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GEOGRAFIJA KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMARJETA
Izvleček:
Diplomsko delo prikazuje geografsko podobo krajevne skupnosti Šmarjeta, nekdanjega
severovzhodnega dela novomeške občine. Namen dela je ugotoviti medsebojno povezanost
vseh pokrajinskih dejavnikov, ki vzročno-posledično vplivajo na življenje ljudi in sedanje
stanje krajevne skupnosti in prikazati razvojne potenciale za razvoj regije in oblikovati
konkretne predloge. Pri izdelavi dela so bili uporabljeni različni viri in literatura, obdelani
statistični podatki ter podatki, dobljeni na terenu. Krajevna skupnost Šmarjeta leži
severovzhodno od mestne občine Novo mesto in s 26,84 km² površine predstavlja 78%
novonastale občine Šmarješke Toplice. Pestre naravnogeografske in družbenogeografske
značilnosti botrujejo delitvi območja na tri mikrogeografske enote; območje hitrejšega razvoja
pod vplivom zdravilišča v Šmarjeških Toplicah in upravnega središča v Šmarjeti, stagnirajoče
podeželje, ki ga zaznamuje dnevna migracija ter demografsko ogroženo podeželje z
možnostjo za razvoj sonaravnega kmetijstva in turizma. Gonilna sila gospodarskega razvoja
KS Šmarjeta je zdraviliški turizem, ki je na območju prisoten že od začetka 19. stoletja.
Zdravilišče in manjši industrijski obrat dajeta zaposlitev lokalnemu prebivalstvu, zavirata
odseljevanje prebivalstva, spodbujata razvoj turizma in utrjujeta lokalno identiteto. Odraz tega
je leta 2007 ustanovljena nova občina Šmarješke Toplice. Samostojno novo vodstvo odkriva
nove ideje, ki dajejo območju KS Šmarjeta veliko možnosti za nadaljnji razvoj. Temelji na
sonaravnem kmetijstvu in turizmu.
KLJUČNE BESEDE: regionalna geografija, geografija podeželja, krajevna skupnost
Šmarjeta, turizem, sonaravni razvoj

GEOGRAPHY OF ŠMARJETA LOCAL COMMUNITY
Abstract:
The diploma thesis presents physical and socioeconomic geography of Šmarjeta local
community, former part of Novo mesto municipality. The intention of this work is not only to
ascertain reciprocal connection of landscape characteristics, which effects on community and
life but also to describe and determine some possibilities for further development of region
Data’s were in majority acquired on already existent literature and sources, statistical data,
conversations in appointed institutions and field observations. The position of Šmarjeta local
community is by northeast border of Novo mesto municipality and presents 78% of new
Šmarješke Toplice municipality. Due to diverse physical geographic and social geographic
characteristics, the area could been divided onto three micro geographic regions: region of
quick development around spa in Šmarješke Toplice and administrative centre in Šmarjeta,
region of stagnant countryside with high percentage of daily migration and region of
demographic endangered countryside with possibility of sustainable agriculture and tourism.
Since 19th century, the main source of development is spa tourism. The spa and small
manufactory plant are the main employee of local inhabitants and promoter of tourism in area
of Šmarjeta local community and source of uprising local identity. Šmarješke Toplice
municipality, established in 2007 is reflecting of that. New administration has fresh ideas for
further development. The most important goal is sustainable agriculture and sustainable
tourism.
KEY WORDS: Regional geography, geography of countryside, Šmarjeta local community,
tourism, sustainable development
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1. UVOD

1.1 CILJI IN NAMEN DIPLOMSKEGA DELA

Namen diplomskega dela je ugotoviti medsebojno povezanost vseh pokrajinskih dejavnikov,
ki vzročno-posledično vplivajo na življenje ljudi in sedanje stanje krajevne skupnosti. Cilj
diplomskega dela je prikazati razvojne potenciale za razvoj regije in oblikovati konkretne
predloge.
Diplomsko delo je razdeljeno v tri tematske sklope. Prvi tematski sklop predstavlja naravnogeografske značilnosti. Cilj tega sklopa je prikazati vpliv naravnih dejavnikov na razvojne
možnosti obravnavane krajevne skupnosti. Glavni cilj prikaza družbeno-geografskih
značilnosti je analiza družbenih dejavnikov, ki dajejo odločilen pečat pokrajini v okolici
Šmarjete kot središčnega kraja krajevne skupnosti. Večji poudarek je namenjen turizmu, po
katerem je krajevna skupnost znana v širši okolici. Zadnji del diplomskega dela želi prikazati
stopnjo lokalne identitete in načrte, ki jih imajo krajani, ter predlagati možne rešitve, ki naj bi
pomagale pri nadaljnjem razvoju Krajevne skupnosti Šmarjeta.

1.2 METODOLOGIJA DELA

Delo je v večji meri potekalo kabinetno. Poleg pregleda razpoložljivih virov in literature, ki so
povezani z obravnavano tematiko, je delo zajelo tudi analizo statističnih podatkov,
kartografskega materiala in drugih podatkov.
Analiza naravno-geografskih značilnosti Krajevne skupnosti Šmarjeta temelji na geografski
literaturi, strokovnih člankih slovenskih geografov, kartografskem gradivu (geološka karta,
topografska karta, tematske karte, karta občine Novo mesto) in deloma statističnih podatkov
(klimatološki podatki).
Analiza družbeno-geografskih dejavnikov in značilnosti temelji na statističnih podatkih
popisov prebivalstva, strokovnih člankih in literaturi. Del podatkov je pridobljen s terenskim
delom: kartiranjem, razgovori in intervjuji prebivalcev obravnavanega območja.
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1.3 DOSEDANJE OBRAVNAVE KS ŠMARJETA

Na področju geografske stroke je zelo malo obravnav, ki so v predmet raziskovanja zajele
območje KS Šmarjeta. Z geografijo turizma na obravnavanim območjem se ukvarjata dve
diplomski deli; Lucija Šantelj je pod drobnogled postavila razvoj turizma Šmarjeških toplic in
vplivov na pokrajino, Suzana Šket pa se je ukvarjala z izletniškimi potovanji zdraviliških
gostov. Nekaj obravnav je s področja geologije, ki se ukvarjajo predvsem s kamninami v
okolici Vinjega vrha in zgodovine (arheološke najdbe na Vinjem vrhu, druga svetovna vojna).
Širši pregled geološke zgradbe je podan v tolmaču geološke karte iz leta 1977. Podobno je z
biogeografskimi značilnostmi obravnavanega območja, ki so opisane v Komentarju h
vegetacijski karti gozdnih združb. Edini splošni pregled obravnavanega območja je
domoznanski zbornik Šmarjeta in Bela Cerkev, ki ga je izdalo Domoznansko društvo
Šmarjeta 2007 ob ustanovitvi nove občine Šmarješke Toplice. Gre za poljudni prikaz
družbenih in zgodovinskih značilnosti obravnavanega območja, medtem ko je o naravnih
značilnostih obravnavanega območja napisanega zelo malo.
Nekoliko več literature in člankov je s področja splošne obravnave širšega območja
Dolenjske. Obravnavajo tudi geografske značilnosti obravnavanega območja, a je obravnava
zelo posplošena. Glavnina člankov je zajeta v zborniku Dolenjska in Bela krajina s srečanja
geografov iz leta 1984. O geomorfologiji Dolenjske govorijo Šifrer v članku poglavitne
značilnosti geomorfološkega razvoja Dolenjske s posebnim ozirom na poplavnih področjih in
Gams v članku Geomorfološke in pokrajinsko-ekološke razmere srednje Krške kotline z
zaledjem. Na področju hidrogeografije je malo člankov; večinoma se ukvarjajo le s
problemom oskrbe s pitno vodo. Tako se z vodnimi viri na območju Dolenjske in kvaliteto leteh ukvarja Radinja (Oskrba s pitno vodo v novomeški občini, 1984) in Plut (Nekatere
značilnosti vodnih virov novomeške občine, 1984). V Dolenjskem zborniku 1990 in 1992 so
hidrogeografske značilnosti opisane v članku Vodni viri novomeške občine (Plut, 1990) in
Pitna voda na Dolenjskem (Harlander, 1992). Z biogeografsko in pedogeografsko pestrostjo
Dolenjske se je ukvarjal Lovrenčak v članku Pedogeografske in vegetacijskogeografske
značilnosti Dolenjske (Dolenjska in Bela krajina,1984). Migracije in funkcionalnost naselij na
Dolenjskem so obravnavane v člankih Genoria, Pirya, Paka in Kozoleta v prej omenjenem
zborniku Dolenjska in Bela krajina. Trendi, ki so opisani v omenjenih člankih ustrezajo tudi
trendom razvoja obravnavanega območja.
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2 LEGA IN MEJE KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMARJETA

Krajevna skupnost Šmarjeta leži v JV delu Slovenije, kjer se stikajo predalpske, dinarskokraške in subpanonske pokrajine Slovenije. Zaradi naravno-geografske in družbenogeografske pestrosti so se slovenski geografi lotevali številnih regionalizacij, s katerimi so
skušali ozemlje Slovenije razdeliti na geografsko bolj ali manj zaključene celote. Razumljivo
je, da so se regionalizacije zaradi naslonitve na naravne in družbene značilnosti razlikovale od
obstoječe upravne delitve Slovenije, ki je ozemlje delila na občine, krajevne skupnosti in
katastrske občine.

2.1 UMESTITEV KS ŠMARJETA V REGIONALNO DELITEV SLOVENIJE

Območje Krajevne skupnosti Šmarjeta je bilo v preteklih regionalizacijah Slovenije uvrščeno
pod različnimi imeni. Melikova regionalizacija (Melik,1959) je poleg naravno-geografskih
značilnosti deloma upoštevala tudi družbeno-geografske značilnosti. Ozemlje KS Šmarjeta je
Melik uvrstil v Dolenjsko na stik Krške kotline, ter Mirenske doline s Krškim hribovjem,
oziroma na stik Novomeške kotline, Kostanjeviške kotline, ter Krških in Šmarjeških goric.
Po Ilešičevi naravno-geografski regionalizaciji Slovenije (cv: Geografski atlas, 1998)
obravnavano območje sodi v subpanonske pokrajine na stik Novomeške in Krško-Brežiške
kotline. Po Gamsovi naravno-geografski regionalizaciji leži območje KS Šmarjeta na meji
Novomeške pokrajine, Vzhodne Krške kotline ter Krškega in Bizeljskega hribovja.
Ilešičeva geografska regionalizacija iz leta 1972 (Geografski vestnik, 1972) je obravnavano
območje uvrstila v regije jugovzhodne Slovenije.
Regionalizacija iz leta 1996, ki so jo izdelali slovenski geografi z Geografskega inštituta
SAZU in Inštituta za geografijo, je pri določanju regij upoštevala naravno-geografske, deloma
pa tudi družbeno-geografske dejavnike. Na podlagi tega je zahodni del KS Šmarjeta na
območju Raduljskega hribovja, njen vzhodni del v regiji, ki so jo poimenovali Krško,
Senovsko in Bizeljsko gričevje, skrajni jugozahodni del pa leži na meji Novomeške pokrajine.
Plutova sonaravna regionalizacija iz leta 2002 (Geografski vestnik, 2002) je pri določanju
regij upoštevala hidrogeografske, ekonomskogeografske in upravnopolitične kriterije. Na
podlagi tega je bilo obravnavano območje uvrščeno v Jugovzhodno Slovenijo oziroma v
novomeški del Srednje Dolenjske.

2.2 MEJE KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMARJETA

Krajevna skupnost Šmarjeta (odslej KS Šmarjeta) leži v severovzhodnem delu mestne občine
Novo mesto. Po letu 1994 je prišlo do večkratnih preureditev občinskih meja. Težnje
krajanov, da se KS Šmarjeta združi s Krajevno skupnostjo Bela Cerkev v novo občino, so
postale resničnost v letu 2006. Tako s svojimi 26,84451 km² KS Šmarjeta predstavlja 78,43 %
občinskega površja. Po popisu prebivalstva leta 1991 je KS Šmarjeta štela 1871 prebivalcev,
po podatkih popisa prebivalstva 2002 pa 2035 prebivalcev, ki živijo v 16 krajih: Brezovica,
Čelevec, Dol pri Šmarjeti, Gorenja vas, Grič pri Klevevžu, Mala Strmica, Orešje, Radovlja,
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Sela pri Zburah, Strelac, Šmarješke Toplice, Šmarjeta, Vinica, Zbure, Žaloviče in Koglo.
Sedež krajevne skupnosti je naselje Šmarjeta. Ozemlje krajevne skupnosti je razdeljeno v 4
katastrske občine: Družinska vas, Gorenja vas, Zbure in Žaloviče. Katastrske občine Gorenja
vas, Zbure in Žaloviče v celoti ležijo v KS Šmarjeta, medtem ko katastrska občina le z
naseljem Strelac sega v KS Šmarjeta. Meje KS Šmarjeta so kljub spreminjanju občinskih
meja v preteklosti ostale nespremenjene. Razlika je le v tem, da je nekdanja meja s krajevno
skupnostjo Škocjan od leta 1995 tudi občinska meja mestne občine Novo mesto, od leta 2006,
pa v večji meri tudi meje občine Šmarješke Toplice
Karta 1: Delitev občine Šmarješke Toplice po krajevnih skupnostih.

9

3 NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI KS ŠMARJETA

3.1 TEKTONSKI NASTANEK OZEMLJA IN GEOLOŠKA ZGRADBA

Največje spremembe je ozemlje doživljalo v mezozoiku in kenozoiku. V mezozoiku je
območje pokrivalo morje Tetis, kjer so se v šelfnem morju odlagali apnenci in dolomiti. Ob
orogenezi Alp in Dinarskega gorstva v terciarju so v krški sinklinali nastali številni prelomi v
alpski (zahod-vzhod) in dinarski smeri (severozahod-jugovzhod). V miocenu so se v plitvem
morju odlagali laporji, peščenjaki. Najdemo jih vzhodno od niza prelomov v dinarski smeri od
Klevevža do Šmarjete. Gre za »Šmarješki prelom«, kjer so ob stiku s prelomi v alpski smeri
na površje prišli termalni izviri (Šmarješke Toplice, Grič pri Klevevžu). V kvartarju je bilo
površje podvrženo denudaciji in akumulaciji ob vodotokih. Ob Radulji, Laknici in Toplici
nastale aluvialne naplavine. Dokaz, da je površje še vedno aktivno, so občasni potresi z
majhno magnitudo in termalni izviri ob prelomih.
Karta 2: izsek iz geološke karte list Novo mesto

Vir: Osnovna geološka karta SFRJ, 1975

Po tolmaču za geološko karto obdobje triasa predstavljajo dolomiti. Srednjetriasne bele
luknjičave zrnate dolomite najdemo na območju med Radovljo, Žalovičami in Družinsko
vasjo. Severno od Žalovič pod gričem Povrhe kamen lomijo za pridobivanje gradbenega
materiala in peska. Pri Kamen Vrhu so v dolomitu ostanki mikroflore iz cordevola
(diplopore).
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Zgornjetriasni siv plastast in svetel neplastast dolomit se nahaja južno od potoka Toplica med
Šmarješkimi Toplicami in Družinsko vasjo, kjer je manjši kamnolom za pridobivanje peska.
Iz obdobja jure so svetlosivi plastnati apnenci med Žalovičami in Šmarješkimi Toplicami, v
katerih se je izoblikovalo zakraselo površje. Ob prelomu, kjer prihaja do stika s triasnimi
dolomiti, prihaja na površje termalna voda. Južno od Žalovič se v apnencu pojavljajo fosilni
ostanki jurske favne in flore.
V zgornji kredi so nastali sivi ploščasti in plastnati apnenci, ki so v okolici Griča pri
Klevevžu, v katerem sta nastali 2 kraški jami. Proti zahodu in severozahodu prehaja v
zgornjekredne laporje in laporne apnence, ki so jih številni prelomi nalomili v alpski in
dinarski smeri.
Večji del površja KS Šmarjeta predstavljajo terciarne in kvartarne kamnine. Vzhodno od
»šmarješkega« preloma so miocenski laporji, peščenjaki in kremenovi peski, ki vsebujejo tudi
fosilne ostanke morske favne. Med Šmarjeto in Vinjim Vrhom je manjše nahajališče
litotamnijskega apnenca s forameniferami. Zahodno od Zbur med potokom Laknico in
Raduljo je nastala glina in ilovica s kosi roženca
V kvartarju so reke in potoki ustvarili aluvialne ravnice, ki jih najdemo ob Radulji, Laknici,
Zavetrščici, Toplici, Prinovcu in Pijavniku.
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3.2 RELIEF

Površje obravnavanega območja je bolj ali manj uravnano. Nadmorske višine se gibljejo med
175 (Šmarješke Toplice) in 600 metri nadmorske višine. Večji del obravnavanega površja leži
nad 200 metri nadmorske višine. Pod to mejo segajo le uravnani predeli ob Laknici, Radulji
od Kleveške toplice dalje, Prinovcu in Toplici. Glede na to je obravnavano površje
gričevnato. Le najvišji vrhovi nad reko Raduljo bi po nadmorski višini lahko uvrstili med
hribovje, saj relativna nadmorska višina presega 300 metrov. Večinoma so relativne
nadmorske višine med vrhovi in dnom rečnih dolin nižje od 300 metrov, tako da površje
upravičeno uvrščamo med gričevje.
Med gričevji ob vodotokih najdemo nekaj manjših dolin. Tu so z erozijo in denudacijo nastali
nekoliko večji nakloni. Ti poleg slemenitve močno vplivajo na osenčenost. Sicer v gričevju s
prevladujočo slemenitvijo JZ-SV prevladujejo manjši nakloni, do 15 %. Tu je poselitev bolj
gosta kot na osojnih pobočjih z večjim naklonom. Najvišji nakloni so na območju ozke rečne
doline reke Radulje, kjer nakloni presegajo 15 %.
Obravnavano območje je zaradi raznolike geološke zgradbe tudi različnih reliefnih oblik.
Zaradi prevlade karbonatnih kamnin se je razvilo kraško površje. Glede na to, da prevladuje
dolomit, je kraških oblik manj oziroma so manj izrazite. Površje je namreč pokrito z dokaj
debelo plastjo prsti, zato lahko govorimo o pokritem krasu. Zahodno od Šmarjete prevladujejo
mezozojski apnenci in dolomiti, na katerih se je izoblikoval kraški relief. Površinske oblike
kraškega reliefa najdemo predvsem na jurskem apnencu med Šmarješkimi Toplicami in
Žalovičami, ter južno od Šmarjeških Toplic. Območje je polno vrtač, je pa tudi nekaj kraških
jam (Ajdovska jama v Žalovičah, Zgonečja jama, Jama pod greznico v Šmarjeških Toplicah,
Mačkova jama ob izviru Toplice). Površinskih voda tu ni veliko. Severno od Žalovič, kjer je
majhna ponikalnica, je viden požiralnik. Kjer se jurski apnenec stika s triasnim dolomitom,
prihajajo na površje manjši kraški izviri in dva večja, Toplica in Prinovec, ki imata tudi
strugo. Na dolomitnih kamninah je kraških oblik manj, deloma zaradi dokaj debele plasti
prsti, ki pokriva matično osnovo. Tu je nekaj dolcev, ter več manjših kraških izvirov. Nekateri
imajo tudi strugo, ki je občasno suha oziroma zaraščena s hidrofilnim rastjem.
Severno in vzhodno od Žalovič prevladujejo kredni apnenci in laporji. Tu je vrtač bistveno
manj, deloma tudi zaradi večjih naklonov. Razen reke Radulje tu ni večjih površinskih
vodotokov. Le na lapornih apnencih in laporjih se pojavljajo manjši izviri. Kraške jame pri
Klevevžu (Ajdovska jama, Lisičina, Mala, Zgornja in Spodnja Klevevška jama) so nastale ob
manjšem prelomu na stiku krednih apnencev in triasnih dolomitov. Tu prihajata na površje
tudi dva termalna izvira.
Ob Radulji in Laknici so se oblikovale fluvialne oblike površja. Radulja je v krednem
apnencu izoblikovala ozko rečno dolino, kjer potekajo predvsem denudacijski procesi. Ob
prehodu na drugo kamnino reka spremeni smer v Šmarješki prelom, upočasni tok in začne
meandrirati in akumulirati. Zato je tu dolina širša, nastali pa so tudi debeli nanosi prsti.
Podobno je ob Prinovcu, Zavetrščici, Toplici, Rakovniku, Završniku in Pijavniku, le da so tu
akumulacijsko-denudacijski procesi manj izraziti. Nakloni se ob vznožju gričevja hitro
znižajo. Ob prehodu v ravnino se upočasni tudi hitrost toka, zato strugo sestavljajo številni
meandri.
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3.3 PODNEBJE

Slovenija leži v zmernih geografskih širinah, zato v Sloveniji prevladuje zahodna zračna
cirkulacija. Poleg tega na klimo jugovzhodnega dela Slovenije vpliva tudi nadmorska višina,
oddaljenost od morja, slemenitev in reliefna razgibanost.
Za južni del Slovenije, kamor sodi tudi ozemlje KS Šmarjeta, je značilna dinarska slemenitev
v smeri severozahod-jugovzhod. Visoke dinarske planote predstavljajo zračnim masam s
prevladujočo zahodno cirkulacijo reliefno oviro, zato prihaja do orografskega dvigovanja
zraka. Ob tem se vlaga v zraku ohlaja in kondenzira, posledično pa prihaja do bolj obilnih
padavin na privetrni strani. Z oddaljevanjem od morja se količina zračne vlage zmanjšuje,
zato se proti vzhodu zmanjšuje tudi količina padavin. Visoke dinarske planote zaradi višjih
nadmorskih višin preprečujejo prodiranje maritimnih zračnih mas v notranjost celine. Zaradi
tega so kontinentalne značilnosti podnebja bolj očitne.
Nizke nadmorske višine (do 459 m.n.m.) vplivajo predvsem na mikroklimo in pojav
termalnega pasu 20-30 metrov nad dnom dolin in kotlin, kjer se zaradi drugačnega naklona in
vpadnega kota sončevih žarkov pobočja hitreje segrevajo kot dno dolin. Zaradi tega zlasti v
hladnejši polovici leta prihaja do temperaturne inverzije. Reliefna razgibanost vpliva
predvsem na prevetrenost območja. in mikroklimatske značilnosti, osončenosti in s tem
povezano temperaturo.
O klimatskih značilnostih obravnavanega območja lahko sklepamo iz klimograma Novega
mesta. Meteorološka postaja Novo mesto je namreč obravnavanemu območju najbližje, poleg
tega pa je na podobni nadmorski višini (220 m.n.m.) kot prevladuje na območju KS Šmarjeta.
Grafikon 1: Klimogram Novega mesta 1961-1990
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Vir: Klimatografija Slovenije, 1995
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Povprečna letna temperatura zraka znaša 9,4°C. Letna temperaturna amplituda znaša 20,6°C.
Povprečne zimske temperature se gibljejo okoli 0 C, povprečne poletne temperature pa malo
pod 20°C. Temperaturni maksimum in minimum nastopita en mesec za solsticijem, tako da je
najbolj hladen mesec v letu mesec januar, najbolj topel pa je mesec julij. Povprečna mesečna
temperatura v aprilu je 9,6°C, kar je 0,3°C manj kot povprečna mesečna temperatura v
oktobru. Glede na to sodi podnebje obravnavanega območja v zmerno kontinentalno
podnebje.
Padavine niso enakomerno razporejene preko celega leta. Največ padavin zapade v času
vegetacijske dobe z viškom meseca junija in avgusta. Sekundarni maksimum padavin meseca
novembra je manj izrazit. Najmanj padavin je meseca januarja. Tovrstna razporeditev padavin
je značilna za kontinentalni padavinski režim. Letno pade 1136 mm padavin, kar je več kot je
značilno za kontinentalno podnebje.
Zime so mrzle, a ne tako izrazito kot v kontinentalnem podnebju. Januar in februar sta meseca
z zelo nizkimi temperaturami, zato prevladujejo predvsem snežne padavine. V zimskih
mesecih je oblačnost najbolj pogosta. To lahko povežemo s pogostejšimi frontalnimi
motnjami nad Sredozemljem, ki preko visokih dinarskih planot prehajajo v notranjost
Slovenije.
Megla se pojavlja predvsem v jesenskih mesecih, ko je relativna vlaga najvišja. Število dni z
meglo je večje v jesenskih in zimskih mesecih, ko se po dolinah pojavlja temperaturna
inverzija. Najbolj pogosta je v mesecu septembru in oktobru, ko se megla pojavlja kar v
polovici dni v mesecu. Večinoma se pojavi v zgodnjih jutranjih urah, ko zaradi ohlajenega
ozračja in še vedno toplih tal pojavlja nizka megla. Najmanj dni z meglo imajo spomladanski
meseci april maj in junij.
Poletja so vroča, a manj kot v pravem kontinentalnem podnebju. Zaradi ogretosti tal in
sorazmerno visoke zračne vlage so v poletnih mesecih (junij, julij, avgust) bolj pogoste
nevihte. Največkrat se pojavijo junija in julija. Nevihte pogosto spremlja toča, kar povzroča
škodo v kmetijstvu. Sušnih obdobij poleti ni, kar je ugodno za kmetijstvo. Padavinsko najbolj
kritičen mesec je julij, ko ob bolj suhih letih lahko nastopi tudi sušno obdobje. To je lahko
kritično predvsem zaradi vezanosti območja na kraške izvire.
Po Ogrinu (Geografski vestnik, 1996) je za določanje podnebnega tipa ključnih 5 kriterijev:
povprečna temperatura najhladnejšega in najtoplejšega meseca, primerjava povprečnih
mesečnih temperatur v aprilu in oktobru, povprečna letna količina padavin in padavinski
režim. V obravnavanem obdobju je na območju Novega mesta najhladnejši mesec januar s
povprečno temperaturo -1,3°C, najbolj visoka povprečna mesečna temperatura pa je v avgustu
18,4°C. Po teh dveh kriterijih sodi obravnavano območje v prehodno ali zmernocelinsko
podnebje. Tudi ob upoštevanju padavinskega režima (padavinski maksimum junija, julija in
avgusta, padavinski minimum januarja in februarja) območje sodi v prehodno celinsko
podnebje. Primerjava povprečnih aprilskih in oktobrskih temperatur (Tapr 9,6°C < Tokt 9,9°C)
in letne količine padavin (1138mm) uvrščajo obravnavano območje v območje z
zmernocelinskim podnebjem osrednje Slovenije.
V zadnjih letih je tudi ozemlje Slovenije pod vplivom globalnega segrevanja, kar kljub
različnemu merilnemu obdobju dokazujejo klimatološki podatki za obdobje 1991-2006.
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Povprečna letna temperatura zraka, ki znaša 10,6°C, je kar za 1,2°C višja, medtem ko je letna
temperaturna amplituda, ki znaša 20,7°C, višja za 0,1°C. Povprečne zimske temperature so
nad 0°C, povprečne poletne temperature se gibljejo okoli 20°C. Temperaturni maksimum
nastopi en mesec za solsticijem, tako da je najbolj topel mesec julij, najbolj hladna meseca pa
sta bila v tem obdobju januar in december. Povprečna mesečna temperatura v aprilu je
10,5°C, kar je 0,3°C manj kot povprečna mesečna temperatura v oktobru. Za obravnavano
obdobje je značilno predvsem nižanje ekstremnih temperatur zlasti v zimskih mesecih,
medtem ko se je število vročih dni povečalo. Glede na to se podnebje obravnavanega območja
spreminja in pridobiva na kontinentalnosti.
V primerjavi s preteklim merilnim obdobjem je do velikih sprememb prišlo tudi pri
razporeditvi padavin. Padavinski režim ni več celinski, ampak vedno bolj submediteranski.
Največ padavin ne zapade več poleti, temveč jeseni, medtem ko je sekundarni maksimum
meseca junija še vedno izrazit. Količina padavin se povečuje (s 1138 mm v obdobju 19611990 na 1163 mm letno v obdobju 1991-2006), vendar je letna razporeditev z vidika
kmetijstva in oskrbe s pitno vodo manj ugodna. Poleti, zlasti julija prihaja do suše, ki je v
zadnjih letih vedno daljša, njene posledice pa hujše. V avgustu se je v primerjavi s
tridesetletnim obdobjem 1961-1990 količina padavin zmanjšala, povečalo pa se je število dni
z nevihto in točo, kar daje trenutni klimi le še bolj kontinentalen značaj.
Grafikon 2: Klimogram Novega mesta 1991-2006
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Vir: http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje , 2008

Segrevanje se kaže tudi v zimskih mesecih. Snežna odeja je vedno tanjša, poleg tega pa sneg
obleži manj časa. Razlog temu je manjša zračna vlaga, višje temperature in povečana
evaporacija. Posledično je manj tudi meglenih in hladnih dni v spomladanskih in jesenskih
mesecih. Poletja so bolj vroča, zaradi večje ogretosti tal se zrak hitreje segreva, to pa botruje
večjemu številu nevihtnih dni.
Podatki po letu 1990 kažejo na proces segrevanja ozračja, kar se odraža tudi pri podnebnem
tipu. Podnebje obravnavanega področja se vsaj glede padavinskega režima in letne količine
padavin vedno bolj približuje je zmernocelinskemu podnebju jugovzhodne Slovenije.
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3.4 HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

Na območju osrednje Dolenjske zaradi prevlade mezozojskih karbonatnih kamnin in
kvartarnih sedimentnih kamnin prihaja do površinskega in podzemnega pretakanja vode.
Vode se stekajo v porečje reke Krke in njenih pritokov Toplice in Radulje. Pripadajo
Savskemu porečju oziroma povodju Črnega morja.
Gostota vodne mreže znaša 1,24 km/km², ob upoštevanju številnih grap, po katerih se ob
deževjih meteorna voda steka v prej omenjene vodotoke, občasnih vodotokov in majhnih
odvodnih kanalov ob Laknici in Radulji pa znaša gostota vodne mreže 1,88 km/km². V
zahodnem delu zaradi kraškega površja prevladuje podzemno pretakanje. O tem priča tudi
manjša ponikalnica Žegnanca severno od Žalovič in številni manjši izviri in studenci. Na
kvartarnih naplavinah Laknica in Radulja ustvarjata aluvijalni ravnici. Gre za travniško
območje Zdravci, ki je ob daljših večjih nalivih poplavljeno. Ob sotočju Laknice in Radulje
na skrajnem vhodu Zdravcev je zaradi zastajanja vode nastalo manjše mokrišče, ki po
podatkih Geodetske uprave RS obsega 1ha zemljišč.
Levi pritok Krke Toplica ima sorazmerno majhno rečno mrežo. Njeno vodno zaledje je na
območju jurskih apnencev na jugozahodu KS Šmarjeta. Njen izvir, med domačini znan kot
Zavirk, je na stiku jurskih apnencev in triasnih dolomitov južno od Obrha (del Šmarjeških
Toplic) in teče proti vzhodu. Vzhodno od Šmarjeških toplic se vanjo steka pritok Prinovec z
Zavetrščico; ta priteče z gozdnega območja zahodno od Brezovice in Bečajem, ki priteče iz
Šmarjete. Njuna skupna dolžina na območju KS Šmarjeta znaša 10 km.
Precej bolj razvito vodno mrežo ima Radulja, ki ima svoje vodno zaledje v Raduljskem
hribovju. Njena dolžina na območju KS Šmarjeta znaša 12 km. Sprva teče proti severovzhodu
po ozki rečni dolini. Južno od Dola pri Šmarjeti, kjer se vanjo steka Lukovnik pride na prelom
ob stiku krednih apnencev in miocenskih laporjev. Tu se tok Radulje preusmeri proti
jugovzhodu. Pri Griču pri Klevevžu se vanjo stekata Klevevška in Stara Toplica. Vhodno od
Radovlje je Radulja vrezala strugo v lastne kvartarne nanose. Pretok se upočasni, višina talne
vode pa je na travniškem območju Zdravcev bližje površju, kar se odraža s odvodnimi jarki,
ki omogočajo odtekanje odvečne vode. Jugozahodno od Vinice pri Šmarjeti prične Radulja
meandrirati. Tu se na kilometrskem odseku v Raduljo stekajo trije pritoki; najprej najbolj
vodnat levi pritok Laknica (4,97 km na območju KS Šmarjeta), nato levi pritok Završnik (1,99
km), po dobrih 500 metrih pa še desni pritok Pijavnik (1,7 km).
Zaradi redke poselitve visokih dinarskih planot so kraške vode v porečju reke Krke manj
onesnažene. Stanje kraških izvirov je pereče predvsem zaradi vodne oskrbe. Zaradi nizkih
samočistilnih sposobnosti podzemnih voda sodi reka Krka s pritoki v II-III. kakovostni razred
(Geografski atlas Slovenije, 1998). Površinsko pretakanje vode omogoča večje samočistilne
sposobnosti. V srednjem toku reke Krke oziroma v Novomeški pokrajini je gostota poselitve
in z njo povečana onesnaženost večja. Razlog je v večjem številu kraških izvirov in potokov,
ki se stekajo v Krko. Vodotoki, ob katerih je gostota poselitve zaradi preskrbe z vodo večja,
sodijo v II-III. kakovostni razred. Proti vzhodu ob prehodu v spodnji tok reke Krke se v rečnih
nanosih gline, melja in proda pojavlja podtalnica. Ob obilnih padavinah površinske vode
poplavljajo.
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Karta 3: Hidrogeografske značilnosti KS Šmarjeta
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O rečnem režimu voda na obravnavanem območju lahko sklepamo le na podlagi hidroloških
podatkov za reko Krko pri Gorenji Gomili in Podbočju, ter Raduljo pri Škocjanu (Geografski
atlas Slovenije, 1998), ki prikazuje povprečni mesečni pretok vode. Srednji letni pretok
Radulje (1,82 m3/s) je zaradi manj obsežnega zaledja razumljivo manjši kot pri reki Krki.
Srednji pretok Radulje Pri Škocjanu ima dva maksimuma in dva minimuma rečnega pretoka.
Primarni maksimum vodnega pretoka je meseca marca. Vzrok lahko iščemo v večji količini
padavin, topljenju snega in kraški retinenci zaradi prepokanosti tal.
Grafikon 3: Rečni režim Radulje 1961-1990
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VIR: Površinski vodotoki in vodna bilanca Slovenije, 1998

Sekundarni maksimum vodnega pretoka se pojavi v pozni jeseni meseca novembra zaradi
obilnih padavin. Primarni minimum vodnega pretoka je v poznem poletju meseca avgusta
zaradi visokih temperatur in izhlapevanja vode, sekundarni minimum pa se pojavi pozimi
zaradi snežne retinence, ko se voda zadržuje na površju v obliki snežne odeje.
Grafikon 4: Rečni režim reke Krke 1961-1990
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Srednji pretok Krke se med Gorenjo Gomilo in Podbočjem poveča zaradi številnih manjših
pritokov z Gorjancev in Radulje. Srednji letni pretok vode pri Gorenji Gomili znaša 45,6 m3/s,
pri Podbočju pa 54,7 m3/s. Krka ima tako kot Radulja 2 maksimuma in dva minimuma
rečnega pretoka. Primarni maksimum vodnega pretoka je meseca aprila, mesec kasneje kot
Radulja. Vzrok lahko iščemo v večji količini padavin, topljenju snega na visokih dinarskih
planotah v zaledju izvira reke Krke, ter kraški retinenci zaradi prepokanosti tal. Sekundarni
maksimum vodnega pretoka se pojavi v pozni jeseni meseca novembra zaradi obilnih
padavin. Primarni minimum vodnega pretoka je v poznem poletju meseca avgusta zaradi
visokih temperatur in izhlapevanja vode, sekundarni minimum pa se pojavi pozimi zaradi
snežne retinence, ko se voda zadržuje na površju v obliki snežne odeje.
Glede na karakteristike imata oba vodotoka pluvio-nivalni ali dežno-snežni rečni režim. Temu
botruje zmerno kontinentalno podnebje z viškom padavin v juniju in novembru, ter
kombinacija snežne in kraške retinence, ki vpliva na to, da se visoke vode zamaknejo glede na
padavine.
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3.5 PEDOLOŠKE ZNAČILNOSTI

Pedološke značilnosti tal so odvisne od matične osnove, reliefa, hidroloških in klimatskih
značilnosti območja. Matična osnova namreč pod vplivom zunanjih dejavnikov prepereva in
se spreminja v prst, le-tej pa daje osnovno kemično sestavo (Lovrenčak, 1994). Ker na
obravnavanem področju prevladujejo karbonatne kamnine, je razumljivo, da so se razvile
karbonatne rjave prsti. Njihova kvaliteta in lastnosti se spreminja glede na lokalne razmere.
Sama debelina prsti večinoma presega 70 cm, kar je primerno tudi za kmetovanje. Tanjša
plast prsti je le na površju z večjim naklonom, kjer je prisotna denudacija in erozija tal.
Glede na to, da se večina padavin nemoteno pretaka skozi prsti, lahko trdimo, da na
obravnavanem območju prevladujejo avtomorfne prsti. Na aluvijalni ravnici so se
izoblikovale evtrične rjave prsti. Na apnencih in dolomitih so nastale avtomorfne
pokarbonatne prsti. Na strmih pobočjih Raduljskega hribovja ob reki Radulji, kjer so tla bolj
plitva in vzhodno od Žalovič, sta se razvili rendzina in rjava pokarbonatna prst. Na jurskih
apnencih južno in zahodno od Žalovič se je razvila rjava pokarbonatna prst. Po teksturi sodijo
med srednje težka do težka tla, ki vsebujejo veliko gline in ilovice.
Na terciarnem gričevju vzhodno od Šmarjete, kjer najdemo miocenske laporje, so se razvile
evtrične rjave prsti. Vsebujejo več peska, zato jih po teksturi uvrščamo med lahka tla. V
okolici Orešja in Strelaca, kjer je tudi nekaj triasnih apnencev sta evtrična rjava in
pokarbonatna prst z lahko teksturo tal antropogeno preoblikovani v rigolana tla.
Kjer so tla občasno poplavljena, oziroma voda zaradi nizkih naklonov v prsti zastaja, pa so
nastale hidromorfne prsti. Mednje štejemo obrečne prsti ob samih vodotokih in
psevdooglejene prsti. Vsebujejo veliko meljaste gline in gline, zato jih po teksturi uvrščamo
med težka tla. Obrečne prsti so nastale ob Lukovniku, Pijavniku, Prinovcu, Toplici, Laknici in
Radulji. Na poplavnih ravnicah ob Laknici in Radulji ter njunem sotočju voda ob večjih
padavinah zastaja. Zato so se tu razvile psevdooglejene prsti.
Karta 4: Izsek iz pedološke karte

Vir: http://web.bf.uni-lj.si/icpvo/images/tematskakarta03s.pdf, 2007
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3.6 BIOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

Favna in flora Slovenije sta v močni soodvisnosti od preostalih naravnogeografskih
dejavnikov. Zaradi majhnih naklonov, nizkih nadmorskih višin in ugodne klime je naravna
vegetacija izkrčena oziroma prilagojena potrebam človeka. Naravna vegetacija se je v večji
meri ohranila le na površinah, ki so manj primerne za gospodarsko rabo, večjih naklonih in
višjih nadmorskih višinah.
Na obravnavanem območju prevladujejo karbonatne kamnine in pokarbonatne prsti.
Subpanonsko podnebje in dežno-snežni rečni režim vodotokov omogočata rastje tistim
vegetacijskim združbam, ki se prilagajajo naravnim dejavnikom, oziroma so nanje manj
občutljive na občasne poletne suše.
Gozdne površine se pojavljajo predvsem v zahodnem delu obravnavanega območja, na
pobočjih Raduljskega hribovja, kjer so nakloni pobočja večji, v dolini Radulje, Laknice,
Pijavnika ter v na zakraselem jugozahodnem delu KS Šmarjeta Na jugovzhodu
obravnavanega območja, kjer je terciarno gričevje, so se gozdovi ohranili le na severnih
pobočjih, ki so manj primerna za kmetijsko obdelavo. Prevladujejo bukovi mešani gozdovi.
Po Marinčku (Komentar k vegetacijski karti gozdnih združb Slovenije, 2003) so na
obravnavanem območju naslednje gozdne združbe:
Hacquetio-Fagetum gozd bukve in navadnega tevja je značilen za pobočja na dolomitnih
apnencih in apnencih, kjer so se razvile pokarbonatne prsti. Združba je značilna za nadmorske
višine 300 do 600 metrov. Združbo najdemo zahodno od Brezovice, v dolini Radulje, okolici
Kogla in vzhodno od Vinice.
Castaneo sativae-Fagetum gozd bukve in pravega kostanja je značilen prisojna pobočja na
laporjih in peščenjakih, oziroma kjer so se razvile distrične rjave prsti. Kostanju namreč bolj
ustrezajo kisla tla, vendar uspeva tudi na bolj debelih pokarbonatnih tleh. Prevladuje v
nadmorskih višinah 100 do 900 metrov. V preteklosti so združbo močno izkrčili oziroma
spreminjali z zasajevanjem hitreje rastoče smreke. Združba je razširjena predvsem na
lapornatih apnencih v okolici Šmarjeških Toplic, Gorenje vasi, Radovlje in Dola pri Šmarjeti.
Melampyro vulgati-Quercetum petraeae gozd gradna in navadnega črnilca je značilen za
nekarbonatne kamnine in sedimente na nadmorski višini 150 do 750 metrov, kjer so se razvile
kisle in psevdooglejene prsti oziroma na izkrčenem rastišču bukve in pravega kostanja.
Najdemo ga zahodno od Žalovič nad 400 metri nadmorske višine.
Združba gradna in črnega grahorja Lathyro nigri-Quecetum petrae je značilna za strma
prisojna pobočja v termalnem pasu. Na obravnavanem območju jo najdemo le na majhnem
delu pobočja Vinjega vrha, južno od naselja Strelac.
Združba navadnega gabra in bele jelke Abio albae-Carpinetum betuli uspeva na v termalnem
pasu oziroma v gričevju do 300 metrov nadmorske višine. Ustrezajo ji težka, dobro navlažena
pokarbonatna tla, zato združbo najdemo v dolini Radulje, Toplice in Prinovcu.
Na kislih tleh v sicer enakih rastiščnih pogojih se je ohranila združba navadnega gabra in
borovnice Vaccinio myrtilli-Carpinetum betuli. Združbo najdemo zahodno od Zbur.
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Piceo abietis-Quercetum roboris združba doba in navadne smreke je značilna za aluvialne
nanose na oglejenih in psevdooglejenih prsteh in nekarbonatnih kamninah. Najdemo ob
sotočju Laknice in Radulje severno od Vinice in Pijavniku.
Ob potokih se je razvila združba bele vrbe (Salicetum albae). Slednja je vezana izključno na
rob rečne struge. Večinoma jo predstavljajo posamezna drevesa ob potokih. Ohranjena je
zaradi zaščite struge vodotoka pred erozijo, nekdaj pa tudi zaradi gospodarske rabe v
vinogradništvu. Združbo najdemo ob Prinovcu, Zavetrščici, Pijavniku, Laknici in Radulji
južno od Zbur.
Karta 5: Gozdne združbe v KS Šmarjeta

Vir: Vegetacijska karta gozdnih združb, list Novo mesto, 2003
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3.7 NARAVNOGEOGRAFSKE ENOTE

Po analizi naravnogeografskih značilnosti lahko območje KS Šmarjeta razdelimo na več
naravnogeografskih enot. Pri določitvi le-teh so bili upoštevani tisti dejavniki, ki najbolj
odločilno vplivajo in določajo posamezne naravnogeografske enote.
Glede na nadmorsko višino bi obravnavano območje lahko razdelili na 3 enote. Do 200
metrov nadmorske višine sega »dolinski pas«, kjer prevladuje uravnano površje. Med 200 in
400 m.n.v. se razteza »pas gričevja«, nad njim pa se pričenja »pas hribovja«. Zanj je značilna
večja razgibanost površja. Glede na geološko sestavo, ki odločilno vpliva na relief in nastanek
prsti, lahko območje razdelimo na aluvialne ravnice ob vodotokih, kjer prevladuje rečni relief,
miocensko gričevje iz laporjev in fliša, kjer prevladujejo denudacijski procesi in pokriti kras
na mezozojskih dolomitih in apnencih. Podnebje vpliva na nastanek »termalnega pasu«.
Pojavlja se na nadmorski višini 200 – 400 metrov. Zanj je značilna temperaturna inverzija in
pojavljanje megle v pasu dolin, ki je pod njim, prav tako pa ga dokazuje rast termofilnih
gozdnih združb in vinske trte, ki uspeva v tem pasu.
Na podlagi tega lahko obravnavano območje razdelimo na 5 naravnogeografskih enot:
•

dno dolin in aluvialnih ravnic je osrednji del KS Šmarjeta, ki se vleče od severa proti
jugu in ločuje terciarno in mezozojsko gričevje. Zanj je značilno uravnano površje do
200 metrov nadmorske višine, po katerem poteka površinsko pretakanje vode.
Naravna vegetacija je močno izkrčena, deloma ohranjena le ob vodotokih. Tam uspeva
združba gradna in bele jelke in oziroma združba bele vrbe. Med vremenskimi pojavi je
zlasti v hladni polovici leta zelo pogosta megla. Prevladujejo evtrične rjave prsti, ob
potokih pa tudi psevdooglejene prsti.

•

lapornato gričevje v termalnem pasu predstavlja vzhodni del KS Šmarjeta. Zanj je
značilna prevlada miocenskih laporjev, na katerih so se razvile evtrične rjave in
pokarbonatne prsti. Na osojnih pobočjih z večjimi nakloni se razprostira bukov gozd,
na prisojnih pobočjih pa je naravna vegetacija izkrčena. Površinskih vodotokov
skorajda ni.

•

dolomitno/apnenčasto gričevje v termalnem pasu leži v zahodnem in
severozahodnem delu KS Šmarjeta. Prevladujejo triasni dolomiti, laporni apnenci in
sivi plastasti do ploščasti apnenci iz obdobja krede. Vodno pretakanje je površinsko.
Prevladujejo bukovi gozdovi v združbi z navadnim tevjem (osojna pobočja) oziroma
pravim kostanjem (prisojna pobočja z manjšim naklonom)

•

zakraselo gričevje v termalnem pasu je v jugozahodnem delu KS Šmarjeta.
Prevladujejo sivi plastasti apnenci jurske starosti, pokriti z rjavo pokarbonatno prstjo.
Tu uspeva gozd bukve in pravega kostanja, a je precej izkrčen. Površje zaznamujejo
kraške oblike površja, vrtače, kraške jame in dolci.

•

Raduljsko hribovje je na skrajnem zahodnem delu KS Šmarjeta. Od mezozojskega
gričevja v termalnem pasu se loči predvsem po višjih nadmorskih višinah in združbi
gradna in navadnega črnilca.
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Karta 6: Naravnogeografska delitev KS Šmarjeta
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4 DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI KS ŠMARJETA

4.1 DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI KS ŠMARJETA

4.1.1 GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALCEV

O gibanju števila prebivalcev v KS Šmarjeta lahko govorimo na podlagi podatkov
Statističnega urada RS (SURS). V obdobju pred 1981 je značilna stagnacija oziroma šibka
depopulacija; po tem letu se je začelo število prebivalstva v KS Šmarjeta povečevati. Največji
porast prebivalstva je zabeležen med popisoma 1991 in 2002, če upoštevamo statistične
podatke za leto 2006, pa je pol krajše obdobje po letu 2002 obdobje največje rasti.
Grafikon 5: Gibanje števila prebivalstva v KS Šmarjeta
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VIR: Geopedia, 2007

Zanimivo je opazovati tudi gibanje števila prebivalstva po naseljih med posameznimi popisi
prebivalstva. Pri analizi podatkov se je pokazala korelacija števila prebivalstva z dvema
spremenljivkama: nadmorsko višino in oddaljenostjo od glavne lokalno-regionalne poti.
Med letoma 1961 in 1971 je za območje KS Šmarjeta značilna depopulacija v krajih z nižjo
nadmorsko višino v bližini glavne lokalno-regionalne poti, medtem ko je v bolj oddaljenih
krajih na višji nadmorski višini število prebivalstva nekoliko naraslo. Največji upad števila
prebivalstva je v tem obdobju zabeležilo naselje Čelevec, največji porast pa beleži naselje
Strelac.

25

Med letoma 1971 in 1981 se je povečalo število prebivalstva v naseljih ob glavni lokalnoregionalni poti, v naseljih, ki so od te poti bolj oddaljena pa je število prebivalstva upadlo.
Največji upad je bil zabeležen v Mali Strmici in Radovlji, največja rast števila prebivalstva pa
je bila zabeležena v Šmarjeti. Slednje gre pripisati priključitvi Dolenje vasi k Šmarjeti.
Kartogram 1: Gibanje števila prebivalstva v naseljih KS Šmarjeta po popisih 1961-2002

VIR: Statistični urad Republike Slovenije, 2007
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Med letoma 1981 in 1991 je najbolj upadlo število prebivalstva v Brezovici in Dolu pri
Šmarjeti, najbolj pa se je povečalo število prebivalstva v Mali Strmici in Šmarjeških Toplicah.
Naselja na višji nadmorski višini, ki so tudi bolj oddaljena od glavne lokalno-regionalne poti
so doživljala zmanjševanje števila prebivalstva, v naseljih v neposredni bližini Šmarjete pa se
je število prebivalstva nekoliko povečalo.
V obdobju po osamosvojitvi se je število prebivalcev občutno zmanjšalo v naselju Sela pri
Zburah, predvsem zaradi ustanovitve novega naselja Koglo. Število prebivalstva se je
povečevalo predvsem v naseljih med Šmarjeto in Šmarješkimi Toplicami, zlasti v Brezovici,
Orešju in Radovljo. Po podatkih za leto 2006 doživlja KS Šmarjeta hitro rast prebivalstva v
večini naselij. Izjema so le Zbure, Grič pri Klevevžu in Orešje, ki beležijo rahel upad števila
prebivalstva.
Preglednica 1: Gibanje števila prebivalstva po naseljih in popisih prebivalstva z indeksi
rasti
GIBANJE
PREB.
NASELJA

INDEKSI RASTI
PREBIVALSTVA

POPISI PREBIVALSTVA
1961

1971

1981

1991

2002

I71/61

I81/71

I91/81

I02/91

I02/61

Brezovica

149

146

163

120

186

98

112

74

155

125

Čelevec

61

48

48

45

52

79

100

94

116

85

Dol pri Šmarjeti

47

52

49

33

37

111

94

67

112

79

Gorenja vas pri Šmarjeti

209

180

200

192

197

86

111

96

103

94

Grič pri Klevevžu

61

57

50

52

44

93

88

104

85

72

Koglo

43

Mala Strmica

42

47

24

29

26

112

51

121

90

62

Orešje

120

110

101

84

104

92

92

83

124

87

Radovlja

153

145

108

108

152

95

74

100

141

99

Sela pri Zburah

75

75

62

55

22

100

83

89

40

29

Strelac

46

57

45

48

47

124

79

107

98

102

Šmarješke Toplice

149

134

138

427

492

90

103

309

115

330

Šmarjeta

102

183

229

263

288

179

125

115

110

282

Vinica pri Šmarjeti

114

113

93

98

97

99

82

105

99

85

Zbure

160

140

156

152

155

88

111

97

102

97

Žaloviče

132

122

114

111

93

92

93

97

84

70

SKUPAJ

1620

1610

1580

1817

2035

99

98

115

112

126

VIR: Popisi prebivalstva 1961, 1971, 1981, 1991, 2002
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4.1.1.1 Demografska območja

Na demografske značilnosti prebivalstva vplivajo tako naravnogeografski kot
družbenogeografski dejavniki. Na tako majhnem geografskem prostoru sta največji
spremenljivki nadmorska višina in oddaljenost od glavne lokalno-regionalne poti. Število
prebivalcev v naseljih namreč upada z nadmorsko višino in z oddaljenostjo od glavne lokalnoregionalne poti.
Preglednica 2: Razporeditev krajev v KS Šmarjeta po nadmorski višini in oddaljenosti
od glavne poti

do
200
m.n.m.

200 do
300
m.n.m.

0 KM
Šmarjeta (288
preb.)
Zbure (155 preb.)

Šmarješke Toplice
(492 preb.)

DO 0,5KM

DO 2 KM

NAD 2 KM

Brezovica (186
preb.)

Gorenja vas pri
Šmarjeti (197 preb.)
Radovlja (152
preb.)

Čelevec (52 preb.)
Grič pri Klevevžu
(44 preb.)
Orešje (104 preb.)
Strelac (47 preb.)
Vinica pri Šmarjeti
(97 preb.)

Dol pri Šmarjeti (37
preb.)

300 do
400
m.n.m.

Mala Strmica (26
preb.)
Sela pri Zburah (22
preb.)
Žaloviče (93 preb.)

nad 400
m.n.m.

Koglo (43 preb.)

Glede na indeks rasti prebivalstva med letoma 1961 in 2002 so se na območju KS Šmarjeta
izoblikovala 4 demografska območja:
•

•
•

•

območje močne koncentracije prebivalstva, kjer se je število prebivalstva povečalo
za več kot 25 %. Območje zajema tri naselja ob glavni lokalno-regionalni poti na
nadmorski višini do 250 metrov: Brezovica, ki beleži 25 % rast števila prebivalcev,
Šmarjeta s 47 % večjim številom prebivalstva in Šmarješke Toplice, kjer se je število
prebivalstva podvojilo.
območje šibke koncentracije prebivalstva, kjer število prebivalcev ostaja enako,
oziroma beleži minimalni porast števila prebivalstva. Sem sodi naselje Strelac.
območje šibke depopulacije, kjer naselja beležijo do 15% zmanjšanje števila
prebivalstva. Območje zajema naselja v termalnem pasu, ki so od glavne lokalnoregionalni poti oddaljena manj kot 2km. V tem območju so Čelevec, Radovlja, Zbure,
Gorenja vas pri Šmarjeti, Vinica pri Šmarjeti in Orešje.
območje močne depopulacije, kjer se je število prebivalstva zmanjšalo za več kot
20%. Gre za demografsko ogroženo območje, ki zajema naselja nad 300 m.n.m.
oziroma naselja. Od glavne lokalno-regionalni poti so oddaljena več kot 2km. V to
območje sodi prebivalstvo Dola pri Šmarjeti, Male Strmice, Sel pri Zburah, Griča pri
Klevevžu, Žalovič in Koglo.
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Kartogram 2: Gibanje števila prebivalstva po naseljih v KS Šmarjeta med leti 1961 in
2002

VIR: Popis prebivalstva 1961, 2002
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4.1.2 STAROSTNA IN SPOLNA SESTAVA PREBIVALSTVA

Po Popisu 2002 je prebivalstvo občina Šmarješke Toplice ostarelo. Za KS Šmarjeta si lahko
zaradi Zakona o varovanju osebnih podatkov ogledamo le podatke za naselja, ki imajo vsaj 50
prebivalcev, oziroma vsaj 3 prebivalce v posamezni starostni skupini. Glede na to je imela KS
Šmarjeta po popisu 2002 19% prebivalcev mlajših od 15 let in 13% prebivalcev, starejših od
65 let. Delež žensk je bil enak deležu moških. Na podlagi tega bi lahko rekli, da ima KS
Šmarjeta staro prebivalstvo. Vendar podatki iz leta 2002 niso objektivni, saj ni zajetih 6
naselij, v preostalih 10 pa kar 3 naselja nimajo podatka v ključnih skupinah (mladi, ostareli).
Zaradi tega so bili upoštevani tudi podatki Statističnega urada za leto 2006 (www.geopedia.si,
2007). Ob primerjavi podatkov za obe leti lahko ugotovimo, da delež mladih ostaja enak,
medtem ko se povečuje delež ostarelih. Na podlagi tega lahko ugotovimo, da ima KS
Šmarjeta s 16% mladih do 15 let in 14% ostarelih prebivalcev, kar jo uvršča med območja z
ostarelim prebivalstvom.
Grafikon 6: Starostna piramida za KS Šmarjeta 2002 in 2006
KS Šmarjeta 2002

KS Šmarjeta 2006
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VIR: www.geopedia.si, 2007

Drugi pokazatelj je starostni indeks, ki predstavlja delež ostarelih v razmerju z deležem
mladih prebivalcev. Višji kot je starostni indeks, bolj je prebivalstvo ostarelo. Slednji je bolj
primeren za majhna območja kot so naselja. Starostni indeks prebivalstva KS Šmarjeta znaša
88, kar samo potrjuje, da je prebivalstvo staro.
Glede na starostni indeks bi lahko prebivalstvo v posameznih naseljih KS Šmarjeta razvrstili v
4 skupine:
• naselja s starostnim indeksom manjšim od 50. Gre za mlado prebivalstvo oziroma
prebivalstvo z zrelim demografskim režimom, saj prideta najmanj 2 mlada na enega
ostarelega prebivalca. Takšna situacija je v naselju Radovlja in Žaloviče.
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•

•

•

naselja z starostnim indeksom od 50 do 99, kjer je delež mladih še vedno večji od
deleža ostarelih. Gre za prebivalstvo s starim demografskim režimom, kakršnega
imajo naselja Brezovica, Gorenja vas pri Šmarjeti, Koglo, Šmarjeta, Vinica pri
Šmarjeti in Zbure.
naselja s starostnim indeksom od 100 do 199, kjer je delež starejših že večji od
deleža mladih, vendar na enega mladega prebivalca še ne prideta 2 ostarela. Gre za
ostarelo prebivalstvo kot ga imajo naselja Čelevec, Dol pri Šmarjeti, Mala Strmica,
Orešje, Sela pri Zburah, Strelac in Šmarješke Toplice.
naselja s starostnim indeksom nad 200. Takšno stanje je izredno zaskrbljujoče, saj
je prebivalstvo izrazito ostarelo, na enega mladega prebivalca pa prideta 2 ali celo več
ostarelih prebivalcev. Gre za populacijo in potencialno odmrtje naselja. V to skupino
sodi Grič pri Klevevžu.

Kartogram 3: Starostni indeksi po naseljih KS Šmarjeta 2006

VIR: www.geopedia.si, 2007

Po spolni sestavi prebivalstva KS Šmarjeta nima večjega odstopanja. Delež moških (49,6%)
je minimalno manjši od deleža žensk (50,4%). Po popisu prebivalstva 2002 je bilo zabeleženo
večje odstopanje v 3 naseljih: Koglem (65,4% moških v populaciji), Mali Strmici (65,4%) in
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Selih pri Zburah, kjer je bilo kar 68,2% prebivalcev moškega spola, kar pomeni, da prideta po
številu kar dve osebi moškega spola na eno žensko. Slednje gre po vsej verjetnosti pripisati
ostarevanju prebivalstva oziroma velikemu deležu moških, starejših od 65 let in majhnemu
številu otrok, med katerim prevladuje ženska populacija. Žal zaradi zaupnosti podatkov ni
podatka o številu samskih ostarelih moških. O tem lahko posredno sklepamo iz števila družin,
števila gospodinjstev in števila žensk. Ob predpostavki, da je v družini vsaj ena ženska z enim
ali več otroki, lahko ugotovimo, da sta v Koglem vsaj 2 neporočena moška, starejša od 18 let,
v Mali Strmici vsaj 4 in vsaj en neporočen moški v Selih Pri Zburah.
Preglednica 3: Demografski kazalci po naseljih 2006
Mladi(%)
0 - 14 let
Brezovica
Čelevec
Dol pri Šmarjeti
Gorenja vas pri Šmarjeti
Grič pri Klevevžu
Koglo
Mala Strmica
Orešje
Radovlja
Sela pri Zburah
Strelac
Šmarješke Toplice
Šmarjeta
Vinica pri Šmarjeti
Zbure
Žaloviče

20,1
14,3
18,4
17,4
7,5
15,9
9,4
13,9
19,7
11,1
14,0
13,8
14,3
14,7
16,3
16,8

Stari(%)
65 + let
14,0
26,8
21,1
14,6
22,5
13,6
9,4
15,7
6,9
18,5
20,9
14,4
12,6
13,7
12,2
7,9

Starostni
indeks
70
188
114
84
300
86
100
113
35
167
150
104
88
93
75
47

Indeks
feminitete
102
100
138
119
122
76
60
95
90
80
87
100
95
127
96
106

Ženske(%)
v fertilni
dobi
25
29
24
28
28
18
16
27
24
22
23
26
23
31
29
37

VIR: www.geopedia.si, 2007

Stanje leta 2006 je nekoliko drugačno. Razlike v deležu moškega in ženskega prebivalstva so
večje. Delež moškega prebivalstva v prej omenjenih naseljih se je nekoliko znižal, vendar je
razlika med moško in žensko populacijo še vedno nad 10% v prid moških. Naselji Dol pri
Šmarjeti in Grič pri Klevevžu imata povsem drugačno situacijo, saj je leta 2006 kar 10% več
žensk, predvsem na račun ostarelih žensk. Slednje je zaskrbljujoče, saj je za naraščanje
prebivalstva in starostno sestavo prebivalstva najbolj ugodno, da sta moška in ženska
populacija v enakem razmerju.
Zanimivi so tudi podatki o deležu žensk v fertilni dobi (26% ženske populacije v KS
Šmarjeta) v povezavi z indeksom feminitete. Delež žensk v fertilni dobi nam pove, koliko
žensk je dejansko zmožno poskrbeti za reprodukcijo in s tem povezano tudi naraščanje
prebivalstva. Glede na to je stanje najbolj ugodno v naseljih Žaloviče in Vinica pri Šmarjeti.
Indeks feminitete je tu visok, prav tako pa je velik tudi delež žensk v fertilni dobi, to
predstavlja tudi potencialno večje število rojstev v prihodnjih letih. V Dolu pri Šmarjeti in
Griču pri Klevevžu, kjer je indeks feminitete najvišji, pa je situacija povsem drugačna, saj je
večina žensk že izven fertilne dobe. Indeks feminitete je najnižji v naseljih Koglo, Mala
Strmica in Sela pri Zburah, poleg tega pa je v teh naseljih tudi delež žensk v fertilni dobi
najnižji. Tako lahko upravičeno trdimo, da se bo depopulacija v teh treh naseljih nadaljevala
tudi v prihodnje.
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4.1.3 IZOBRAZBENA SESTAVA PREBIVALSTVA

O izobrazbeni in poklicni sestavi prebivalstva v KS Šmarjeta lahko sklepamo le na podlagi
podatkov SURS iz popisa prebivalstva 2002. Zaradi Zakona o varovanju osebnih podatkov,
slika ni v povsem realna, saj nimamo podatkov o naseljih, kjer je manj kot 50 prebivalcev
oziroma manj kot 3 prebivalce v posamezni skupini. Kljub temu lahko trdimo, da je
izobrazbena struktura tipična za podeželje, kjer je delež visoko izobraženih ljudi pod
slovenskim povprečjem. Delež ljudi z višjo in visoko izobrazbo je relativno majhen, saj znaša
7,9% populacije, starejše od 15 let, medtem ko je delež ljudi s srednješolsko (50,5%) in
osnovnošolsko izobrazbo (31,8%) nad slovenskim povprečjem.
Kartogram 4: Izobrazbena struktura prebivalstva po naseljih v KS Šmarjeta 2002

VIR: www.stat.si, 2007
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Zanimivo je, da je delež ljudi z nedokončano osnovno šolo (8,9%) skoraj za polovico manjši
od slovenskega povprečja. Po naseljih je stanje drugačno. Prebivalstvo Čelevca ima najnižjo
izobrazbeno stopnjo v krajevni skupnosti. Glede na naravnogeografske značilnosti in
demografske značilnosti bi lahko sklepali, da imajo podobno izobrazbeno strukturo naselja, za
katere podatkov ni moč dobiti.
Če zanemarimo naselja, kjer so podatkov zaradi zaupnosti ni, prevladuje prebivalstvo s
srednješolsko izobrazbo. Drugače je v Čelevcu, Orešju in Žalovičah, kjer je več kot polovica
prebivalstva z nedokončano ali končano osnovno šolo. V Žalovičah podatki niso objektivni,
sta prav podatka o nedokončani osnovni šoli in srednji šoli nepopolna zaradi zaupnosti
podatkov. Največ prebivalstva z višjo in visoko izobrazbo je v naseljih Šmarješke Toplice in
Brezovica, kjer je 11,5% oziroma 10% prebivalstva z višjo ali visoko izobrazbo.

4.1.5 POKLICNA SESTAVA PREBIVALSTVA

V popisih je prebivalstvo glede na poklic razvrščeno v tri sektorje dejavnosti. Primarni sektor
oziroma kmetijske dejavnosti zajemajo prebivalce zaposlene v kmetijstvu, gozdarstvu in
ribištvu. Sekundarni sektor ali nekmetijske dejavnosti zajemajo prebivalstvo zaposleno v
rudarstvu, industriji, energetiki in gradbeništvu. Storitvene dejavnosti združujejo zaposlene v
trgovini, gostinstvu, prometu, financah, turizmu, javni upravi, izobraževanju, zdravstvu in
socialnem varstvu.
Preglednica 4: Delež zaposlenih v kmetijskih dejavnostih po naseljih KS Šmarjeta 19712002

sektor
Brezovica
Čelevec
Dol pri Šmarjeti
Gorenja vas pri
Šmarjeti
Grič pri Klevevžu
Koglo
Mala Strmica
Orešje
Radovlja
Sela pri Zburah
Strelac
Šmarješke Toplice
Šmarjeta
Vinica
pri
Šmarjeti
Zbure
Žaloviče

POPIS 1971
I.
II.
III.+IV.
54,2% 16,9% 28,9%
82,8% 13,8%
3,4%
81,1% 5,4%
13,5%

POPIS 1991
POPIS 2002
I.
II.
III.+IV. I.
II.
III.+IV.
13,2% 1,9%
84,9% 18,5% 46,7% 34,8%
20,8% 4,2%
75,0% 15,0% 45,0% 40,0%
45,5% 9,1%
45,5%

72,7% 14,1%

13,1% 26,2%

0,0%

73,8%

76,0%

8,0%

16,0% 44,4%

3,7%

51,9%

77,3%
69,1%
79,7%
80,6%
61,9%
69,8%
40,6%

22,7%
10,9%
9,5%
19,4%
28,6%
14,7%
18,8%

15,4% 0,0%
33,3% 3,0%
25,5% 1,8%
8,0% 0,0%
24,0% 0,0%
8,4% 7,9%
10,2% 55,5%

84,6%
63,6%
72,7%
92,0%
76,0%
83,7%
34,4%

68,3%

8,3%

23,3% 32,7%

0,0%

67,3%

87,8%
92,8%

7,8%
2,9%

4,4% 19,4%
4,3% 38,1%

0,0%
0,0%

80,6%
61,9%

0,0%
20,0%
10,8%
0,0%
9,5%
15,5%
40,6%

9,1% 50,0%

34,1%

46,9%

34,6%

2,8% 45,6%
1,9% 38,5%

43,9%
50,6%

8,9% 39,2%

40,5%

Vir: Popisi prebivalstva 1971, 1991, 2002
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Pri analizi podatkov so bili upoštevani podatki iz leta 1971, 1991, in 2002. Leta 1971
obravnavano območje še ni zajela industrializacija, saj je prva tovarna na obravnavanem
območju nastala šele 1976. Zato je razumljivo, da je bila večina prebivalstva zaposlena v
kmetijskih panogah. Delež zaposlenih v kmetijskih dejavnostih po naseljih se je gibal med 41
in 93%. Manj kot 50% zaposlenih v kmetijstvu sta beležili le naselji Šmarjeta in Brezovica.
Stanje v letih 1971 in 1981 se bistveno ne razlikujeta, le da je povečal delež zaposlenih v
nekmetijskih dejavnostih.
Leta 1991 se že odraža tranzicija v tržni sistem, poleg tega pa 1991 najbolj opisuje stanje pred
osamosvojitvijo Slovenije. Delež zaposlenih v kmetijstvu je znašal 26%, kar je bilo povsem
enako kot v storitvenem sektorju. Delež zaposlenih v nekmetijskih dejavnostih se je zmanjšal
na manj kot polovico. Naselja, ki so bolj oddaljena od glavne lokalno-regionalne poti so imela
delež zaposlenih v kmetijstvu še vedno nad 20%, naselja, v bližini glavne lokalno-regionalne
poti pa so imela že manj kot 10% prebivalstva zaposlenih v kmetijskih dejavnostih.
Podatki za leto 2002 so sicer nepopolni, a kljub temu kažejo na končano tranzicijo v
postindustrijsko družbo. V kmetijskih dejavnostih je po dostopnih podatkih zaposlenih 3%
prebivalcev KS Šmarjeta, vendar je delež zagotovo višji, saj ni podatkov za naselja, ki so
imela v preteklih popisih najvišji odstotek zaposlenih v kmetijskih dejavnostih. O tem lahko
sklepamo tudi na podlagi sorazmerno visokega deleža ljudi z osnovnošolsko in srednješolsko
izobrazbo. Delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih že presega delež zaposlenih v
nekmetijskih dejavnostih, medtem ko je poklicna struktura prebivalstva po naseljih je
nekoliko bolj v prid nekmetijskim dejavnostim. Izjema sta naselji Šmarjeta, kjer se prav v
zadnjih letih povečuje kvartarni sektor, in Zbure, kjer je v porastu storitveni sektor.
Grafikon 7: Spreminjanje poklicne sestave prebivalstva po dejavnostih po naseljih KS
Šmarjeta 1971-2002

VIR: Popisi prebivalstva, 1971, 1991, 2002
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4.1.6 MIGRACIJE

Migracije ali selitve so prostorski premiki prebivalstva oziroma njihovega stalnega bivališča.
So odraz številnih naravnih in družbenih dejavnikov. Večinoma so trajne in znotraj države
(notranje migracije), zunanje migracije pa so povezane predvsem z ekonomskim vidikom, ko
so se prebivalci odseljevali z manj perspektivnih območij in imigrirali v bolj prosperitetna
območja.
Na obravnavanem območju so prevladovale predvsem trajne migracije med naselji znotraj
nekdanje občine Novo mesto oziroma med naselji znotraj Slovenije. Največji delež domačega
prebivalstva imata naselji Žaloviče in Gorenja vas pri Šmarjeti. Največ alohtonih prebivalcev
imata Brezovica in Šmarješke Toplice, predvsem zaradi turizma. Temu gre pripisati tudi večji
delež prebivalstva iz tujine. Imigracij iz tujine je bilo zelo malo, manj kot 2% populacije v KS
Šmarjeta, oziroma manj kot 5% po naseljih. Zaradi zaupnosti ni podatkov o narodni
pripadnosti.
Grafikon 8: Struktura prebivalstva po naseljih KS Šmarjeta glede na kraj rojstva 2002
Žaloviče
Zbure
Vinica pri Šmarjeti
Šmarjeta
Šmarješke Toplice
Radovlja
Orešje
Gorenja vas pri Šmarjeti
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VIR: www.stat.si, 2007

Glede na število prebivalstva po posameznih letih popisov prebivalstva lahko trdimo, da je na
obravnavanem območju prihajalo predvsem do začasnih emigracij oziroma zdomstva. Slednje
je bilo najbolj množično med leti 1961 in 1971, ko je bilo po popisu prebivalstvo na začasnem
delu v tujini 30 prebivalcev KS Šmarjeta (3,4%), največ iz Vinice pri Šmarjeti (20%), Orešja
(9%) in Šmarjete (6%). Da sodi zdomstvo med začasne migracije potrjuje tudi povečan delež
ostarelega prebivalstva v omenjenih naseljih po letu 2002. Druga oblika začasnih migracij so
dnevne migracije, do katerih prihaja zaradi šolanja ali dela izven kraja bivanja. Večina
migracij poteka na ravni nekdanje skupne občine Novo mesto.
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Delež prebivalcev, ki hkrati tudi dela v kraju stalnega bivališča je sorazmerno majhen, med 10
in 25%. Naselja so večinoma kraji dnevnih emigrantov. Delež dnevnih migrantov zaradi dela
predstavlja kar tri četrtine vseh aktivnih prebivalcev. Prebivalstvo se večinoma vozi na delo v
kraje nekdanje skupne občine Novo mesto. Zanimivo je, da sta le dve naselji, Šmarjeta in
Brezovica tudi cilj dnevnih migracij zaradi dela. Šmarjeta predvsem zaradi tovarne
Plastoform in kvartarnih dejavnosti, Brezovica pa zaradi zdravilišča. Gre predvsem za
prebivalce drugih naselij v KS Šmarjeta. V preostalih naseljih prevladujejo dnevne
emigracije, medtem ko so dnevne imigracije maloštevilne oziroma redke.
Delež dnevnih migrantov zaradi šolanja znaša kar 80% vseh šolajočih se prebivalcev. Delež je
nižji le v naselju Šmarjeta (59%), kjer je osnovna šola in posledično manjše število dnevnih
migracij zaradi šolanja. Dnevne migracije zaradi šolanja potekajo na treh ravneh.
Osnovnošolski dnevni migranti dnevno migrirajo v Šmarjeto. Dijaki in študentje dnevno
migrirajo v šole izven KS Šmarjeta, predvsem v najbližje Novo mesto. Dnevnih migracij v
druge kraje je bistveno manj, večinoma gre za migracije v Ljubljano in Maribor, kjer je
večina univerz.
Kartogram 5: Dnevne migracije zaradi dela po naseljih KS Šmarjeta 2002

VIR: www.stat.si, 2007
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4.2 NASELJA KS ŠMARJETA

4.2.1 NASTANEK IN VELIKOST NASELIJ

Območje KS Šmarjeta je poseljeno že od prazgodovine. O tem nam pričajo številne najdbe iz
starejše železne dobe v okolici Vinice pri Šmarjeti, na Vinjem vrhu. V času antike je po
obravnavanem območju tekla rimska cesta, ki je preko današnjega Trebnjega povezovala
današnjo Ljubljano (Emono) in Neovidunum (Drnovo pri Krškem). Številne najdbe so bile
odkrite v bližini Bele cerkve v času izgradnje avtoceste.
Prve omembe današnjih krajev sodijo v srednji vek. Nastali so iz manjših zaselkov, ki so se
združevali. Najstarejša omemba sega v 12. stoletje, ko sta bili prvič omenjeni Radovlja in
(Mala) Strmica. Sredi 13. stoletja sta prvič omenjeni Gorenja vas pri Šmarjeti, Šmarjeta
(Bavarska vas) in Brezovica. Največ zapisov sega v 14. stoletje, ko so prvič omenjena naselja
Dol pri Šmarjeti, Grič pri Klevevžu, Orešje, Vinica pri Šmarjeti (Modruša), Koglo, Sela pri
Zburah, (Šmarješke) Toplice, Žaloviče. Po vsej verjetnosti so naselja nastala z višinsko
kolonizacijo. To nam dokazuje tudi nekdanje nemško ime za Šmarjeto - Bavarska vas
(Bayersdorf, Pajersdorf) in Gorenja vas, ki je nastala nad Dolenjo vasjo (danes Šmarjeta).
Po 2. svetovni vojni so bili številni zaselki preimenovani in priključeni večjim naseljem. Do
zadnje spremembe je prišlo 1996, ko je bil zaselek Lakote, del naselja Žaloviče in del naselja
Radulja združen z delom naselja Sela pri Zburah pod imenom Koglo, kot se imenuje vrh nad
tem naseljem (Uradni list RS,1996).
Preglednica 5: Spremembe naselij KS Šmarjeta med leti 1945 – 1991
NASELJE
Kamen Vrh
Mala Strmica
Mladevina
Toplice
Obrh
Dol
Dolenja vas
Gorenja vas
Sela
Vinica
Brezovica

PREIMENOVANJE
1953 Šmarješke Toplice
1953 Obrh pri Šmarjeti
1953 Dol pri Šmarjeti
1953 Dolenja vas pri Šmarjeti
1953 Gorenja vas pri Šmarjeti
1953 Sela pri Zburah
1955 Vinica pri Šmarjeti

PRIKLJUČITEV
1952 Brezovici
1953 Zburam (del naselja)
1953 Strelacu
1985 Šmarješkim Toplicam
1971 Šmarjeti
1985 Šmarješkim Toplicam (del naselja)

Vir: Priročni krajevni leksikon Slovenije, 1996

Velikost naselij merimo z različnimi kazalci, med njimi pa sta najbolj pogosta število
prebivalcev, gostota poselitve. Po popisu prebivalstva leta 2002 je v 16 naseljih KS Šmarjeta
živelo 2035 prebivalcev. Glede na to je povprečna gostota poselitve KS Šmarjeta 127
prebivalcev/naselje oziroma 76 prebivalcev/km². Po prvem kriteriju sodijo naselja v KS
Šmarjeta med majhna naselja. Po popisu prebivalstva 1961 je bilo na območju KS Šmarjeta le
eno naselje z več kot 200 prebivalci(Gorenja vas pri Šmarjeti z 209 prebivalci ali 12,9%
prebivalstva KS Šmarjeta). Prevladovala so naselja z 100-200 prebivalci; v njih je živelo kar
66,6% takratnega prebivalstva KS Šmarjeta. Stanje po popisu 2002 je bilo povsem drugačno,
saj prevladujejo naselja z manj kot 100 prebivalci (9 naselij, v katerih živi 22,6 %
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prebivalstva). Od tega je kar 6 naselij z manj kot 50 prebivalci. Pet naselij ima med 100 in
200 prebivalcev; v njih živi 39% prebivalcev KS Šmarjeta. Večji naselji z več kot 200
prebivalci sta le Šmarjeta in Šmarješke Toplice (38,3 % prebivalstva v krajevni skupnosti).
Preglednica 6: Velikostna sestava naselij v KS Šmarjeta leta 1961 in 2002
LETO 1961

do 49 preb.

50 – 99 preb.

100-199
preb.

nad 200
preb.

Mala Strmica (42)
Strelac (46)
Dol pri Šmarjeti (47)

Čelevec (61)
Grič pri Klevevžu (61)
Sela pri Zburah (75)
Šmarjeta (102)
Vinica pri Šmarjeti (114)
Orešje (120)
Žaloviče (132)
Brezovica (149)
Šmarješke Toplice (149)
Radovlja (153)
Zbure (160)
Gorenja vas pri Šmarjeti (209)

LETO 2002
Sela pri Zburah (22)
Mala Strmica (26)
Dol pri Šmarjeti (37)
Koglo (43)
Grič pri Klevevžu (44)
Strelac (47)
Čelevec (52)
Žaloviče (93)
Vinica pri Šmarjeti (97)
Orešje (104)
Radovlja (152)
Zbure (155)
Brezovica (186)
Gorenja vas pri Šmarjeti (197)
Šmarjeta (288)
Šmarješke Toplice (492)

VIR: Popis prebivalstva 1961, 2002

Upoštevajoč drugi kriterij - gostoto poselitve sodijo naselja v KS Šmarjeta med naselja z
zmerno gostoto poselitve. Gostota poselitve je odvisna števila prebivalstva in od velikosti
površin, ki pripadajo naselju. Zato je gostota poselitve manjša tudi v naseljih z obsežnimi
gozdnimi in kmetijskimi zemljišči (Brezovica, Vinica pri Šmarjeti, Zbure in Žaloviče).
Nadpovprečno gostoto poselitve imajo naselja Gorenja vas pri Šmarjeti, Radovlja, Šmarješke
Toplice in Šmarjeta, ostala naselja pa so močno pod povprečno gostoto poselitve KS
Šmarjeta.
Ob primerjavi naselij s povprečjem krajevne skupnosti po obeh prej omenjenih kriterijih
ugotovimo, da lahko naselja po velikosti razvrstimo v tri skupine:
• večja naselja z veliko gostoto prebivalstva, ki imajo vsaj 150 prebivalcev in gostoto
poselitve nad 100 prebivalcev/km²: Gorenja vas pri Šmarjeti, Radovlja, Šmarješke
Toplice in Šmarjeta.
• vmesna naselja, ki ne dosegajo obeh kriterijev za večja ali majhna naselja: Brezovica
in Zbure
• majhna naselja z majhno gostoto prebivalstva, ki imajo manj kot 150 prebivalcev in
gostoto poselitve pod povprečjem KS Šmarjeta (76 prebivalcev/km²): Čelevec, Dol pri
Šmarjeti, Grič Pri Klevevžu, Koglo, Mala Strmica, Orešje, Sela pri Zburah, Strelac in
Žaloviče
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Tretji kriterij je gibanje števila prebivalstva. To se najbolj spreminja v Šmarjeških Toplicah,
Šmarjeti in Brezovici, kjer se število prebivalstva stalno povečuje, najslabše pa kaže naselju
Sela pri Zburah, kjer se število prebivalstva stalno zmanjšuje.
Preglednica 7: Naraščanje števila prebivalstva v naseljih KS Šmarjeta
1961-1991
Rast nad
20%

Šmarjeta1
Šmarješke Toplice²

Rast
od 10 ≤ 20%

Rast
od 0≤10%

Upad
od -10 ≤ 0%

Strelac

Gorenja vas pri
Šmarjeti
Zbure

1991-2002
Brezovica
Orešje
Radovlja

2002-2006*
Mala Strmica

Brezovica
Gorenja vas pri Šmarjeti
Čelevec
Orešje
Dol pri Šmarjeti
Radovlja
Šmarješke Toplice
Sela pri Zburah
Šmarješke Toplice
Žaloviče
Dol pri Šmarjeti
Gorenja vas pri Šmarjeti
Koglo
Šmarjeta
Čelevec
Zbure
Vinica pri Šmarjeti
Grič pri Klevevžu
Strelac
Strelac
Vinica pri Šmarjeti
Šmarjeta
Zbure

Brezovica
Grič pri Klevevžu
Grič pri Klevevžu
Mala Strmica
Vinica pri Šmarjeti
Žaloviče³
Žaloviče
Čelevec
Dol pri Šmarjeti
Upad
Mala Strmica
Sela pri Zburah³
pod -20%
Orešje
Radovlja
Sela pri Zburah
1
priključitev Dolenje vasi, ²priključitev Obrha pri Šmarjeti, ³del naselja vključen v Koglo
Upad
od -20≤10%

VIR: Popisi prebivalstva1961, 1991, 2002; www.geopedia.si, 2007*

Zanimivo je zlasti gibanje velikosti naselja v zadnjih letih. Po letu 2002 doživljajo največje
spremembe prav majhna naselja, kjer je do leta 2002 prihajalo do depopulacije. Ta trend se je
po letu 2002 ustavil oziroma občutno zmanjšal. Povsem drugače je v naselju Šmarjeta, kjer se
razvoj naselja ustavlja in prehaja v depopulacijo.
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4.2.2 TIPI NASELIJ

Tipe naselij so v preteklosti določali naselbinski tloris, prevladujoča gospodarska dejavnost in
število domov. S procesom urbanizacije se je meja med vaškimi in mestnimi naselji močno
zabrisala. Stari vaški tlorisi so se z urbanizacijo in novogradnjami zabrisali, svoje pa so k
spremembi vaškega tlorisa prinesla tudi združevanja zaselkov oziroma priključevanje le-teh k
večjim naseljem. Starih kmečkih domov skorajda ni več; nekaj jih najdemo le v Žalovičah,
Mali Strmici in Selih pri Zburah.
Slika 1: S slamo krit kmečki dom v Selih pri Zburah

Foto: Barbara Rogina

Ob stalnem upadanju števila kmečkega prebivalstva lahko govorimo o polurbanih vaseh
oziroma o podeželskih naseljih. Glede na tloris naselij lahko naselja razdelimo v tri skupine
naselij:
•

•

•

razložena naselja, kamor sodijo naselja Čelevec, Gorenja vas pri Šmarjeti, Grič pri
Klevevžu, Koglo, Mala Strmica, Orešje in Radovlja. Zanje je značilno, da so domovi
razpršeni, med njimi pa so obdelovalne površine, med katerimi prevladujejo travniki,
vinogradi in sadovnjaki.
gručasta naselja, kot so Brezovica, Dol pri Šmarjeti, Sela pri Zburah, Strelac,
Šmarješke Toplice, Šmarjeta, Vinica pri Šmarjeti in Žaloviče je značilno, da so
domovi strnjeni v eni ali več gručah domov. Slednje je rezultat združevanja zaselkov v
večje naselje in gradnji enodružinskih stanovanjskih hiš po letu 1970.
»razpotegnjeno« naselje Zbure kot edino naselje v KS Šmarjeti, kjer je tloris naselja
razpotegnjen ob poti Škocjan-Mokronog.
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4.2.2 PREOBRAZBA NASELIJ

Na območju KS Šmarjeta so vse do 70. let 20. stoletja prevladovala vaška naselja. Zanje je
bila značilna agrarna raba tal in vaški tipi naselij. Med njimi so prevladovali zaselki,
razložena naselja in manjše gručaste vasi. Prevladoval je osrednjeslovenski tip gradnje hiš, z
značilnimi »šivanimi« vogali hiš in čopasto streho. Slednje poleg vaških tlorisov nekdanjih
naselij dokazujejo tudi stara naselbinska imena in ledinska poimenovanja, ki so med ljudmi
kljub združevanju z večjimi naselji še vedno živa.
Preglednica 8: Poimenovanje delov naselij v KS Šmarjeta
NASELJE
Brezovica
Čelevec
Gorenja vas pri
Šmarjeti
Grič pri Klevevžu
Koglo
Orešje
Radovlja
Šmarješke Toplice
Šmarjeta
Zbure
Žaloviče

POIMENOVANJE DELOV NASELIJ
Brezovica, Kamen Vrh
Čelevec, Preloge
Gorenja vas, Podkrajec, Mevce
Grič, Slape, Klevevž
Koglo, Lakote
Orešje, Orešniki, Vinji vrh, Mlada Vina
Radovlja, Zagorica, Mlada Gora, Cerovec, Podcerovec
Šmarješke Toplice, Obrh, Radež, Gornje Toplice, Dolnje
Toplice
Šmarjeta, Dolenja vas, Nemški hrib
Zbure, Zaboršt
Žaloviče, Kota

Ohranjenih starih kmečkih hiš je malo; še ohranjene so opuščene ali preurejene in nadzidane.
Večina današnjih stanovanjskih stavb je iz obdobja po letu 1971, ko je pod vplivom razpršene
industrializacije tudi na obravnavanem območju prišlo do širjenja urbanizacije podeželja.
Osrednjeslovenski tip kmečke hiše je izpodrinila enodružinska »polurbana hiša kockaste
oblike« z balkonom in manjšim strešnim naklonom. Gospodarska poslopja se ohranjajo;
spreminja se le njihova funkcija. Po letu 1991 je gradnja »novih« hiš je postala bolj razpršena
in je posegala tudi na obdelovalna zemljišča. Tudi tloris enodružinskih hiš je postal bolj
pester, »kockasta oblika« je razbita z nadstreški, vetrolovi, terasami, strešnimi okni.
Preobrazba naselij se odraža v opuščanju starega osrednjeslovenskega tipa gradnje kmečkih
hiš, starih vaških tlorisov z gručastimi domovi, vedno bolj razpršeni poselitvi in
deagrarizaciji. To potrjuje tudi delež zaposlenih v kmetijskih panogah in gibanje prebivalstva.
Največji upad zaposlenih v kmetijskih panogah (pod 50%) je zabeležen med 1971 in 1981. V
tem obdobju se je delež zaposlenih v kmetijstvu prepolovil. Slednje je povezano z razvojem
industrije v Novem mestu in odprtjem industrijskega obrata v Šmarjeti. V obdobju med 1981
in 1991 je število zaposlenih v kmetijstvu upadal počasneje, v Dolu pri Šmarjeti in Griču pri
Klevevžu pa je delež zaposlenih v kmetijstvu celo narasel. Po letu 1991 delež zaposlenih v
kmetijstvu še vedno upada.
Podobno je s spremembami v številu prebivalstva po naseljih, le da tu prihaja do izrazite
trojnosti. V naseljih Brezovica, Šmarješke Toplice in Šmarjeta je med 1971 in 2002 prihajalo
do imigracij in naraščanja prebivalstva. Prevladovala je suburbana gradnja hiš. V naseljih Dol
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pri Šmarjeti, Grič pri Klevevžu, Mala Strmica, Sela pri Zburah in Žaloviče se je prebivalstvo
izseljevalo in opuščalo kmetijsko dejavnost. V to skupino naselij lahko uvrstimo tudi Koglo,
za katerega sicer ni podatkov, a je naselje nastalo iz delov vasi, ki so jim skupni enaki trendi.
V naseljih Čelevec, Gorenja vas pri Šmarjeti, Orešje, Radovlja, Strelac, Vinica pri Šmarjeti in
Zbure se je število prebivalstva zmanjševalo oziroma je stagniralo.
Grafikon 9: Spreminjanje deleža zaposlenih v kmetijskih dejavnostih v naseljih KS
Šmarjeta
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Preobrazba naselja je najbolj opazna v naseljih Šmarjeta in Šmarješke Toplice. V obeh
naseljih je v obdobju 1970-2002 vedno manj zaposlenih v kmetijskih dejavnostih.
Šmarješke Toplice so naselje, kjer prevladujejo terciarne funkcije. Gre za naselje, ki je nastalo
z združevanjem zaselkov in gručastih vasi v neposredni bližini Šmarjeških toplic. Najstarejši
del naselja predstavljajo nekdanji zaselki Gornje Toplice, Dolnje Toplice in Obrh pri
Šmarjeti, kjer še vedno opaziti precej starih kmečkih domov. Ležijo v bregu nad izvirom
Toplice, ki mu domačini pravijo Hudin'k. Iz obdobja 1945-1970 je malo hiš, nastale so na
obrobju Obrha in Gornjih Toplic. Po letu 1971, ko je razvoj Šmarjeških toplic prevzela
Tovarna zdravil Krka iz Novega mesta, je naselje doživelo pravi preskok v razvoju.
Na skrajnem vzhodu naselja, na meji naselij Brezovica, Družinska vas in Šmarješke Toplice
je v neposredni bližini novih zdraviliških hotelov in ob lokalno-regionalni poti ZbureMačkovec začelo rasti suburbano naselje stanovanjskih hiš in počitniških hišic (vikendov) z
uličnim tlorisom. Slednje je bilo leta 1985 vključeno v naselje Šmarješke Toplice. Zaradi
povečanih potreb po oskrbnih funkcijah je v začetku devetdesetih let med stanovanjskim
naseljem in hotelskim kompleksom nastal manjši oskrbni center, ki je omogočil širjenje
terciarnih dejavnosti (pošta, trgovina, okrepčevalnica, ). Slednji je bil 2004 razširjen v
poslovno-stanovanjski center, ki postaja novo središče kraja.
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Karta 7: Starost stavb v Šmarjeških Toplicah
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Vzporedno s širitvijo naselja proti vzhodu je v starejšem delu Šmarjeških Toplic prihajalo do
semiurbanizacije. Odražala se je v adaptaciji in gradnji polurbanih hiš kockaste oblike in
spreminjanju opuščenih gospodarskih poslopij v gospodinjska poslopja (garaže, ute, lope,
vinske kleti). Kljub temu je stari del naselja Šmarješke Toplice še vedno vpet v agrarno
pokrajino. Razlika s situacijo pred 30 leti je v tem, da je kmetijstvo iz primarne dejavnosti
prebivalcev prešlo v dopolnilno dejavnost v prostem času.
Karta 8: Starost stavb v Šmarjeti
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Šmarjeta je naselje, v katerem prevladujejo kvartarne funkcije. Najstarejše stavbe, zgrajene
pred 2 svetovno vojno, so nanizane okoli trikotnega trga pred cerkvijo Sv. Marjete. Naselje se
sodeč po starosti stavb do 1971 ni bistveno povečalo. Iz tega obdobja je le nekaj stavb ob cesti
južno od starega jedra. Hiter razvoj in rast Šmarjete v smeri sever-jug sodi v obdobje 19711990. Leta 1971 je bila v Šmarjeto vključena Dolenja vas. Naselje se je širilo proti severu,
kjer je bil zgrajen industrijski obrat, kmetijska zadruga in upravna stavba s krajevnim uradom,
novim gasilskim domom in zdravstveno enoto. Na skrajnem jugu naselja je bila 1985 zgrajena
osnovna šola. Po letu 1991 se je naselje širilo zahodno od starega vaškega jedra v smeri proti
Gorenji vasi in južno v smeri proti Orešju in Brezovici.

4.2.3 FUNKCIJE IN CENTRALNOST NASELIJ

Centralnost naselij ugotavljamo s pomočjo opremljenosti kraja oziroma s količino različnih
storitvenih dejavnosti v naselju, zaradi katerih se prebivalci v teh krajih oskrbujejo. Več ima
naselje funkcij, večja je njegova stopnja centralnosti. Po Vrišerjevi delitvi centralnih krajev
(Vrišer, 1988) je na obravnavanem območju le Šmarjeta centralni kraj prve stopnje. Enako je
tudi po Cigaletovi različici iz leta 2002. Razlika je le v tem, da je v bližini obravnavanega
območja nastalo novo mikroregionalno središče v Škocjanu. Zato je bila opravljena analiza
storitev in funkcij po naseljih na terenu in s pomočjo telefonskega imenika. Na podlagi
številčnosti različnih storitev, lahko kraje razdelimo v 2 skupini: centralne kraje prve stopnje
in ostala naselja brez centralnih funkcij. Po tej delitvi dobimo dva centralna kraja prve
stopnje:
- Šmarjeta, v kateri prevladujejo kvartarne funkcije (osnovna šola, vrtec, krajevni urad
in občina, dom starejših občanov, župnijski urad, zdravstvena enota) in se kot edino
naselje uvršča tudi v prvo skupino Vrišerjeve oziroma Cigaletove delitve centralnih
krajev.
- Šmarješke Toplice, kjer so zaradi turizma razvite predvsem storitvene funkcije (pošta z
bančno ekspozituro, bankomat, trgovina, gostišča, hotel, športne površine, taksi,…)
Za mikroregijo kot je krajevna skupnost je ta delitev preveč posplošena, saj se tudi naselja
brez centralnih funkcij med seboj precej razlikujejo. Zato sta bila upoštevana dodatna kriterija
in sicer dopolnilna dejavnost na domu, ter oskrbna dejavnost na domu. Na podlagi tega lahko
naselja brez centralnih funkcij razdelimo v tri podskupine:
•

•

•

naselja brez centralnih funkcij, v katerih prebivalci samo živijo in obdelujejo
zemljo, ostale dejavnosti pa opravljajo v drugih krajih: Čelevec, Dol pri Šmarjeti, Grič
pri Klevevžu, Mala Strmica, Strelac in Žaloviče. Obenem so ta naselja najbolj
oddaljena od oskrbnih krajev s centralnimi funkcijami. Zato ni presenetljivo, da so
omenjena naselja tudi na republiški ravni zavedena kot demografsko ogrožena naselja.
naselja z dopolnilnimi dejavnostmi, kot so dopolnilna dejavnost na kmetiji, sedež
društva, samozaposlitvena obrt ali podjetje: Brezovica, Koglo, Orešje, Sela pri Zburah,
Radovlja in Vinica pri Šmarjeti. Od naselij v prvi skupini se ločijo po tem, da so prav
dopolnilne dejavnosti zavrle stagniranje in depopulacijo. Gre predvsem za dopolnilne
dejavnosti, v katerih so zaposleni domačini, to pa je ustavilo odseljevanje.
naselja z 1 ali 2 oskrbnima funkcijama, ki imajo poleg dopolnilne dejavnosti tudi,
živilsko trgovino in/ali gostilno: Gorenja vas pri Šmarjeti in Zbure.
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4.3 GOSPODARSKE ZNAČILNOSTI

4.3.1 KMETIJSTVO

Kmetijstvo je dejavnost, ki je po drugi svetovni vojni doživljala velike spremembe. Zaradi
pospeševanja industrije in rudarstva, se je število prebivalstva v naseljih začelo zmanjševati. Z
industrializacijo podeželja se kmečko prebivalstvo na ruralnih območjih ni več odseljevalo,
spremenila pa se je socialnoekonomska struktura prebivalstva. Pojavijo se polkmetje, ki so se
zaposlili v sekundarnem sektorju, izven delovnega časa pa so se ukvarjali s kmetijstvom.
Tako je na obravnavanem območju evidentiranih 123 kmetij, a le na 16 (13%) se ukvarjajo
izključno s kmetijstvom.
Delež zaposlenih v kmetijstvu se je med leti 1991 in 2002 močno zmanjšal. Naselja so imela
leta 1991 kar 9 in 45% aktivnih prebivalcev, zaposlenih v kmetijskih dejavnostih. Največ
zaposlenih v kmetijstvu je bilo Dolu pri Šmarjeti in Griču pri Klevevžu (45%), najmanj pa
Šmarjeških Toplicah (9%). Po dostopnih podatkih za leto 2002 je delež zaposlenih v
kmetijskih dejavnostih padel pod 15% vseh aktivnih prebivalcev. Največ 15% je zaposlenih v
naselju Čelevec, najmanj pa je zabeleženih v Šmarjeti (2%) in Šmarjeških Toplicah (3%).
Upadanje števila zaposlenih v kmetijstvu nakazuje opuščanje kmetijstva, kar dokazujejo tudi
opuščene kmetijske površine. Kmetijstvo danes sodi bolj kot ne v dopolnilno dejavnost
prebivalcem, saj je na območju občine Šmarješke Toplice le 16 kmetij, ki se ukvarjajo
izključno s kmetijstvom.
Grafikon 10: Socialnoekonomska struktura gospodinjstev v KS Šmarjeta 2002

čiste kmetije
mešana gospodinjstva
nekmečka gospodinjstva

VIR: Občina Šmarješke Toplice, 2007

4.3.1.1 Raba tal

Po podatkih Geodetske uprave RS na obravnavanem območju prevladujejo gozdne površine.
Slednje predstavljajo slabo polovico (46%) vseh površin. Razumljivo je, da je gozdnih
površin največ na površju z večjimi nakloni, kjer predstavlja tudi zaščito pred erozijo. Zato
gozd pokriva več kot polovico površja v naseljih z večjo reliefno energijo (Brezovica,
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Čelevec, Mala Strmica, Sela pri Zburah in Žaloviče). Delež gozda je največji v Brezovici, kjer
gozd pokriva skoraj ¾ vseh površin naselja, Selih pri Zburah (70%) in Žalovičah, kjer
predstavlja gozd ⅔ površin naselja. V naseljih, ki so na dnu dolin in nižjimi nakloni je delež
gozda pod 25%. Najmanj gozda imata naselji Zbure (8%) in Šmarjeta (15%).
Travniki in pašniki predstavljajo 29% vseh površin v KS Šmarjeta. Najdemo jih na
pobočjih, kjer so nakloni neprimerni za poljedelstvo, in na aluvialnih ravnicah ob Radulji,
Laknici in drugih pritokih, kjer so tla zaradi občasnega poplavljanja in zastajanja vode manj
ugodna za kmetijstvo. Zato je razumljivo, da je delež travnikov in pašnikov največ na ravnici
ob sotočju Laknice in Radulje v naselju Zbure (51% površja), Šmarjeta (44% površja) in
Radovlja (33% površja). Večji delež travnikov v Šmarjeških Toplicah (33%), Orešju (37%) in
Dolu pri Šmarjeti (42%) lahko deloma pripišemo tudi ozelenjevanju oziroma opuščanju
kmetijstva. Najmanj travnikov in pašnikov je v naseljih z visokim deležem gozda, kjer
predstavljajo travniki in pašniki okoli 15% površja (Brezovica, Čelevec, Koglo).
Grafikon 11: Raba tal v KS Šmarjeta 2006
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VIR: Geodetska uprava Republike Slovenije, 2007

Njive in vrtovi predstavljajo slabih 14% ozemlja KS Šmarjeta. Posredno nakazuje na manjši
delež poljedelstva. Največ njivskih površin je v naseljih Zbure (30% površja naselja),
Šmarjeta (29%), Vinica pri Šmarjeti in Gorenja Vas pri Šmarjeti z 20% njivskih površin.
Najmanjši delež njivskih površin imajo naselja na pobočjih Raduljskega hribovja, kjer nakloni
onemogočajo poljedelstvo. Najmanj njivskih površin ima Mala Strmica z 2% njivskih
površin, Koglo (3%), Sela pri Zburah (5%), ter Brezovica in Žaloviče s 7% njivskih površin.
Sadovnjaki predstavljajo 3,6% površin v KS Šmarjeta, od tega je le ⅓ površin intenzivnih
sadovnjakov. Večina intenzivnih sadovnjakov, kar 86%, je v naselju Grič pri Klevevžu, kjer
so zadružna posestva. 10% intenzivnih sadovnjakov je v naselju Zburah. Tudi te površine so v
zadružni lasti. V zasebni lasti so le intenzivni sadovnjaki v Koglem (1% površin naselja) in
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Orešju (0,2% površin naselja). Kar ⅔ sadovnjakov je ekstenzivnih. Gre za zatravljene
sadovnjake v bližini domov. Največ površin, 16% vseh ekstenzivnih sadovnjakov je v Orešju
(6% površin naselja), Vinici pri Šmarjeti (15%, 6% površin naselja) in Gorenji vasi pri
Šmarjeti (14%, 7% površin naselja). Najmanj ekstenzivnih sadovnjakov je v Brezovici
Koglem.
Vinogradi pokrivajo 1,5% površja KS Šmarjeta. Gre izključno za ekstenzivne sadovnjake, ki
jih prebivalstvo uporablja za lastne potrebe. Gre za površine, ki zahtevajo posebne pogoje
(insolacija, temperature, naklon, prst). Vinogradniške površine najdemo na jugovzhodnih
pobočjih Raduljskega hribovja in jugozahodnih pobočjih miocenskega gričevja. Največ
površin z vinogradi je v Koglem in Gorenji vasi pri Šmarjeti, kjer imajo 10% oziroma 5%
vseh površin pod vinogradi, sledijo Orešje s 3% oziroma Čelevec, Radovlja in Vinica pri
Šmarjeti z 2%, v preostalih naseljih pa vinogradi predstavljajo 1% in manj vseh površin
naselja.
Zemljišča v zaraščanju predstavljajo 1% površja v KS Šmarjeta. Na prvi pogled je to malo,
vendar gre za obdelovalne površine, ki dajejo kulturni krajini poseben pečat. Nakazujejo
opuščanje kmetijstva, ki postaja vedno bolj zaskrbljujoč pojav v slovenskem kmetijstvu.
Stanje je najbolj zaskrbljujoče v Koglem, kjer se zarašča kar 5,2% vseh površin, Gorenji vasi
pri Šmarjeti z 2,4% in Radovlji z 1,8% površin v zaraščanju. Večinoma gre za njivske
površine.
Grafikon 12: Raba tal po naseljih KS Šmarjeta 2006
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4.3.1.2 Velikost parcel

Na območju KS Šmarjeta prevladuje drobna parcelacija. Po podatkih zemljiškega katastra
Geodetke uprave RS oziroma po Popisu kmetijstva 2000 je površje KS Šmarjeta razdeljeno na
8027 parcel (brez prometnih površin). Glede na to znaša povprečna velikost parcele le 31,9
arov. Tudi sicer so parcele relativno majhne. Prevladujejo namreč velikosti do 1 hektara. Teh
je kar 95%, medtem ko je parcel, ki presegajo 1 hektar le 5%. Največ parcel, ki so večje od 1
hektara, je pokritih z gozdovi in travniki, poleg tega pa so na obravnavanem območju velike
tudi parcele intenzivnih sadovnjakov. Velikost je povezana tudi z načinom obdelave. Parcele
so večje na območjih z večjimi nakloni, na za kmetijstvo manj primernih zemljiščih, kjer ni
možna strojna obdelava in intenzivnih sadovnjakih, kjer je majhna parcelacija bolj kot ne
ovira. Povsem drugače je s parcelami, ki so namenjene vinogradništvu. Te so na pobočjih z
nekoliko večjimi nakloni, kjer ni možna obdelava z mehanizacijo, zato so zelo majhne,
najpogosteje 15 arov ali celo manj.
Največje parcele so predvsem na območju Griča pri Klevevžu, kjer je poleg velikih gozdnih
parcel tudi večina intenzivnih sadovnjakov v KS Šmarjeta. Zato so parcele večinoma večje od
50 arov. Parcele intenzivnih sadovnjakov merijo tudi 9 hektarov, gozdne parcele pa tudi do 16
hektarov. Gre namreč za parcele nekdanjega gradu Klevevž, ki so bile po 2. svetovni vojni
nacionalizirane in so prišle v družbeno last. Najbolj razdrobljene parcele so na območju
Gorenje vasi pri Šmarjeti in Radovlji, kjer je kar 90% parcel manjših od pol hektara medtem
ko je parcel, ki so večje od 1 hektara le slaba 2 %. Razlog gre poleg že majhnih
vinogradniških parcel pripisati tudi delitvi parcel na manjše delce.
Grafikon 13: Velikost parcel v KS Šmarjeta 2006
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VIR: Geodetska uprava Republike Slovenije, 2007

4.3.1.3 Poljedelstvo in živinoreja

V KS Šmarjeta se je poljedelstvo razvilo predvsem v dolinskem pasu, kjer so nakloni
sorazmerno majhni, saj je le tako mogoča tudi strojna obdelava in varovanje prsti pred
erozijo. Poljedelstvo je tudi sicer kmetijska dejavnost, na katero imajo naravni dejavniki velik
vpliv. Poljedelstvo je pod močnim vplivom podnebja. Zlasti v zadnjih letih, ki so jih
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zaznamovale poletne suše (2001, 2003, 2006) je bil pridelek bistveno manjši. Na
obravnavanem ozemlju prevladujejo evtrične rjave in rjave pokarbonatne prsti, ki so primerne
za poljedelstvo. Nakloni so majhni, kar omogoča obdelovanje s kmetijsko mehanizacijo.
Kljub temu poljedelstvo še vedno zahteva precej ročnega dela. Razlog je predvsem zelo
razdrobljena posest in majhna parcelacija. Zato je uporaba kmetijske mehanizacije zelo draga.
Stroški vzdrževanja namreč presegajo dohodke od pridelka, poleg tega pa je v večini
primerov poljedelstvo le dopolnilna dejavnost, namenjena samooskrbi.
Na obravnavanem območju prevladuje gojenje žit in okopavin. Lahko trdimo, da gre za
okopavinsko-žitni sistem. Med žiti prevladujejo pšenica, koruza in ječmen. Ostala žita sejejo
le posamezni kmetje. Med krmnimi rastlinami prevladuje silažna koruza. Med okopavinami
prevladuje krompir, pod vplivom turizma pa je razvito tudi vrtninarstvo in integrirana
pridelava; s to se ukvarjata dve kmetiji. Zelenjavo prodajajo Zdravilišču Šmarješke Toplice,
KZ Krka in na novomeški tržnici. Sadijo predvsem rastline, ki so manj občutljive na
podnebne spremembe (kapusnice, kumare, fižol, korenje, čebula,…), saj namakalnih naprav
na obravnavanem območju ni. Med ekološko pridelanimi pridelki prevladujeta pira in ajda,
med krmnimi rastlinami pa integrirana pridelava krmnega graha. Slednje gre pripisati
večjemu povpraševanju na trgu. Poleg tega je pira bolj odporna na sušo kot pšenica. Ajda je
rastlina, ki se jo seje po spravilu pšenice in ječmena, njena rast in zorenje pa pade v jesenske
mesece, zato je potencialne suše ne prizadenejo v tolikšni meri kot ostala žita.
Slika 2: Primer samooskrbnega polikulturnega kmetovanja

Foto: Barbara Rogina

Med kmetijskimi dejavnostmi je na območju KS Šmarjeta prisotna tudi živinoreja. Tako kot
za poljedelstvo je tudi živinoreja izrazito ekstenzivna. Prevladujejo majhne kmetije, ki redijo
živino predvsem za lastne potrebe, morebitne presežke pa prodajajo kmetijski zadrugi. Gre za
hlevsko živinorejo, saj pašništvo praktično ni razvito. Travniki so redno košeni, tako da razen
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na demografsko ogroženem območju ne prihaja do ogozdovanja. Poleg tega kmetje količino
krme dopolnjujejo z gojenjem detelje, silažne koruze in gomoljnic.
Najbolj razvita je mesna govedoreja, katere prireja je manj zahtevna. Prevladujejo kmetije z
do 3 glavami goveda. Kmetje krmijo predvsem z nakošeno travo in silažno koruzo. Sledita
svinjereja in reja perutnine, vendar sta tudi ti dve panogi izrazito samooskrbni. Eden od
domačinov v Šmarjeti redi drobnico (koze), ki jih prodaja tudi za zakol.

4.3.1.4 Sadjarstvo

Sadjarstvo je dejavnost, ki je v občini Šmarješke Toplice sorazmerno dobro razvito, kar
omogočajo ugodni naravni pogoji (nadmorska višina, lega v termalnem pasu, rodovitna
prst,…). Z različnimi vrstami sadnih dreves je zasajenih 97,5 ha oziroma 3,63% površja KS
Šmarjeta. Večina sadovnjakov leži nad 200 metri nadmorske višine v ti. termalnem pasu.
Nakloni sadovnjakov se gibljejo med 5 in 25,8°. Ker se erozija tal pojavlja že pri 6° naklona,
je večina sadovnjakov zatravljenih in na tak način varujejo zemljišča pred erozijo. Pojavljajo
se predvsem na vzhodnih, jugovzhodnih in jugozahodnih pobočjih, kjer je daljša osončenost
in s tem povezane višje temperature tal, ter manjša verjetnost pozebe. Največ sadovnjakov je
na območju Griča pri Klevevžu, Orešju, Vinici Pri Šmarjeti in Gorenji vasi pri Šmarjeti.
Grafikon 14: Površina sadovnjakov v KS Šmarjeta 2006
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VIR: Geodetska uprava Republike Slovenije, 2007

Med sadnimi vrstami prevladuje jablana, ki predstavlja kar 99% vseh sadnih dreves. Slednje
gre pripisati predvsem intenzivnim sadovnjakom. Sledi oreh, domača češplja in hruška, ostale
sadne vrste (breskev, češnja, višnja) pa so zastopane le s posameznimi drevesi.
Za intenzivne sadovnjake je značilna ena sadna vrsta. Med vrstami dreves je dovolj prostora
za dostop in obračanje kmetijske mehanizacije. Kljub temu gostota dreves presega 200
dreves/ha, kar je bistveno več kot pri ekstenzivnih sadovnjakih(50-200 dreves/ha). Tudi
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velikost intenzivnih sadovnjakov je večja, saj se velikost giblje med 0,5 in 17ha. Izjema so
intenzivni sadovnjaki na večjih naklonih, kjer ni možna strojna obdelava in sadovnjaki, kjer
so se lastniki pred kratkim odločili za intenzivno pridelavo sadja. Gre namreč za obnovljene
ekstenzivne sadovnjake.
Grafikon 15: Delež sadnih vrst v KS Šmarjeta
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VIR: Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto, 2008

Na območju Griča pri Klevevžu in Zbur so urejeni bivši zadružni intenzivni sadovnjaki..
Danes so v lasti Kmetijske šole Grm, manjši del pa je v zasebni obdelavi. To je tudi edino
območje, kjer je v času suše urejeno kapljično namakanje. Zasajene so izključno jablane. Med
sortami prevladujejo idared, jonagold, elstar, zlati delišes in jonatan.
Slika 3: Intenzivni sadovnjaki Grič pri Klevevžu

Foto: Barbara Rogina
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Intenzivni sadovnjaki so tudi v Orešju in Koglem, le da gre tu za sadovnjake v zasebni lasti.
Slednji so primer preusmeritve kmetijstva v integrirano pridelavo in dopolnilne dejavnosti na
kmetiji. Zasajene so z orehi (Orešje) in jablanami sorte topaz (Koglo). To je ena od novih sort,
ki so najbolj primerne za integrirano pridelavo, saj so bolj odporna na škodljivce. Z
integriranim sadjarstvom, ki je namenjeno tudi tržišču se trenutno ukvarjajo na 3 kmetijah,
poleg tega pa je integrirana pridelava prisotna tudi na zadružnih posestih KZ Krka pri Griču
pri Klevevžu.
Ekstenzivni sadovnjaki so na manjših parcelah kot intenzivni sadovnjaki. Tudi nakloni parcel
so večji, zato uporaba strojne mehanizacije ni možna. Urejeni so kot travniški sadovnjaki, ki
preprečujejo erozijo. Najbolj številčne so jablane starih slovenskih sort bobovec, dolenjska
voščenka in carjevič, ki so bolj odporne na spomladanske pozebe in sadno plesen. Zastopane
so tudi domače češplje, hruške tepke, breskve, višnje in češnje.

4.3.1.5 Vinogradništvo

Območje KS Šmarjeta sodi v dolenjski vinorodni okoliš, ki je del posavskega vinorodnega
rajona. Zanj so značilna predvsem sorte grozdja, ki jim ustreza do 1800ur insolacije in so
priporočene oziroma dovoljene za gojenje v dolenjskem vinorodnem okolišu. Mednje sodijo
rdeče sorte vinske trte kot so žametovka, modra frankinja, portugalka, šentlovrenka, modri
pinot in zweigelt. Žametovka je avtohtona slovenska sorta vinske trte, ki daje rdeče grozdje.
Je odporna sorta, zato je zelo razširjena. Modra frankinja je sorta, ki je nekoliko bolj
občutljiva od žametovke in je najbolj razširjena sorta v posavskem vinorodnem rajonu.
Portugalka sodi med bolj občutljive rdeče sorte vinske trte. Šentlovrenka je odporna rdeča
sorta vinske trte, ki ji ustrezajo zračna apnena tla. Modri pinot je zgodnja, a precej občutljiva
rdeča sorta. Zweigelt je križanec med modro frankinjo in šentlovrenko.
Med belimi sortami grozdja prevladuje beli pinot, chardonnay, laški in renski rizling, kerner
in zeleni silvanec. Beli pinot je srednje zgodnja sorta, ki daje ob primernem gojenju in
kletarjenju vrhunska vina. Podobno je s chardonnayem, ki zori nekoliko kasneje kot beli
pinot. Laški in renski rizling sta pozni sorti,ki sta sorazmerno odporni na pozebo. Sauvignon
Kerner je nezahteven križanec, ki je odporen na pozebo in uspeva tudi v manj rodovitnih tleh.
Podobno je tudi s sorto zeleni silvanec, le da je močno občutljiv na pozebo.
Med vini prevladuje geografko zaščiteno suho rdeče vino z imenom cviček. Ima zakonsko
zaščiteno sestavo s točno določenim razmerjem grozdnih sort. Po Pravilniku o vinu z oznako
priznanega tradicionalnega poimenovanja (Uradni list, 2000) cviček sestavlja vsaj 5 različnih
sort grozdja.:
- od 40% do 50% žametovke
- od 10 do 15% kraljevine
- od 15 do 20% modre frankinje
- do 10% laškega rizlinga
- do 15% ostalih sort, ki dovoljene in priporočene za dolenjski vinorodni okoliš.
Zaradi mešanice belih in rdečih sort grozdja je vino rubinasto rdeče barve. Zanj je značilna
nizka stopnja alkohola (8 do 10%).
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Na območju KS Šmarjeta so pogoji za vinogradništvo ugodni zaradi termalnega pasu, v
katerem je večina vinogradov. Njihova skupna površina znaša 39,49 ha. Največ
vinogradniških površin je na območju Kogla, Gorenje vasi pri Šmarjeti, Orešja in Radovlje. V
preostalih naseljih je slaba tretjina vinogradov.
Grafikon 16: Površina vinogradov v KS Šmarjeta 2006
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VIR: Geodetska uprava Republike Slovenije, 2007

Posest je močno razdrobljena, saj je povprečna velikost vinograda na obravnavanem območju
manjša od 20 arov. Nakloni vinogradniških površin se gibljejo med 12 in 25°, kar onemogoča
strojno obdelavo. Največ površin je zasajeno z vinsko trto sorte modra frankinja in
žametovka, medtem ko je belih sort sorazmerno malo.
Slika 4: Ekstenzivni vinogradi in sadovnjaki na Nemškem hribu

Foto: Barbara Rogina
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Območje zaradi drobne parcelacije in strmih naklonov nima pogojev za intenzivno tržno
usmerjenost lastnikov vinogradov. Na obravnavanem območju je v tržno vinogradništvo
usmerjena le ena kmetija, vendar je večina njihovih vinogradniških površin izven krajevne
skupnosti. Prevladuje ekstenzivno vinogradništvo, ki je namenjeno samooskrbi. Ker tudi
samooskrbno ekstenzivno vinogradništvo terja veliko dela in vlaganj, se je nekaj kmetov
odločilo za opustitev vinogradništva in se preusmerilo v sadjarstvo. Z integriranim
vinogradništvom, ki je namenjeno tudi tržišču se trenutno ukvarjajo na 3 kmetijah.

4.3.1.6 Nove možnosti v kmetijstvu

V KS Šmarjeta so naravne razmere sorazmerno ugodne za kmetijstvo. Njivske površine, ki
predstavljajo 14% krajevne skupnosti, so večinoma na ugodnih tleh z majhnimi nakloni.
Klimatske spremembe prinašajo vedno bolj sušna poletja. Zaradi razdrobljene posesti so
možnosti za intenzivno kmetijstvo majhne. Delež zaposlenih v kmetijstvu je majhen,
zaposleni v kmetijstvu pa se starajo. Poleg tega je območje odmaknjeno od večjih prometnic
in velikih onesnaževalcev ozračja, tal in vode.
Tako se kot nova možnost za razvoj kmetijstva ponuja integrirana pridelava. Zato bi bilo
smiselno, da bi se kmetje usmerili v integrirano proizvodnjo tistih kulturnih rastlin, ki so bolj
odporne na klimatske spremembe oziroma manj zahtevne kulturne rastline, ki ne potrebujejo
veliko vložkov v kmetijstvo. Mednje sodijo predvsem žita, ki so zaradi odpornosti na
škodljivce in sušo primerna predvsem za ekološko in integrirano pridelavo. To so predvsem
pira, ječmen, ajda in proso. Za razliko od pire in ječmena, ajdi ustreza bolj vlažno podnebje, a
je za obravnavano območje primerna, saj se jo seje kasneje kot druga žita, najpogosteje po
žetvi pšenice. Ena od možnosti med žiti je tudi proso, ki mu ustreza bolj toplo in sušno
podnebje.
Precej več možnosti za razvoj ima sadjarstvo, saj potrebuje glede na hektarski donos
sorazmerno malo investicij. Panoga je primerna predvsem v termalnem pasu, kjer je manj
nevarnosti za spomladansko pozebo, na površinah z večjim naklonom, kjer koreninski sistem
onemogoča erozijo tal. Poleg tega ureditev sadovnjakov zavira proces ogozdovanja, ki se
pojavlja predvsem na opuščenih vinogradih in travnikih demografsko ogroženih naselij kot so
Čelevec, Dol pri Šmarjeti, Sela pri Zburah in Strelac. Za zasaditev sta najbolj primerni novi
sadni sorti, zlasti topaz in opal, ki sta odporni na bolezni in pozebo.
Novo možnost za razvoj območja na področju vinogradništva bi prinesla sprememba
zakonodaje, ki bi omogočala razvoj vinotočev po sistemu primorskih osmic ali uvajanje
vinogradniškega turizma, pri čemer bi se zidanice lahko tržile kot prenočitvene zmogljivosti
ali izletniške zidanice. Pri tem bi bilo potrebno poskrbeti za ustrezno infrastrukturo
(kanalizacija, ceste, signalizacija, oznake,…), oblikovanje vinske ceste in turistično
promocijo.
V danih razmerah so ugodni pogoji tudi za čebelarstvo, saj se ob uvajanju integriranega
kmetijstva zmanjša uporaba insekticidov in pesticidov, ki ogrožajo čebelarjenje. Na
obravnavanem območju se s to dopolnilno dejavnostjo že ukvarjajo dve gospodinjstvi v
Šmarjeških Toplicah in eno gospodinjstvo na Koglem.
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4.3.2 INDUSTRIJA IN RUDARSTVO

Industrija v KS Šmarjeta se je začela razvijati z industrializacijo podeželja v sedemdesetih
letih 20. stoletja. Razlog za razvoj je bila občutna depopulacija obravnavanega območja in
takratna gospodarska politika, ki je postavljala v ospredje razvoj industrije in rudarstva. Na
območju KS Šmarjeta je bil tudi zaradi odseljevanja prebivalstva leta 1976 zgrajena Tovarna
plastičnih delov, ki je zaposlila predvsem moško delovno silo. Obrat je deloval kot TOZD v
sklopu novomeške tovarne IMV (Industrija motornih vozil) in je izdeloval izdelke iz
poliakrilnega stekla za proizvodnjo počitniških prikolic. Leta 1989 so bili je prišlo do
prestrukturiranja in ukinitve TOZD-ov. Podjetje je delovalo pod okriljem tovarne prikolic
Adria, a je bilo zaradi izgube trga v težavah in tik pred stečajem.
Leta 1995 je prišlo do ustanovitve samostojnega podjetja Plastoform d.o.o., ki je večinoma v
zasebni lasti. Po začetnih težavah in uvajanju okolju bolj prijazne tehnologije so uspešno
prodrli na tuje tržišče. Proizvodnja je usmerjena v izdelavo akrilnih oken, luči in opreme za
počitniške prikolice tovarne Adria. Poleg tega izdelujejo plastične dele sten in oblog za
specialna vozila priznanih avtomobilskih firm kot so Renault, Volkswagen in Ford, ter
različne izdelke iz akrila za pisarne, lokale in trgovine. Proizvodnja je še vedno močno
povezana s podjetjem Adria, kljub temu pa je kar 70 odstotkov proizvodnje namenjeno izvozu
v države Evropske Unije.
Zadnja širitev proizvodnje sega v leto 2005, ko so razširili proizvodno halo in skladišče.
Danes zaposlujejo 188 zaposlenih. Večina jih prihaja iz okoliških vasi. Zaradi majhnega
zaledja delovne sile in slabih prometnih povezav je razvoj tovarne usmerjen predvsem
delovno enoto na Blanci, ki jo je Plastoform odkupil ob stečaju podjetja Silex.
Podjetje je kot eden redkih zaposlovalcev v KS Šmarjeta tudi spodbujevalec razvoja in
lokalne identitete, saj sponzorira večino prireditev na obravnavanem območju in tako krepi
lokalno pripadnost območju.
Na obravnavanem območju ni rudnih nahajališč. Razen nekaj manjših opuščenih
kamnolomov lahko k mineralnim nahajališčem štejemo le izvire termalne vode, ki prihaja na
površje ob kontaktnem prelomu mezozojskih apnencev in dolomitov. Najbolj izdatna sta
termalna izvira v Šmarjeških Toplicah, ki sta tudi omogočila razvoj termalnega zdravilišča.
Temperatura vode ob izviru, ki je ograjen z lesenim bazenom znaša 34,5°C. Drugi izvir z
nekoliko nižjo temperaturo 32°C izkoriščajo za hotelske bazene Term Šmarješke toplice.
Poleg tega najdemo manjši izvir termalne vode tudi v bližini Griča pri Klevevžu ob
klevevških jamah. Sam izvir so domačini ogradili in si uredili manjši bazen. Temperatura
vode je nekoliko nižja, a jo z 21°C še vedno uvrščamo med termalne vode.
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4.3.3 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

V komunalno infrastrukturo sodijo objekti in službe, ki omogočajo in vzdržujejo pogoje za
življenje v naselju. Mednje sodijo vodovod, kanalizacija, elektrika, telefon ipd. Na
obravnavanem območju je vodovodna mreža sorazmerno dobro razvita. Vodovod je speljan
do večine naselij KS Šmarjeta, ki dobivajo vodo iz zajetja Jezero. Zajetje se nahaja na
neposeljenem območju med Družinsko vasjo in Šmarješkimi Toplicami. Tako je kot zadnje
naselje brez vodovoda Koglo, vendar izgradnja že poteka. Za potrebe vodovoda v Koglem se
na nivoju občine Šmarješke Toplice vzdržuje še vodovodno zajetje Mevce v povirju
Zavetrščice, jugovzhodno od Kogla.
Kanalizacija in odplake z območja Gorenje vasi pri Šmarjeti in Šmarjete, se zbirajo v
sekundarni čistilni napravi v Šmarjeti. Gre za sekundarno čistilno napravo s kapaciteto 800
enot, kjer poteka mehansko in biološko čiščenje. Poleg gospodinjskih odplak je čistilna
naprava namenjena tudi čiščenju industrijskih odplak iz tovarne Plastoform, ki predstavljajo
slabo tretjino (29%) vseh odplak v čistilni napravi Šmarjeta. Zaradi zastarelosti je načrtovana
postopna opustitev omenjene čistilne naprave in preusmeritev odplak na novo čistilno napravo
v Šmarjeških Toplicah, ki je bila zgrajena leta 2000.
Grafikon 17: Količina očiščenih kanalnih voda v KS Šmarjeta
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VIR: Komunala Novo mesto, 2008

Odplake in kanalizacija z območja Brezovice in Šmarjeških Toplic se čistijo v čistilni napravi
Šmarješke Toplice, ki je bila zgrajena predvsem zaradi zdravilišča in zaščite vodnega zajetja
Jezero. Tudi ta čistilna naprava je mehansko-biološkega tipa, le da ima nižjo kapaciteto (750
enot). Kljub temu prečisti večjo količino odplak. Slednje gre v veliki meri na račun bazenske
vode zdravilišča v Šmarjeških Toplicah in preusmerjanja odplak s čistilne naprave Šmarjeta.
V preostalih naseljih ni urejene kanalizacije, zato pristojno komunalno podjetje omogoča
praznjenje greznic. Prav tako komunalno podjetje skrbi za tedenski odvoz odpadkov iz
naselij. Divjih odlagališč je zato vse manj, saj je omogočen tudi vsakoletni odvoz kosovnih
odpadkov.
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Elektrika in telefon sta speljana v vsa naselja KS Šmarjeta. Večina vodov poteka po zemlji.
Izjema so elektrovodi srednje in visoke napetosti. Javna razsvetljava je urejena v naseljih
Šmarješke Toplice, Brezovica in Šmarjeta. S pomočjo baznih postaj v Zburah, Koglem in
Šmarjeških Toplicah je območje pokrito tudi z mobilno telefonijo. V načrtu je tudi navezava
območja na mrežo optičnih kablov, ki bodo omogočili širokopasovno internetno povezavo.

4.3.4 PROMET

Promet je dejavnost, katerega osnovni namen je prenos ljudi, blaga ali informacij, zato v
promet poleg klasičnega prometa, kamor uvrščamo cestni, železniški, ladijski in letalski
prometa, kjer prevladuje gibanje ljudi in blaga, uvrščamo tudi telekomunikacije. Železniški,
ladijski in letalski promet na obravnavanem območju niso razviti. Preko obravnavanega
območja sicer poteka eden od letalskih koridorjev slovenskega zračnega prostora, vendar o
letalskem prometu v KS Šmarjeta ne moremo govoriti. Na obravnavanem območju je od
klasičnih oblik prometa razvit le cestni promet.
Na območju novonastale občine Šmarješke Toplice, katere del je tudi KS Šmarjeta je 102 km
cestnih povezav. Od tega je v KS Šmarjeta 65,238 km cest. Državnih cest najvišjega ranga
(avtoceste, hitre ceste in glavne ceste) na obravnavanem območju ni. Tudi načrtovana trasa
avtocestnega odseka Lešnica-Kronovo obide območje KS Šmarjeta.
Grafikon 18: Struktura cest v KS Šmarjeta 2007
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VIR: Direkcija RS za ceste, 2007; občina Šmarješke Toplice, 2008

Poleg javnih poti v naseljih je le regionalno in lokalno cestno omrežje. Regionalne ceste
predstavljajo 11% cestnih povezav. Gre za 1,34 km dolg odsek regionalne cest II. reda
Mokronog-Zbure-Škocjan in 5,69 km dolg odsek regionalne ceste III. reda Zbure-Mačkovec,
ki poteka skozi Šmarjeto in Šmarješke Toplice. Slednji predstavlja glavno lokalno-regionalno
pot v KS Šmarjeta. Lokalne ceste predstavljajo dobro tretjino (34%) cestnega omrežja.
Povezujejo kraje v krajevni skupnosti bodisi s Šmarješkimi Toplicami bodisi s Šmarjeto.
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55% cestnega omrežja predstavljajo javne poti v naseljih. Glede na to lahko trdimo, da je
cestno omrežje slabo razvito.
V cestnem prometu prevladuje tranzitni tovorni promet in dnevni potniški promet. Ob
izgradnji avtocestnega odseka Lešnica-Kronovo je pričakovati, da bodo prometni tokovi
območje vsaj kar se tovornega prometa tiče obšli.
Po lokalnih cestah prevladuje avtomobilski promet, ki se je razvil zaradi gibanja lokalnega
prebivalstva do najbližjih oskrbovalnih centrov in centralnih krajev. To potrjujejo tudi linije
avtobusnih prevozov. Gre predvsem za avtobusni prevoz delavcev in šolarjev na delo oziroma
v kraj šolanja. Linije avtobusnih prevozov so tranzitne, tako da so na obravnavanem območju
le 4 avtobusna postajališča. Glavnina avtobusov vozi na relaciji Novo mesto-Škocjan in Novo
mesto-Krmelj. Gre za tranzitni promet, zato imajo kraji le postajališča, ne pa tudi avtobusnih
postaj. Največ avtobusnih povezav imajo Šmarješke Toplice (19), Šmarjeta in Zbure (18),
medtem ko ima Radovlja le 9 avtobusnih povezav. Ob upoštevanju frekventnosti avtobusnih
linij lahko trdimo, da prevladuje promet po regionalni cesti Mokronog-Zbure-Novo mesto,
medtem ko je regionalna cesta Mokronog-Zbure-Škocjan manj frekventna.
Grafikon 19: Število avtobusnih povezav v KS Šmarjeta 2007
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VIR: Avtobusna postaja Novo mesto, 2007

Do zgostitve prometa prihaja predvsem v jutranjih in popoldanskih urah, ko se prebivalstvo
vozi na delo in v šole. To potrjujejo tudi avtobusne linije. Največ avtobusnih linij je med 5. in
8. uro, saj se v tem času vozi glavnina delavcev in dijakov v Novo mesto. Druga konica
avtobusnih prevozov v smeri proti Novemu mestu sovpada s pričetkom nočnih izmen ob 22.
uri v tovarnah v Novem mestu. Avtobusne linije, s katerimi se prebivalci vračajo iz kraja dela
ali šolanja so razumljivo zamaknjene. Tako je največ linij med 13. in 16. uro, ko se vrača
glavnina delavcev in šolarjev. Druga konica prevozov je med 22. in 23. uro, ko se z dela
vračajo delavci, ki so zaposleni v popoldanskih izmenah.
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4.3.5. TURIZEM

Turizem je po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (odslej SSKJ) »pojav, da kdo potuje ali
začasno spremeni kraj bivanja zaradi oddiha, razvedrila oziroma kot gospodarsko dejavnost,
ki se ukvarja z zadovoljevanjem potreb turistov in nudenjem uslug«. Slovenska statistika
beleži kot turistična potovanja ali bivanja tista potovanja, ki trajajo vsaj en eno noč izven
kraja stalnega bivališča (Planina,1997). Na podlagi tega lahko trdimo, da uvrščamo med
turistična potovanja tista potovanja ali spremembe kraja bivanja zaradi oddiha ali razvedrila,
ki trajajo vsaj en dan oziroma noč. Pri tem se pojavi vprašanje, kam uvrstiti potovanja in
spremembo kraja bivanja zaradi oddiha in razvedrila, ki trajajo do 1 dneva (24 ur). Izletov, tj.
potovanja, kjer izletnik potuje ali biva do 24 ur, a ne nočuje izven kraja stalnega bivališča,
statistika zaradi težav štetja ne beleži, so pa tovrstna turistična potovanja bolj pogostimi v
prostem času. Turizem je torej dejavnost, ki je odvisna od najširšega spektra dejavnikov.
Poleg naravnih dejavnikov je turizem močno odvisen od družbenih dejavnikov, infrastrukture,
politične situacije, kupne moči, turistične ponudbe, informacij, predvsem pa od ljudi, ki v
kraju bivajo, delajo in ponujajo turistične storitve.

4.3.5.1 Naravna in kulturna dediščina

Med naravne znamenitosti štejemo naravne pojave, reliefne oblike, hidrološke posebnosti,
rastline in živali, ki so značilne z določeno pokrajino in ji zaradi izjemnosti povečujejo
slikovitost. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, jih deli po enkratnosti, ter
njihovih kulturnih vidikih. Po namembnosti so naravne znamenitosti klasificirane v različne
varstvene razrede (Skoberne, 1991). Z vidika turizma so zanimive tiste naravne znamenitosti,
ki so namenjene naravoslovnim dejavnostim, rekreaciji in širjenju znanja, vendar le tiste, ki so
lažje dostopne. Kulturne znamenitosti so odraz zgodovine in človekovega sožitja z naravo.
Na obravnavanem območju je bila osnova za razvoj turizma termalna voda, ki prihaja na
površje v neposredni bližini Toplice in Radulje. Izkoriščali so jih že fevdalci v 17.stoletju, za
organizirano izkoriščanje in uporabo pa so bile odprte ob izgradnji prvega lesenega bazena na
prelomu iz 19. v 20.stoletje (Granda, 1996). Gre predvsem za izkoriščanje termalnih vrelcev v
neposredni bližini potoka Toplica. Te so od konca 18. stoletja uporabljali le okoliški kmetje.
Začetek zdraviliškega turizma je povezan z družino Zajec, ki je na prelomu iz 19. v 20.
stoletje zgradila prvo zidano kopališče. Kljub temu je zdravilišče bolj ali manj vegetiralo.
Zdravilišče se je začelo hitreje razvijati šele po 1. svetovni vojni, k čemur je v veliki meri
pripomogla družina okrajnega zdravnika Viktorja Gregoriča iz Novega mesta, ki je poleg 6
bazenov za zdravljenje in kopanje uredila tudi prvi hotel z 31 sobami in po vzoru Rogaške
Slatine tudi urejen izvir tople vode za pitje. Toplice so bile sprva namenjene zdravljenju
bolezni srca in ožilja, ženskih bolezni, revmatizma in želodčnih bolezni, kasneje pa so začeli
razvijati tudi ti. letoviški turizem. Osnova tega so bile lokalne zanimivosti (Klevevž, Otočec)
in kopanje. Med drugo svetovno vojno in takoj po njej toplice bolj ali manj vegetirale; pravi
razcvet pa doživljajo od leta 1974, ko je vodenje in razvoj prevzela Tovarna zdravil Krka.
Danes je v ospredju zdravljenje bolezni srca in ožilja, psihosomatskih bolezni, rehabilitacija
po poškodbah ter kopališki turizem
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Med naravnimi in kulturnimi znamenitostmi je zanimivo tudi območje Klevevža. Klevevž je
zatrepna dolina ob soteski potoka Radulje. Imenuje se po ostankih gradu Klevevž, ki so ga
postavili freisinški škofi v 13.stoletju. Pod ostanki ruševin se ob reki na desnem bregu nahaja
izvir tople Klevevške toplice s temperaturo 24,5°C. Izvir je obzidan z manjšim bazenom, kjer
se je moč kopati. Na levem bregu je vhod v Zgornjo in Spodnjo klevevško jamo. Spodnja
jama je še vedno aktivna. Iz nje prihaja na površje kraški izvir. Obisk jame je možen z
ustrezno opremo, a na lastno odgovornost. V jami živita dve vrsti netopirjev, mali podkovnjak
in navadni netopir.
Hidrobiološka znamenitost je močvirnato območje ob sotočju Laknice in Radulje, ki je znano
z ledinskim imenom Zdravci. Zaradi nizkega padca voda zastaja, ob večjih deževjih pa voda
prestopi bregove in zastaja. Zaradi tega uspeva hidrofilno rastje, zlasti različne vrste šašev in
ločkov in številne živalske vrste. Tako je to življenjski prostor številnih žuželk, dvoživk, ptic
in sesalcev. Med bolj zanimivimi so bela štorklja, siva in bela čaplja, ter fazan. Zanimiva je
tudi mogočna lipa ob cerkvi sv. Jožefa na Vinjem vrhu. Njen obseg meri približno 450
centimetrov. V bližini so odkrili halštatska grobišča. Najdbe, predvsem situle hranijo v
Dolenjskem muzeju v Novem mestu. Lokacija je hkrati dobro razgledišče na dolino reke
Krke.
Del kulturne pokrajine so tudi številne cerkve. Župnijska cerkev Sv. Marjete je prvič
omenjena v 14. stoletju. v začetku 20. stoletja je bila cerkev razširjena in prenovljena. Ostale
cerkvice V Vinici pri Šmarjeti, Žalovičah, Šmarjeških Toplicah, Radovlji in Griču pri
Klevevžu so prvič omenjene v 16. stoletju. Cerkve so večinoma na vzpetinah, kar nakazuje,
da so služile tudi za signalizacijo kot del protiturške obrambe.
Slika 5: Obnovljena rojstna hiša Jožeta Karlovška

Foto: Barbara Rogina

Z obravnavanega območja je tudi nekaj znanih mož. V Šmarjeti se je rodil Jože Karlovšek,
gradbenik, zbiralec ljudskega stavbarstva in pisec gradbeniških učbenikov. V njegovi rojstni
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hiši je urejena spominska soba s stalno razstavo. V Vinici pri Šmarjeti se je rodil duhovnik
Janez Zalokar, ki se je ukvarjal tudi z zdravilstvom in širil homeopatski način zdravljenja. V
njegovi rojstni hiši je urejena spominska soba.
Na območju so organizirane tudi razne tradicionalne prireditve, ki ohranjajo ljudske običaje
na območju KS Šmarjeta. Mednje sodijo sekanje pirhov za veliko noč, šmarješka cvičkarija in
salamiada v aprilu, srečanje in kresovanje na Vinjem vrhu v juniju, postavljanje klopotca v
avgustu in martinovanje v novembru.
Ta pomemben turistični potencial je bil deloma že namenjen turističnemu obisku z ureditvijo
pešpoti in sprehajalnih poti, a njihova označba in signalizacija ni bila načrtna. Mnoge poti
niso primerno signalizirane, zato je dostopnost informacij slaba, povpraševanje pa zaradi tega
razumljivo manjše.

4.3.5.2 Turistična ponudba

Za uspešen razvoj turizma mora imeti pokrajina, kjer želimo razvijati turizem, poleg naravnih
in kulturnih danosti tudi ustrezno turistično infrastrukturo, ki je sicer namenjena tudi
prebivalcem same pokrajine, vendar je ključna za oskrbo potencialnih turistov. Infrastrukturo
sestavljajo temeljne naprave in objekti, ki omogočajo neko gospodarsko dejavnost (SSKJ,
1994). Infrastrukturo delimo na primarno in sekundarno. Med primarno infrastrukturo
uvrščamo objekte in naprave, ki so namenjeni širši uporabi; to so prometne povezave,
energetika, telekomunikacije, kanalizacija, mreža javnega prevoza ipd. Za razvoj turizma je
pomembna predvsem sekundarna infrastruktura, ki jo sestavljajo objekti in naprave, ki brez
primarne infrastrukture ne morejo delovati:
•

•
•
•

•

nastanitveni objekti, kot so hoteli, moteli, penzioni, gostišča, zasebne sobe,
apartmaji, hotelska naselja, počitniške hiše, planinske koče, šotorišča ali kampi,
turistične kmetije, ipd.
gostinski objekti kot so gostilne, restavracije, slaščičarne, kavarne, okrepčevalnice
ipd.
oskrbni objekti kot so trgovine, zdravstvene organizacije, različne storitvene
dejavnosti, ipd.,
športni objekti in naprave za zabavo in rekreacijo: dvorane, muzeji, galerije,
kinoteke, plesišča, igralnice, kopališča, parki, igrišča, sprehajalne poti. Med športne
objekte sodijo tudi kolesarske poti, saj so namenjene rekreaciji ljudi, ki bivajo na
določenem območju, kot tudi gostom, ki prihajajo v določeno območje kot turisti.
objekti in naprave za informiranje: turistične agencije, biroji, turistična in razna
druga društva, kot so planinsko društvo, smučarsko društvo, kolesarsko društvo,
turistične oznake, ipd.

Na območju KS Šmarjeta je omenjena infrastruktura vezana predvsem na zdraviliški
kompleks Šmarješke Toplice oziroma naselje Šmarješke Toplice, ter Šmarjeta. Tu je locirana
večina nastanitvenih objektov: 3 hoteli, hotelski apartmaji, zasebni apartmaji, 5 ponudnikov
zasebnih sob. Podobno je z gostinskimi in oskrbnimi objekti (hotelska restavracija,
okrepčevalnica, 2 bara, gostilna, kozmetični salon, manikira, pedikura, taksi, pošta, 2
bankomata, 3 trgovine). Med oskrbnimi objekti je izven Šmarjeških Toplic le zdravstvena
postaja, ki je v naselju Šmarjeta. Tudi turizmu namenjeni športni objekti in naprave za
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rekreacijo (4 zunanji bazeni, 2 notranja bazena, kompleks savn z masažnim centrom, solarij, 4
tenis igrišča, nogometno, odbojkarsko in košarkarsko igrišče, mini golf, trim steza, TIC, etočka in turistični vlak) so izključno v Šmarjeških Toplicah. Le 2 ponudnika zasebnih sob sta
v Zburah in Brezovici. Ostali kraji nimajo turistične infrastrukture. Žalostno je, da območje
nima nobenega gostinskega objekta izven zdraviliškega objekta, ki bi ponujal tradicionalne
slovenske in lokalne jedi.
Zdravilišče ponuja eno-, dvo-, tro- in sedemdnevne programe, ki zajemajo zdravljenje,
kopanje in obnavljanje psihofizičnih sposobnosti. Glavnina gostov prihaja v kraj zaradi
kopanja, rekreacije, sprostitve, ter rehabilitacije po poškodbah in bolezni srca in ožilja. Poleg
kopanja v notranjih in zunanjih bazenih ponujajo masaže, savne, kopeli, vodeno športno
vadbo in zdravstvene storitve (kardiološki pregled in zdravljenje, fizioterapija, ortopedski
pregled in zdravljenje). Gostom kot dodatno ponudbo ponujajo kolesarjenje, sprehajanje in
vodene izlete po Dolenjski.
Slika 6 : Nordijske poti v okolici Šmarjeških toplic

VIR: TIC Šmarješke Toplice

Kot dodatna ponudba zdravilišča se v zadnjem času razvija nordijska hoja. Gre za obliko
rekreacije, ki povezuje hojo in gibanje telesa, ki je značilen za tek na smučeh ali nordijsko
smučanje. Ta oblika rekreacije je sorazmerno poceni, saj se kot športni rekvizit uporablja le
palice za tek na smučeh. Slednje lahko obiskovalci dobijo na izposojo v lokalnem turistično64

informacijskem centru. Trase so začrtane po sprehajalnih poteh z izhodiščem v Šmarjeških
Toplicah.
Del turistične ponudbe so tudi športne in kulturne prireditve, ki imajo poleg druženja tudi
funkcijo povezovanja ljudi in krepitve lokalne identitete. Mednje sodijo: Šmarješki tek v
maju, dan športa v juniju, Martinov pohod v novembru, sekanje pirhov v velikonočnem času,
šmarješka cvičkarija in salamijada v aprilu, kresovanje v juniju, Rock Šmarjeta v juliju,
postavljanje klopotca v avgustu in kulturne prireditve v okviru zdraviliških večerov tekom
celega leta.

4.3.5.3 Analiza turizma

Razvoj turizma je moč opazovati s pomočjo turističnega obiska. Nanj vpliva več dejavnikov,
kot so podnebje, naravne in kulturne znamenitosti, dostopnost, namestitvene zmogljivosti,
kakovost turistične ponudbe, stopnja urbanizacije in onesnaženosti. Med pomembnimi
družbenimi dejavniki, ki vplivajo na turizem so družbeno-politične razmere, dolžina prostega
časa, življenjski standard,motivi za turistično potovanje. Skupek teh dejavnikov vpliva na
naraščanje in upadanje števila.
Dinamiko turizma v turističnih krajih je moč opazovati s pomočjo števila registriranih gostov,
ki v posameznem kraju bivajo vsaj eno noč in s pomočjo nočitev. Zakon o pospeševanju
turizma (Uradni list, 1998) med turistične kraje uvršča vse kraje, ki »imajo naravne, kulturne,
zgodovinske ali druge znamenitosti pomembne za turizem, razvito turistično infrastrukturo ter
druge vsebine, pomembne za oblikovanje turistične ponudbe.« Med turistične kraje, kjer
državna statistika šteje turistični obisk, sodijo zdraviliški, gorski, obmorski, ter drugi turistični
kraji z namestitvenimi zmogljivostmi in dejavnostmi, ki so namenjeni turistom. Na podlagi
statističnih podatkov je moč ugotoviti povprečno dobo bivanja gostov, ki nam govori o
značilnosti turizma v posameznem kraju. Razvitost in dinamiko turizma nam prikazuje več
kriterijev:
• število gostov, ki nam pove predvsem o razvitosti turističnega kraja. Kraj mora gostom
zagotoviti čimbolj udobno bivanje, zato imajo kraji z večjim številom turistov bolj razvito
infrastrukturo. Velika nihanja v številu gostov najbolj pogosto povzročajo družbeni
dejavniki (vojaški spopadi, politični konflikti, nizka stopnja razvitosti, nizek življenjski
standard,...).
• delež tujih gostov, ki prikaže strukturo turistov. Kraji, kjer je delež domačih ali tujih
gostov občutno večji, so bolj občutljivi na morebiten izpad turističnega obiska. V
Šmarjeških Toplicah prevladujejo predvsem domači gosti, zato je razvoj precej odvisen
tudi od ekonomskih dejavnikov v državi.
• povprečna doba bivanja turistov, ki je količnik med številom nočitev in številom turistov
(Planina, 1997). S pomočjo povprečne dobe bivanja turistov lahko razberemo, kakšni gosti
prevladujejo v posameznem kraju. V krajih s povprečno dobo bivanja do dveh dni
prevladujejo tranzitni gosti. Njihova turistična destinacija je ponavadi bolj oddaljena, zato
se na poti ustavijo zaradi počitka. Zanje je pomembna predvsem oskrba in manj turistične
zanimivosti. Kraji, kjer je povprečna doba bivanja daljša, so turistična destinacija
stacionarnih gostov. Ti v kraju bivajo in zahtevajo višjo stopnjo turistične ponudbe.
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• stopnja izkoriščenosti prenočitvenih zmogljivosti, ki predstavlja razmerje med številom
nočitev in potencialnimi prenočitvenimi zmogljivostmi (Planina, 1997). Število nam
posredno prikaže razvitost turističnega kraja. V krajih z nizko stopnjo izkoriščenosti je
turistična dejavnost manj razvita oziroma je vezana na sezonski turizem. V krajih z visoko
stopnjo izkoriščenosti je turistična dejavnost bolj razvita zaradi manjše vezanosti na
sezonski turizem.
• sezonski indeks, oziroma količnik med številom nočitev in povprečnim številom nočitev
letno (Planina, 1997). Meseci z nadpovprečnim številom nočitev (nad 1,0) prikazujejo
obdobje sezonskega turizma, ko je število gostov večje, meseci s podpovprečnim številom
(do 1,0) nočitev pa prikazujejo obdobje, ki je za turistične delavce bolj pereče, saj je zaradi
izpada turističnih nočitev dejavnost manj rentabilna.
• turistična intenzivnost, ki predstavlja razmerje med številom nočitev gostov in številom
prebivalcev v naselju. Ta kriterij nam pove, v kolikšni meri je turizem v nekem kraju
razvit, posredno pa tudi v kolikšni meri turizem obremenjuje okolje. Večji kot je količnik,
bolj je kraj turistično razvit. Merimo jo na daljše obdobje, saj se opaznejše spremembe
razvijajo dalj časa, pa tudi točni podatki o številu domačega prebivalstva so vezani na
popise prebivalstva, ki se praviloma vršijo na 10 let.
V analizi turizma so zajeti podatki Statističnega urada RS za leto 1990, ko je takratna
Jugoslavija beležila višek turističnega obiska in leta od osamosvojitve do 2005. Rezultati v
obdobju 1992-1995 niso realni, ker podatki za to obdobje niso popolni.

4.3.5.3.1 Število gostov

Na obravnavanem območju je število gostov pred osamosvojitvijo Slovenije doseglo višek
leta 1990, ko je takratno skupno državo Jugoslavijo obiskalo rekordno število gostov. Ob
vojni za Slovenijo in razširitvi konfliktov na Hrvaško je število gostov sicer naraslo, a se je
spremenila struktura gostov. Razlog so bili vojaški spopadi in preusmeritev prometnih tokov
mimo »nemirnega Balkana«. Po prekinitvi vojaških spopadov na Hrvaškem, Bosni in
Hercegovini se je skupno število gostov zopet začelo povečevati.
V Šmarjeških Toplicah, ki sodijo med zdraviliške kraje družbeno-politične spremembe niso
vplivale v tolikšni meri na razvoj turizma in število gostov kot drugod. Skupno število gostov
se je celo povečalo. Razlog se najverjetneje skriva v prevladi domačih gostov, ki kraj
obiskujejo iz zdravstvenih razlogov in porastu kopališkega turizma. Število je raslo tudi na
račun tujih gostov, ki so bili do leta 1991 zabeleženi v skupini domačih gostov.
Po letu 1995 je začelo število gostov stagnirati; najverjetneje zaradi razvoja termalne riviere v
Čateških toplicah, kateri je zdravilišče v Šmarjeških Toplicah zaradi stare infrastrukture težje
konkurirajo. Leta 1999 je število gostov padlo pod 10000. Zato so se odločili za prenovo
turistične ponudbe. Vplivalo je predvsem na domače goste, medtem ko je število tujih gostov
še vedno upadalo.
Leta 2000 so odprli nov apartmajski hotel, kar je posledično vplivalo na porast števila gostov.
Slednje je vplivalo predvsem na večje število tujih gostov, ki običajno zahtevajo večjo
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kvaliteto storitev. Število domačih gostov je začelo upadati, kar lahko pripišemo tudi
zdravstveni politiki države, ki namenja manj sredstev za rehabilitacijo svojih zavarovancev.
Leta 2003 je skupno število gostov ponovno upadlo. Slednje gre pripisati začetku gradbenih
del v neposredni bližini hotela, saj je upadlo število domačih in tujih gostov. Dela so bila
zaključena leta 2005, ko so v hotelskem kompleksu odprli notranji bazen in ti. wellnes center.

4.3.5.3.2 Delež tujih gostov

V Šmarjeških Toplicah so bile spremembe manjše. Poleg že omenjenih vzrokov, je potrebno
upoštevati tudi drugačno klasifikacijo tujih gostov. Turisti, ki so prihajali v Slovenijo iz
republik bivše Jugoslavije, so do leta 1991 obravnavani kot domači gosti, po letu 1991, pa jih
državna statistika beleži med tujimi gosti. Nižji deleži tujih gostov in stagnacija deleža tujih
gostov v zdraviliških krajih imajo vzroke predvsem v spremenjeni usmeritvi zdravilišč in
preusmeritvi kopaliških turistov s Hrvaške v njim bližje Čateške Toplice.
Sočasno je v Evropi zaradi nemirov na Balkanskem polotoku prišlo do spremembe prometnih
tokov, ki so obšli »nemirni Balkan«. Zavoljo tega je trpel tranzitni turizem v bližnjem Otočcu
Na Otočcu so število gostov skušali ohraniti s širjenjem turistične ponudbe, kar jim je bolj ali
manj uspelo. Spremembam prometnih tokov so sledile tudi spremembe v turizmu. Povečevati
se je začel obisk gostov iz Evropske Unije in drugih evropskih držav, število turistov iz držav
na Balkanskem polotoku pa se je občutno zmanjšalo. Med turisti iz evropskih držav se število
gostov zmanjšuje obratno sorazmerno z oddaljenostjo od turistične destinacije. Zato je
razumljivo, da največ turistov prihaja iz sosednjih držav kot so Avstrija, Italija in Hrvaška, ter
Nemčije. Gosti iz omenjenih držav namreč predstavljajo 64,6% vseh tujih gostov, njihove
nočitve pa 65,7% vseh tujih nočitev.
Grafikon 20: Gibanje števila gostov v Šmarjeških Toplicah v obdobju 1990 - 2004
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4.3.5.3.3 Povprečna doba bivanja

Povprečna doba bivanja turistov je najbolj odvisna od strukture gostov oziroma namena
turističnega obiska. V Šmarjeških Toplicah je povprečna doba bivanja turistov daljša od
enega tedna. Vzrok gre iskati v samem namenu obiska, tj. zdravljenju.
V Šmarjeških Toplicah se je obisk po 1991 zmanjšal; najverjetneje zaradi bližine spopadov v
Krakovskem gozdu 1991, ki so preprečili obisk turistov iz Hrvaške. Po letu 1991 se je
povprečna doba bivanja začela podaljševati. Višek je bil dosežen leta 1997. Po tem letu se je
začel trend zmanjševanja povprečne dobe bivanja turistov. Razlog je moč iskati tudi manjši
kupni moči, pa tudi opuščanju sindikalnega turizma, za katerega je bilo značilno dekadno
bivanje. Temu je sledila tudi preusmeritev v zdraviliško zdravljenje zdravstvenih
zavarovancev in preusmeritev ponudbe v 7-dnevne aranžmaje.
Grafikon 21: Povprečna doba bivanja gostov v Šmarjeških toplicah v obdobju 1990 2004
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4.3.5.3.4 Stopnja izkoriščenosti prenočitvenih zmogljivosti

Stopnja izkoriščenosti prenočitvenih zmogljivosti je odvisna od usmerjenosti turizma. V
zdraviliških krajih, kjer prevladujejo stacionarni gosti, je stopnja izkoriščenosti višja kot v
krajih, kjer prevladuje tranzitni turizem. V Šmarjeških Toplicah, ki so se osredotočile na
zdraviliško dejavnost, ni izrazite sezone. Prevladujejo stacionarni gosti, katerih povprečna
doba bivanja je daljša, zato je stopnja izkoriščenosti visoka (nad 70%). Izkoriščenost
prenočitvenih zmogljivosti leta 1991 ni drastično upadla kljub takratnim dogodkom. Upad
tujih gostov in gostov iz ostalih republik bivše skupne države so namreč pokrili domači gosti,
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ki tega leta niso odhajali na letovanje v tujino, temveč so večinoma ostali doma. V naslednjih
letih, ko so se domači gosti ponovno vračali na ustaljene turistične destinacije, gosti iz tujine
pa se zaradi dogodkov na Balkanskem polotoku še niso vračali v enakem številu, je prišlo do
izpada, nato pa je začela izkoriščenost prenočitvenih zmogljivosti počasi naraščati.

4.3.5.3.5 Sezonski indeks in turistična intenzivnost

Kraji, kjer je sezonski indeks preko celega leta bolj ali manj enak, niso vezani na zimsko ali
letno sezono, zato je rentabilnost turistične infrastrukture večja. Mednje običajno sodijo
zdraviliški kraji, kjer dejavnost ni izrazito odvisna od klimatskih dejavnikov. Sezonski indeks
nočitev potrjuje korelacijo med izkoriščenostjo nočitvenih zmogljivosti in dolžino turistične
sezone, ko je v kraju nadpovprečno število nočitev.
Šmarješke Toplice, kjer se gosti odločajo za obisk predvsem iz zdravstvenih razlogov, nimajo
izrazitih odstopanj v številu nočitev. Nekoliko manjši obisk je januarja in februarja, medtem
ko je med februarjem in novembrom število nočitev okoli ali nad letnim povprečjem.
Kopališki turizem je tu manj prisoten. Izjema je leto 1991, ko je bilo število nočitev zaradi
političnih razmer nad letnim povprečjem le meseca aprila in v drugi polovici leta po umiritvi
političnih razmer.
Grafikon 22: Povprečje sezonskih indeksov v Šmarjeških toplicah
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Turistična intenzivnost v Šmarjeških Toplicah je sorazmerno majhna. Pri štetju nočitev, je
državna statistika nočitve v Brezovici združila z nočitvami v Šmarjeških Toplicah. Ob
upoštevanju podatkov iz popisov prebivalstva 1991 in 2002 lahko ugotovimo, da se turistična
intenzivnost v letih popisov giblje med 134 in 147 nočitvami na prebivalca v naselju. Glede
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na to lahko trdimo, da ima območje majhno turistično intenziteto, oziroma, da so Šmarješke
Toplice manjši turistični kraj s slabše razvito turistično infrastrukturo. Deloma lahko to
pripišemo tudi turistični politiki novomeške občine, v sklopu katere je bilo obravnavano
območje. Turistični razvoj je bil usmerjen predvsem v Otočec, ki je s svojo lego ob cesti
Ljubljana – Zagreb pritegnil večji del gostov v novomeški občini. Z ustanovitvijo nove občine
Šmarješke Toplice ima turizem boljše pogoje za nadaljnji razvoj.

4.3.5.4 Nove možnosti v turizmu

Glede na značilnosti turizma na obravnavanem območju in naravne danosti, lahko kraji v KS
Šmarjeta predvsem širijo spekter dodatne ti. izvenpenzionske ponudbe. Prednosti območja KS
Šmarjeta, ki omogočajo nadaljnji razvoj turizma so vsekakor lega v bližini slovenskega
avtocestnega križa in bodoče tretje razvojne osi proti Beli krajini, še neizkoriščen potencial:
naravne danosti (Klevevž, Zdravci), neizkoriščena kulturna dediščina (arheološke najdbe,
znane osebnosti), možnost razvoja lovskega, vinogradniškega in kolesarskega turizma, ter
aktivno delovanje raznih društev in turistično-informacijskega centra.
Razvoj nekoliko ovira nepovezanost turističnih ponudnikov in regionalnega razvoja,
osredotočenost na goste z visokim življenjskim standardom. V kraju namreč ni ponudbe
turističnih storitev srednjega in nižjega cenovnega razreda, ki bi v kraj privabile mlajšo
generacijo (mladinski hoteli, kampi, penzioni, gostišča,…). Druga ovira je nezainteresiranost
za razvoj turističnih kmetij.
Med dejavnostmi, ki imajo potencial za razvoj, so gostinstvo (lokalna kulinarika,
infrastruktura nižjega cenovnega razreda), vinogradniški turizem in športne aktivnosti kot je
nordijska hoja, kolesarjenje, jamarstvo.
Najbolj je izkoriščena možnost nordijske hoje, saj so že oblikovane določene trase in enotna
signalizacija; manjka le primerna ureditev odsekov, ki potekajo po lokalnih cestah. Sezona
nordijske hoje traja vse leto, zato je nordijska hoja dobrodošla popestritev turistične ponudbe.
To je bil tudi razlog, da so se v KS Šmarjeta v sodelovanju z zdraviliščem odločili razviti
center nordijske hoje. Nordijske poti so speljali po že obstoječih sprehajalnih poteh, cestah
in kolovozih. Ob odprtju turistično-informacijskega centra so uredili tudi izposojo palic za
nordijsko hojo in prospekte z opisi 9 nordijskih poti, ki so speljane do vseh zanimivosti v
bližnji okolici. Obenem organizirajo tečaje nordijske hoje, ki promovirajo novo obliko
turistične ponudbe.
Vinogradniški turizem je ena od možnosti za nadaljnji razvoj turizma. KS Šmarjeta je
namreč znotraj območja pridelave cvička. Lokalno prebivalstvo ima možnost tržiti svoje v
počitniške hišice preurejene zidanice, a zaradi majhnih površin ne zadostijo pogojem za
trženje vina in odprtje vinotoča. Glede na to, da na obravnavanem območju že deluje Društvo
vinogradnikov Šmarjeta, bi bilo smiselno registrirati pridelovalce ali skupno blagovno
znamko, to pa bi lahko tržili tudi v turistične namene.
Severozahodni del obravnavanega območja sodi med demografsko ogrožena območja
Slovenije. Kljub temu ima možnost za razvoj v okviru projekta Natura 2000. V ta projekt je
namreč vključeno tudi območje Klevevža, vanj pa bi bilo smiselno vključiti tudi območje
Zdravcev ob Radulji. Zaradi biotskih značilnosti bi območje lahko tržili s takoimenovanim
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mehkim turizmom. Zanj je značilno upoštevanje in prilagajanje ohranjanju biotske
raznovrstnosti. V sodelovanju z Jamarskim klubom Novo mesto bi lahko organizirali vodene
oglede Klevevških jam za posameznike in manjše skupine. Druga možnost je vzpostavitev
opazovališč redkih ptic na območju Zdravcev in strokovno vodenje v sodelovanju z Društvom
za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.
Karta 9: Območje projekta Natura 2000

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2008

Območje KS Šmarjeta je zanimivo tudi za razvoj kolesarskega turizma. Sezonski indeksi v
Šmarjeških Toplicah kažejo na visoko korelacijo turistične sezone s sezono kolesarjenja.
Število domačih kot tudi tujih gostov je večje v krajih, ki kot del turistične ponudbe ponujajo
rekreacijo in kolesarjenje. Tudi gostje prihajajo iz držav Evropske Unije, ki so znane po
razvitem kolesarskem turizmu in kolesarjenju. Gosti, ki sodijo med privržence kolesarjenja,
bodo pogosteje iskali možnosti za kolesarjenje tudi v krajih, ki jih obiskujejo. Za razvoj
kolesarskega turizma bi bilo potrebno začrtati kolesarske poti, jih ustrezno opremiti in
ponuditi tudi kolesarsko infrastrukturo (servis koles, izposoja, vodiči po začrtanih trasah,…).
Začrtane bi morale biti kot povezava krajev in speljane do pomembnejših naravnih in
kulturnih znamenitosti. Najbolj primeren čas je čas ti.»mrtve sezone«, tj. med novembrom in
aprilom.
V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana (Uradni list, 72/95) predlagane kolesarske poti potekajo po
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že obstoječih cestah, gozdnih in poljskih poteh in se navezujejo na obstoječo mrežo javnega
prevoza in naravnih znamenitosti. Ker je varnost na posameznih cestah zaradi večje
frekventnosti prometa slabša, bi bilo potrebno na najbolj prometnih odsekih urediti kolesarske
poti, ki bi potekale:
•

•

•

na območju kmetijskih površin po že obstoječih poljskih poteh in kolovozih, ki bi jih
bilo potrebno utrditi ali spremeni v makadamske poti in razširiti do tolikšne mere, da
bo potencialno srečanje kolesarjev in gospodarskih vozil varna za oba, kolesarja in
kmeta, ki gospodarsko vozilo upravlja.
na območju obsežnih gozdnih površin po že obstoječih gozdnih poteh. Poti so
večinoma manj prometne, saj so večinoma v rabi le v času posegov v godne sestoje
kot je sečnja in spravilo lesa. Kot take so primerne za kolesarjenje, saj je varnost
kolesarja na gozdnih poteh sorazmerno velika. Potrebna bi bila le dodatna utrditev in
razširitev gozdne poti za varno srečanje in gibanje kolesarjev z gozdarskimi stroji in
ureditev smerokazov za usmerjanje kolesarjev.
ob javnih cestah, kjer je potrebno zagotoviti varnost kolesarskih turistov in sožitje z
naravo. Poti naj bi potekale predvsem po asfaltiranih lokalnih cestah, ki omogočajo
udobno vožnjo. Zato bi bilo potrebno obstoječe makadamske poti asfaltirati. V kolikor
se tovrstni material ne vklaplja v pokrajino, pa je potrebno primerno učvrstiti
makadamske in kolovozne poti, ter jih razširiti za varno vožnjo. Ob regionalnih in
magistralnih cestah bi bilo potrebno zgraditi nove kolesarske poti, ki bodo ločene od
ostalega prometa.

4.3.5.5 Predlagane trase kolesarskih poti

Med dolgoročnimi načrti razvoja Občine Šmarješke Toplice so tudi kolesarske poti, a
konkretnih načrtov še ni. Predlagane trase kolesarskih poti so oblikovane na podlagi
ugotovitev pričujočega diplomskega dela. Poti so primerne za rekreativne kolesarje, ki imajo
željo pobližje spoznavati lokalne znamenitosti in obenem poskrbeti za svojo psihofizično
kondicijo. Zaradi terena in manj frekventnih lokalnih in poljskih poti so predlagane kolesarske
poti namenjene ti. gorskim in treking kolesarjem. Zahtevnost ni velika. Primerne so tudi za
družinske izlete, saj so poti speljane po uravnanem površju; zanje večinoma potrebujemo
približno uro aktivne vožnje. Izjema je pot na Koglo, kjer pot zajema daljši vzpon, nato pa še
daljši spust.

4.3.5.5.1 Ob Radulji

Izhodišče je Šmarjeta. Pot poteka po kolovozih in nekoliko bolj prometnih poteh vzdolž
srednjega toka Radulje in avtocestnem odseku Kronovo-Dobruška vas. V Šmarjeti sledimo
oznakam za Zbure. Po 500 metrih zavijemo desno s ceste. Pot po 200 metrih pride v kolovoz,
ki nas vodi med polji in Raduljo. Na naši levi je območje Zdravcev, kjer se zadržujejo številne
ptice. Po kilometru kolovoza pripeljemo do kmetije Klančar, kjer je bil v preteklosti mlin. Pot
nadaljujemo po kolovozu in sledimo meandriranju Radulje. Po slabem kilometru se
pripeljemo v Modrušo, kjer zavijemo na cesto proti Zburam. Po dobrem kilometru pridemo do
regionalne ceste Mokronog – Škocjan, kjer zavijemo desno. Pot sledi toku Radulje. Ob poti
lahko opazimo gnezdišča bele štorklje. Po dobrih 3 kilometrih prispemo v Škocjan
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Škocjan je občinsko središče, kjer se lahko okrepčamo in si ogledamo rojstno hišo
slovenskega misijonarja Ignacija Knobleharja, cerkev Sv. Kacijana in kamniti dvoločni most.
Grafikon 23: Trasa poti ob Radulji

Pot nadaljujemo v smeri proti Dobruški vasi. Levo nas spremlja Radulja. Po 500 metrih lahko
zavijemo v vas Zavinek, ki je znana predvsem po okrasitvi v božičnem času. Pot nadaljujemo
do Dobruške vasi, kjer zavijemo desno na manj prometno cesto skozi Tomažjo in Ruhno vas,
kjer se vrnemo na lokalno cesto Šentjernej-Otočec. Po dobrem kilometru zavijemo desno proti
Beli Cerkvi. Kraj je dobil ime po cerkvi iz 11. stoletja. V bližini so našli ostanke rimske ceste
in nekaj antičnih grobov. V kraju se je rodil tudi zgodovinar Fran Zwitter, ki je proučeval
narodni položaj Slovencev pod Habsburžani. Nato se po lokalni cesti mimo Družinske vasi
vrnemo na izhodišče.

4.3.5.5.2 Kolesarski vzpon na Koglo

Pot je speljana po asfaltiranih poteh, a zaradi večjih naklonov primerna za kolesarje z dobro
kondicijo. Izhodišče so Šmarješke Toplice.
Pot začnemo pri hotelih in zavijemo na lokalno cesto v smeri proti Žalovičam. Pri kapelici
zavijemo desno proti Gornjim Šmarješkim Toplicam. Po dobrem kilometru zavijemo na
desno proti Žalovičam. Ob poti lahko opazujemo številne vrtače. Nadaljujemo skozi vas. Pot
ostro zavije na desno in se nekoliko spusti. Po 500m pridemo do razpotja. Lahko zavijemo
levo in se po gozdni cesti spustimo do Radulje ali pa nadaljujemo pot proti Koglu. Po dobrem
kilometru vzpona pridemo na najvišjo točko, do cerkve sv. Lenarta, kjer se lahko razgledamo
po okolici.
Grafikon 24: Potek trase vzpona na Koglo
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Sledi dvokilometrski spust med vinogradi do Gorenje vasi pri Šmarjeti. Zaradi naklona in
ozke nepregledne ceste je potrebna večja pazljivost. V Gorenji vasi se lahko ustavimo na
ekološki kmetiji Barborič ali pa nadaljujemo pot do Šmarjete.
Slika 7: Pogled na Koglo z jugovzhoda

Foto: Barbara Rogina

4.3.5.5.3 Krožna pot do Klevevža

Izhodišče škocjanske poti je Šmarjeta. Trasa je speljana po asfaltnih poteh, zato je primerna
tudi za družinski izlet. Pot pričnemo v Šmarjeti, kjer si lahko ogledamo farno cerkev Sv.
Marjete in spominsko sobo v rojstni hiši Jožeta Karlovška. Da se izognemo prometnemu in
nepreglednemu ovinku v Šmarjeti, pot nadaljujemo ob cerkvi v smeri proti pokopališču,
zavijemo levo do tovarne Plastoform, kjer se priključimo na regionalno cesto MokronogKronovo.
Grafikon 25: Trasa poti do Klevevža
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Ko prečkamo most čez Raduljo, zavijemo na stransko cesto, ki pelje proti Griču pri Klevevžu.
Po 500 metrih se levo odcepi pot do mlina ob Radulji in Klevevške toplice. Ta izvir tople
vode je zajet v manjši bazen, kjer se je moč okopati. V bližini je vhod v Klevevško jamo.
Jama ni urejena za turistični obisk, zato si jo lahko ogledamo le na lastno odgovornost ali pa
jo mahnemo ob strugi navzgor do ostankov klevevškega gradu.
Po ogledu se vrnemo do mlina in se po poti vrnemo do odcepa, ter nadaljujemo pot do Zbur,
kjer se lahko okrepčamo v lokalni gostilni Pri Pavletu. V Zburah peljemo naravnost v smeri
proti Škocjanu. Med potjo lahko na električnih drogovih opazimo gnezda bele štorklje, ki si je
na poplavnem območju Radulje in Laknice našla svoje zavetje. Po slabih 500 metrih zavijemo
desno proti Modruši in Vinici pri Šmarjeti. Ob poti lahko opazujemo meandriranje Radulje, v
Vinici pa lahko obiščemo spominsko sobo Janeza Zalokarja, slovenskega homeopata. Sledi
vzpon na Nemški hrib in povratek v Šmarjeto.
Slika 8: Bazen ob izviru Klevevške toplice

Foto: Barbara Rogina

4.3.5.5.4 Otoška pot

Pot povezuje Šmarješke Toplice z Otočcem. Izhodišče poti so Šmarješke Toplice. Poteka po
kolovozih, gozdnih in asfaltiranih poteh.
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Pot pričnemo pri Zdravilišču Šmarješke Toplice, kjer peljemo v smeri proti Žalovičam. Pri
kapelici zavijemo levo proti Pahi. Po prečkanju Toplice se lahko ustavimo in se sprehodimo
do izvira. Sledi krajši vzpon, nato pa zavijemo levo in se spustimo po cesti do križišča s cesto
Otočec-Paha. Tu zavijemo na levo. Sledi daljši spust, ki se konča z ostrim ovinkom v desno.
Tu lahko zavijemo desno do gostišča Dobrava ali pa zavijemo levo. Po slabem kilometru se
pripeljemo do hotelov Otočec.
Grafikon 26:Trasa otoške poti

Pot nadaljujemo do parkirišča pred gradom Otočec. Pot nadaljujemo po cesti OtočecKronovo. Pri smerokazu za Lutrško selo zavijemo levo v podvoz, nato pa sledimo cesti, ki po
dobrem kilometru preide v kolovoz. Po 500metrih zapeljemo v gozd. Ves čas se držimo leve
in po dobrem kilometru pripeljemo nad zunanje bazene v Šmarjeških Toplicah. Sledi kratek, a
strm spust, zato previdnost ni odveč. Pot končamo ob zdraviliškem parkirišču.
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4.4 DRUŽBENOGEOGRAFKE ENOTE

Po analizi družbenogeografskih značilnosti lahko območje KS Šmarjeta razdelimo na več
družbenogeografskih enot. Pri določitvi le-teh so bili upoštevani družbenogeografski
dejavniki, ki najbolj odločilno vplivajo in določajo posamezne družbenogeografske enote.
Glede na demografske značilnosti lahko območje razdelimo na tri demografska območja. Za
območje koncentracije je značilna velika gostota prebivalstva, zrel demografski režim,
prevlada dnevne in stalne imigracije. To območje predstavljajo Brezovica, Šmarješke Toplice
in Šmarjeta. Za območje stagnacije je značilno bodisi šibka koncentracija bodisi šibka
depopulacija ljudi, star demografski režim in prevlada dnevne emigracije. V demografsko
ogroženem območju je prisotna izrazita depopulacija, star demografski režim in dnevna
emigracija.
Glede na gospodarske značilnosti lahko območje razdelimo na dve do tri območja. Miocensko
gričevje v termalnem pasu in Raduljsko hribovje lahko strnemo v vinogradniško-sadjarsko
podeželsko zaledje, za katerega je značilen majhen delež zaposlenih v kmetijstvu, ohranjanje
kulturne krajine s prevladujočim vinogradništvom in/ali sadjarstvom kot dopolnilna dejavnost
v prostem času, nižja stopnja izobrazbe, velik delež dnevnih emigracij, naravnogeografske
posebnosti, ki dajejo možnosti za razvoj turizma in razvijajoča se komunalna infrastruktura.
Podobno je na območju ob Laknici in Radulji, le da v kulturni krajini prevladujejo njive in
travniki. Povsem drugačna je gospodarska slika krajev ob prometnici Mokronog-Otočec. V
naseljih Šmarješke Toplice in Šmarjeta, ter deloma v Brezovici je značilna prevlada
terciarnega in kvartarnega sektorja, večji delež visoko izobražene delovne sile, majhen delež
zaposlenih v agrarnih dejavnostih, urejena komunalna infrastruktura vključno z javno
razsvetljavo. Zato bi to območje lahko opredelili kot območje gospodarskega razvoja in
oskrbnih dejavnosti.
Glede na to lahko območje KS Šmarjeta razdelimo na 3 družbenogeografske enote:
•

razvojna os Šmarjeta-Šmarješke toplice na območju Brezovice, Šmarjeških Toplic
v neposredni bližini zdravilišča in Šmarjete, kjer so strnjene vse storitvene dejavnosti,
zdravstvo, javna uprava, šolstvo in turizem kot vodilna panoga. V naseljih je urejena
vsa komunalna infrastruktura, vključno z javno razsvetljavo.

•

stagnirajoče podeželsko zaledje zajema naselja v okolici Šmarjete, kjer v kulturni
krajini prevladujejo njivske in travniške površine, prebivalstvo, pa je večinoma
zaposleno v nekmetijskih panogah izven kraja bivališča. Kmetijstvo je večinoma
samooskrbna dopolnilna dejavnost v ti. prostem času. Gre za naselja Gorenja vas pri
Šmarjeti, Orešje, Radovlja, Strelac, Vinica pri Šmarjeti in Zbure. V to
družbenogeografsko enoto lahko štejemo tudi zahodni del naselja Šmarješke Toplice
in Brezovica. Oba dela sta več kot kilometer oddaljena od oskrbnih funkcij in glavne
prometnice v krajevni skupnosti in obdana z obdelovalnimi površinami.

•

demografsko ogroženo podeželsko zaledje zajema vzhodna pobočja Raduljskega
hribovja, kjer so naselja Čelevec, Dol pri Šmarjeti, Grič pri Klevevžu, Koglo, Mala
Strmica, Sela pri Zburah in Žaloviče. Prebivalstvo je ostarelo, delež mladih je majhen,
prav tako delež žensk v fertilni dobi. Stopnja izobrazbe je nizka, saj prevladuje
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osnovnošolska izobrazba. Večina aktivnih prebivalcev je zaposlenih izven kraja
bivališča. Med obdelovalnimi površinami je opazen večji delež sadovnjakov in/ali
vinogradov. Kraji nimajo oskrbnih funkcij. Dostopnost do centralnih krajev v KS
Šmarjeta je slabša, saj so kraji praviloma oddaljeni več kot 2 kilometra. Tudi
komunalna infrastruktura je le osnovna (elektrika, vodovod, odvoz smeti).
Karta 10: Družbenogeografske enote KS Šmarjeta
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5. LOKALNA IDENTITETA IN MOŽNOSTI ZA RAZVOJ

5.1 LOKALNA IDENTITETA

Lokalna identiteta je odraz pripadnosti prebivalcev domačemu okolju, preteklosti, običajem in
prostoru v katerem živijo. Zato se lokalna identiteta neprestano razvija. Pri tem imajo velik
pomen tudi lokalne skupnosti, samouprava in organizacije, ki prebivalstvo združujejo.
Najpogosteje gre za krajevne povezave oziroma interesna področja. Tako je na obravnavanem
območju KS Šmarjeta nastala kopica društev, ki povezujejo ljudi predvsem na športnem,
kulturnem in gasilskem področju.
Preglednica 9: Društva v KS Šmarjeta 2007
PODROČJE
DEJAVNOSTI
DRUŠTVA

DRUŠTVA

Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda – Dolenjska Vinji vrh
Društvo vinogradnikov Šmarjeta
GOSPODARSTVO
Čebelarsko društvo Šmarjeta
Turistično društvo Šmarješke Toplice
Prostovoljno gasilsko društvo Orešje
GASILCI
Prostovoljno gasilsko društvo Šmarjeta
Prostovoljno gasilsko društvo Zbure
Domoznansko društvo Šmarjeta
KULTURA
Kulturno umetniško društvo Šmarjeta
Mladinski klub Šmarjeta
Športno društvo Šmarješke Toplice
Športno društvo Šmarjeta
ŠPORT
Športno društvo Vinica
Športno društvo Zaboršt-Zbure
Smučarsko in snowboard društvo Novo mesto-Šmarješke Toplice
Društvo za kakovost življenja in duhovni razvoj Sončna pot Vinji vrh
DRUGO
Društvo podeželske mladine Zbure
Društvo podeželskih žensk Šmarjeta
VIR: Telefonski imenik Slovenije, Občina Šmarješke Toplice

Šport daje KS Šmarjeta poseben pečat. Najstarejšo tradicijo ima šport na področju
rekreativnega teka. Športno društvo Šmarjeta že 12 let organizira vsakoletni šmarješki tek, ki
je vključen tudi med prireditve Olimpijskega komiteja oziroma njegovo akcijo Slovenija teče.
Prireditev poteka v mesecu maju. Organizacija prireditve poveže tudi prebivalce, saj pri
organizaciji pomaga tudi turistično društvo in društvo podeželskih žena. Druga športna
prireditev, ki ima povezovalno noto, je liga v nogometu, ki jo organizirajo od leta 1998.
Slednje je botrovalo k razvoju vaških nogometnih ekip in ureditvi vaških nogometnih igrišč
(Vinica, Šmarješke Toplice, Šmarjeta, Družinska vas). Zadnja leta prihaja v ospredje
nordijska hoja, saj so se v KS Šmarjeta odločili, da v sodelovanju z zdraviliščem razvijejo
prvi center nordijske hoje na Slovenskem. Projekt je sicer še v povojih, a po besedah Tomaža
Kocjana se že kažejo prvi rezultati.
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Na kulturnem področju se lokalna skupnost povezuje predvsem v Šmarjeti, kjer deluje
Kulturno-umetniško društvo Šmarjeta, domoznansko društvo in mladinski klub. Slednji je z
namenom zbrati sredstva za nogometni stadion 2005 organiziral koncert Rock Šmarjeta.
Projekt je bil uspešen, zato so se organizatorji odločili, da postane prireditev tradicionalna. Da
omenjena društva in prireditve krepijo lokalno samozavest, potrjujejo tudi rezultati
referendumov za ustanovitev samostojne občine. Občinska samouprava je bila v preteklosti že
organizirana, a je bila leta 1934 občina Šmarjeta ukinjena zaradi širjenja ozemlja občin. V
novomeško občino je bila vključena vse do odcepitve leta 2006. Nastajanje občine Šmarješke
Toplice je potekalo vzporedno s krepitvijo lokalne identitete prebivalcev.
Prve ideje po samostojni občini segajo v 90. leta 20. stoletja. Pobudo za povezovanje KS
Šmarjeta in KS Otočec so dali gospodarstveniki v KS Šmarjeta, ki so se povezali s takratnim
lokalnim vodstvom krajevnih skupnosti z namenom, da bi pridobili več sredstev za razvoj
lokalnega območja. Na ravni novomeške občine so bili v zapostavljenem položaju. Tako je
leta 1994 prišlo do prvega referenduma za izključitev KS Šmarjeta iz novomeške občine in
ustanovitev občine Šmarjeta. Referendum je potekal 29. 5. 1994 (Uradni list, 1994). Udeležba
je bila 66,54 %. Zaradi slabe informiranosti in nizke lokalne identitete je bil referendum
neuspešen, saj je za ustanovitev nove občine glasovalo le 30,41 % volilcev.
Kljub temu je prišlo do ponovnega poskusa leta 1998. Iniciativo je dal takratni predsednik KS
Šmarjeta Peter Selak, ki je možnost za odcepitev od občine Novo mesto videl v združevanju
krajevnih skupnosti Šmarjeta, Bela Cerkev in Otočec. Ker s strani KS Otočec ni bilo interesa,
je bil tokrat koncept zasnovan kot združitev KS Bela Cerkev in KS Šmarjeta v občino
Šmarjeta. Cilji in program povezovanja je bil predstavljen na odprtih sestankih krajevne
skupnosti. Referendum je potekal 21.6.1998 (Uradni list, 1998). Udeležba je bila enaka kot
pri prvem referendumu. Delež prebivalcev, ki so glasovali za ustanovitev nove občine se je v
primerjavi s predhodnim referendumom povečal (za novo občino je glasovalo 35,10%
volilcev), a premalo, da bi bil referendum uspešen.
Slika 9: Grb občine Šmarješke Toplice

Sledilo je nekoliko daljše obdobje, v katerem se je ob številnih športnih in kulturnih
prireditvah in vedno večjem nezadovoljstvu z lokalno politiko občine Novo mesto vedno bolj
pojavljala zahteva po samostojni občini. K temu je pripomoglo tudi aktivno domoznansko
društvo. Slednje je vzporedno z nastajanjem nove občine poskrbelo, izdalo zbornik Šmarjeta
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in Bela Cerkev, ki naj bi med prebivalstvo obeh krajevnih skupnosti okrepil lokalno
identiteto. Tako je prišlo do vnovičnega referenduma 29. 1. 2006 (Uradni list, 2006). Od 2440
volilcev se je kar 62,64 % odločilo za samostojno občino Šmarješke Toplice.
Po uvedbi nove občine se je med prebivalstvom lokalna identiteta okrepila. K temu je
pripomogla tudi izdaja občinskega glasila Razgledi, ki štirikrat letno obvešča krajane o
dogodkih v občini, obenem pa ima tudi izobraževalno vlogo. Tako je prišlo tudi do uvedbe
občinskega grba, ki ponazarja tudi geografske značilnosti novonastale občine (terciarno
gričevje Vinjega vrha, Raduljsko hribovje, porečje Radulje, porečje Krke).
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5.2 MOŽNOSTI ZA RAZVOJ

Območje KS Šmarjeta je sorazmerno majhno območje, a ima kljub majhnosti dovolj naravnih
in družbenih danosti, ki omogočajo njegov nadaljnji razvoj. Naravne danosti omogočajo
predvsem razvoj kmetijstva. Zaradi razdrobljene posesti in majhnega deleža zaposlenih v
kmetijstvu imajo možnost za razvoj predvsem tiste kmetijske panoge, ki ne zahtevajo veliko
delovne sile ali velike posesti. Zaradi številnih presežkov kmetijskih izdelkov na evropskem
tržišču, kjer slovensko kmetijstvo ni konkurenčno se kot rešitev kulturne krajine, v katero sodi
tudi kmetijstvo ponuja sonaravno kmetijstvo ali integrirana pridelava. Slednje sicer
potrebuje delovno silo, a predvsem izobraženo delovno silo. Zaradi specifike dela in
prepovedi uporabe škropiv sonaravno kmetijstvo zahteva veliko ročnega dela (okopavanje,
pletje,…). Zato so v prednosti kmetije z veliko delovne sile ali kmetije z majhno posestjo,
oboje pa zvišuje ceno pridelkov. Na območju KS Šmarjeta je zaradi majhnega deleža ljudi, ki
so zaposleni v kmetijskih panogah in razdrobljene posesti smiselno ohranjati kmetijske
dejavnosti, ki so vsaj kar se ročnega dela tiče manj zahtevne. Zato ima najboljše pogoje za
razvoj integrirano sadjarstvo, ki se na obravnavanem območju že razvija. Glede na kmetijsko
politiko bi bilo smiselno spodbuditi Društvo vinogradnikov Šmarjeta k intenzivnejšemu
povezovanju majhnih pridelovalcev vina in tržiti vino pod skupno znamko, ter pripraviti
vinsko cesto, ob kateri bi svoje proizvode tudi tržili kot del turistične ponudbe.
Na področju prometa bo spremembe zagotovo prinesla dokončna izgradnja avtocestnega križa
v Sloveniji. Trenutno potekajo gradbena dela na odseku Mačkovec-Kronovo. Trasa odseka
sicer poteka tudi po območju občine Šmarješke Toplice, a ne po območju KS Šmarjeta.
Slednje odpira nova vprašanja. Z odprtjem omenjenega odseka se bodo zagotovo spremenile
lokalne prometne razmere. Pričakovati je, da bo tovorni promet obravnavano območje obšel,
kar gre v prid okoljevarstvenikom in kmetom, ki se odločajo za integrirano pridelavo.
Dodatne težave pa lahko pričakujejo v podjetju Plastoform, ki ima zaradi slabe prometne
povezave s svojim tržiščem že sedaj slabe pogoje za nadaljnji razvoj in širitev. Ob primerni
promociji in razvijanju okolju prijazne tehnologije ima podjetje možnost za obstanek in
konkuriranje evropskemu tržišču.
Prav tako bo potrebno poiskati nove možnosti za razvoj na področju turizma. Vodstvo
zdravilišča deluje predvsem v smeri razvijanja centra nordijske hoje. Projekt se je prijel in
med gosti zdravilišča že žanje prve rezultate. Za uspešnost projekta bo potrebno v razvoj
vključiti tudi širšo skupnost in poskrbeti za bolj agresivno in učinkovito promocijo. Nova
možnost za razvoj je predvsem ti. mehki turizem. Namenjen je predvsem manjšim
organiziranim skupinam in posameznikom, osnova zanj pa je predvsem aktivno doživljajsko
spoznavanje naravnega okolja. V turistično ponudbo bi bilo tako smiselno vnesti naravne
danosti kot npr. opazovanje ptic v Zdravcih in vodene oglede jam pri Klevevžu za
posameznike.
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6. ZAKLJUČEK

V diplomskem delu sem skušala z različnimi viri, literaturo in terenskim delom prikazati
geografsko podobo KS Šmarjeta. Leži severovzhodno od nekdanje skupne občine Novo
mesto. S 26,84 km² predstavlja 78,43% novonastale občine Šmarješke Toplice. Šteje 16
naselij, v katerih živi 2035 prebivalcev ali 72% prebivalcev občine Šmarješke Toplice.
Pri proučevanju naravnogeografskih značilnosti obravnavanega območja se je kljub
majhnemu območju pokazala izredna pestrost. Upoštevajoč reliefne in litološke značilnosti
območje v grobem delimo na tri enote: zakrasela mezozojska pobočja Raduljskega hribovja
na severozahodu, ki ga od lapornatega gričevja na jugovzhodu ločuje debela plast kvartarnih
naplavin ob Toplici in Radulji s pritoki. Pestrost pokrajine povečuje podnebje. Osrednji del
ima zmerno celinsko ali subkontinentalno podnebje. Ker ga obdaja višji svet, se v pasu med
200 in 400 metri nadmorske višine pojavlja temperaturna inverzija. Pojav je ugoden za
kmetovanje, zlasti sadjarstvo in vinogradništvo. Na prevladujočih rjavih pokarbonatnih prsteh
so se razvile združbe bukovih gozdov, ki dajejo zavetje različnim živalskim vrstam. Opaziti je
tudi hidrogeografsko trojnost. Kraško površje v zahodnem delu KS Šmarjeta je območje
akumulacije podzemne vode, ki prihaja na dan v obliki manjših izvirov in krajših ponikalnic.
Na severu in jugu območja je izoblikovana površinska rečna mreža, za katero je značilno
meandriranje na uravnanem površju in občasno zastajanje poplavne vode. Ob tektonskih
prelomih na stičišču mezozojskih in terciarnih kamnin prihaja na površje termalna voda, ki
daje območju osnovo za razvoj turizma.
Naravnogeografske značilnosti močno vplivajo na družbenogeografske značilnosti. Tudi na
družbenogeografskem področju lahko govorimo o izraziti trojnosti. Močna koncentracija
prebivalstva je osredotočena na uravnano dno ob Prinovcu in Toplici in glavni prometni osi
Mokronog-Otočec. Izrazitega središčnega kraja ni; to vlogo si delita Šmarjeta s prevlado
kvartarnih dejavnosti in Šmarješke Toplice s prevlado storitvenih dejavnosti oziroma turizma.
Zato lahko govorimo o razvojni osi Šmarjeta- Šmarješke toplice, v katero je vključeno tudi
naselje Brezovica, ki ima funkcijo spalnega naselja. Za območje je značilno naraščanje števila
prebivalstva, ugodna izobrazbena struktura, majhen delež zaposlenih v kmetijskih
dejavnostih, opazno prevlado dnevnih imigracij. Okoli razvojne osi je prehodno območje, za
katerega je značilna stagnacija prebivalstva in staranje prebivalstva. Gre za naselja na
območju terciarnega gričevja oziroma vzhodni del obravnavanega območja. Na območju je
velik delež dnevnih emigracij. Večji delež zaposlenih v nekmetijskih dejavnostih je bolj kot z
industrijskim obratom v Šmarjeti povezan z industrijo v Novem mestu, kamor se vozi večina
dnevnih emigrantov. Prevladuje osnovnošolska in srednješolska izobrazba. Na zahodu in
severozahodu KS Šmarjeta, ki je najbolj oddaljen od razvojne osi je demografsko ogroženo
območje. Zanj je značilna močna depopulacija, izrazito ostarel demografski režim, nizka
stopnja izobrazbe in večji delež zaposlenih v kmetijskih dejavnostih. Slaba prometna
povezanost in večji delež gozdnih površin botrujeta večji neokrnjenosti narave, zato je
območje vključeno v projekt Natura 2000.
Naravnogeografske značilnosti nudijo sorazmerno ugodne pogoje za razvoj kmetijstva. Žal
vseh potencialov ni možno razvijati zaradi prevelike razdrobljenosti in majhne parcelacije
kmetijskih zemljišč. Ob majhnem deležu zaposlenih v kmetijskih dejavnostih so možnosti za
razvoj kmetijstva minimalne. Kmetijska zemljišča se ohranjajo predvsem na račun
samozadostnega kmetijstva kot dopolnilne dejavnosti nekdanjih kmetij. Presežkov je malo,
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večinoma gre za vrtnine, ki jih prodajajo zdravilišču kot glavnemu odkupovalcu pridelkov.
Podobno stanje kot v poljedelstvu je tudi v živinoreji. Tudi vinogradništvo se sooča s
problemom majhne parcelacije, zato je vinogradništvo predvsem samooskrbna in dopolnilna
dejavnost. Mali vinogradniki zato ne morejo konkurirati na svetovnem tržišču. Ob
združevanju in trženju tradicionalnega vina- cvička pod skupno znamko ter ureditvi zidanic za
turistične namene ima ta panoga lepe možnosti za nadaljnji razvoj.
Sadjarstvo ima med kmetijskimi panogami največ možnosti za razvoj. Na območju so urejeni
tudi intenzivni sadovnjaki jablan, katerih pridelek je namenjen prodaji v okviru Kmetijske
zadruge Krka in Kmetijske šole Grm. Za intenzivno kmetijstvo se odločajo tudi mali sadjarji,
le da gre v tem primeru že za sonaravno sadjarstvo oziroma integrirano pridelavo jabolk.
Slednja lahko ob ustrezni gospodarski politiki nove občine da nov zagon kmetijstvu.
Vodilno vlogo gospodarskega razvoja KS Šmarjeta ima vsekakor zdraviliški turizem, ki je na
območju prisoten že od začetka 19. stoletja. Možnosti za razvoj je vsekakor precej, a niso v
celoti izkoriščene. Razlog je tudi pomanjkljiva turistična infrastruktura, saj je že obstoječa
zgoščena v okviru zdraviliškega kompleksa. Tako območje praktično ne premore gostinske
ponudbe. Že obstoječe gostilne ponujajo le točenje pijač in hitre hrane. Tudi signalizacij, ki bi
promovirale naravne in kulturne posebnosti območja je malo. Gre le za smerokaze
sprehajalnih poti. Nekaj več možnosti za razvoj turizma obeta odprtje turističnoinformacijskega centra in centra nordijske hoje in načrti v okviru projekta Natura 2000, ki
predvideva sonaravno kmetijstvo in turizem. V sklop le-tega sodi tudi razvoj kolesarskega
turizma.
Rastoča lokalna samozavest, povezana z ustanovitvijo občine, odkriva nove ideje, ki dajejo
območju KS Šmarjeta veliko možnosti. Obujanje starih običajev, proučevanje zgodovine in
naravnih danosti dajejo lokalni identiteti nov elan. Ljudje imajo vizijo razvoja, interes in voljo
do dela. Ustanovitev nove občine Šmarješke Toplice tako daje obete za uspešen nadaljnji
razvoj. Z ustreznim delom bo območje postalo zgodba o uspehu.
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7. SUMMARY

Šmarjeta local community lies northeast of Novo mesto municipality in southeast of Slovenia.
With its 26, 84 square kilometers presents 78 percents of new established Šmarješke Toplice
municipality. There are 16 settlements with 2035 inhabitants, which 72 percent of population.
In spite of remarkable lithologic and geomorphologic diversity, the area can be divided onto
three units: carstic slopes of Raduljsko hribovje with Mesozoic limestone and dolomite in
northwest, marl hills in southeast and thick layer of quaternary alluvia in between. The
climate is subcontinetal. Due to common inversion of temperature and prevalent carbonate
soil, the area is favourable for agriculture, especially for fruit growing and viniculture. West
part of area has subterranean watercourse. On the contact of Mesozoic and tertiary rocks
thermal water comes to surface.
The triplicity of Šmarjeta local community area is shown even in socioeconomic field. The
gravity of population and economy is located by the main road Mokronog-Otočec between
Šmarjeta and Šmarješke toplice there is no distinctive centre. The majority of public services
are in Šmarjeta, but on the other hand the majority of trade and tourism is located in
Šmarješke Toplice. The area is determined by population growth, higher education level,
daily migration of inhabitants and low percentage population engaged with agriculture. West
and northwest part of Šmarjeta local community is demographic endangered area with
characteristics such as strong depopulation, extremely old population, low education level,
high percentage of population engaged with agriculture and lack of good traffic facilities. In
between there is transition area determined by stagnation and aging of population, high
percentage of daily migration and population engaged with industry in Novo mesto.
Agriculture is less and less important economy branch in spite of good natural potentials. The
main problem is small land tenure and low percentage of farmers. Agriculture is more than
less supplementary economic activity of local population. Viniculture has the same problems
although the majority of inhabitants have their own vineyard. Fruit growing has better
conditions while the land is less divided. There are vast orchards of apple trees around Grič
pri Klevevžu. The nut trees ere also important. The future of fruit growing is sustainable
agriculture and bio production.
Spa tourism is the main economy branch. Although there is still a lot of potential in sports
activities such as Nordic walking and cycling, bird watching, individual speleological tours,
the lack of tourist infrastructure, especially catering trade and low-budget accommodation
obstruct the growth of tourism. Local community expects much of project Natura 2000, which
include development of sustainable agriculture and sustainable tourism. Since Šmarješke
Toplice municipality was establishes, local identity rise up, old customs are recalled, local
history is examined closely. Inhabitants have new vision, new interests and will to make a
story of success.
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