zavoda za
gozdove Slovenije je, po pregledu posekov po vzrokih med 1995 in 2006 v OE Novo mesto,
najpogostejši vzrok (do 75 %) redna sečnja gozdov. Sledita ji biotski (insekti, bolezni, divjad)
ter abiotski dejavniki (veter, žled, plaz sneg), ki sta vzrok za sečnjo do 25 % gozdov v
omenjenem obdobju. Imisije, delo v gozdu in drugi vzroki pa so vzrok za manj kot 5 %
sečnje. Situacija je podobna na območju celotne Slovenije, v različnih Območnih enotah
(Poškodovanost gozdov in…, 2009).
Delež površin v MONM, kjer ni gozda, je 40,4 % (20,5 % travnikov). Od tega je 8 %
pozidanih površin ter 30,8 % kmetijskih površin. Vode obsegajo 0,7 % površin, ter 1,2 %
dreves in grmičevja (preglednica 15). Večanje deleža gozdnih površin v občini se odvija na
račun kmetijskih površin, ki niso v uporabi. Sklepamo, da je ostalo (če ne upoštevamo
gozdov) še zelo malo naravnega in antropogeno nespremenjenega rastlinstva. Gre predvsem
za grmičevja in loge ob vodotokih in nerodovitna mokrotna travišča. Na območju pozidanih
površin je bila degradacija vegetacije tako močna, da govorimo o nepovratnem procesu.
Opuščene pozidane površine ponavadi zaraščajo invazivne rastlinske vrste, ki se lažje
prilagodijo na slabe rastiščne pogoje. Temu v izogib je že pozidane površine po prenehanju
dejavnosti bolje uporabiti za kakšno drugo dejavnost. V MONM sta bila to na primer
zapuščena kamnoloma v Leskovcu, katerega površino so spremenili v deponijo odpadkov in
kamnoloma v Podgradu, na območju katerega je predvidena ureditev rekreacijskega območja
(karta 10).
Slika 6: Letalski posnetek (DOF5) zapuščenega kamnoloma v Podgradu

Vir: PISO, 2009
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3.5.5. Sonaravne smernice
Najboljši ukrep za ohranjanje naravne vegetacije in biotske pestrosti je ustanavljanje
varovanih območij narave, kjer veljajo posebni režimi in omejitve človekovih posegov v
prostor. V nadaljevanju predstavljamo različne oblike zaščitenih območij v MONM.
Na območju Mestne občine Novo mesto v celoti ali deloma leži šest predlaganih posebnih
ohranitvenih območij (Natura 2000), na katerih se varuje rastlinske in živalske vrste ter
habitatne tipe (Okoljsko poročilo za…, 2008).
Preglednica 24: Pregled posebnih varstvenih območij (Natura 2000) v MONM
Ime območja
Temenica (Prečna)

Kotarjeva prepadna
(jama)
Gabrje-Brusnice
Petanjska jama

Krka

Gorjanci-Radoha

Kvalifikacijske vrste in habitatni tipi
-vidra (Lutra lutra)
-močvirska sklednica (Emys orbicularis)
-vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo Ranunculion fluitans in
Callitrichion – Batrachion
človeška ribica (Proteus anguinus)
rumeni sleč (Rododendrum luteum)
-človeška ribica (Proteus anguinus)
-Jame, ki niso odprte za javnost
-Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)
-močvirska sklednica (Emys orbicularis)
-bolen (Aspius aspius)
-pohra (Barbus meridionalis)
-velika nežica (Cobitis elongata)
-zvezdogled (Gobio uranoscopus)
-človeška ribica (Proteus anguinus)
-pezdirk (Rhodeus sericeus amarus)
-vidra (Lutra lutra)
-zlata nežica (Sabanejewia aurata)
-upiravec (Zingel streber)
-črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria)
-Jame, ki niso odprte za javnost
-Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo Ranunculion fluitans in
Callitrichion – Batrachion
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)
-navadni ris (Lynx lynx)
-rjavi medved (Ursus arctos)
-veliki studenčar (Cordulegaster heros)
-bukov kozliček (Morimus funereus)
-alpski kozliček (Rosalia alpina)
-črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria)
-Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia)
-Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)
-Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica)
-Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum)

Vir: Okoljsko poročilo za…, 2008, str. 93-94
Prav tako je v MONM pet ekološko pomembnih območij, ki se v večini prekrivajo z Naturo
2000: Temenica, reka Krka, Petanjska jama, Kotarjeva prepadna in Brusnice. Naravni
spomenik je območje, ki vsebuje eno ali več naravnih vrednot, ki imajo izjemno obliko,
velikost, vsebino ali lego ali so redek primer naravne vrednote. Naravni spomeniki v MONM
so večinoma manjša območja, znotraj katerih se zagotavlja varstvo posameznih dreves in jam
(na primer: rastišče rumenega sleča v Gabrjah, debela drevesa v grajskem parku Otočec,
grajski park Grm, Kettejev drevored, itd.). Na območju MONM se nahaja tudi precej
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naravnih vrednot, kamor se uvršča tudi vse vodotoke, pa tudi na primer: visoko skalno steno
južno od Gospodične na Gorjancih, zatrepno dolino z izvirom Temenice v Luknji, naravno
nahajališče tis severovzhodno od Leskovca, košenico Rute pri Gospodični na Gorjancih, reko
Temenico s poplavno ravnico od izvira v Luknji do izliva v Krko, mestni gozd Portoval v
Novem mestu itd. V MONM sta zaščiteni tudi dve rastlinski vrsti, in sicer rumeni sleč
(Rhododendron luteum) in navadni zvonček (Galanthus nivalis) (Okoljsko poročilo za…,
2008). Na karti so prikazana večja zavarovana območja v MONM. Največjo površino imajo
območja, ki so zaščitena kot posebna ohranitvena območja (Natura 2000), med njimi je
največje območje gozdov na Gorjancih.
Karta 11: Območja varstva narave v MONM

Vir in kartografija: PISO, 2009
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) ureja varstvo, gojenje, izkoriščanje in rabo
gozdov ter razpolaganje z gozdovi kot naravnim bogastvom s ciljem, da se zagotovijo
sonaravno ter večnamensko gospodarjenje v skladu z načeli varstva okolja in naravnih
vrednot, trajno in optimalno delovanje gozdov kot ekosistema ter uresničevanje njihovih
funkcij. Ta zakon ureja tudi pogoje gospodarjenja z gozdnim prostorom ter s posamičnim
gozdnim drevjem in skupinami gozdnega drevja zunaj ureditvenih območij naselij, da se
njihova vloga v okolju ohrani in krepi. MONM se podreja državnim smernicam na področju
ravnanja z gozdovi. Za njih skrbi Zavod za gozdove Slovenije, obravnavano območje pa
spada pod območno enoto Novo mesto.
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Na podlagi omenjenega zakona je z odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v
Mestni občini Novo mesto leta 2000 MONM razglasila gozdova s posebnim pomenom:
Ragov log in Portovald. Ta gozdova sta vpletena v mestno pokrajino in imata izjemno
poudarjene naslednje ekološke in socialne funkcije: rekreacijsko, estetsko, poučno, higiensko
– zdravstveno in biotopsko funkcijo. Namen razglasitve gozdov s posebnim namenom je
varovanje teh gozdov in ureditev upravljanja ter gospodarjenja z njimi. Za te gozdove sta
opredeljena strogi varstveni režim in omejitve (MONM, 2009).
Območje osrednjega dela Gorjancev je predvideno, da se zavaruje kot krajinski park. Gorjanci
so hidrološki in geomorfološki rezervat. V svojem masivu skrivajo kos pragozda in so redek
primer še ohranjenega prvotnega čistega bukovega gozda v srednji Evropi. Na Ravni gori in
pod Trdinovim vrhom sta ohranjena ter iz gospodarjenja z gozdovi izločena pragozdna
ostanka Ravna gora in Pragozd Trdinov vrh, ki imata rezervatno namembnost (Gorjanci,
2009).
V okolici pomembnejših vodnih virov je potrebno ohraniti naravno drevesno sestavo gozdov.
V vseh gozdovih, še posebej pa na območjih, kjer je izjemno poudarjena hidrološka funkcija
gozda, je strogo prepovedano odlaganje odpadkov, osuševanje, odstranjevanje materiala in
zasipavanje. Posebno poudarjeno biotopsko funkcijo imajo gozdni otoki v kmetijski pokrajini
in posamezne košenice v strnjenih gozdovih Gorjancev. Gozdne otoke je potrebno ohraniti ter
hkrati zagotoviti redno vzdrževanje košenic v strnjenih gozdovih in s tem preprečiti njihovo
zaraščanje. Na Gorjancih naj se vzpodbuja mehki turizem v smislu planinstva in pohodništva.
Primerno bi bilo preprečiti množični in motorizirani turizem, ki ne sodi v neokrnjeno naravo
gorjanških gozdov (MONM, 2009).
Na vseh zavarovanih območjih je potrebno dosledno upoštevati režime, določene z raznimi
direktivami.
Zgoraj so našteti potrebni ukrepi, ki bi zmanjšali mehansko degradacijo gozdov v MONM.
Kemično onesnaženje dreves (posredno preko onesnaženega zraka) pa lahko zmanjšamo le z
ukrepi, ki bodo omejili onesnaževanje iz industrije in prometa. Te ukrepe smo predlagali v
poglavju Onesnaženost zraka v MONM.
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4. SONARAVNE SMERNICE PRIHODNJEGA RAZVOJA
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
Glede na gonilne sile oziroma vire pritiskov lahko predlagamo skupne smernice za sonaravni
razvoj, ki bi jih morala MONM in ostale pristojne institucije upoštevati ob nadaljnjih posegih
v prostor in pri odpravljanju vsakdanjih okoljskih problemov.
Slika 7: Shema predlogov za sonaraven razvoj MONM (Avtorica: M. Benčina)

Spremljanje stanja okolja (monitoring) je tekoče opazovanje in nadzorovanje stanja okolja s
sistematičnimi meritvami posameznih posebnih parametrov oziroma kazalcev kakovosti prvin
oziroma sestavin okolja na izbranih krajih in z njimi povezanimi postopki nadzora,
namenjenega odkrivanju sprememb v okolju z vidika teh parametrov (Okoljsko poročilo za…,
2008). Opažamo pa, da je monitoring onesnaženosti okolja problem tako v MONM kot v vseh
drugih občinah. Podatki, ki so na voljo, so zastareli, neperiodični, pridobljeni po različnih
metodah in s tem medsebojno neprimerljivi. Monitoringe onesnaženosti okoljskih sestavin
opravljajo institucije na državni ravni in največkrat z namenom, da dobijo informacijo o
povprečnem stanju kakovosti ozemlja RS. Mreže merilnih mest so redke ali pa so merilna
mesta tam, kjer je pričakovati večjo onesnaženost (npr. večje število merilnih mest kakovosti
zraka v Zasavju), medtem ko so podatki za ostala območja le približne ocene. Prav kakovost
zraka je tista komponenta, ki jo je zelo težko oceniti, saj je za zrak značilna mobilnost
onesnaženja. Poleg tega je zrak vse bolj onesnažen zaradi prometnih emisij, vendar ne
moremo dobiti podatkov o natančnem vplivu prometa. Menimo, da bi morali postaviti stalna
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merilna mesta kakovosti zraka vsaj v regionalnih središčih, kot je Novo mesto, če ne že v
vsakem malo večjem kraju (npr. nad 5000 prebivalci).
Ostale smernice, ki jih predlagamo, se nanašajo na vire pritiskov. Pri omejevanju negativnih
vplivov na okolje lahko največ naredimo preventivno in preprečimo, da bi do vplivov sploh
prišlo. Ne moremo pa mimo tega, da je okolje ponekod onesnaženo že do te mere, da niso
zadostni niti omilitveni ukrepi, temveč je potrebno takojšnje ukrepanje ali zaustavitev
neprimerne dejavnosti.
Promet je dejavnost, ki je ne moremo ustaviti. Današnji življenjski slog zahteva visoko
stopnjo mobilnosti. Porastu onesnaževanja iz prometa ne more uiti niti MONM. Zaradi
funkcije pomembnejšega centralnega naselja 5. stopnje, je Novo mesto prometno najbolj
obremenjen del občine. Negativni vpliv prometa so poskušali omiliti s številnimi
obvoznicami, ki pa niso dolgoročna rešitev, saj promet še vedno narašča. MONM bi morala
izdelati načrt trajnostne mobilnosti. Javni potniški promet je slabo razvit, saj ga je
nezanimanje zanj postavilo v ozadje, kjer počasi zgublja bitko z osebnim prometom. Menimo,
da je najboljša dolgoročna rešitev spreminjanje navad prebivalcev občine in spreminjanje
njihovih vrednot. Več sredstev bi bilo potrebno nameniti promociji javnega potniškega
prometa v izobraževalnih ustanovah. Veliko število dnevnih migrantov, ki se vsak dan
pripelje v Novo mesto z osebnimi avtomobili, bi najlažje zmanjšali s tem, da bi delodajalci
vračali potne stroške na podlagi predložene mesečne vozovnice. S tem bi se povečalo
povpraševanje po javnih prevozih, ki bi jih posledično modernizirali, zmanjšal pa bi se osebni
promet. Z ureditvijo kolesarskih stez tudi izven križišč in glavnih prometnic bi povečali
možnosti za kolesarjenje za mestno in predmestno prebivalstvo.
Industrija je velik porabnik energije in onesnaževalec okolja v MONM. Kljub temu pa
zaposluje večino prebivalstva MONM in okoliških občin. Potrebno je povečati zunanji nadzor
nad izpusti iz industrije. Povečati je treba učinkovitost rabe energije pri proizvodnji, toploto
kot stranski produkt pa uporabiti za druge dejavnosti, npr. ogrevanje stanovanj. Industrija bi
morala težiti k izboljšanju tehnologij za predelavo odpadlih snovi (filtri za izpuste v zrak,
vodo itd.). V okolici industrije bi morala biti merilna mesta za kakovost zraka in vode.
Občina mora imeti opredeljene usmeritve in koncepte za načrtovano, nadzorovano in okoljsko
sprejemljivejšo oskrbo z energijo. Pri načrtovanju bodoče energetske oskrbe je potrebno
poudariti učinkovitejšo izrabo primarnega goriva (npr. soproizvodnja toplote in elektrike),
učinkovito rabo energije nasploh (varčevanje z energijo) in izrabo potencialov lokalnih
obnovljivih virov energije. To so v MONM biomasa, sončna energija, geotermalna in v
manjših količinah vodna energija. Občina mora spodbujati učinkovito rabo energije v
gospodinjstvih in javnih zgradbah ter promovirati ekološke gradnje in obnove stavb.
Glede na reliefne, podnebne in vodne značilnosti je v MONM z vidika okoljskih sestavin
najbolj primerno ekološko kmetijstvo. Velik del občine je zakrasel in nepremišljeni vnosi
raznih pripravkov za povečanje hektarskih donosov lahko močno onesnažijo vodne vire.
Predlagamo povečanje stopnje varnosti na vodovarstvenih območjih v MONM ter večji
nadzor nad njimi. Vodnim virom poleg kmetijstva in industrije predstavljajo največjo grožnjo
točkovni onesnaževalci (izlivi olj, divja odlagališča odpadkov itd.).
Sonaravne smernice se nagibajo k zgoščevanju poselitve in ne k razpršeni poselitvi v
MONM. Razpršena poselitev je idealna za ohranjanje kulturne pokrajine, a zanjo je potrebna
neekonomična infrastruktura in oskrba prebivalcev s kanalizacijo, vodo itd. MONM mora še
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naprej stremeti k povečanju deleža prebivalstva priključenega na kanalizacijsko omrežje ter
na čistilne naprave. S tem poveča nadzor nad izpusti v vode. Skoncentrirana poselitev je
primernejša za vzpostavitev in širjenje energetsko učinkovitega omrežja (daljinsko ogrevanje,
plinifikacija idr.).

5. ZAKLJUČEK
V diplomskem delu smo na podlagi predhodne okoljske analize ovrednotili trende degradacije
okolja in možnosti sonaravnega razvoja Mestne občine Novo mesto. Ugotovili smo stanje
kakovosti posameznih sestavin okolja – zraka, vode, reliefa, prsti in vegetacije. Preučili smo
vire obremenjevanja okolja v občini in ugotavljali, katere vrste onesnaženosti so najbolj
pereče v občini ter iskali načine, kako jih omiliti, zmanjšati ali dokončno preprečiti. S
primerjavo sedanjega stanja s stanjem v preteklosti smo ugotavljali trende onesnaževanja v
občini.
Mestna občina Novo mesto kot gospodarsko najbolj razvita občina Jugovzhodne Slovenije se
podobno kot ostala regionalna središča po Sloveniji sooča z velikimi okoljskimi problemi.
MONM je močno industrializirana slovenska občina in industrija je eden največjih
onesnaževalcev okolja v občini. Pritiski na okolje, ki izhajajo iz proizvodne dejavnosti, se
kažejo predvsem v onesnaženosti zraka in vode, saj imajo nanju neposreden vpliv. Proizvodna
dejavnost kot pomemben ekonomski segment občine mora še naprej iskati načine, kako čim
bolj zmanjšati onesnaženje tako zraka kot vode in posredno ostalih sestavin okolja.
Kljub nepopolnim podatkom se zdi, da je stanje zraka najslabše v samem središču občine – v
Novem mestu, kjer se (tako kot povsod v Sloveniji in po svetu) opaža vse večji negativen
vpliv prometa na okolje. Onesnaženost zraka v mestu in njegovi neposredni okolici
potencirajo slabe samočistilne sposobnosti kot posledica kotlinske lege. Če lahko s pogledom
v devetdeseta leta prejšnjega stoletja trdimo, da se je onesnaževanje zraka iz industrije
zmanjšalo, pa je trend onesnaževanja zraka iz prometa ravno nasproten. MONM nujno
potrebuje več stalnih meritev kakovosti zraka, saj so dosegljivi podatki le ocene stanja.
Mestna občina Novo mesto bi morala izdelati načrt trajnostne mobilnosti, ki bi podala ključne
ukrepe za zmanjšanje osebnega motoriziranega prometa in s tem za zmanjšanje onesnaženja
zraka. Občina mora imeti opredeljene usmeritve in koncepte za načrtovano, nadzorovano in
okoljsko sprejemljivejšo oskrbo z energijo, kamor spada tudi strnjena poselitev, ki zmanjša
energetske tokove, kot je osebni promet.
Reki Krki kot osrednji žili vodotokov v MONM se strmec in s tem samočistilne sposobnosti
močno zmanjšajo ob vstopu v občino. Tu jo močno onesnažita kemična in avtomobilska
industrija ter gosta poselitev. Od vseh pritokov reke Krke je najbolj onesnažen Bršljinski
potok. V poletnem času, ko ima Krka najnižji pretok, so odplake iz kanalizacije največji
onesnaževalec reke, medtem ko je ostali del leta to kmetijstvo. Kakovost vodotokov v
MONM se je glede na preteklo obdobje izboljšala povprečno za en kakovostni razred. Občina
mora stremeti k še večji priključenosti prebivalstva na kanalizacijsko omrežje ter k večjemu
nadzoru pri odvajanju odpadlih voda.
Glavna vodna vira, ki zagotavljata pitno vodo za prebivalce, sta Jezero in Stopiče – Težka
voda. Največjo grožnjo pri onesnaženju vodnih virov predstavlja kmetijstvo s
fitofarmacevtskimi sredstvi ter točkovni viri onesnaženja. Občutljivost vodnih virov pa je
dodatno povečana zaradi zakraselosti nekaterih predelov občine. Občina mora nujno povečati
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nadzor nad vodovarstvenimi območji in obnoviti zastarano vodovodno omrežje iz azbestnih
cevi.
Degradiranost reliefa, prsti in vegetacije je v tesni povezavi s spremembo rabe tal zaradi
širjenja človekovih dejavnosti v prostor. Človekovi posegi v naravno okolje zaradi njihove
povezanosti najpogosteje obenem degradirajo relief, prst in vegetacijo. Trendi rabe tal tako v
proučevani občini kot povsod po Sloveniji kažejo na porast deleža pozidanih površin in deleža
gozda. To se največkrat zgodi na račun zmanjševanja deleža kmetijskih površin.
Kraški del Podgorja je reliefno najbolj ranljiv za posege človeka, najmanj pa kotlina z Novim
mestom in okolico. Na srečo je obremenjenost največja tam, kjer so samočistilne sposobnosti
največje. Gospodarjenje s površjem kot z naravnim virom je bilo že od nekdaj podrejeno
človekovim potrebam. V zadnjem času je največje spremembe reliefa zahtevala gradnja
dolenjske avtoceste. Spreminjanje rabe tal se odraža v vse večjih površinah, ki jih prostorsko
zasedajo industrija in promet ter poselitev. Na podeželju se nadaljuje proces zaraščanja
kmetijskih zemljišč, proces je najmočnejši v Podgorju. Prostorski razvoj in prostorske
usmeritve občine morajo, ob upoštevanju varstvenih zahtev, umeščati dejavnosti v prostor
tako, da je zagotovljen vzdržen in sonaraven razvoj občine.
Onesnaženost prsti s težkimi kovinami je največja na merilnih mestih v središču občine, v
bližini prometnic, industrijskih obratov, goste poselitve. Podatki, objavljeni v najnovejši
raziskavi prsti za Slovenijo – ROTS, kažejo, da so arzen, kobalt in kadmij presegli opozorilne
vrednosti v Novem mestu. Omeniti je potrebno, da so nekatere meritve v raziskavi zastarele in
predvsem preredke, da bi sklepali na kemično stanje prsti v celotni občini. Zmanjšanje
kemičnega onesnaženje prsti v občini lahko počasi dosežemo z večjim deležem ekoloških
kmetij. Glede na veliko reliefno razgibanost območja, so zemljišča stalno pod vplivom
erozije, kjer so potrebni običajni protierozijski ukrepi.
Če ne upoštevamo poškodb nastalih zaradi širjenja pozidanih površin, je stanje vegetacije v
MONM relativno dobro glede na ostala območja v Sloveniji. Za MONM je značilna
podpovprečna osutost gozdnega drevja. Največja ranljivost gozdov je na območju Gorjancev,
kjer pa je najmanj pritiskov na okolje. Iglavci in antropogeni sestoji iglavcev so bolj občutljivi
od ostalih gozdov. Poleg neposredne degradacije vegetacije je potrebno omeniti še pritiske
preko onesnaženega zraka, ki pa zaradi mobilnosti atmosfere niso povezani z virom
onesnaženja. Varovanje gozdov, ki je opredeljeno v zakonu o gozdovih, je glavna smernica
pri poseganju v gozdove v MONM. Območja biotske pestrosti in naravne vegetacije pa so
zavarovana z različno stopnjo varovanih območij, med njimi je v MONM najobsežnejše
območje Nature 2000. Na zavarovanih območjih bo potrebno dosledno upoštevati režime, ki
zanje veljajo, in čim bolj omejiti človekove posege vanje.
Prvo hipotezo, da je stanje vseh sestavin okolja danes boljše kot v preteklih desetletjih, lahko
delno potrdimo. Sicer se je zmanjšala onesnaženost s ''tradicionalnimi'' onesnaževali, a se
povečujejo sodobne oblike degradacije okolja (npr. promet). Zaradi povečanega nadzora,
strožjih režimov in večje ozaveščenosti prebivalcev se je kemično stanje okoljskih sestavin
nekoliko izboljšalo glede na preteklo obdobje. Žal pa se zaradi povečanih potreb po prostoru
človekove dejavnosti še naprej širijo in degradirajo okolje. Izkoriščanje naravnih virov, tudi
prostora, je v sedanjosti nekoliko omejeno s pomočjo varovanih območij.
Drugo hipotezo, da je ožje območje Novega mesta najbolj onesnaženo in degradirano
območje v MONM lahko potrdimo. V sintezi vseh predstavljenih ugotovitev smo v MONM
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izločili območje (karta 12), kjer je onesnaženost okolja največja, t.j. ''območje 1''. Gre za del
Novomeške kotline z Novim mestom, ob reki Krki, kjer je največja koncentracija dejavnosti.
Območje 1 se v osrednjem delu razširi proti severu (avtocesta) in jugu (gosta poselitev z
industrijo). Ostala območja pa smo uvrstili pod ''območje 2''. Karta je nastala z miselnim
prekrivanjem plasti onesnaženosti oziroma degradacije okolja. Na območju 1 je lociranih
največ onesnaževalcev v MONM; tu so skoncentrirani industrijski obrati, najbolj obremenjene
prometnice, poselitev in večina ostalih energetskih tokov. Območji smo ločili na karti rabe tal,
kjer so najbolj vidni človekovi posegi v okolje. Že tekom raziskave smo ugotovili, da so
največji onesnaževalci zraka in vode industrija, poselitev, kmetijstvo in promet. Ti so
skoncentrirani v območju 1. Zunaj območja 1 je ostal velik delež kmetijskih površin, saj je
kmetijstvo razpršen vir onesnaževanja okolja in ga je težko omejiti.
Karta 12: Območji v MONM z različno stopnjo onesnaženosti pokrajinotvornih sestavin
Map 12: The areas in TMNM with a different pollution degree of the compounds

Vir kartografske podlage/Source: MKGP, 2009
Kartografija/Cartography: M. Benčina
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Na podlagi vseh predhodnih analiz smo s preprosto ekspertno oceno določili stopnjo
onesnaženosti/degradacije posamezne okoljske sestavine glede na območje (območje 1 in
območje 2) onesnaženosti. Ocenili smo jo s 5-stopenjsko lestvico, pri čemer je ●○○○○
najnižja stopnja onesnaženosti, ●●●●● pa najvišja možna. Stopnje onesnaženosti smo
opredelili glede na slovenske razmere. V posamezni oceni so ovrednotene samočistilne
sposobnosti, obremenitve in stanje v sedanjosti. Nismo pa upoštevali stanja v preteklosti.
Ocene so relativne in narejene le za boljšo primerjavo okoljskih prvin v občini (preglednica
26).
Preglednica 25: Ocena stopnje onesnaženosti/degradacije posamezne okoljske sestavine
v MONM glede na območje
Table 25: The pollution/degradation degree of the environmental compouds in TMNM
regarding the area
Okoljska
sestavina

Stopnja onesnaženosti/degradacije
ocena
Območje 1
Območje 2

Zrak
Voda
Relief
Prst
Vegetacija

●●●○○
●●●○○
●●●○○
●●●●○
●●●●○

-

●●○○○
●●○○○
●○○○○
●●●○○
●●○○○

Vzrok za visoko stopnjo degradacije reliefa, prsti in vegetacije na območju 1 so ireverzibilni
procesi, ki so naravno okolje spremenili v pozidane površine. Določena visoka stopnja
degradacije prsti in vegetacije na območju 1 je tudi posledica obmestne kmetijske rabe
površja, ki ju kemijsko in mehansko še dodatno obremeni. Stopnjo onesnaženosti zraka na
območju 1 smo ocenili s tri. Ocena ni višja, ker je bilo njuno stanje v preteklosti dosti slabše,
poleg tega pa obstajajo v Sloveniji območja, kjer je onesnaženost zraka precej večja. Kljub
vsemu pa ima območje kotlinsko lego in s tem nižje samočistilne zmogljivosti zraka kot bolj
razgibana okolica. Pri določanju ocene zraka so bile vprašljive naraščajoče emisije iz
prometa. Verjamemo, da bi bila ocena za kakšno območje ob obremenjeni prometnici mnogo
višja, kot smo jo podali za celotno območje 1. Tretjo hipotezo, da je zrak najbolj onesnažena
okoljska sestavina v MONM moramo zato zavrniti. Stanje vode smo ocenili s stopnjo tri.
Reka Krka je močno obremenjena z industrijsko dejavnostjo, kmetijstvom in poselitvijo, kar
presega tudi zmogljivosti čistilnih naprav. Vodni viri so večinoma neonesnaženi, še vedno pa
je velik delež dotrajane vodovodne napeljave.
Na območju 2 smo najnižji oceni dodelili reliefu, katerega degradacija zavzema nižji
površinski delež kot degradacija prsti in vegetacije. Kmetijstvo namreč nima velikega vpliva
na relief, saj večinoma spreminja kemijsko stanje okoljskih sestavin. Sicer bi bila zaradi
močne povezanosti prsti in vegetacije smiselna enaka ocena na območju 2, a vendar smo
hoteli poudariti dokaj visoko ohranjenost gozdov v MONM ter želeli prikazati dejstvo, da so
samočistilne sposobnosti zaradi akumulacije onesnaževal precej nižje kot jih ima vegetacija.
Degradacijo okoljskih sestavin ne moremo rangirati glede na celotno občino s seštevanjem ali
računanjem povprečja med obema območjima. Zaradi že tako preproste metode je težko še
bolj posploševati ocene, saj lahko dobimo precej popačeno sliko stanja okolja v MONM.
Trdimo lahko le, da so voda, prst in vegetacija med najbolj onesnaženimi okoljskimi prvinami
na območju 1, prst pa najbolj degradirana na območju 2. Prst je potemtakem najbolj
problematična okoljska sestavina v občini, saj je na vrhu lestvice v obeh območjih. Njene
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samočistilne sposobnosti so zelo nizke v primerjavi z drugimi okoljskimi sestavinami,
onesnaženje se v njej kopiči vrsto let, prav tako pa je močno degradirana z rabo tal.
Stanje okolja v MONM ni zavidljivo in zato se mora občina še bolj truditi zmanjšati vire
onesnaženja in območja njihovega vpliva. Sonaravne smernice narekujejo ukrepe, ki bodo
ohranile gospodarsko uspešnost novomeške občine in istočasno zmanjšale vplive prebivalcev
na okolje.

SUMMARY
In this diploma thesis the trends of environmental degradation and sustainable development
opportunities of the Town municipality of Novo mesto (TMNM), based on previous
environmental analyses, have been valued. The state of quality of certain environmental
components (air, water, relief, soil and vegetation) has been assessed. The sources of
environmental pressures have been studied and the most degradated components have been
found out. The measures of how to mitigate or reduce the pollution in the Town municipality
of Novo mesto have been offered. By comparing the current situation with the situation in the
past, we have observed trends of pollution in the municipality.
Novo mesto, as the most economically developed municipality in Southeastern Slovenia is,
similarly to other regional centers in Slovenia, facing major environmental problems. It is
heavily industrialized and the industry is one of the biggest polluters of the environment in the
municipality. Environmental pressures arising from production activities reflect primarily in
the pollution of air and water because they have a direct impact on them. This is why the
production activity must continue to explore ways to minimize air and water pollution and
indirectly the pollution of other components of the environment.
Despite incomplete data, it appears that air quality decreases towards the city centre of Novo
mesto, mostly because of the transport pollution. The air pollution in the urban area is
intensified by low self-cleaning capacity in Novo mesto basin. We can observe the reduction
of industry air pollution and the increase of traffic air pollution according to tha data from the
nineties of the last century. The municipality needs better air quality monitoring since only
estimations are available. Also, a sustainable mobility plan should be elaborated in TMNM. It
should contain measures of how to reduce personal transport and consequently air pollution.
The power supply should be more acceptable to the environment. This means less scattered
households which generate more energy flows, such as personal transport.
The river Krka's slope and consequently its self-cleaning capacity is reduced sharply upon
entering the municipality. It is car and chemical industry together with dense settlement that
pollute the river here the most. Bršljinski potok is Krka's most polluted tributary. In summer,
Krka's flow decreases and it is mostly affected by the sewage systems while in other seasons
the agriculture is the greatest pollutor. Compared with the past state, the quality of
watercourses in the region has improved by one quality grade. Nevertheless, more people
should be connected to the sewage systems and there should be better control of the sewage
water drainage.
Jezero and Stopiče – Težka voda are two main water sources of drinking water in TMNM. Its
biggest threat is agriculture with its fertilizers and other chemical agents. The sensibility of
the water sourses is considerably increased by karst hydrology in some parts of the studied
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area. The control over the protected water areas should be greater and old pipes of the water
supply system should be changed.
The relief, soil and vegetation degradation depends mostly on land use. Human activities in
natural environment usually destroy all three compounds together – relief, soil and
vegetation. Trends of land use in this area, as everywhere else in Slovenia, show the increase
of paved and built up areas and of forest. Thus the agricultural areas are reduced.
The karst part of Podgorje has the most vulnerable relief, the least vulnerable is Novomeška
basin with Novo mesto. Fortunately, the pressure is the largest where the self-cleaning
capacity is the largest as well. Management of surface and natural resources has historically
been subordinated to human needs. Recently, the largest changes in relief have been caused
by the Dolenjska highway construction. The land use change is shown in bigger industry,
transport and household areas. In rural areas the overgrowing process has been taking place.
This process is the strongest in Podgorje. Spatial development of the municipality should
consider the protection the area demands and instal human activities in space in order to
assure an endurable sustainable development of the municipality.
The heavy metal soil polution is the greatest at the measuring points in the centre of the
municipality where the density of industry, transport system and households is the greatest.
Data from ROTS research show that the arsenic, cobalt and cadmium exceeded the warning
values in Novo mesto. It has to be said that some measurements in the research are out-of-date
and too sparsely measured to give good estimations of chemical soil quality for the whole
municipality area. Reduction of the chemical soil pollution can be reached with greater
amount of eco-farms. There is a permanent risk of soil erosion which dictates general antierosion measures.
The paved area degradation not considered, the quality of vegetation in TMNM is relatively
good in comparison with other areas in Slovenia. The tree defoliation in TM NM is underaverage in comparison with other areas in Slovenia. The forests are the most vulnerable in
Gorjanci where the pressures are least possible. The coniferous forests and anthropogenic
coniferous forests are more vulnerable than other types of forest. Besides direct degradation
of vegetation there is also indirect degradation through air which is not connected with the
source of pollution beacause of the atmosphere mobility. The forest protection as defined in
the Forest act is the main guideline for intervention in forests of TMNM. The degree of
biodiversity and vegetation protection varies in TMNM. The largest is the Natura 2000
protected area. The regimes in the protected areas should be consistently considered. The
human activities there should also be limited.

The first hypothesis, which says that the present state of all environmental compounds is
better than it was in past decades, has partially been accepted. The fact that the traditional
pollution has decresed is true but the modern means of pollution have occured (f.e. transport).
The chemical state of the environmental compounds has improved. The reason for this is
increased control, stricter rules and better informed people. Unfortunately, the human needs
demand spatial expansion and that means more degradation. The natural sources and space
exploitation is limited by the area protection.
The second hypothesis, which says that the urban area of Novo mesto is the most polluted and
degradated area in TMNM, has been accepted. On the bases of synthesis of all presented
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findings we separated the Area 1 (Map 12), where the pollution of the environment is the
greatest. In this part of Novomeška basin, on the banks of Krka river, the activities are very
dense. Area 1 broadens towards the north (highway) and south (densely populated with
industry) in the middle part. The other part of the TMNM is Area 2. The map is a result of
mental overlaying of the environmental degradation layers. The greatest number of polluters
is located in Area 1; industry, transport system, densely populated area and the majority of
other energy flows. Out of Area 1 there is a great part of agricultural lands. Agriculture is
very scattered polluter and hard to be limited. The separation of Area 1 and 2 has been done
on the land use map where the influence of human activity is more visible.
On the basis of previous analysis, we have estimated the pollution/degradation degree of the
environmental compouds with the expert mark, separately for Area 1 and 2. The 5-step scale
has been used, where ●○○○○ means the lowest degree of pollution and ●●●●● the highest
possible. Pollution levels were classified according to the Slovenian situation. Self-cleaning
capacity, pressures and present state have also been considered. The situation in the past has
not been taken into account. Therefore, these estimates are relative and made just for better
image of the pollution in TMNM.
Irreversible processes in land use are the reason for high degree of relief, soil and vegetation
degradation in Area 1. The soil and vegetation in Area 1 are additionally chemically and
mechanically degraded by suburban agricultural land use. The degree of air pollution has been
estimated with mark three. The estimation is quite low and the reason for this is greater
pollution in the past. Also, there are many more areas in Slovenia with higher air pollution.
The Novomeška basin has lower self-cleaning capacity than the uneven terrain around it. The
growing emissions from transport sector were questionable when evaluating the degree of air
pollution. The mark would have probably been much higher near a heavy traffic road. That is
why the third hypothesis, which says that the air is the most polluted environmental
compound in TMNM, has been rejected. The degree of water polution has been evaluated
with mark three. Krka river is heavily polluted with the industry, agriculture and with high
population density which exceeds the waste water plants' capacities. In general, the water
sources are less polluted but the problem is in the out-of-date water installation.
The degradation of the relief in Area 2 got the lowest mark because its degradation extents on
less area than the one of vegetation or soil. The agriculture has no effect on the relief's
degradation because it usually changes the chemical state of the environmental compounds. It
was expected that the soil's and vegetation's degree in the Area 2 were the same, but the high
conservation of the forest in TMNM was stressed. Also, the soil has lower self-cleaning
capacity than the vegetation.
It is not possible to range the degree of environmental pollution for the whole municipality.
The method used in the classification for Area 1 and 2 is too simple to be even more
simplified. That would have given us the deformated picture of the state of the environment in
TMNM. In area 1, water, soil and vegetation are the most polluted. In area 2, soil is the most
degradated compound. It is concluded that the soil is the most degradated compound in the
TMNM. It has low self-cleaning capacity, the pollution accumulates in it for years and it is
also degradated with land use.
The quality of the environment in TMNM is not enviable at all and that is why the
municipality should continue to reduce the sources of pollution and its impact area. The
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sustainable development guidelines dictate the measures that preserve the economic success
of TMNM and at the same time reduce the impacts of the human activity on the environment.
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