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KRKI
Krka, reka sanjajoča,
Ti Dolenjske sinji pas,
ki preliva se med griči
ko dekliška kita las!
Krka, v pravljicah davnine
varje te povodni mož,
poljske vile ti v obalo
tko cvetove travnih rož.

Krka, še kaj mene pomniš,
Ko sem v hladu belih brez,
Pel ti svoje mlade pesmi
In si nesla jih čez jez?

Stari dremljejo gradovi,
ujete v mreži čarnih zank,
ti šepečeš jim spomine
v pesmi svojih uspavank.

Če še pomniš, ne pozabi,
Ko objemaš Ragov log,
Mehko božati stopinje
Mojih malih, bosih nog.

Iz sotesk bežiš v ravnine,
ljubljenka polja in host,
zrcališ gorice sončne,
kjer se trta muči v grozd.

Kadar pa te v noči blagi,
Spevi slavčka orose,
Zašepeči v vas na bregu,
Da sem tam pustil srce.

Hraniš skrite bolečine,
Sence tuge in solza.
Radost naše drage grude,
ti na valčkih lesketa.

Krka, reka sanjajoča,
Hrani naših upov klas,
Vedra kiti grud Dolenjsko,
Ko dekliška kita las.
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GEOGRAFSKA ZASNOVA ZAVAROVANJA REKE KRKE KOT NARAVNEGA
SPOMENIKA V MESTNI OBČINI NOVO MESTO
Izvleček:
Diplomsko delo predstavlja pomembnejše geografske značilnosti reke Krke, kot so značilna
rečna mreža, vodne razmere, tvorba lehnjaka in bogata biotska raznovrstnost. Proučuje tudi
odnos lokalnih prebivalcev do Krke. Zaradi potrebe po ohranitvi naravnih vrednot se je
pojavilo že več predlogov zavarovanja reke Krke skladno z novo okoljsko zakonodajo, saj so
občinski odloki zastareli in neustrezni. Pri izdelavi diplomskega dela je uporabljena obstoječa
literatura, obdelani so podatki, zbrani na terenu, izdelanih je več kartografskih podlag, ki
grafično predstavljajo nekatere geografske značilnosti Krke znotraj Mestne občine Novo
mesto. Predstavljeni so mehanizmi, ki so potrebni za razglasitev zavarovanega območja
naravni spomenik. Na podlagi objektivne ocene stanja reke in analize rezultatov ankete,
izvedene januarja 2008 med občani Mestne občine Novo mesto, ki kaže izjemno naklonjenost
zavarovanju reke, je podana geografska zasnova zavarovanja Krke kot naravnega spomenika.
Podane so nekatere razvojne in varstvene usmeritve ter varstveni režim predlaganega
zavarovanega območja. Predlagane so rekreacijske in turistične dejavnosti na območju
naravnega spomenika, ki so podrejene varstvu narave. Za njihovo uresničitev bo potrebno
urediti in nadgraditi sprehajalne poti, infrastrukturo za čolnarjenje na vesla in popestriti
turistično ponudbo. Pomembno je, da se ideja o zavarovanju reke Krke kot naravnega
spomenika končno uresniči in s tem potrdi vrednost ter pomen reke, ki ga ima za ožjo in širšo
okolico.
KLJUČNE BESEDE: varstvo okolja, zavarovana območja, naravni spomeniki, reka Krka.
GEOGRAPHICAL DESIGN OF THE KRKA RIVER COVER AS NATURAL
MONUMENT IN MUNICIPALITY NOVO MESTO
Abstract:
The B.A. paper points out the most significant geographical characteristics of the river Krka
such as river system, water conditions, formation of tufa and rich biotic diversity. It also
studies the relation of local inhabitants to the river Krka. For the necessity of preserving
natural values many suggestions were made on how to protect the river Krka according to the
new environmental legislation. Existing municipal acts are obsolete and inadequate. In this
B.A. paper we have used existing literature, field data was collected and several cartographic
templates were made which represent some of geographical features of the river Krka inside
Municipality Novo mesto. Mechanisms are presented which are necessary for announcement
of a natural monument. We have evaluated the river condition and analyzed survey made in
January 2008 among citizens of Municipality Novo mesto which show exceptional inclination
to protection of the river. On this basis we have made a geographic plan for protection of the
river Krka as a natural monument. Some developmental and protective directions were given
for the suggested protected area. Recreational and tourist activities which are subordinate to
the nature conservation are suggested for the area of natural monument. For realization of
those activities it would be necessary to rebuild promenades and infrastructure for boating and
revive tourist offer. It is important that the river Krka becomes protected as a natural
monument which will confirm the value and importance of the river.
KEY WORDS: environmental protection, protected areas, natural monuments, the river Krka.
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1.

UVOD

1.1. Namen in cilji
Glavni namen diplomskega dela je priprava geografske zasnove za zavarovanje reke Krke kot
naravnega spomenika na območju Mestne občine Novo mesto z vidika naravno geografskih
značilnosti reke Krke in odnosa občanov do Krke.
Cilji diplomskega dela so:
• Opredeliti naravno–geografske značilnosti reke Krke, ki ustrezajo merilom za razglasitev
naravnega spomenika. V okviru tega izpostaviti značilno rečno hidrografijo Krke,
geomorfološke značilnosti in njeno ekosistemsko pomembnost, ki jo ima kot osrednja rečna
žila Dolenjske. Del tega cilja je tudi prikazati, da dosedanji zakonski akti, ki so bili sprejeti na
področju varstva reke Krke, niso usklajeni s sedaj veljavno zakonodajo.
• Preučiti odnos prebivalcev Mestne občine do reke Krke kot glavne občinske rečne žile in
ovrednotiti rezultate ankete. V okviru tega proučiti razlike v dojemanju same reke in
naklonjenosti do njenega zavarovanja med meščani in prebivalci v okolici, med različnimi
socialnimi skupinami, predvsem pa med lastniki zemljišč neposredno ob Krki in tistimi, ki so
od rečnega toka nekoliko odmaknjeni.
• Izdelava geografske zasnove za zavarovanje reke Krke kot naravnega spomenika v
Mestni občini Novo mesto.

1.2. Delovna hipoteza
Na podlagi namenov in ciljev smo oblikovali dve delovni hipotezi.
Predpostavljamo, da je reka Krka, na podlagi različnih geografskih kriterijev in novih
zakonskih predpisov, primerna za zavarovanje kot naravni spomenik.
Predpostavljamo, da so prebivalci Mestne občine Novo mesto naklonjeni zavarovanju reke
Krke kot naravnega spomenika.

1.3. Naravni spomenik in varstveni statusi reke Krke
Naravni spomenik je območje narave, ki predstavlja najpomembnejšo naravno dediščino v
Sloveniji. Po Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04), spada med ožja
zavarovana območja narave in je tudi ena izmed varstvenih kategorij po klasifikaciji
Mednarodne zveze za varstvo narave in naravnih dobrin (International Union for
Conservation of Nature and Natural Resources – kratica IUCN).
Naravni spomenik obsega eno ali več naravnih vrednot izjemnih oblik, velikosti, vsebine, lege
ali redkega primera naravne vrednote. Njegov namen je ohranitev redkih ali značilnih
naravnih pojavov. Merila vrednotenja naravnih vrednot po Inventarju najpomembnejše
naravne dediščine Slovenije – 2. del (1991) so izjemnost, tipičnost, kompleksnost pojavov,
ekološki vidik in kulturni vidik.
Kljub temu, da ima lahko območje naravnega spomenika rekreacijsko in turistično vrednost,
naj bi bil človekov vpliv čim manjši, posege pa je potrebno izvajati na način, ki ne bi
spreminjali, poškodovali ali uničevali naravnih vrednot.
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Vsako zavarovano območje, tudi naravni spomenik, se ustanovi z aktom o zavarovanju, v
katerem so med drugim opredeljene prepovedi in omejitve dejavnosti ter posegov v prostor.
Interes o zavarovanju reke Krke je bil v preteklosti že izražen, kar dokazujejo tudi Odloki
občine Novo mesto o varovanju reke Krke (Odlok o razglasitvi posameznih območij za
varovana območja, Skupščinski Dolenjski list, št. 21/69 in Odlok o varstvu reke Krke, njenih
pretokov in bregov, Skupščinski Dolenjski list, št. 21/72, 12/73 in 9/88). Reka Krka je tako
na podlagi Odloka o varstvu reke Krke, njenih pritokov in bregov (Skupščinski dolenjski list,
št. 21/72, 12/73 in 9/88) zavarovana, vendar je bil le-ta razglašen v obdobju, ko tedanja
država še ni imela dorečene okoljevarstvene zakonodaje, kar pomeni, da je bil akt samo na
papirju, konkretnega varovanja sploh ni bilo mogoče izvajati. Po sedaj veljavni zakonodaji je
odlok potrebno novelirati, saj ne vsebuje nekaterih temeljnih vsebin, ki opredeljujejo
zavarovano območje in s tem naravni spomenik.
Leta 1992 je Skupščina občine Novo mesto sprejela Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti
in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto (Uradni list RS,
št. 38/92), v katerem reka Krka ni opredeljena kot naravni spomenik.
Kasneje se je pojavilo še več predlogov o zavarovanju reke Krke kot naravnega spomenika. V
Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99) je celoten tok reke predlagan za
zavarovanje kot naravni spomenik. Ob pripravi plovnega režima po Krki, katerega rezultat je
Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na odseku reke Krke skozi Novo mesto (Uradni list
RS, št. 40/06), je občina sama želela podati predlog o razglasitvi Krke kot naravnega
spomenika, vendar do konkretnega akta o zavarovanju še vedno ni prišlo. Sedanje stanje je
verjetno tudi posledica nezainteresiranosti države za razglaševanje novih varstvenih statusov,
saj so v ospredju drugi aktualni projekti, podprti tudi s strani ES, npr. Natura 2000 in Life
(Hudoklin, 2007).
Na seznamu naravnih vrednot in njihove razvrstitve na vrednote državnega in lokalnega
pomena iz Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04), ima
reka Krka status naravne vrednote državnega pomena. Je ključni dolenjski rečni ekosistem, ki
vključuje hidrološke, geomorfološke, geomorfološke površinske, geološke, zoološke in
ekosistemske zvrsti naravnih vrednot (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot
Uradni list RS, št. 111/04).

1.4. Metode dela
Diplomsko delo sloni na uporabi socialno-ekološkega (socialno-geografskega) metodološkega
pristopa, ki omogoča raziskovanje socialno-geografskih posledic pokrajinske degradacije in
odzivnost prebivalcev onesnaženih območij. Omenjen metodološki pristop predpostavlja, da
ima degradirano okolje različne vplive na prebivalce, ki v njem živijo, vendar njihovo
sprejemanje, razumevanje in zaznavanje okolja večkrat ne ustreza dejanskemu stanju.
Odvisno je od posameznikove stopnje pripravljenosti ter sposobnosti zaznavanja problemov v
okolju. Vplivi oziroma informacije, ki prihajajo iz okolja se pri različnih skupinah ljudi
različno odražajo (Špes, 1994, 1998).
Za potrebe diplomskega dela sem socialno-ekološki model priredila za proučevanje odnosa
občanov Mestne občine Novo mesto do reke Krke in zavarovanih območij (Slika 1).
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Slika 1: Prirejen socialno-ekološki model ocene stanja in zaznave reke Krke

OCENA STANJA

REKE KRKE

ODNOS OBČANOV MESTNE OBČINE NOVO MESTO DO REKE KRKE
MESTO
OKOLICA

LASTNIKI
OB KRKI
NELASTNIKI

ODDALJENOST
BIVALIŠČA
OD REKE

GEOGRAFSKE ZASNOVE
ZAVAROVANJA
REKE KRKE
Oblikovala: Z. Ašič, 2008

Sprva sem s pomočjo literature in kabinetnega raziskovalnega dela pridobila nekatera znanja s
teoretičnega vidika, se podrobneje seznanila s problematiko zavarovanja reke Krke in
aktualnimi zakonskimi podlagami. Sledilo je terensko anketiranje občanov Mestne občine
Novo mesto, ki je potekalo v mesecu januarju 2008. Nekatere ankete sem pridobila tudi preko
elektronske pošte. Na zastavljeni vprašalnik je odgovorilo 130 anketirancev, ki so zadostili
pogoju, da živijo v štirih različno oddaljenih pasovih ob reki Krki. Na območju Novega mesta
je na vprašalnik odgovorilo 75 naključno izbranih občanov, na območju naselij v Mestni
občini, ki ležijo neposredno ob reki Krki, pa 55. Osnovni vir o obsegu celotne potencialne
populacije je bil Popis prebivalstva po naseljih iz leta 2002. Določitev velikosti vzorcev
temelji na uporabi podatkov o številu prebivalcev in gospodinjstev po naseljih.
Po zaključenem zbiranju in analiziranju podatkov sem, z namenom boljše predstavitve
rezultatov in geografske zasnove, v računalniškem programu Arc View izdelala tematske
karte, ki prikazujejo predloge zavarovanja in dejavnosti, ki bi jih bilo možno sonaravno
izvajati ob reki Krki.
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2. MEHANIZMI ZAVAROVANJA REKE KRKE KOT NARAVNEGA
SPOMENIKA
2.1. Pregled zakonskih podlag in dokumentov s področja voda, varstva
naravnega okolja in zavarovanih območij
2.1.1. Pravna podlaga za varstvo naravnega okolja v Sloveniji
Slovenska okoljska politika temelji na Nacionalnem programu varstva okolja (NPVO)
(2007), osnovnim programskim dokumentom varstva okolja v državi. Skladen je z okoljskim
programom Evropske skupnosti, ki obravnava ključne okoljske cilje in prednostne naloge
skupnosti. NPVO izpolnjuje obveznosti prenosa pravnega reda ES v slovensko zakonodajo,
po drugi strani pa operacionalizacijo ciljev in ukrepov, določenih v skupnih dokumentih
Evropske skupnosti. Zajema ohranjanje biotske pestrosti in varstvo naravnih vrednot ter
opredeljuje obseg javnega interesa pri ohranjanju naštetega za najmanj 10 let. Sprejme ga
Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade RS.
Namen programa je zagotavljanje boljših življenjskih pogojev na področju varstva okolja ob
hkratnemu upoštevanju trajnostnega razvoja. V skladu s tem program določa cilje in
usmeritve na različnih področjih za določena časovna obdobja ter prednostne naloge in ukrepe
za uresničitev teh ciljev. Prvi nacionalni program varstva okolja, ki mora biti usklajen z
državnim prostorskim planom, je bil sprejet leta 1999. S svojimi usmeritvami in področnimi
okoljskimi cilji zajema obdobje sedmih let, od njegovega sprejema do vključno leta 2012, za
obdobje 2005–2008 pa so posamezni ukrepi še podrobneje opredeljeni (Nacionalni
program…, 2007).
V Sloveniji sta v veljavi dva pomembnejša zakona, ki obravnavata varstvo okolja in
razglasitev zavarovanih območij:
•

Zakon o ohranjanju narave (ZON):
ZON določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih
vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave. Ukrepi ohranjanja biotske
raznovrstnosti so ukrepi, s katerimi se ureja varstvo prosto živečih rastlinskih in
živalskih vrst, vključno z njihovim genskim materialom in habitati ter ekosistemi.
Omogoča trajnostno rabo sestavin biotske raznovrstnosti ter zagotavlja ohranjanje
naravnega ravnovesja. Določa tudi vrsto in stopnjo varovanja v obliki širših in ožjih
zavarovanih območij (Zakon o ohranjanju narave. 2004. Uradni list RS, 96, str.
11541).

•

Zakon o varstvu okolja (ZVO):
Ta zakon ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni
razvoj in v tem okviru določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja,
spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente
varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana
vprašanja (Zakon o varstvu okolja. 2004. Uradni list RS, 41, str. 4818).

2.1.2. Pravna podlaga na področju voda v Sloveniji
V slovenski zakonodaji je upravljanje z vodami, ki celovito obravnava področje varstva, rabe
ter urejanje voda, urejeno s predpisi na področju voda in okolja na evropsko primerljiv način.
Nacionalni program upravljanja z vodami (NPUV) (2006) je dokument, ki določa politiko
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upravljanja z vodami, zlasti cilje, usmeritve in prioritete. V okviru NPUV je za doseganje
ciljev Zakona o vodah v obdobju 2005–2012 poudarek na pripravi in izvajanju operativnih
programov in ostalih aktivnosti, po letu 2012 pa na izvajanju programov ukrepov
pripravljenih na podlagi načrtov upravljanja vodnih območij oziroma podrobnejših načrtov
upravljanja (Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012. 2006. Uradni list
RS, 2, str. 43).
Osrednji zakon, ki ureja področje voda v RS, je
•

Zakon o vodah (ZOV):
Zakon o vodah ureja upravljanje s celinskimi in podzemnimi vodami, morjem ter
vodnimi zemljišči. Upravljanje z vodami in vodnimi zemljišči obsega varstvo voda,
urejanje voda in odločanje o njihovi rabi. Poleg naštetega zakon ureja tudi javno dobro
in javne službe na področju voda, vodne objekte in naprave ter druga vprašanja,
povezana z vodami. Vsebinsko je usklajen z Okvirno vodno direktivo Evropske
skupnosti (Zakon o vodah. 2002. Uradni list RS, 67, str. 7648).

Na podlagi navedenih zakonov je bilo sprejetih tudi več pravilnikov in uredb, ki določajo
ravnanje na področju voda in varstva okolja:
• Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot;
• Pravilnik o metodologiji za določanje vodnih teles površinskih voda;
• Pravilnik o določitvi meja povodij in porečij ter meja vodnih območij z vodami
1. reda, ki jim pripadajo;
• Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam;
• Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot;
• Uredba o zvrsteh naravnih vrednot;
• Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah;
• Uredba o zavarovanih prostoživečih rastlinskih vrstah;
• Uredba o habitatnih tipih;
• Uredba o ekološko pomembnih območjih;
• Uredba o posebnih varstvenih območjih;
• Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na odseku reke Krke skozi Novo
mesto.
(Uradni list …, 2007).
2.1.3. Pomembnejši mednarodni dokumenti s področja varstva okolja in voda
Med najpomembnejšimi mednarodnimi dogovori, ki posegajo na področje varstva naravnega
okolja, je Konvencija o biološki raznovrstnosti (1992). Konvencija podpisnicam nalaga
celovito ohranjanje biotske raznovrstnosti na svetovni ravni in trajnostno rabo naravnih virov.
Hkrati jih obvezuje vključevati načela varstva narave v druge sektorje. Drugi ratificirani
mednarodni predpisi so še:
•

Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (1972), katere cilj je
ugotavljati, zavarovati, predstavljati in prenašati kulturno in naravno dediščino
svetovnega pomena bodočim rodovom.

•

Washingtonska (1973), Bonska (1979) in Bernska konvencija (1979), ki se nanašajo na
področje varstva zaradi mednarodne trgovine ogroženih oziroma selitvenih
prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst ter se zavzemajo za varstvo njihovih
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življenjskih prostorov. Na podlagi Bernske konvencije se je oblikovalo tudi omrežje
posebnih varstvenih območij Natura 2000.
•

Donavska konvencija (1994) je evropski regionalni dogovor. Glavni namen
konvencije je krepitev sodelovanja držav v povodju Donave pri načrtovanju in
izvajanju posegov, ki lahko vplivajo na vodni režim in vodno okolje reke Donave in
Črnega morja.

•

Evropska konvencija o krajini (2000) dopolnjuje že opredeljene ukrepe drugih
konvencij na področju varstva narave.

•

Aarhuška konvencija (1998) opredeljuje dostop do okoljskih informacij, udeležbo
javnosti pri okoljskem odločanju in dostop do pravice pri okoljskih zadevah.
(Ministrstvo za okolje in prostor, 2007)
2.1.4.

Evropski predpisi in Natura 2000

Evropski predpisi s področja varstva naravnega okolja izhajajo iz ciljev petega akcijskega
programa Evropske skupnosti. Področje voda pokrivata Okvirna direktiva o vodah (2000),
katere namen je na podlagi skupne politike do voda vzpostaviti enotni okvir upravljanja z
vodami v Evropi (Gobec, Krajnc, 2007) in Nitratna direktiva (1991), ki se nanaša na
zmanjšanje onesnaženosti voda z nitrati zaradi kmetijske dejavnosti ter nadaljnje
preprečevanje onesnaževanja (Slovenija: doma v Evropi, 2007). Za zavarovana območja sta
najpomembnejši Direktiva o prostoživečih pticah (1979) in Direktiva o habitatih (1992). Za
izvajanje omenjenih direktiv je Evropska skupnost uvedla omrežje Natura 2000 (Natura 2000,
2007).
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki jih določijo države članice
Evropske skupnosti z namenom ohranitve biotske raznovrstnosti za prihodnje rodove. V
nasprotju s klasičnimi zavarovanimi območji, kot so narodni, regijski in krajinski parki, ima
Natura 2000 poenotene kriterije in ukrepe varstva naravnega okolja med državami članicami
ES. Slovenija je bila že kot pridružena članica obvezana oblikovati in določiti območja
varstva po lastni ustrezni metodologiji in merilih ter po metodologiji in merilih ES. Slovenija
je prav tako morala uskladiti svoj pravni red s pravnim redom ES. Strokovna izhodišča za
vzpostavljanje omrežja Natura 2000 v Sloveniji so nastajala od leta 2001 dalje. Posebna
varstvena območja je po končanem postopku potrdila Evropska komisija, Vlada RS pa je
aprila 2004 z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list
RS, št. 49/04) določila območja Natura 2000 v Sloveniji (Natura 2000, 2007).
Posebna varstvena območja so namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov
(življenjskih okolij), ki so redki ali pa v Evropi že ogroženi. Seznam teh vrst in habitatnih
tipov je že določila Evropska komisija, države članice lahko s pogajanji na seznam uvrstijo
tudi druge živalske in rastlinske vrste, ki so pomembne za posamezno državo članico.
Po direktivi o pticah se predlagajo in nato oblikujejo posebna območja varstva (Special
protection areas – SPA), ki so izbrana z namenom varovanja ogroženih in redkih vrst ptic in
vključujejo tako gnezdišča kot pomembna počivališča ptic selivk (zgibanka Natura 2000,
2003).
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Po direktivi o habitatih se predlagajo in potem oblikujejo območja, pomembna za Skupnost
(Sites of Community Importance – SCI), s katerimi se zaščiti ogrožene habitatne tipe, dele
habitatnih tipov in prosto živeče rastlinske in živalske vrste. Na koncu ta območja po posebni
strokovni presoji in metodologiji ES potrdi Evropska komisija (zgibanka Natura 2000, 2003).
Ekološko pomembna območja vsebujejo tudi usmeritve obeh direktiv, vendar ni nujno, da so
vključena v območje Nature 2000 (Naravovarstveni atlas, 2007).

Slika 2: Oblikovanje posebnih varstvenih območij Natura 2000

PTIČJA DIREKTIVA

HABITATNA DIREKTIVA

predlagana OBMOČJA POMEMBNA ZA
SKUPNOST (pSCI)
(strokovni predlog)

predlagana POSEBNA OBMOČJA VARSTVA
(pSPA)
(strokovni predlog)

predlagana OBMOČJA POMEMBNA ZA
SKUPNOST (pSCI)
(državni seznam)

POSEBNA OBMOČJA VARSTVA
(SPA)
(določi država)

Evropska komisija in država dopolnita seznam

OBMOČJA POMEMBNA ZA SKUPNOST
(SCI)
(predlog sprejme Evropska komisija)

NATURA 2000

POSEBNA OHRANITVENA OBMOČJA
(SAC)
(določi država)

Oblikovala: Z. Ašič, 2008
Prirejeno po: Natura 2000, 2003

Območja Nature 2000 na celotnem ozemlju Slovenije zavzemajo 35,5 % površine, znotraj
Mestne občine Novo mesto, aprila 2004, 23,18 % površine (Natura 2000, 2007).
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Reka Krka je v območja Natura 2000 vključena zaradi 16 ogroženih in redkih vrst živali ter 3
habitatnih tipov. Kot potencialno območje pomembno za skupnost (pSCI) je opredeljen
celoten tok reke Krke z obrežnim pasom.

Preglednica 1: Živali s seznama ogroženih in redkih vrst (16)

Ime

taksonom

rdeči seznam

kategorija*

človeška
ribica
(Proteus
anguinus
anguinus)
močvirska sklednica (Emis orbicularis)
sulec (Hucho hucho)
platnica (Rutilus pigus)
zvezdogled (Gobio uranoscopus)
bolen (Aspius aspius)
pezdirk (Rhodeus sericeus amarus)
pohra (Barbus meridionalis)
zlata nežica (Sabanejewia aurata)
upiravec (Zingel streber)
velika nežica (Cobitis elongata)

dvoživke

DA

E

plazilci
ribe
ribe
ribe
ribe
ribe
ribe
ribe
ribe
ribe
mehkužci
mehkužci
žuželke
sesalci
sesalci

DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
DA
DA
NE
DA
DA
DA
DA

E
E
E
V
E
E

ozki vretenec (Vertigo angustior)
navadni škržek (Unio crassus)
veliki studenčar (Cordulegaster heros)
bober (Castor fiber)
vidra (Lutra lutra)

E
E
E
E
V
Ex/E
V

* E – prizadeta vrsta
* V – ranljiva vrsta
* I – domnevno ogrožena
* O – neogrožene vrste, prej bile; O1 – potencialno še ogrožene
Vir: Pravilnik o uvrstitvi ..., 2002; Priloga 1: Seznam živalskih ..., 2004

Preglednica 2: Habitatni tipi s seznama (3)
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi
Jame, ki niso odprte za javnost
Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo
zvez Ranunculion fluitantis in Callitricho-Batrachion
Vir: Uredba o habitatnih tipih, 2003

2.2. Vrste zavarovanih območij v Sloveniji
Zakon o ohranjanju narave določa vrsto in upravljanje zavarovanih območij. Glede na
velikost, stopnjo varovanja, način upravljanja in omejitve posegov v prostor, jih delimo na
ožja in širša zavarovana območja. Pri določanju vrste zavarovanega območja se upoštevajo
tudi merila mednarodnih organizacij za ohranjanje narave, katerih članica je Republika
Slovenija. Zavarovano območje z aktom o zavarovanju ustanovi vlada ali pristojni organ ene
ali več lokalnih skupnosti. Zavarovana območja in vplivna območja so sestavni del
prostorskih državnih planov in prostorskih planov lokalnih skupnosti (občin).
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2.2.1. Ožja zavarovana območja
•

Naravni spomenik:
območje, ki vsebuje eno ali več naravnih vrednot, ki imajo izjemno obliko, velikost,
vsebino ali lego in so redek primer naravne vrednote. Prepovedano je izvajati posege v
naravo, ki bi na kakršen koli način spremenili stanje naravnih vrednot. Po klasifikaciji
Mednarodne zveze za varstvo narave in naravnih dobrin (International Union for
Conservation of Nature and Natural Resources – kratica IUCN) naravni spomenik
spada v varstveno kategorijo III.

•

Strogi naravni rezervat:
območje naravno ohranjenih geotopov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali
značilnih rastlinskih ali živalskih vrst. Območje je pomembno za ohranjanje biotske
raznovrstnosti, saj naravni procesi potekajo brez vplivov človekovega delovanja,
dovoljeno je le znanstvenoraziskovalno ali učno-vzgojno delo. Po mednarodni
klasifikaciji IUCN je to varstvena kategorija I.

•

Naravni rezervat:
območje geotopov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih
ali živalskih vrst. Pomembno je za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki se v naravi
vzdržuje z uravnoteženim delovanjem človeka. Klasifikacija IUCN ga opredeljuje kot
varstveno kategorijo IV.

2.2.2. Širša zavarovana območja
To so območja narave, kjer je velika abiotska, biotska in krajinska raznovrstnost ter velika
gostota in raznolikost naravnih vrednot, ki so lahko kompleksno in funkcionalno povezane
med seboj. Ustanavljajo se za uresničevanje mednarodno priznanih oblik varstva območij
narave. Znotraj širših zavarovanih območij se lahko ustanovijo ožja zavarovana območja,
lahko se določijo tudi varstvena območja ali pasovi s podrobnejšim varstvenim režimom.
•

Narodni park:
obsežno območje prvobitno ohranjene narave, s številnimi naravnimi vrednotami in
veliko biotsko raznovrstnostjo. Posegov v naravne procese je malo, v manjšem delu
parka so dopustna tudi območja večjega, z naravo skladno povezanega človekovega
vpliva. V parku se določi vsaj dve varstveni območji, eno izmed njih mora imeti
strožji varstveni režim, njegova površina mora biti sklenjena. Po klasifikaciji IUCN
narodni park spada v II. varstveno kategorijo.

•

Regijski park:
veliko območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli prvobitne
narave in območji naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer je človekov
vpliv večji, a uravnotežen z naravo. Tudi v regijskih parkih morata biti opredeljeni dve
območji različno strogih varstvenih režimov.

•

Krajinski park:
območje z veliko ekološko, biotsko in krajinsko vrednostjo, s poudarjenim prepletom
človeka z naravo. Človekovih vplivov je več, v zavarovanem območju se prepletajo
kulturne in naravne vrednote.
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3. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
OBČINE NOVO MESTO

REKE

KRKE

IN

MESTNE

Krka nas lahko navdušuje, življenje ob njej in z njo zahteva tudi določeno previdnost in
spoštovanje. Krka je kot cviček. Na prvi pogled je povsem nedolžna, zna pa biti tudi hinavska
in zahrbtna (Gazvoda, 2005, str. 27).
Slika 3: Reka Krka v svojem prvem okljuku pri Portovalu

Foto: Z. Ašič, 2008

Reka Krka je ena najzanimivejših slovenskih kraških rek in s svojim 94 km dolgim tokom
tudi najdaljša povsem slovenska reka. Je edina reka v Sloveniji, ki v strugi ustvarja
lehnjakove pragove, za Dolenjsko predstavlja osrednjo rečno žilo z veliko estetsko in
krajinsko vrednostjo. Njeno ime je predkeltskega izvora, znana so tudi antična imena
Korkoraj (grško) in njihove latinizirane različice Corcora, Carcora (Bezlaj, 1956).
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3.1. Geološke značilnosti
»Geološka zgradba in geomorfološka izoblikovanost površja sta dominanten pokrajinotvorni
dejavnik izoblikovanja rečne mreže.« (Plut, 1990).
Porečje Krke zajema ozemlje, ki ga skoraj v celoti, po Lukšičevi (1984) kar 80 % porečja,
sestavljajo karbonatne kamnine krednih in jurskih starosti, ki so zaradi intenzivne tektonike
močno prepustne in razpokane. Rezultati planimetriranja so pokazali 83 % karbonatnih
kamnin. Od tega je 60,68 % apnenca, 21,7 % dolomita in 21,7 % proda in konglomerata s
karbonatnim vezivom (cv: Bobnar, 1998). Na mestoma neprepustnih skrilavcih je razvita
površinska rečna mreža. Relief porečja Krke označuje tudi grudasta zgradba in izraziti
prelomi dinarske ter alpske smeri, ob katerih privrejo na dan številni topli izviri (Dolenjske,
Šmarješke Toplice). Zgornji tok reke se drži Žužemberškega preloma, ki poteka v dinarski
smeri (SZ – JV), pod Sotesko se dolina Krke obrne bolj v smeri alpskih prelomnic (V – Z), ki
se uveljavijo v Gorjancih (Plut, 1990; Inventar ..., 1991).
Najstarejše kamnine v porečju Krke so permski rdeči glinovci, peščenjaki in konglomerati.
Najdemo jih v okolici Ortneka, v porečju Rašice in v okolici Čateža.
Hidrografsko zaledje Krke, to so povirja njenih pritokov, ki podzemeljsko pritekajo izpod
Bloške planote, Velikolaščanske pokrajine in z Grosupeljskega polja, ki ima značilnosti
plitvega krasa, je grajeno iz triasnih apnencev in dolomitov ter glinovcev, peščenjakov,
laporjev, konglomeratov in ploščatih apnencev.
Na Grosupeljsko-Radenskem in Ribniškem polju, s katerega vode prav tako odtekajo v Krko,
najdemo še mlajše terciarne sedimente (rdečo in rjavo glino, pesek iz pliocena in pleistocena),
ki na Ribniškem polju ne dovolijo podzemeljskega pretakanja proti Rinži, zato vode odtekajo
k nižji erozijski bazi proti Krki ter kvartarne aluvialne nanose rek in potokov.
Potoki ponikajo na prelomnicah, ob tektonskem stiku triasnih dolomitov in jurskih apnencev
in se podzemeljsko stekajo v Krko. Triasne kamnine gradijo območje med GrosupeljskoRadenskim poljem, Višnjo goro, Muljavo in izvirom Krke. Pas jurskih apnencev obkroža
območje krednih apnencev, ki gradijo Suho krajino in Kočevska pogorja.
V zgornjem toku Krke, od njenega izvira do Soteske, se menjavajo triasni in jurski apnenci ter
dolomiti. Skladi vpadajo proti jugovzhodu in severovzhodu. Proti Notranjski se na te sklade
naslanjajo pretežno jurski apnenci in dolomiti, na severovzhodu pa kamnine triasne in jurske
starosti. Suha krajina na desni strani Krke in globoki kras višjih Kočevskih pogorij, ki se
nadaljujejo proti jugovzhodu in jugozahodu, so iz krednega apnenca. Suha krajina na levi
strani Krke, ki se končuje s strmo rebrijo Ajdovske planote nad dolino Krke in se po njej
imenuje tudi ajdovska Suha krajina, je zgrajena iz jurskih apnencev. Levi breg Krke od
Zagradca do Dvora spremlja dolomitni pas, ki brani odtok v reko in vode usmerja k Luknji.
Predgorje Gorjancev južno od Novega mesta med Gotno vasjo, Težko vodo in Podgradom je
iz sivega in svetlega triasnega dolomita. V vzhodnem predgorju poleg naštetega najdemo še
rjave, ilovnate prepereline, rjavi in zeleni lapor, peščeni lapor, lapornati apnenec ter siv ali
rdeč ploščnati apnec z vložki apnenčeve breče kredne starosti. Naprej proti vzhodu se med
temi plastmi pojavljajo tudi kamnine terciarne starosti (pesek, peščenjak, konglomerat, lapor
in glina). Najvišji deli Gorjancev so iz triasnega apnenca in dolomita.
Spodnji del porečja, poleg mezozoiskih kamnin, gradijo tudi neprepustni ali slabo prepustni
sedimenti terciarne in kvartarne starosti (miocenski siv, bel in rjav lapor, peščenjak,
pliokvartarne rjave ilovnate prepereline, glina in ilovica s prodniki ali kosi roženca, glina,
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prod in pesek). Za obsežno akumulacijsko ravnino ob spodnji Krki, ki se začenja pri
Kronovem, je značilno recentno nasipavanje apniško-dolomitnih naplavin Krke in njenih
pritokov (Novak, 1970; Bobnar, 1998).
Slika 4: Geološka zgradba porečja reke Krke v Mestni občini Novo mesto

Kartografija: Z. Ašič, 2007
Vir: Osnovna geološka karta SFRJ

S slike 4 je razvidno, da ob sotočju Prečne in Krke, kjer je meja Mestne občine Novo mesto in
Občine Straža, reka Krka teče po aluvialni naplavini pliocenskih glin in peskov. Desni breg
Krke med Vavto vasjo in Srebrničami gradita rjava ilovnata preperelina in jerina, nižjo
Prečensko kotlinico pa glina in alevrolit, ki ležita na udrtih apnencih. Po prehodu na zgornje
jurske apnence pri Irči vasi, na zahodnem robu Novega mesta, reka ponovno začne teči v
ozkem in globokem koritu in okoli mesta tvori ujete meandre, zaradi katerih je tloris starega
mestnega jedra tako razpoznaven. Po jurskih plasteh teče vse do sotočja s potokom Lešnica,
po prehodu na triasne apnence in dolomite pri Kronovem začne odlagati aluvialne rečne
naplavine.
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Zakraselost območja pogojuje tudi nastanek številnih jam ob sami reki, ki imajo status
geomorfološke podzemeljske naravne vrednote državnega ali lokalnega pomena. V Mestni
občini Novo mesto so to: na desnem bregu Krke Jami pod Ragovim logom 1 in 2, na levem
bregu Mikčeva jama (vse lokalnega pomena) in jame na desnem bregu Spodnja in Zgornja
jama v Mačkovcu ter jama Mačkovec 1 (vse državnega pomena).

3.2. Relief
Porečje Krke zaznamuje pokrajinska pestrost, izrazita prehodnost in reliefna razgibanost. Tu
se prepleta več pokrajinskih tipov in značilnosti. Kraški in normalni relief, dinarsko-kraške in
subpanonske značilnosti, dinarska in alpska slemenitev, globoki (visoki) in plitvi (nizki) kras
(Plut, 1990).
V nadaljevanju se bomo bolj osredotočili na geomorfološki pregled Novomeške kotline, v
kateri se nahaja Mestna občina Novo mesto in proučevani odsek reke Krke.
Gams (1962a) Novomeško kotlino v okviru večjih pokrajinskih enot uvršča k prehodnim
ozemljem med subpanonskim in kraškim svetom. Obdaja jo višji obod. Na severu ga tvorita
Krško hribovje in Suha krajina (v nadmorskih višinah med 400 in 600 m), na zahodu
Kočevski Rog (med 800 in 1000 m). Na jugu se kot tipičen gorski čok med Krško in
Karlovško kotlino dvigajo Gorjanci z alpsko slemenitvijo, ki so od Roga jasno ločeni po
dolini, ki jo izrabljata Črmošnjica in Sušica.
Kotlina se nahaja na nadmorski višini med 180 in 220 metrov, njen ravninski svet je valovit in
kraški. Zahodno od Novega mesta je širša akumulacijska ravnina – Zaloška udorna kotlinica,
kjer reka Krka prvič dobi značilnosti panonske reke. Naprej teče v ozkem in globokem
zajedenem koritu z ujetimi meandri v Novem mestu. Med delom Novega mesta, Mačkovcem
in gradom Struga se struga že znatno razširi in ustvarja številne brzice, otočke in otoke,
značilne samo za reko Krko. Pri Kronovem se njeno akumulacijsko dno nenadoma razširi v
prostrano Kostanjeviško-Brežiško ravan (Gams, 1962a; Šifrer, 1970; Peterlin, 1966).
Severno in južno od Novega mesta prevladuje fluviokraški ravnik, ki je najlepše razvit v
dolomitu. Poglavitni geomorfogenetski dejavniki so delovanje površinsko tekoče vode,
denudacija in erozija (Gams, 1984).
Na jugu se med reko Krko in Gorjanci razprostira približno 8 km široko Novomeško
Podgorje. Številni potoki in njihovi pritoki z Gorjancev so kotlino razrezali v enakomerno
dolge, ploščate in položne hrbte ter na obilico gričev, ki se v obliki zaokroženih kop položno
vzpenjajo med dolinami. Gričevnat svet, v katerega se obkrška ravan počasi dviguje, v
spodnjem Podgorju sega 200 do 350 m visoko, v zgornjem Podgorju do 450 m. Jugozahodni
del je manj poseljen in bolj kraški, severovzhodni del ima zaradi manj čistih apnencev bolj
razgibano dolinasto površje s številnimi izviri in potoki. Podgorje se izteče v 2 km širokem,
položnem pasu 20 do 60 m dvignjenim nad strugo Krke (Melik, 1959; Gams, 1962a).
Na vzhodu je značilna tudi ostra meja med gričevnatim Podgorjem in hribovitimi Gorjanci, ki
se proti jugozahodu zožijo in znižajo. Razmeroma nizki prevali (Jugorje 635 m, Preloge 466
m) so bili že od nekdaj pomembna prometna pot v Belo krajino. V tem delu postopno
zniževanje Gorjancev proti Krki prav tako olajšuje promet (Gams, 1962a).
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Slika 5: Reka Krka pred naseljem Otočec, v ozadju tovarna zdravil Krka in Kočevski Rog

Foto: Z. Ašič, 2008

3.3. Pedogeografske in biogeografske značilnosti
Eden glavnih pedogenetskih dejavnikov, ki določa lastnosti prsti, je matična osnova in tako je
tudi v porečju Krke. Zaradi prevlade karbonatnih kamnin in zakraselega površja so prsti
plitve, alkalne do slabo kisle (sprane rjave prsti, pokarbonatne prsti, rendzine) in v
hidrološkem smislu nimajo pomembne retinenčne funkcije. Na najmlajših aluvialnih rečnih
naplavinah ob Krki so na bolj vlažnih območjih nastali gleji in psevdogleji s higrofilnim
travniškim rastjem, na sušnejših predelih pa obrečne prsti (Lovrenčak, 1984).
Na rastne razmere poleg reliefa vplivajo tudi klimatske značilnosti. Pomembno je zlasti
trajanje ugodnih temperatur za rast. Lovrenčak (1984) navaja, da na osnovi podatkov za Novo
mesto vegetacijska doba (temperature nad 5 °C) povprečno traja 7,5 mesecev, na osnovi
fenoloških opazovanj (temperatura okoli 10 °C) povprečno 6 mesecev. Slana naj bi se v
Novem mestu pojavila konec maja, večinoma pa v aprilu. Prva se pojavi konec septembra (cv:
Lovrenčak, 1984). Razporeditev padavin, za katere je značilen spomladanski maksimum, ki
traja v poletje, je ugodna za rast gozdne vegetacije. Najbolj razširjeni so preddinarski gozdovi
belega gabra in borovničevja, gozdovi gradna s travniškim črnilcem, gozd bukve, vimčka in
belkaste bekice ter gozd z rebrenjačo. Največji delež gozdov je na visokih dinarskih planotah
in Gorjancih, kjer prevladujejo obsežni dinarski jelovo-bukovi gozdovi. Gozdno rastje bolj
vlažnih območij ob reki predstavljajo logi jelše, vrbe, topola in jesena (Lovrenčak, 1984). Po
Šifrerju et al. (1981) gozdnatost porečja znaša 60 %, po Pirnarjevi (1983) pa 52 %.
Gozdnatost naj bi skupaj s kraško retinenco blažila visoke vode po močnih nalivih.
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Slika 6: Obrežno rastje ob Krki pri Lešnici

Foto: Z. Ašič, 2007

Lovrenčak (1984) območje Dolenjske, ki pripada stari novomeški občini,
pedogeografskega in vegetacijskega vidika členi na pet osnovnih pokrajinskih enot.

iz

V prvi enoti združuje rastje, ki uspeva na evtričnem hipogleju in obrečnih prsteh ob Krki.
Prsti so nastale na aluvialnih rečnih naplavinah in imajo večinoma alkalno do slabo kislo
reakcijo. Na njih se v ozkih pasovih ob strugi Krke razraščajo logi črne jelše, vrb in topola,
gozd doba in belega gabra, gozd velikega jesena ter traviščno rastje.
Druga enota zajema kisloljubne listnate in iglaste gozdove, na kislih rjavih in spranih rjavih
prsteh z malo humusa, ki so nastale na ilovnatih nanosih in kremenovem pesku. Poraščajo jih
preddinarski gozdovi belega gabra in borovničevja, gozdovi gradna in travniškega črnilca,
gozdovi bukve z vimčkom in belkasto bekico, gozdovi jelke z vimčkom in okroglolistno
lakoto ter južnoalpski gozdovi rdečega bora in borovničevja.
Tretja enota obsega še ostale listnate gozdove, ki so vezani na tipične pokarbonatne prsti,
nastale na jurskih in krednih apnencih. Prst je debela okoli 40 cm, reakcija je slabo kisla,
humusa ni veliko. Te prsti so v vseh nadmorskih višinah dobro gozdno rastišče, zato na njih
uspevajo gozdovi gorskega javorja in bresta, z naraščajočo nadmorsko višino se uveljavljajo
predvsem združbe bukovih gozdov.
Četrta enota združuje iglasto-listnate gozdove na rendzini in plitvih ter srednje globokih
pokarbonatnih prsteh. Najbolj razširjen je dinarski jelovo-bukov gozd, ki porašča obsežne
površine visokih dinarskih planot in Gorjancev. Ta gozd se uvršča med pomembne
gospodarske gozdove.
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Zadnja enota zajema Šentjernejski vršaj, kjer na dolomitnem produ in pesku najdemo rjave
rendzine in rjave lesivirane prsti. Na njih so ljudje prvotna gozdna rastišča spremenili v
kmetijske površine.
Slika 7: Vegetacijska karta Mestne občine Novo mesto

Kartografija: Z. Ašič, 2007
Vir: Gurs, Zavod RS za varstvo narave, 2007
Podlaga: Državna topografska karta 1: 50.000

Ob reki Krki se na levem bregu v okljukih, ki ju je reka ustvarila v Novem mestu, nahajata
dva gozdova, zavarovana kot naravni vrednoti lokalnega pomena. V prvem okljuku je to
mestni gozd Portoval, ekosistemska naravna vrednota, v kateri prevladuje združba navadnega
gabra in bele jelke. V drugem okljuku se razrašča primestni gozd Ragov log z močnim
podmladkom tise, čeprav je prevladujoča združba navadnega gabra in borovnice. Zavarovan
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je kot ekosistemska in botanična naravna vrednota. Oba gozdova sta zelo pomembna za
meščane Novega mesta, saj jim nudita prostor za rekreacijo in oddih v naravi.
Reka Krka je največji in najpomembnejši rečni ekosistem na Dolenjskem. Podzemski sistem
Krke je s 7 kopenskimi in 31 vodnimi vrstami specializiranih jamskih živali med 20
najbogatejšimi na svetu. V kraških izvirih v zgornjem toku tako poleg endemičnih vodnih
polžev in nižjih rakov pogosto opazijo tudi človeško ribico. Reka je pomembna selitvena pot
in prezimovališče številnih vrst vodnih ptic. Tako na primer ob Krki v zimskem času najdemo
jate črnih lisk, malih ponirkov, velikih kormoranov ter številne redke vrste rac, kot so čopaste
črnice, sivke in regeljci.
Slika 8: Samca rac mlakaric

Foto: Z. Ašič, 2008

Naravno ohranjenost reke z veliko pestrostjo vodnih habitatov dopolnjuje izjemno bogastvo
rib. Krka nudi življenjski prostor kar 38 ribjim vrstam, mnoge med njimi so redke in
ogrožene. Med njimi izstopa sulec, »kralj voda«, kateremu dinamičen rečni tok z nizom
lehnjakovih pregrad, jezov, tolmunov in plitvin izredno odgovarja. V Krki najdemo eno naših
največjih populacij te ribje vrste, ključnega pomena je varstvo drstišč na plitvinah pod jezovi
od marca do maja. Reka Krka in njene brežine so dom ogroženim in redkim vrstam sesalcev,
kot sta vidra in bober. Populacija vidre je na reki v porastu po letu 1973, ko je bil ukinjen lov
nanjo. Bober se je na Krko po nekaj stoletni odsotnosti vrnil leta 1998. Rastlinojedu ustreza
umirjen rečni tok, bogato vodno rastlinstvo in obrežna vegetacija, ki mu nudi vir hrane. Danes
sta znani bobrišči v srednjem in zgornjem toku (Krka-hrbtenica dolenjske narave, 2006; Grad
Otočec, 2002; Izvir Krke-Krška jama, 2000).
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3.4. Klimatogeografske značilnosti
Na klimatske značilnosti porečja Krke vpliva raztegnjena oblika v smeri zahod – vzhod,
odprtost proti vzhodu in višinska slojevitost. To jasno kažejo izrazite razlike v količini
padavin in poteku temperatur.
3.4.1. Padavine
Povprečna količina padavin v porečju Krke je okoli 1350 mm (Plut, 1990, str. 268). Najbolj
namočen je zahodni in jugozahodni del porečja z okoli 1600 mm padavin letno, Suha krajina
ima okoli 1300 do 1400 mm padavin letno, proti vzhodu se količina padavin zmanjšuje in v
skrajnem vzhodnem delu porečja znaša 1050 do 1100 mm padavin. Osrednji del porečja
Krke, kamor spada tudi Mestna občina Novo mesto, ima okoli 1100 do 1200 mm padavin,
podobno je namočeno tudi nekoliko višje Krško hribovje. Najmanj padavin je pozimi (januar,
februar), največ v poletnih mesecih (junij, julij, avgust), sicer so razporejene dokaj
enakomerno preko celega leta, kar kaže na preplet subpanonskega in submediteranskega
padavinskega režima (Preglednica 3) (Plut, 1990).
Preglednica 3: Povprečne mesečne in letne količine padavin za obdobje 1961–1990 za postaje
Ambrus, Novo mesto in Podbočje (v mm)

jan. feb. mar. apr. maj jun. jul.

avg. sep. okt. nov. dec. leto

Ambrus

72
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92
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83
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75
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124
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96

116

83

1210

Vir: Klimatografija Slovenije, Padavine …, 1995

Grafikon 1: Povprečne mesečne količine padavin za obdobje 1961–1990
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Grafikon 2: Povprečna letna količina padavin za obdobje 1961–1990
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3.4.2. Temperature
Prostorsko razporeditev temperatur v porečju pogojujeta nadmorska višina in geografska lega.
Vpliv nadmorske višine je opazen zlasti pozimi, ko so zaradi temperaturnega obrata v
kotlinah in dolinah temperature občutno nižje kot v višje ležečih krajih. Vpliv geografske lege
se kaže kot razlika v povprečnih letnih temperaturah zraka v tridesetletnem opazovalnem
obdobju 1961–1990. V zahodnem delu porečja, na postaji Ambrus, so bile 8,0 °C, medtem ko
so v vzhodnem delu, postaja Podbočje, znašale 10,1 °C (Preglednica 4).
Preglednica 4: Povprečne mesečne in letne temperature za obdobje 1961–1990 za postaje
Ambrus, Novo mesto in Podbočje (v °C)

jan. feb. mar. apr. maj jun. jul.

avg. sep.
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nov. dec. leto
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mesto

Vir: Klimatografija Slovenije, Temperatura zraka …, 1995

Na temperaturno razliko vpliva tudi lega meteoroloških postaj, ki ležijo v različnih
pokrajinskih enotah in na različni nadmorski višini. Postaja Ambrus leži na kraški planoti 346
metrov nad morjem in ima zaradi kontinentalnosti nižje povprečne temperature, postaja Novo
mesto je v kotlini, odprti proti severozahodu, na nadmorski višini 220 metrov, postaja
Podbočje se nahaja na ravnini, 158 metrov nad morjem, odprtost panonskim vplivom vpliva
na višje temperature.

3.5. Hidrografske značilnosti
3.5.1. Tok reke Krke
Reka Krka izvira na stiku jurskega apnenca in triasnega dolomita v široki zatrepni dolini
severno od vasi Gradiček. Njene vode vrejo na dan v kraškem izviru Pod jamo, na nadmorski
višini 268 m. Nad izvirom je Krška jama, iz katere voda priteka le ob dežju. V Savo se izliva
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pri Čatežu, na višini 139 metrov. Celoten tok je zavarovan kot naravna vrednota državnega
pomena in je del območja Natura 2000.
Od izvira do vasi Gabrovčec teče Krka po široko naplavljeni ilovnati ravnici. Med Vidmom in
Krško vasjo preide na staro višje valovito dno, v katerega začne vrezovati vedno ožje in
globlje korito. Do Žužemberka teče po 15 do 22 m globokem kanjonu, ki si ga je vrezala v
staro dolinsko dno (Gams, 1962). Pri Marinči vasi se zaradi nasičenosti vod z raztopljenim
apnencem v strugi začnejo pojavljati znameniti lehnjakovi pragovi in pregrade. Krka jih tvori
kot edina reka v Sloveniji. Od Poljan do Žužemberka sta bregova strma in ponekod skalnata,
pod Žužemberkom, ko se začne reka vrezovati v krušljiv dolomit, postaneta položnejša. Po
prehodu na apnenec zopet postaneta strmejša, ponovno se pojavijo lehnjakovi pragovi, ki so
najvišji pri Dvoru.
Do Soteske teče Krka še v kanjonski dolini, potem v ostrem zavoju spremeni tok iz smeri
severozahod-jugovzhod v smer jugozahod-severovzhod. V trikotniku med Sotesko, Meniško
vasjo in Dolenjim poljem Krka teče po manjši akumulacijski ravnici. Med Sotesko in
Kronovim se zaradi večjega deleža dolomita in terciarnih sedimentov poveča tudi število
površinskih pritokov. V zavoju Krke se kot prva desna površinska pritoka vanjo izlivata
Radešica, malo niže še Sušica.
Med Dolenjim Poljem in Stražo Krka zopet teče v ozkem in globoko zajedenem koritu, po
prehodu v Prečensko oziroma Zaloško kotlinico tvori obsežno akumulacijsko ravnico,
zapolnjeno z ilovnato naplavino. Pri vasi Zalog se iz leve strani v Krko zliva njen največji
pritok Temenica oziroma Prečna (Slika 9).
Slika 9: Sotočje Prečne in Krke pri Zalogu

Foto: Z. Ašič, 2007
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Med Irčo vasjo pred Novim mestom in Kronovim se dolina ponovno zoži. Pri Otočcu, kjer je
rečna dolina vrezana v višji zakraseli ravnik, se plitvo pod gladino v obliki obsežnih
podvodnih pragov ponovno začne izločati lehnjak. Nadgradnja pragov so otoki, na katerih
raste pestro obvodno rastlinstvo (Slika 10). Ob srednjem letnem vodostaju je tu okoli 30
večinoma manjših otokov, največji med njimi je grajski otok. Pod vasjo Kronovo se rečno
akumulacijsko dno razširi v prostrano Kostanjeviško-Brežiško ravan, kjer se Krka iz kraške
spremeni v tipično panonsko reko s številnimi površinskimi pritoki (Gams, 1962b; Grad
Otočec, 2002).
Slika 10: Bujno poraščeni lehnjakovi otoki v okolici gradu Otočec

Foto: Z. Ašič, 2007

3.5.2. Rečna mreža
Kraški značaj reke je vzrok številnim odstopanjem v oceni velikosti porečja Krke, saj se v
zgornjem, bolj zakraselem delu porečja, topografska in dejanska razvodnica precej razlikujeta.
V priročniku Slovenija (Natek, 1998, str. 46) in v Tehničnem poročilu zasnove načrta
upravljanja voda v porečju Krke (Beumer et al., 2006, str. 13) je naveden podatek 2315 km2,
po Gamsu (1962b, str. 92) in Inventarju najpomembnejše naravne dediščine Slovenije (1991,
str. 268) porečje meri 2050 km2, na tabli pred vhodom v Krško jamo je zabeležena velikost
porečja 2284 km2. Ne glede na različnost podatkov o velikosti prispevnega območja, je Krka
brez dvoma največji pritok Save, saj predstavlja kar 21,4 % njenega porečja (Beumer et al.,
2006, str. 13), primerljiva je s porečjema Ljubljanice in Savinje.
Vodozbirno območje reke Krke obsega Suho krajino, Radensko, Grosupeljsko, Ribniško in
Kočevsko polje, Trebanjsko dolino, Kočevski Rog, Veliko in Malo Goro, del Krškega
hribovja ter del Gorjancev. Dokazano je, da na Kočevskem polju obstaja kraška bifurkacija,

23

Geografska zasnova zavarovanja reke Krke kot naravnega spomenika v Mestni občini Novo mesto

saj vode ob srednjih vodostajih odtekajo v Krko, ob višjih se odmakajo v Kolpo (Burja,
1996).
Krka v zgornjem toku zaradi pomanjkanja površinskih pritokov izgleda kot drevesni vrh brez
krošnje in vej, v Novomeški kotlini kot drevo z nekaj kratkimi golimi vejami in v Spodnji
Krški dolini kot drevo, iz katerega poganjajo številne veje s še številnejšimi stranskimi
poganjki (Slika 11) (Gams, 1962b).
Slika 11: Rečna mreža v porečju reke Krke

Kartografija: Z. Ašič, 2007
Vir: Zavod RS za varstvo narave, 2007

V porečju Krke sta pravzaprav dve rečni mreži: površinska in podzemeljska. V zgornjem
zakraselem delu porečja vse do Soteske je edini nekraški površinski pritok Višnjica, največ
vode reka dobiva iz mnogih, močnih kraških izvirov tik ob strugi, zaradi katerih je Krka
kraška reka, ki vseskozi teče po površju. V osrednjem delu Krške doline, od Soteske do
Kronovega, se zaradi večje zastopanosti dolomita in terciarnih sedimentov število površinskih
pritokov poveča. Poleg Radešce in Sušice so pomembni površinski pritoki še: Temenica
oziroma Prečna, Bršljinski potok, Težka voda, Slatenski potok in Rateški potok. Najgostejša
rečna mreža se je oblikovala v spodnjem delu porečja s prevlado fluviokrasa, ob sami reki pa
se je izoblikovalo nekoliko širše območje nasute ravnine z akumulacijskimi terasami. Večji
pritoki tega dela so: Lešnica, Radulja, Račna, Lokavec, Pendirjevka in Kobila (Plut, 1990).

Večji površinski pritoki Krke v Mestni občini so:
Temenica in Prečna
Temenica je zadnje kraško povodje na jugovzhodnem krasu in je največji pritok Krke. Je
najbolj znana dolenjska ponikalnica, saj njen tok na spodnji tretjini dvakrat ponikne, v
kraškem izviru ponovno pride dvakrat na dan ter se na koncu v Krko izliva kot Prečna. Dolina
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Temenice, ki poteka od Javorja v Posavskem hribovju do Zaloga pri Novem mestu oziroma
natančneje avtomobilska cesta, ki poteka od Ljubljane mimo Grosuplja, Višnje Gore, Ivančne
Gorice, Trebnjega do Novega mesta, je meja med podzemnim in površinskim pretakanjem
voda (Beumer et al., 2006).
Prečna je dolga le 6 km, vendar ima veliko večje zaledje 304,2 km2. V Luknji, izvirni dolini,
ki je verjetno nastala z zrušenjem stropa kraške jame, se namreč zbira voda iz zaledja
ajdovske Suhe krajine na levi strani Krke, ker ji dolomitni pas ob reki prepreči tok proti Krki.
Po Beumerju et al. (2006) srednji pretok pri vodomerni postaji Prečna znaša 4,6 m3/s,
primarni višek doseže v marcu, sekundarnega v novembru in decembru. Najnižje so vode v
avgustu. Pobočje med hladno udornico in termofilnimi stenami porašča pestro rastlinstvo, v
kraški jami in podzemni reki najdemo več redkih in ogroženih živalskih vrst, kot sta endemni
rakec Niphargus stanopus in bogata populacija človeške ribice. Izvirna dolina je zavarovana
kot naravni spomenik, celoten tok Prečne do izliva v Krko in mokrotni travniki ob njem so del
omrežja Natura 2000 (Beumer et al., 2006, Pešpot Luknja, 1998).
Bršljinski potok
Levi pritok Krke v Bršljinu izvira jugozahodno od Daljnega Vrha po združitvi več kraških
studencev. Novak (1970) predvideva, da je to nadaljevanje Igmance, ki ponika v številnih
rupah že v zgornjem toku in v Hrastju pri Mirni Peči. Po podatkih Prispevnih območjih
vodotokov Katedre za splošno hidrotehniko, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo (2007)
vodozbirna površina Bršljinskega potoka znaša 11,60 km2. Bršljinski potok je eden najbolj
onesnaženih pritokov reke Krke. Analize so pokazale, da je Bršljinski potok leta 1990 spadal
v III.-IV. kakovostni razred. To je voda, ki jo je moč uporabljati samo še za namakanje
oziroma za tehnološko vodo po ustrezni obdelavi (Fortuna, 1992). Zavarovan je kot
hidrološka in ekosistemska naravna vrednota lokalnega pomena.
Težka voda
Težka voda, izjemno vodnat izvir pri Stopičah, pod zahodnimi Gorjanci, se izliva v Krko pri
Novem mestu. Vode zbira iz jugozahodnih in delno osrednjih Gorjancev, ki so še močno
zakraseli. Zato je tudi velikost njenega zaledja težje določljiva Pri 9,2 km dolgem toku, naj bi
imela Težka voda 90.94 km2 veliko zaledje (Prispevna območja vodotokov, 2007; Plut, 1984).
Težka voda je hidrološka in ekosistemska naravna vrednota državnega pomena.
Slatenski in Rateški potok
Potoka sta desna pritoka reke Krke in imata povirje v Podgorju. Vodozbirno območje
Rateškega potoka znaša 25,45 km2, medtem ko za Slatenski potok ni podatkov (Prispevna
območja vodotokov, 2007). Zavarovana sta kot hidrološka in ekosistemska naravna vrednota
lokalnega pomena.
Lešnica
Potok s povirjem v Krškem hribovju in prebojno sotesko je desni pritok Krke. Vanjo se izliva
vzhodno od istoimenske vasi. Domačini so opazili, da je v zadnjem desetletju prišlo do
sprememb rečnega režima in samega toka. Struga je namreč večji del leta suha, pred tem je
presahnila le ob največjih sušah. Opažajo, da potok v sušnem obdobju ponikne v bližini
Starega Gradu. Zaradi gradnje avtoceste Ljubljana–Obrežje so mu tudi spremenili del struge
(Vas Lešnica, 2008). Lešnica je zavarovana kot hidrološka in ekosistemska naravna vrednota
lokalnega pomena.
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Žerjavinski potok
Potok s svojimi mokrotnimi travniki se nahaja na meji med Mestno občino Novo mesto in
občino Šentjernej. Vzhodno od Otočca se kot levi pritok izliva v reko Krko. Zavarovan je kot
zoološka, hidrološka in ekosistemska naravna vrednota državnega pomena. Na podlagi
Habitatne direktive je njegov spodnji tok z mokrotnimi travniki tudi del omrežja Natura 2000,
opredeljen kot potencialno območje pomembno za skupnost (pSCI).
3.5.3. Rečni režim
Reka Krka ima pluvionivalni rečni režim zmerne kraško mediteranske variante, kjer je
jesenski maksimum večji ali enak spomladanskemu. Največji pretok ima Krka v aprilu,
sekundarni višek v novembru. Pretok meseca marca ne zaostaja veliko za aprilskim, kakor
tudi ne decembrski za novembrskim. Zaradi intenzivne poletne evapotranspiracije je močno
poudarjen poletni minimum (avgust, julij, september), snežna retinenca se odraža le v
januarskem sekundarnem odtočnem minimumu (Plut, 1990; Kolbezen, 1998).
3.5.4. Pretok
Karakteristični pretoki reke Krke so bili v obdobju spremljanja od leta 1933 do danes
naslednji:
Na vodomerni postaji Podbočje so bili doseženi naslednji karakteristični pretoki:
•

Absolutni maksimalni pretok je bil zabeležen konec septembra 1933, znašal je 408,00
m3/s.

•

Srednji letni pretok je znašal 56,38 m3/s.

•

Zabeležen absolutni nizki pretok je julija 1994 znašal 2,97 m3/s (Burja, 1996; Hidrološki
letopis Slovenije 2004, 2007).

Na Krki v Podbočju je razmerje med ekstremnimi pretoki v obdobju 1961–1990 znašalo 1:80,
kar zelo poveča vodnoekološko občutljivost reke (Plut, 2003).
Najbolj suho leto v obdobju opazovanj je bilo za Krko pri Podbočju leto 1946, v obdobju po
letu 1960 pa leti 1971 in 2000. To je razvidno tudi iz spodnjega grafikona s primerjavo analiz
povprečnih letnih minimalnih pretokov različnih trajanj (1, 10, 30, 90, 180 dni) (Kobold,
2003/2004).

26

Geografska zasnova zavarovanja reke Krke kot naravnega spomenika v Mestni občini Novo mesto

Grafikon 3: Primer analize povprečnih letnih minimalnih pretokov Krke različnih trajanj

Vir: Kobold, 2003/2004.

Za podrobnejšo primerjavo značilnih pretokov v opazovalnem obdobju 1971–2000 smo se
omejili na tri vodomerne postaje:
•

Dvor, v dolini zgornje Krke, 72,36 km od izliva

•

Gorenja Gomila, v srednjem toku, 36 km od izliva

•

Podbočje, v spodnjem toku, 8 km od izliva.

Preglednica 5: Največji, srednji in najmanjši mesečni in letni pretoki Krke za obdobje 1971-2000
za vodomerno postajo Dvor (m3/s)

max

jan

feb

mar apr

maj jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

Leto

156

124

189

156

205

119

138

211

184

156

211

120

156

srednji 15,3 15,4 22,3 23,0 14,3 13,4 9,72 7,65 12,7 22,7 24,6 22,1 16,9
min

2,35 2,03 2,53 3,78 3,11 2,59 2,03 1,76 2,1

1,95 2,1

2,05 1,76

Vir: Baza podatkov ARSO, 2008

Preglednica 6: Največji, srednji in najmanjši mesečni in letni pretoki Krke za obdobje 1971-2000
za vodomerno postajo Gorenja Gomila (m3/s)

max

jan

feb

mar apr

maj jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

Leto

213

210

228

224

224

215

228

243

238

218

243

215

226

srednji 39,4 41,3 53,8 58,6 38,4 35,5 27,6 22,0 34,6 52,2 56,5 55,0 42,9
min

5,54 4,44 6,4

8,61 6,81 6,42 6,46 5,29 5,5

Vir: Baza podatkov ARSO, 2008
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Preglednica 7: Največji, srednji in najmanjši mesečni in letni pretoki Krke za obdobje 1971-2000
za vodomerno postajo Podbočje (m3/s)

max

jan

feb

mar apr

maj jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

Leto

307

295

338

329

255

257

315

356

356

295

356

299

280

srednji 47,7 50,2 64,7 70,2 48,2 42,8 33,1 26,2 40,8 62,3 69,0 67,5 51,9
7,69 7,04 9,45 4,68 11,7 8,09 2,97 6,69 3,03 2,97 7,6

min

6,82 2,97

Vir: Baza podatkov ARSO, 2008

Grafikon 4: Potek srednjih mesečnih pretokov Krke za izbrane vodomerne postaje v obdobju
1971–2000
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Iz podatkov in grafikona 4 je lepo razvidno, da sta spomladanski in jesenski višek
enakomerna in precej izenačena. Največji pretoki so v zgornjem toku doseženi v pozni jeseni,
novembra, v srednjem in spodnjem toku pa aprila, čeprav so bili najvišji maksimalni mesečni
pretoki zabeleženi oktobra in novembra. Zimski nižki niso izraziti. Zelo je poudarjen poletni
minimum, na katerega ima velik vpliv tudi intenzivna poletna evapotranspiracija.
Na izbranih vodomernih postajah smo primerjali tudi srednje letne pretoke reke Krke po
desetletjih 1971–1980, 1981–1990 in 1991–2000 (Preglednica 8).
Preglednica 8: Srednji letni pretoki Krke po desetletjih 1971–1980, 1981–1990 in 1991–2000 za
izbrane vodomerne postaje (m3/s)

1971–1980

1981–1990

1991–2000

Dvor
G. Gomila

18,2
46,3

15,7
40,4

17
42

Podbočje

44,6

48,3

50,6

Vir: Baza podatkov ARSO, 2008
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Grafikon 5: Potek srednjih letnih pretokov Krke za izbrane vodomerne postaje v desetletjih
1971–1980, 1981–1990 in 1991–2000
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Iz grafikona 5 lahko razberemo, da na vodomernih postajah Dvor in Gorenja Gomila ni
posebnega trenda v srednjih letnih pretokih po desetletjih, saj so bili na obeh merilnih mestih
v drugem primerjalnem obdobju srednji letni pretoki nižji kot desetletje poprej. V tretjem so
se malenkost povečali, vendar niso presegali vrednosti prvega primerjalnega obdobja.
Nasprotno se na vodomerni postaji Podbočje po desetletjih kaže trend naraščanja srednjih
letnih pretokov.
Nekaj let, od 1961 do 1975, je na Krki delovala tudi vodomerna postaja Srebrniče v Mestni
občini Novo mesto. Karakteristični pretoki v Srebrničah v opazovalnem obdobju 1961–1975
le malo odstopajo od karakterističnih pretokov v Gorenji Gomili v obdobju 1961–1990.
3.5.5. Odtočne značilnosti
Pri odtočnih razmerah ima, zaradi prevlade kraške hidrografije, orografski dejavnik manjši
pomen kot pri površinski mreži. Odtok vode je bolj odvisen od kraške notranjosti in verjetno
od skromne kapacitete vodonosnikov, kot od višine hribovja. Povprečni letni specifični odtok
v porečju Krke je okoli 25 l/s/km2. V zgornjem, bolj namočenem delu porečju znaša okoli 40
l/s/km2. Povprečno iz porečja Krke odteče okoli 60 % padavin. Odtočni količnik je zaradi
skromnega izhlapevanja največji februarja (108) in marca (102), avgusta odteče le 27,8 %
padavin (Plut, 1990, str. 269).
Velik pomen ima pri Krki njena kraška naravnanost, ki je še posebej pomembna pri rednoodtočnem režimu. Večinsko kraško zaledje na odtok deluje kot velik in dober zadrževalnik, ki
blaži ekstremne viške in vpliva na razporeditev visokih in srednje visokih voda. Po večjih
nalivih vodostaj Krke še dolgo narašča in doseže višek šele potem, ko je na ozemlju
normalnega površinskega odtoka že v upadanju. To je bilo vidno tudi ob visokih vodah
avgusta in decembra 2002. Medtem ko je večina rek že postopno upadla, je Krka še vedno
naraščala in največji pretok beležila z enodnevno zamudo (cv: Bobnar, 1998; Polajnar,
2003/2004).
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3.5.6. Značilnosti visokih voda ob Krki
Območje poplavnega sveta ob Krki je za Ljubljanskim barjem in Dravinjo tretje največje v
Sloveniji. Z več kot 5000 ha redno poplavljenega sveta predstavlja največje tako območje v
državi. Najtežje so razmere v območjih, ki jih poplavna voda doseže le ob katastrofalnih
poplavah, teh je ob Krki okoli 100 ha (Orožen Adamič, 2003).
V dolini Krke so tri glavna poplavna območja. Prvo je ob ostrem zavoju pri Dolenjskih
Toplicah. Drugo obsega dolino Krke med Selom, Srebrničami in Češčo vasjo ter se na široko
širi ob spodnjem toku Prečne proti severu. Tretje se začenja pod gradom Struga pri Gorenjem
Kronovem in se razteza ob Krki vse do Krške vasi (Orožen Adamič, 2003).
Pojavljanje poplav je skladno z rečnim režimom Krke. Reka vsakoletno poplavlja spomladi in
jeseni, ko na povečan odtok vpliva tudi znižanje temperatur in zmanjšanje rastja, ki ne
zadržuje več toliko vode kot poleti. Minimalen strmec vpliva na poplavljanje Krke, ki tako
zajezi odtok voda, predvsem levim pritokom, kateri še povečujejo obseg poplav. Zaradi
izredno počasnega toka reka ne dela večje mehanične škode, bolj povzroča plesnenje in gnitje
kultur. Ob poplavah reka odlaga tanke prevleke sedimentnih delcev, ki ostanejo na širših
poplavnih površinah, ko poplavna voda odteče. Dokaz dolgoletnega nanašanja in odlaganja
delcev je srednjeveško naselje Otok, ki je prekrito z 1,5 m debelo rečno naplavino (Gams,
1984; Kolbezen, 1984; Rus-Goljevšček, 1962).
3.5.7. Strmec
Po Plutu (1990) povprečen strmec znaša 1,33 ‰, po Gamsu (1962b) 1,14 ‰, vendar je reko
potrebno ločiti na dva odseka. V zgornjem toku, od izvira do Soteske, kjer si je reka v staro
široko dolinsko dno urezala od 15 do 22 m globoko strugo, povprečen strmec znaša 3,4 ‰.
Pod Sotesko se rečna dolina razširi, povprečen strmec med Sotesko in izlivom v Savo je le
0,43 ‰ (Plut, 1990). Na posameznih, krajših odsekih je strmec še bolj spremenljiv. Tako po
Kolbeznu (1984) med Polterco in Podbukovjem znaša 4,4 ‰ in do Dvora narašča ter doseže
največji strmec na celotnem toku 4,6 ‰. Strmec nedvomno povečujejo brzice zaradi
lehnjakovih pregrad. Naprej od Kota, kjer se končajo, se tudi strmec skokoma zmanjša. Od
Dvora do Soteske upade na 1,4 ‰ in se do Novega mesta še znižuje do 0,54 ‰. Do Gorenje
Gomile nato rahlo naraste, 0,67 ‰, potem pa se vse do Podbočja znižuje in med izlivom
Radomlje in Podbočjem znaša le 0,06 ‰. Od tod do izliva ponovno naraste na 0,45 ‰.
Gams (1962b) je strmec Krke razčlenil po naravnih pokrajinskih enotah:
Zgornja Krka do Gorenjega polja…………………………......................3,49 ‰
Zaloška kotlinica (do Češče vasi)………………………………………..0,22 ‰
Novomeška kotlina na apnencu (do Otočca)…………………………….0,58 ‰
Kostanjeviška kotlina (do Pristave)……………………………………...0,31 ‰
Krško polje……………………………………………………………….0,92 ‰
Nizek strmec in izredno počasen tok, po Kolbeznu (1984) povprečna hitrost toka v srednjem
vodnem stanju ne presega 0,65 m/s, vplivata na neprodonosnost, večjo poplavnost in
skromnejše samočistilne sposobnosti reke.
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3.5.8. Samočistilne sposobnosti in stanje reke Krke
Samočistilne sposobnosti Krke se spreminjajo glede na letne čase in na strmec. Najslabše
samočistilne sposobnosti ima reka poleti, zlasti julija in avgusta, ko je na vseh vodomernih
postajah zabeležen najnižji pretok. V zgornjem toku je zaradi lehnjakovih pragov, kjer prihaja
do mešanja in obogatitve s kisikom, ta sposobnost malenkost večja. Na večjo samočistilno
sposobnost reke v zgornjem toku vpliva tudi večji strmec, ki od izvira do Soteske v povprečju
znaša 3,7 ‰ (Kolbezen, 1984). V srednjem toku na skromnejše samočistilne sposobnosti
poleg nižjega strmca, ki od Soteske do izliva v Savo upada in v povprečju znaša 0,43 ‰
(Kolbezen, 1984), močno vpliva tudi visoka koncentracija industrije in prebivalstva ob reki,
še zlasti v Mestni občini Novo mesto. K izboljšanju kakovosti malo pripomorejo umetni
jezov, kljub temu pa Krka s svojimi samočistilnimi sposobnostmi vseeno ne more v celoti
nevtralizirati onesnaženosti. Kvaliteta se za malenkost izboljša v spodnjem toku, kjer je
pretok Krke, zaradi številnih pritokov, na celotnem toku največji.
Prvi podatki o stanju kakovosti vodotoka Krke izhajajo iz analiz, ki jih je leta 1955 opravil
takratni Okrajni higienski zavod v Novem mestu. Leta 1979 in 1980 je bila o stanju reke Krke
izdelana posebna študija v okviru raziskovalnih nalog. Že prva sistematična preiskava, ki jo je
opravil Okrajni higienski zavod, je pokazala, da je Krka na mestnem območju postajala odprt
kanal odpadnih voda. Analize, opravljene v letih 1978 in 1980, so pokazale, da je Krka, zaradi
onesnaževanja vodotokov v njenem kraškem zaledju, onesnažena že na izviru. Pokazale so
tudi, da se kakovost vode poslabšuje zaradi odplak novomeške industrije, preko mestnega
območja in dalje za Novim mestom. Ugotovljeno je bilo, da ima Krka ob srednjem stanju
vode še zadostno samočistilno sposobnost. Ob nizkem stanju vode je samočistilna sposobnost
presežena. Bakteriološke preiskave so takrat pokazale, da voda iz reke ni primerna za pitje in
kopanje, še posebej slabi rezultati so bili na mestnem območju (Fortuna, 1992).
Uslužbenci Zavoda za socialno medicino in higieno so oktobra 1990 jemali vzorce na reki
Krki na štirinajstih odvzemnih mestih. Analizirali so tudi vsak potok pred izpustom v reko.
Vzorčenje je bilo opravljeno ob stabilnem srednje visokem stanju. Analize so pokazale, da je
Krka v zgornjem toku spadala v 1. do 2. kakovostni razred, v Mačkovcu v 3. razred, v Mršeči
vasi v 2. kakovostni razred. Najslabše stanje reke v občini je bilo pod čistilno napravo v
Ločni. Tu je kakovost reke padla v 3. razred, kar pomeni, da ni bila več primerna za kopanje
in jo z običajnimi metodami obdelave ni bilo več mogoče uporabiti za pitje. Po toku navzdol
se je kakovost počasi izboljšala zaradi samočistilnih sposobnosti ter čistejših pritokov, tako da
je pri Mršeči vasi dosegla 2. kakovostni razred. Največjo vsebnost težkih kovin, še posebej
cinka, svinca in niklja je bila ugotovljena na vzorcu vzetem v Mačkovcu, na vzorcu v Mršeči
vasi so se vrednosti že zmanjševale, čeprav je bila prisotnost cinka še vedno povišana. Močno
onesnažena pritoka sta bila Bršljinski in Draškovski potok. Analize so pokazale, da je
Bršljinski potok spadal v 3.-4. kakovostni razred. To je voda, ki jo je moč uporabljati samo še
za namakanje oziroma za tehnološko vodo po ustrezni obdelavi. Najbolj onesnažen je bil
Draškovski potok, ki je imel zaradi majhnega pritoka manjši vpliv na reko Krko. Precej
onesnaženi so bili še pritoki Temenica, Žerjavinski potok, Radulja in Kobila (Fortuna, 1992).
V novejšem času stalnega monitoringa za stanje kakovosti reke Krke ni. Zavod za
zdravstveno varstvo Maribor dvakrat letno jemlje vzorce iz reke in jih posreduje Agenciji za
okolje in prostor, vendar v poročilih o kakovosti površinskih voda zadnja leta ni zaslediti ocen
kakovosti voda reke Krke. Najnovejša skupna ocena kakovosti vode Krke je iz leta 2003.
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Slika 12: Skupna ocena kakovosti reke Krke
Leta 1995

Leta 2003

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor, Okoljsko poročilo, 2007

Iz slike 12 je razvidno, da se je celoten tok reke Krke po skupni oceni kakovosti površinskih
vodotokov v Sloveniji leta 1995 uvrščal v 2.-3. kakovostni razred. Leta 2003 se je stanje rahlo
izboljšalo, saj se večina toka uvršča v 2. kakovostni razred, manjši del reke ob izviru je celo 1.
kakovostnega razreda. K temu je verjetno pripomogla izgradnja več čistilnih naprav v naseljih
v porečju Krke, strožja zakonodaja glede odvajanja odpadnih vod in propad nekaterih večjih
onesnaževalcev reke, npr. Novoteksa. Podrobnejših analiz kakovosti vode po posameznih
odsekih ni mogoče dobiti, saj jih ni. Na reki Krki je izvajanja meritev o kakovosti vode
izredno malo. Poleti se na Jasi pri Žužemberku in pri Straži preko Agencije RS za okolje
izvajajo meritve o kakovosti kopalne vode, sicer pa naj na Krki ne bi bilo posluha za merjenje
kakovosti voda (Harlander, 2007).
Po Beumerju et al. (2006) je na osnovi pregleda rezultatov analiz indikativnih parametrov
onesnaženja mogoče oceniti, da reka Krka v celoti ni zelo onesnažena. Parametri organskega
onesnaženja so nižji od mejnih vrednosti, vendar je v zgornjem toku opaziti povišane
koncentracije ortofosfata. Harlander (2007) navaja, da voda Krke, kot tipično kraške reke, ni
kemično onesnažena, je pa mikrobiološko kontaminirana. To so pokazali tudi rezultati
mikrobioloških analiz reke Krke na dveh lokacijah naravnih kopališč, Loka in Straža–jez v
času kopalne sezone (Beumer et al., 2006).
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Nizek vodostaj, počasen tok in s tem skromnejše samočistilne sposobnosti, zlasti v poletnih
mesecih, povzročajo bolj ali manj izrazito cvetenje Krke. Sprožilci cvetenja reke, ki
spremenijo lastnosti vode, niso poznani. Povzroča ga fitoplankton, ki je značilen za stoječe
vode, pojavlja se tudi v počasi tekočih vodah, kakršna je Krka. Analize vzorcev, ki jih je
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto pobral v juliju 1996, kažejo prisotnost enocelične
kremenaste alge Cyclotella.s.p. Veliko število alg povzroči značilno rjavo-rdečo do rjavorumeno barvo, odvisno od števila alg. V zgornjem toku reke je voda olivno do sivo-zelene
barve, dolvodno po reki se razmere vizualno slabšajo, saj Krka postaja umazano rdečkasto do
rumenkasto rjave barve. Število kremenastih alg se najbolj poveča v Kostanjevici na Krki,
kjer razmere izgledajo tudi najslabše. Cvetenje reke Krke ni nevarno za človeka, saj
kremenaste alge niso strupene in razen umazane rjavo-rdeče vode ne povzročajo obolenj ali
poškodb, vendar na ravnini povečujejo nevarnost poplav (Šavelj, 2006).
Po besedah Dušana Harlanderja, direktorja Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto, naj bi
nekdaj preprečevali cvetenje reke z običajem, imenovanim »ketnanje«. Nikjer sicer ni
vidnejših prispevkov o tem, ohranja pa se ljudsko izročilo. Pred 2. svetovno vojno so v mestu
na vsakem bregu reke postavili konjske vprege, ki so bile preko Krke povezane s težkimi
verigami. Le-te so konji vlekli po strugi reke in tako z rečnega dna strgali in odstranjevali alge
oziroma floro, ki je nase vezala odvečna hranila, npr. dušik in fosfor. Na ta način so pomagali
reki, da se revitalizira, saj je rečni tok odplavil postrgane alge in reka je zopet postala lepe
zelene barve (Harlander, 2007). Mogoče bi bilo tudi v današnjem času pametno obuditi ta
star, okoljevarstveni običaj in ga kot enodnevno prireditev vključiti v turistično ponudbo
Novega mesta.

3.6. Obremenjevanje reke Krke
Močnejše onesnaževanje Krke se je začelo sredi šestdesetih let z razvijajočo se
industrializacijo. Reko Krko onesnažujejo odpadne vode iz industrije, komunalne odpadne
vode, del pa prispeva tudi kmetijstvo. Ključne obremenitve in vplive na vodno okolje v
porečju Krke tako delimo na naslednje vire onesnaževanja: točkovni viri onesnaževanja,
razpršeni viri onesnaževanja, spremembe hidrološkega režima, morfološke spremembe struge
ter neposredni vplivi z vidika ekologije (Beumer et al., 2006).
3.6.1. Točkovni viri onesnaženja
Na onesnaženost površinskih voda bolj kot podzemeljsko onesnaževanje vpliva površinsko
onesnaževanje z odpadno vodo naselij ob Krki, kjer živi 85 % prebivalcev. Poleg Novega
mesta, ki prispeva največ organskega onesnaženja, reko Krko onesnažujejo še večja naselja v
njenem porečju (Preglednica 9).
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Preglednica 9: Naselja v porečju Krke z največjo zgostitvijo prebivalcev (leta 2002)

Naselje

Število prebivalcev

Novo mesto

22.415

Grosuplje

6.050

Ribnica

3.480

Trebnje

3.150

Straža

1.961

Ivančna Gorica

1.578

Šentjernej

1.349

Žužemberk

1.085

Vir: Popis prebivalstva …, 2007

V Mestni občini Novo mesto v naseljih, ki so od Krke oddaljena do 1 km, po Popisu
prebivalstva iz leta 2002 (2007), živi 23.778 prebivalcev. Ti občani prebivajo v naslednjih
naseljih (Preglednica 10):
Preglednica 10: Naselja v 1 km pasu ob Krki v Mestni občini Novo mesto (leta 2002)

Naselje

Število prebivalcev

Novo mesto

22.415

Otočec

683

Lutrško selo

155

Češča vas

136

Srebrniče

117

Lešnica

104

Dolenja vas

94

Gorenje Kronovo

39

Žihovo selo

35

Vir: Popis prebivalstva …, 2007

Kot je razvidno iz preglednice 10 imajo vsa naselja, razen Novega mesta in Otočca, manj kot
200 prebivalcev, kar kaže na izjemno razpršeno poselitev. Gostota poselitve v Mestni občini
je nad slovenskim povprečjem (99 preb/km2) in znaša 146 preb/km2, kar je predvsem vpliv
koncentracije prebivalstva v Novem mestu.
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Po podatkih za julij 2006, je v Mestni občini Novo mesto delež prebivalstva z dostopom do
pitne vode 93 %, na kanalizacijsko omrežje je priključenih 60 % prebivalcev, kar znaša okoli
20.900 od skupno 34.899 prebivalcev, na čistilne naprave 55 % (Mestna občina Novo mesto,
2007). Cilji pilotnega projekta Porečje reke Krke je do leta 2017 zgrajeno javno
kanalizacijsko omrežje, ki bi pokrivalo vsa naselja z gostoto prebivalstva nad 20 preb./ha in
do leta 2018 odprava vseh greznic (Beumer et al., 2006).
V Tehničnem poročilu zasnove načrta upravljanja voda v porečju Krke (2006) so reko Krko
razdelili na več vodnih teles. Celotna Krka je bila razdeljena na tri vodna telesa, s skupnimi
112.780 populacijskih ekvivalentov (PE) v aglomeracijah, 47.206 PE priključenih na čistilne
naprave in 14.900 PE razpršene poselitve (Preglednica 11).
Preglednica 11: Števila PE po vodnih telesih reke Krke (leta 2004)
Vodno telo

Število PE v
aglomeracijah

Število priključenih
PE na ČN

Razpršena
poselitev

Krka povirje - Soteska

61.449

22.099

8.269

Krka Soteska - Kronovo

37.539

24.493

2.228

Krka Kronovo - Brežice

13.792

614

4.403

Vir: Beumer et al., 2006

Na vodnem telesu Krka Soteska – Kronovo, katerega glavnina se nahaja v Mestni občini
Novo mesto, je leta 2004 število PE v aglomeracijah znašalo 37.539, število priključenih PE
na ČN 24.493 in razpršena poselitev 2.228 PE.
Danes se celotno kanalizacijsko omrežje znotraj Mestne občine končuje s 4 čistilnimi
napravami (Preglednica 12), s skupno zmogljivostjo 47.100 PE. Centralna čistilna naprava
(CČN) Novo mesto – Ločna pokriva naselja Novo mesto, Stopiče, Črmošnjice, Težka voda in
Plemberk, ki imajo skupno 23.250 prebivalcev (Popis …, 2007). Od tega je bilo leta 2006
nanjo priključenih 22.105 prebivalcev (Poročila o obratovalnem …, 2007). Istega leta je bilo
na komunalno čistilno napravo Otočec priključenih 605, od skupno 683 prebivalcev (Popis
…, 2007; Poročila o odvajanju …, 2007).
V naselju Srebrniče so izgradnjo kanalizacijskega omrežja zaključili v lanskem letu, vendar
prebivalci do danes še niso priključeni nanj. V Češči vasi je na kanalizacijsko omrežje, ki se
končuje s komunalno čistilno napravo Češča vas (KČN) na južnem robu vasi, priključen le
del prebivalcev. Posamezne hiše, ki imajo do KČN premajhen naklon, bodo po vzpostavitvi
prečrpavanja priključili v letošnjem letu, prebivalci na severnem robu vasi imajo še vedno
greznice. Primerjava podatkov iz Popisa prebivalcev 2002 in števila priključenih prebivalcev
na KČN Češča vas leta 2006 kaže, da je bilo, od skupno 136 prebivalcev, 80 priključenih na
KČN.
V Lešnici, naselju med Novim mestom in Otočcem, je situacija še slabša. Naselje ni
priključeno na kanalizacijsko omrežje, zato imajo gospodinjstva greznice. Po pogovoru z
enim od anketiranih je krajevna skupnost občino že večkrat opozorila na ta problem. Sprva so
jim obljubljali izgradnjo in priključitev na kanalizacijsko omrežje do leta 2017, po
najnovejših podatkih pa naj bi prebivalci Lešnice sami poskrbeli, da bodo njihove greznice
ustrezale evropskim predpisom.

35

Geografska zasnova zavarovanja reke Krke kot naravnega spomenika v Mestni občini Novo mesto

Preglednica 12: Komunalne čistilne naprave v MO Novo mesto leta 2006 po zmogljivosti
čiščenja in tipu

Čistilna naprava

Zmogljivost (PE)

Tip

Centralna ČN Novo mesto - Ločna

45.000

mehansko-biološki

Otočec

1000

mehansko-biološki

Gumberk

600

mehansko-biološki

Češča vas

500

mehansko-biološki

Vir: Poročila o obratovalnem …, 2007

Slika 13: Čistilne naprave v MO Novo mesto (leta 2006)

Kartografija: Z. Ašič, 2008
Vir: Komunala Novo mesto, Gurs, Zavod RS za varstvo narave, 2008
Podlaga: Podlaga: Državna topografska karta 1:50.000

Mehansko biološki tip čistilne naprave pomeni kombinirano čiščenje odpadnih voda.
Mehansko čiščenje se z enostavnimi fizikalnimi postopki vrši v objektu predčiščenja, kjer se
iz odplak odstranjuje večje mehanske delce (do 2 cm premera) in v objektu primarnega
usedalnika, kjer se izločijo fini mehanski delci. Uporabljajo se mehanske naprave kot so
grablje, drobilniki, sita, peskolov, lovilniki maščob, filtracijske naprave, centrifuge,
usedalniki. Biološko čiščenje opravljajo mikroorganizmi v oksidacijskih bazenih. Iz odplak
odstranjujejo v glavnem raztopljene in koloidne razgradljive snovi. Glede na vrsto
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biokemičnega razkroja delimo postopke čiščenja na aerobne in anaerobne (Opis delovanja …,
2006).
Konec novembra 2007 je Mestna občina Novo mesto pridobila gradbeno dovoljenje za
rekonstrukcijo in nadgradnjo centralne ČN Ločna. Do leta 2010 naj bi povečali njeno
zmogljivost na 55.000 PE in tako rešili problem čiščenja odpadnih voda za nadaljnjih 35 let.
Sodobna naprava bo uporabljala tehnologijo čiščenja z membransko biološkim reaktorjem, ki
zagotavlja optimalen izkoristek prostora in visok učinek čiščenja odpadnih voda (Blaić,
2007).
Pomemben točkovni vir onesnaževanja predstavljajo neposredni iztoki iz industrije. Po Plutu
(1990) je ob reki Krki lociranih več kot 90% industrijskih obratov. Nosilec industrije v
porečju Krke je Novo mesto, s farmacevtsko-kemično (tovarna zdravil Krka, d.d.) in
avtomobilsko industrijo (Revoz, d.d. in Adria mobil, d.o.o.), ki sta glavni industrijski panogi.
Našteti panogi, poleg obratov kovinske, lesne, elektrotehnične in tekstilne industrije najbolj
obremenjujejo vode Krke.
V porečju Krke je 28 podjetij, ki se morajo podrediti zahtevam obratovalnega monitoringa, od
tega je 9 podjetij zavezancev za IPPC1, 4 v Mestni občini Novo mesto (Preglednica 13).
Preglednica 13: Podjetja v MO Novo mesto, ki se morajo podrediti zahtevam IPPC Uredbe
(2006)

IPPC zavezanci

Dejavnost

Krka, tovarna zdravil, d.d.

Komunala Novo mesto, d.d.

Proizvodnja organskih farmacevtskih
izdelkov
Površinska obdelava snovi z uporabo
organskih topil
Odlagališče odpadkov

Ursa Slovenija, d.o.o.

Proizvodnja steklenih vlaken

Revoz, d.d.

Vir: IPPC register, 2007

Industrijski onesnaževalci s svojimi izpusti različno obremenjujejo okolje (Preglednica 14).
Podatki Agencije RS za okolje o letnih količinah izpustov odpadnih voda kažejo, da je
največji onesnaževalec v celotnem porečju Krke farmacevtska industrija, tovarna zdravil
Krka, d.d.
Preglednica 14: Letna količina izpustov odpadnih voda za IPPC zavezance v MO Novo mesto v
letih 2000, 2002, 2004 in 2006 (v kg/leto)

2000

2002

2004

2006

Krka, d.d.

198187

521272

542304

287492

Revoz, d.d.

103583

139763

168225

118778

575

1805

703

56

Ursa Slovenija, d.o.o.
Vir: Industrijske ČN, 2007
1

IPPC zavezanci so podjetja, ki morajo po Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo
onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, str. 11767-11772), pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje.

37

Geografska zasnova zavarovanja reke Krke kot naravnega spomenika v Mestni občini Novo mesto

Spodnji grafikon prikazuje letne količine odpadne vode za podjetja v letih 2000, 2002, 2004
in 2006. Razvidno je, da se količina odpadne vode zmanjšuje.
Grafikon 6: Letni izpusti odpadne vode za izbrana podjetja v MO Novo mesto v letih 2000, 2002,
2004 in 2006 (kg/leto)
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Ursa Slovenija, d.o.o.

Vsa našteta podjetja imajo svoje odpadne vode speljane na lastne industrijske čistilne naprave
(ČN). Prav tako imajo industrijske ČN naslednja podjetja v Mestni občini Novo mesto: Arsed,
d.o.o., Dinos, d.d., skladišče Novo mesto, KZ Krka, z.o.o., Splošna bolnica Novo mesto in
TPV avto, d.o.o. Izpusti iz industrijskih ČN so speljanih še na nadaljnje čiščenje v Centralno
čistilno napravo Ločna.
3.6.2. Razpršeni viri onesnaženja
Rezultati analiz onesnaževalcev, ki jih v Tehničnem poročilu navaja Beumer et al. (2006)
kažejo, da so kmetijske dejavnosti največji razpršeni vir onesnaženja voda v porečju Krke.
Ostanki gnojil in pesticidov, ki se uporabljajo v kmetijstvu, se izpirajo v vode in jih s tem
dodatno onesnažujejo.
Kmetijstvo v porečju Krke je odvisno od naravnih danosti, predvsem od reliefa, matične
osnove in prsti. Glede na te dejavnike so najboljši naravni pogoji za intenzivno kmetijstvo, ki
najbolj obremenjuje okolje, v spodnjem toku Krke. Šentjernejsko in Krško polje, Raduljsko
gričevje in pod Trško goro, v Zaloški kotlinici, v Topliškem predelu, ob zgornjem toku
Temenice (Veliki Gaber, Radohova vas), v Šentviško-muljavskem območju, na Dobrepolju,
Ribniškem ter Grosupeljskem polju.
Na sliki 14 je prikazana bilanca dušika na obravnavanih kmetijskih območjih. Rjavo in zeleno
obarvane površine prikazujejo presežke dušika v primerih sonaravnega ali zmernega
kmetovanja. Rumeno obarvana območja na karti (51-100 kg N/ha letnega presežka) že
predstavljajo območja s tveganjem, saj se lahko onesnaženje pokaže z leti, v odvisnosti od
količine padavin. Oranžno in rdeče obarvana območja (preko 100 kg N/ha letnega presežka)
predstavljajo nerazumljivo visoko porabo sredstev za gnojenje in posledično visoko stopnjo
ogroženosti onesnaženja okolja z dušikovimi spojinami. Takšna območja so v okolici
Trebnjega, Muljave, Straže in Šentjerneja (pretirana uporaba gnojevke). Nižje od
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Kostanjevice je onesnaženje posledica intenzivnejše proizvodnje. Prav tako je zanimiva
ugotovitev, da se skorajda v vseh vinogradih uporabljajo prevelike količine gnojil z
vsebnostjo dušika.
Kmetovalci in vinogradniki se ne zavedajo, da s intenzivnim gnojenjem, kljub relativni
oddaljenosti zemljišč od vodotokov, vplivajo na kakovost rek, saj se s spiranjem ostankov
gnojil in pesticidov vode dodatno onesnažujejo. Močno gnojenje je posledica slabše
rodovitnih prsti, katerim želijo kmetje na ta način izboljšati lastnosti in hkrati povečati
hektarski donos. Gnojila in pesticidi, ki se kopičijo v vodah negativno vplivajo tudi na vodne
in obvodne živalske vrste, ogroženi sta zlasti želva močvirska sklednica in človeška ribica.
Potrebno bi bilo večje ozaveščanje kmetovalcev o priporočljivih in mejnih vrednostih vnosov
zaščitnih sredstev v prsti in o ogroženosti okolja v primerih prevelikih koncentracij.
Slika 14: Bilanca dušika na tipičnih kmetijskih površinah v porečju Krke v letu 2006 (kg/ha leto)

Vir: Beumer et al., 2006

Na območju Mestne občine Novo mesto je opaziti izrazito visoko porabo gnojil z dušikom na
vinogradniških območjih, kot je Trška gora. Delno zaskrbljujoče je še stanje na mešanih
kmetijskih zemljiščih v zaledju mesta, v predelu imenovanem Mestne njive in neposredno ob
Krki med Srebrničami in Novim mestom.
Prav tako predstavlja vir onesnaževanja živinoreja v neposredni bližini naravnih odvodnikov.
Ta je posebej problematična, če so gnojišča neustrezno opremljena in imajo izcejanje
gnojevke neposredno v naravne odvodnike ali v podtalnico.
Za boljšo predstavo o pomembnosti posameznih onesnaževalcev oziroma virov
onesnaževanja v porečju Krke je bila na podlagi modela masne bilance opravljena analiza, ki
kaže, da je najpomembnejši onesnaževalec v porečju Krke kmetijstvo. To pa v popolnosti ne
drži v poletnem obdobju, ko imajo drugi onesnaževalci večji vpliv na vodno okolje. Največji
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vpliv v poletnem obdobju predstavlja odvajanje komunalnih odpadnih voda, ki so prav poleti
največji vir onesnaženja z nitrati in fosfati (Beumer et al., 2006).
Kljub zmanjševanju gospodarskega in zaposlitvenega pomena je kmetijstvo z vidika
kmetijske obdelave osnovni vzdrževalec kulturne pokrajine in razpršenega, regionalnim
virom prilagojenega poselitvenega vzorca (cv: Bobnar, 1998).

3.7. Posebnosti Krke po merilih vrednotenja naravnih vrednot
Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije – 2. del (1991) kot merila vrednotenja
naravnih vrednot navaja izjemnost, tipičnost, kompleksnost pojavov, ekološki vidik in
kulturni vidik. Naravni spomenik obsega eno ali več takih naravnih vrednot.
Reka Krka je opredeljena kot hidrološka, geomorfološka, geomorfološka površinska,
geološka, zoološka in ekosistemska naravna vrednota državnega pomena. Je ključni dolenjski
rečni ekosistem z veliko estetsko in krajinsko vrednostjo.
Posebnost Krke se skriva v tem, da je druga največja slovenska kraška reka s porečjem
velikim nad 2050 km2, ki zaradi vodnatih kraški izvirov, ki jo napajajo v zgornjem toku,
vseskozi teče po površju. Karbonatne kamnine, iz katerih je večinsko zgrajeno njeno porečje
in ugodna klima, pogojujeta nastajanje lehnjaka, ki se na Krki izloča v obliki pregrad, pragov,
jezov in otokov. Krka je edina lehnjakotvorna reka v Sloveniji, hkrati pa najsevernejša reka,
kjer se lehnjak izloča v veliki količini.
Prav tako je kraško površje glavni dejavnik pri nastanku kraških jam, ki jih je samo v
Novomeški občini neposredno ob reki Krki 6. Večinoma so to kratke vodoravne jame
oziroma spodmoli.
Naravna ohranjenost Krke je vzrok, da je vzdolž reke niz pestrih habitatov. Zaradi habitatnih
tipov ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi in vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z
vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis ter Callitricho-Batrachion je Krka vključena v
del evropskega omrežja posebnih varstvenih območij Natura 2000.
V omrežje Natura 2000 je Krka uvrščena tudi zaradi živalskih kvalifikacijskih vrst, katerim
obrežno rastje in sama reka nudita življenjski prostor. Od številnih vrst redkih in ogroženih
živali, jih je kar 14 na rdečem seznamu. V reki živi 38 ribjih vrst, med katerimi izstopa sulec,
ki ima v Krki eno največjih populacij v Sloveniji. V zimskem času je ob Krki izredna vrstna
pestrost ptic. Tu prezimujejo velike jate črnih lisk, malih ponirkov, velikih kormoranov in
številne druge. Krka je dom tudi dveh najbolj ogroženih obvodnih sesalcev v Evropi, vidre in
bobra.
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4. ANALIZA REZULTATOV ANKETE V MO NOVO MESTO
Da bi dobili boljšo predstavo o tem, kako prebivalci Mestne občine doživljajo reko Krko in
prostor ob njej, kaj jim reka nasploh pomeni ter predvsem, kakšno je njihovo mnenje oziroma
podpora glede zavarovanja reke Krke, smo izvedli anketo med občani.

4.1. Raziskovalno območje
Terensko anketiranje se je izvajalo v mesecu januarju 2008. Ciljna skupina so bili občani
Mestne občine Novo mesto. Znotraj občine smo raziskovalno območje razdelili na mesto in
okolico. Znotraj teh območij je bil upoštevan še dodaten kriterij, oddaljenost bivališča
prebivalcev od reke. Tako sta bili raziskovalni območji deljeni še v pasove oddaljenosti od
reke do 100 metrov, 100-200 metrov, 200-500 metrov in nad 500 metrov.
Grafikon 6: Število anketiranih v raziskovalnih območjih po pasovih oddaljenosti od reke Krke
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V raziskovalnem območju okolica so bila zajeta naselja v Mestni občini Novo mesto, ki so od
reke Krke oddaljena do 1 km. To so: Srebrniče in Češča vas, vzhodno ter Lešnica, Otočec,
Žihovo selo, Dolenja vas, Lutrško selo in Gorenje Kronovo zahodno od Novega mesta.
Po podatkih Popisa prebivalstva iz leta 2002 in po preračunu na občine, veljavne dne 1. 1.
2007, je v Mestni občini Novo mesto živelo 34.432 prebivalcev. V samem mestu 22.415
prebivalcev (65 %), v izbranih naseljih pa skupno 1363 prebivalcev (4 %) (Popis
prebivalstva…, 2007).
Največ anket (58 %) je bilo opravljenih v mestu, kjer je tudi največja zgostitev prebivalstva
ob Krki. Glavnina anketiranih je bila v pasu do 100 metrov oddaljenosti, v mestu 21 % in v
okolici 16 %. Sledi pas nad 500 metrov oddaljenosti v mestu (15 %), potem pa v podobnih
odstotkih še pasovi od 100-200 metrov in od 200-500 metrov oddaljenosti od reke Krke.
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Slika 15: Raziskovalni območji – mesto in izbrana naselja v okolici (leta 2007)

Kartografija: Z. Ašič, 2008
Vir: Gurs, Zavod RS za varstvo narave, 2008
Podlaga: Državna topografska karta 1: 50.000

4.2. Osnovne socialno-ekonomske značilnosti obravnavanega območja
V anketi je sodelovalo 130 občanov Mestne občine Novo mesto – 49 moških in 81 žensk med
15. in 85 letom starosti. Povprečna starost anketiranih je 43 let. Najštevilčnejše starostne
skupine glede na spol so ženske med 26. in 64. letom, sledijo moški iste starostne skupine in
ženske pod 25. letom.
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Grafikon 7: Starostna struktura anketirancev po spolu
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Glede na izobrazbo prevladujejo anketiranci z višjo in visokošolsko izobrazbo (46 %). Sledijo
anketiranci s triletno poklicno ali srednješolsko izobrazbo (38 %) in tisti, ki imajo končano
osnovno šolo (12 %). Anketiranci z magisterijem ali doktoratom predstavljajo izrazito
manjšino (4 %).
Grafikon 8: Izobrazbena struktura anketirancev po spolu
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Po statusu aktivnosti je v anketi sodelovalo 87 aktivnih oseb in 43 neaktivnih oseb. Med
neaktivnimi so v anketi sodelovali v večini upokojenci (okrog 18 %) in dijaki ali študentje (14
%). Brezposelna oseba je bila le ena. Večina aktivnih oseb je zaposlenih v Mestni občini
Novo mesto, manjšina se vozi na delo v druge občine (6 %).
Grafikon 9: Struktura statusa aktivnih anketirancev po spolu
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4.3. Odnos prebivalcev do reke Krke
Vprašanje odnosa ljudi do narave oziroma njihovega okolja je postalo eksistenčno vprašanje
človeštva, ki terja celostno gledanje na naravo in družbo (Hlad, 1996). Posameznikovo
poznavanje in razumevanje tega odnosa je bistveno za odgovornejše ravnanje z naravo in
okoljem ter pomemben del prehoda v sonaravno družbo, ki bo svoje civilizacijske dosežke
merila v skladnosti z naravo (Marentič-Požarnik, 1996).
Odnos do reke Krke in naklonjenost do njenega zavarovanja kot naravnega spomenika znotraj
Mestne občine Novo mesto sta bila pri anketirancih proučevana po naslednjih vsebinskih
sklopih:
 dojemanje reke Krke;
 zaznavanje bivalnega okolja ob reki;
 poznavanje zavarovanih območij ob Krki;
 odgovorno ravnanje ob reki, ki se odraža v pripravljenosti izvajanja posameznih oblik
sonaravnega razvoja;
 naklonjenost zavarovanju reke Krke kot naravnega spomenika.
Različne skupine prebivalstva različno sprejemajo okolje in različno dojemajo pokrajinske
učinke človekovih posegov v naravi (Špes, 1998), zato so pri posameznih sklopih
predstavljene tudi razlike kot posledice nekaterih socioekonomskih značilnosti vprašanih
(zlasti izobrazbe, starosti in neposredne odvisnosti od reke Krke).
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4.3.1. Dojemanje reke Krke
Reka Krka je osrednja rečna žila Dolenjske in Novo mesto bi bilo brez nje popolnoma drugo
mesto. Reka je v preteklosti pomenila fizično zaščito in vodni vir ter s tem omogočala
preživetje. Gnala je vodna kolesa mlinov in žag, ljudem dajala hrano, v njej so prali perilo in
napajali živino, s Krko so živeli in bili od nje življenjsko odvisni. Zaradi sprememb družbenih
in produkcijskih razmer, vsega tega danes ni več. Kljub temu velika večina ljudi reko v
Novem mestu še vedno prepoznava kot nesporno vrednoto, čeprav so v vsakdanjem življenju
izgubili stik z njo (Simič, 2005).
Dojemanje reke je bilo pri anketirancih proučevano na podlagi:
 opredelitve lastnega doživljanja reke Krke in
 opredelitve vrednot reke Krke.
Pri vprašanju o lastnem doživljanju reke Krke so anketiranci imeli na voljo več možnih
odgovorov. Skupno so se največkrat opredelili, da jim reka predstavlja prostor za oddih in
sprostitev. Drugi najštevilčnejši opredelitvi sta bili doživljanje reke kot bogatega spleta
rastlinstva in živalstva ter kot prostora za rekreacijo in druge aktivnosti. Presenetljivo se je
nekaj anketirancev opredelilo tudi, da doživljajo reko kot kanal za odpadne in onesnažene
vode.
Grafikon 10: Doživljanje reke Krke po različnih skupinah
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Primerjava mesta in okolice kaže na določene razlike. Delež anketirancev, ki Krko
najpogosteje doživljajo kot prostor za oddih in sprostitev, je bil pričakovano večji v mestu.
Okoličani reko v večji meri doživljajo kot bogat splet rastlinstva in živalstva, kar je z vidika
bogate biotske raznovrstnosti povsem razumljivo. V okolici se jih je tudi več opredelilo, da
doživljajo reko kot kanal za odpadne in onesnažene vode. To so bili predvsem anketiranci, ki
živijo dolvodno od Novega mesta. V okolici, petim starejšim anketiranim, ki živijo do 200
metrov od reke, Krka ne po meni nič posebnega in jo dojemajo kot nekaj samoumevnega, v
mestu je tako opredeljen le eden.
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Pri opredelitvi vrednot reke Krke so anketirani prav tako imeli na voljo več možnih
odgovorov. Največkrat so kot vrednost Krke navedli lepo naravo. To je bilo tudi pričakovano,
saj reka in zeleni pas ob njej v mestu predstavljata hrbtenico sistema mestnih zelenih površin.
Vrednost reke občani vidijo tudi v možnosti za rekreacijo, bogatem vodnem in obvodnem
rastlinstvu in živalstvu ter v Krki kot osrednji reki Dolenjske. Najmanj so se anketirani
opredelili do možnosti energetske rabe Krke, saj po propadu nekdaj številnih mlinov in žag,
reke ne doživljajo več v smislu energetskega vira. Zavedajo se tudi, da zaradi nizkega strmca
ni primerna za gradnjo malih hidroelektrarn. Zanimivo je, da je izredno malo anketiranih kot
posebno vrednost Krke izpostavilo tvorbo lehnjaka, kar je bilo glede na to, da je Krka edina
lehnjakotvorna reka v Sloveniji, nepričakovano. Nekateri niti niso vedeli kaj je lehnjak.
Mnenja med mestom in okolico se očitneje razhajajo pri rekreativnih možnostih, ki jih nudi
reka in prostor ob njej. Meščanom se to zdi druga najpomembnejša vrednota, okoličanom je
pomembneje kot to, bogato vodno in obvodno rastlinstvo in živalstvo ter pomen Krke kot
osrednje reke Dolenjske. Razhajanja so tudi pri tvorbi lehnjaka, ki je, kot že rečeno, manj
poznan in vrednoten pri anketiranih v okolici, medtem ko se okoličanom, v primerjavi z
meščani, zdi večja vrednota možnost rabe za namakanje kmetijskih površin.
4.3.2. Zaznavanje bivalnega okolja ob reki
Prepoznavanje degradacije okolja se odraža v kritičnem odnosu do nastalih okoljskih
problemov, ki so iz lokalnih razsežnosti v zadnjem stoletju prerasli na svetovno raven (Špes,
1992). Lokalni prebivalci, ki so glavni preoblikovalci lastnega bivalnega okolja, so ponavadi
tudi njegovi najboljši poznavalci. Tako so se anketirani opredeljevali glede na štiri velikostne
stopnje problemov na območju ob reki Krki.
Največji problem na območju ob reki Krki anketiranim predstavlja industrializacija in
odplake (62 %), ki se, kljub številnim komunalnim in industrijskim čistilnim napravam, še
vedno stekajo v Krko. Kljub temu so mnenja, da se stanje reke na splošno izboljšuje in je
mnogo boljše kot pred dvajsetimi leti. Kot srednje velik problem so bili največkrat opredeljeni
uničevanje narave in rastlinskih vrst (42 %), neurejena komunalna infrastruktura naselij in
gospodinjstev ter predvidene okolju škodljive investicije (40 %). Pritiske poselitve anketirani
v večini dojemajo kot manjši problem. Ocene intenzivnosti problemov so med mestom in
okolico precej podobne.
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Grafikon 11: Opredelitev intenzivnosti problemov ob reki Krki po različnih skupinah
80
70
60
50
40
30
20
10
0
PRITISKI
POSELITVE

INDUSTRIALIZ. IN
NEUREJENA
ODPLAKE
KOMUN.INFRAST.

OKOLICA

UNIČEVANJE
NARAVE

PREDVIDENE
INVESTICIJE

MEST O

Največja razlika glede velikosti problemov se med raziskovalnima območjema pojavlja pri
oceni neurejene komunalne infrastrukture naselij in gospodinjstev. To je kot velik problem
opredelila slaba polovica anketiranih v okolici (45 %). Razloge gre iskati predvsem v dejstvu,
da v šestih, od osmih anketiranih naselij, še vedno niso priključeni na kanalizacijsko omrežje.
Grafikon 12: Opredelitev intenzivnosti problemov ob Krki po oddaljenosti bivališča od reke (%)
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Eden od kriterijev raziskovalnih območij je bil tudi oddaljenost bivališča anketiranih od same
reke. Primerjava ocene problemov med posameznimi pasovi je pokazala, da prihaja do rahlih
odstopanj. Problem industrializacije in odplak so anketirani v pasu 200-500 metrov
oddaljenosti največkrat ocenili kot srednje velik problem (54 %), medtem ko v ostalih pasovih
to predstavlja izrazito velik problem (do 100 metrov 73%, 100-200 metrov 61 % in nad 500
metrov 58 %). Pri problemu neurejene komunalne infrastrukture naselij oziroma
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gospodinjstev se pokaže obratna slika. Kot srednje velik problem so to v večini ocenili v
pasovih do 100 metrov (42 %), 200-500 metrov (39 %) in nad 500 metrov (46 %). Večina
tistih, ki živijo 100-200 metrov oddaljeni od Krke ga ocenjuje kot velik problem (46 %).
Vloge občine in države pri urejanju reke Krke so anketirani ocenjevali z ocenami od
nezadostno do odlično. Največ (36 %), ocenjuje vlogo občine kot dobro, saj menijo, da se
nekaj dela in dogaja, a dalo bi se narediti še mnogo več. Pozitivno ocenjujejo ureditev
sprehajalnih poti, kot je Župančičevo sprehajališče od starega mestnega jedra do Bršljina,
postavitev in vzdrževanje klopi, brežin in zelenic ob reki. Sledijo anketirani, ki menijo, da
občina slabo skrbi za reko (35 %). Takega mnenja je večina v pasu 100-200 in 200-500
metrov oddaljenosti. Kot pojasnilo navajajo, da z občine ni nobenega pravega odziva, da se
ob reki nič ne spreminja na bolje in da nad dogajanjem ni nobenega nadzora. Prav dobro so
vlogo občine ocenili le 4 anketirani, v večini mladi in manj kritični, za oceno odlično se ni
odločil nihče.
4.3.3. Poznavanje zavarovanih območij ob Krki
Naslednji sklop vsebuje ugotovitve o poznavanju zavarovanja reke Krke na podlagi:
 poznavanja sedanjega varstvenega statusa reke Krke;
 poznavanja vsebin, ki se nanašajo na zavarovanje Krke.
Poznavanje varstvenih kategorij pomeni seznanjenost z bolj specifičnimi vsebinami prostora.
To vključuje poznavanje osnovnih značilnosti zavarovanih območij (vrsta in namen
varstvenega statusa, obseg zavarovanega območja), priporočljivo (varstveni ukrepi) in
formalno dovoljeno ali prepovedano ravnanje (varstveni režim) v omenjenem območju (Merc,
2005).
Anketirani so najprej odgovarjali na vprašanje o seznanjenosti o varstvenem statusu reke
Krke. Dobra polovica vseh (56 %) je odgovorila negativno. Odstotek bi bil verjetno še višji,
če bi spraševali po seznanjenosti z občinskim odlokom, s katerim je Krka zavarovana.
Nekoliko boljša je bila seznanjenost z zavarovanjem Krke med anketiranci v 100 metrskem
pasu oddaljenosti (52%). Poznavanje zavarovanja je boljše tudi pri anketiranih z višjo
izobrazbo, upokojencih in lastnikih kmetijskih zemljišč v neposredni bližini reke. Mladi pod
26 let so slabše seznanjeni.
Pri podvprašanju o strinjanju z zavarovanjem Krke, je pritrdilno odgovorilo kar 98 %
vprašanih. Največkrat je bilo to pojasnjeno z odgovorom, da bomo Krko le z zavarovanjem
ohranili za zanamce in bo ohranila sloves zelene dolenjske lepotice ter da je ohranjenost in
čistost Krke v prid vseh. Proti sta bila le dva anketirana, ki živita v 100 metrskem pasu ob
Krki. Svoje nestrinjanje sta pojasnila z mnenjem, da zavarovanje na papirju še nič ne pomeni
in da se mora pravo varovanje odražati predvsem v prostoru, kjer pa ni opazno. Enega izmed
njih, kot lastnika zemljišč ob reki, moti, ker morajo plačevati davke, z obvodnim prostorom
pa jim zaradi varstva ne pustijo upravljati.
Seznanjenost z vrstami zavarovanja reke Krke in njegovimi osnovnimi značilnostmi so
anketirani ocenjevali z ocenami od 0 do 5.
Rezultati analize odgovorov so pokazali slabo seznanjenost z vsebinami, ki se tičejo
zavarovanja Krke tako v mestu kot v okoliških naseljih.
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Do nepoznavanja vrste zavarovanega območja ob Krki se je opredelilo 45 % anketiranih, 24
% za slabo poznavanje, 14 % za nezadostno in 11 % za dobro. 4 % anketiranih je z vrsto
zavarovanega območja ob Krki seznanjenih prav dobro in 2 % odlično.
Poznavanje obsega zavarovanega območja in varovalnih ukrepov je prav tako nepoznano in
se med raziskovalnima območjema ne razlikuje. Obsega zavarovanega območja ob reki ne
pozna 44 %, varovalnih ukrepov pa 42 % anketiranih. Do odličnega poznavanja obeh vsebin
se je tokrat opredelil le en anketiranec v mestu. V primerjavi mesta in okolice se večje
odstopanje pokaže le pri oceni slabega poznavanja varovalnih ukrepov, 16 % v okolici in 28
% v mestu.
Grafikon 14: Seznanjenost z varovalnimi
ukrepi in varstvenim režimom
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Z omejitvami in prepovedmi (varstveni režim) so anketirani seznanjeni le malo bolje.
Največkrat so anketirani ocenili svoj poznavanje varstvenega režima kot slabo (33 %), kot
nepoznavanje (27 %) in kot dobro (20 %). Primerjava raziskovalnih območij pokaže večjo
razliko le v dobrem poznavanju omenjene vsebine, kjer je oceno dobro dalo 29 % anketiranih
v okolici in 13 % anketiranih v mestu.
Seznanjenost anketiranih z novimi varstvenimi kategorijami je bila, po pričakovanjih, še
posebno slaba. Kar 52 % vprašanih ni seznanjenih z obstojem posebnih varstvenih območij
(območij Natura 2000), 56 % anketiranih v okolici in 49 % anketiranih v mestu. Razlike med
mestom in okolico se pokažejo še v oceni prav dobrega in odličnega poznavanja območij
Natura 2000, saj se s tako oceno ni opredelil nihče v okolici, medtem ko so v mestu štirje z
oceno prav dobro in dva z odlično.
Nepoznavanje opredeljenih vsebin se ne razlikuje niti pri primerjavi po pasovih oddaljenosti.
V vseh pasovih so anketirani opredelili svojo seznanjenost z osnovnimi značilnostmi
zavarovanja Krke kot ne poznam oziroma z oceno 0. Pri poznavanju varstvenega režima, kjer
je večina odgovorov slabo, se razlika pojavi le v pasu nad 500 metrov oddaljenosti, kjer je
večina opredelila svoje poznavanje kot ne poznam.
Pri mladih pod 26 let je nepoznavanje večinsko opredeljeno pri vseh vsebinah, pri ostalih
dveh starostnih skupinah je stanje enako kot pri drugih primerjalnih kriterijih.
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4.3.4. Odgovorno ravnanje
Posameznikovo odgovorno ravnanje v okolju je za kakovostno stanje okolja zelo pomembno,
kakor je pomembno tudi spoznati zavedanje anketiranih do lastnega doprinosa k
zmanjševanju onesnaženja.
Eden od kazalcev odgovornega ravnanja je ravnanje z odpadnim blatom iz greznic. Kot smo
že omenili, v šestih od osmih raziskovalnih naselij v okolici nimajo ali še niso priključeni na
kanalizacijsko omrežje. Devetintrideset vprašanih (30 %) ima tako še vedno lastno greznico,
od tega 27 % v okolici in 3 % v mestu, ki jih praznijo na različno dolga obdobja. Po 13. členu
Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št.
105/02), mora izvajalec javne službe v naselju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo,
zagotoviti redno praznjenje nepretočnih greznic in prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj
enkrat na štiri leta.
Grafikon 15: Anketirani po priključitvi na kanalizacijsko omrežje in po načinu praznjenja
greznic (%)
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Največ (36 % anketiranih) greznico izprazni enkrat letno, sledijo tisti, ki jo očistijo dvakrat
letno (15 % vprašanih) in enkrat na pet let (10 % anketirani). Pri ravnanju z odpadnim blatom
se pokaže nizka okoljska zavest, saj kar 21 anketiranih (54 %) praznjenje greznice prepusti
kmetom oziroma jo izpraznijo sami, blato pa razvozijo po kmetijskih površinah. Le 13
vprašanih (33 %) čiščenje greznic prepusti komunalnemu podjetju, katerega delovna ura stane
70 EUR (Komunala …, 2008). Komunala Novo mesto odpadno blato odpelje na centralno
čistilno napravo Novo mesto – Ločna, kjer ga prečistijo in dehidrirajo, nato pa odložijo na
komunalno deponijo.
Letno na CČN Novo mesto – Ločna sprejmejo prek 5000 m3 odpadnih snovi iz greznic.
Skupna letna količina biološkega blata s povprečno suho snovjo 26,2 % je leta 2006 znašala
33.454 m3. Na deponijo so odložili 971,706 ton suhe snovi (Poročila …, 2007).
Anketirani so se opredeljevali tudi o tem, kje vidijo lastni prispevek pri iskanju razvojnih
priložnosti oziroma pri zavarovanju reke Krke in prostora ob njej. Največ (42 %) jih svoj
prispevek vidi v zmanjšanju porabe vode v gospodinjstvu, saj se s tem zmanjša tudi količina
odpadnih voda. Nekateri so izrazili pripravljenost zmanjšanja porabe mineralnih gnojil in
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sredstev za varstvo rastlin, čeprav so kmetje, lastniki zemljišč neposredno ob Krki, po
pripovedovanju, dobro seznanjeni z mejnimi vrednostmi dopustnih zaščitnih sredstev.
Po 4. členu Uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96
in 35/01) letni vnos rastlinskih hranil pri gnojenju z živinskimi gnojili ne sme presegati 210
kg/ha dušika, 120 kg/ha fosforja, izraženega kot P2O5 in 300 kg/ha kalija, izraženega kot K2O.
Anketirani bi bili pripravljeni postati tudi člani lokalnega društva, ki bi sodelovalo pri
promociji reke Krke, kar nekaj pa jih je izrazilo pripravljenost aktivnega sodelovanja pri
urejanju in varovanju reke. Najmanjši prispevek pri iskanju razvojnih priložnosti in
zavarovanju Krke in prostora ob njej anketirani vidijo v ponudbi različnih storitev.
Med turistično-rekreativnimi dejavnostmi so anketirani pri izbiri možnih oblik turistične
ponudbe znotraj zavarovanega območja ob reki Krki v glavnem upoštevali ekološki vidik.
Najpogosteje so za primerne oblike turistične ponudbe navajali ureditev sprehajalnih,
izobraževalno-učnih poti in čolnarjenje. Strinjali so se s postavitvijo in dograditvijo osnovne
turistične infrastrukture, kot so počivališča za obiskovalce in informativne table. Relativno
visoko je bil uvrščen tudi ribolov. Kolesarske poti, razgledišča in kopališča se mnogim niso
zdela ustrezna, čeprav so se nekateri z veseljem spominjali, kako so se v mladosti kopali v
Krki. Prav tako je bila izražena nižja podpora ureditvi prostorov za piknike, športnim
površinam in šotoriščem. Glede splavarjenja so mnenja deljena. Nekateri menijo, da so z
Rudolfovim splavom, ki vozi na odseku od Bršljinskega potoka do Seidlovega mostu,
popestrili turistično ponudbo Novega mesta in da se hkrati z vožnjo čisti struga reke, drugi pa
mu nasprotujejo, ker naj bi motil živali v in ob reki. Izrazito nenaklonjenost so anketirani
pričakovano izrazili za vožnjo z motornimi čolni, čeprav je z Uredbo o uporabi plovil na
motorni pogon na odseku reke Krke skozi Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/06), le-ta
dovoljena za javni prevoz potnikov oziroma v turistične namene.
V postopku sprejemanja zgoraj navedene Uredbe, je ministrstvo tesno sodelovalo s
strokovnimi službami ohranjanja in varovanja narave. Vožnja z motornimi čolni po reki, ob
upoštevanju sprejetih predpisov, tako ni sporna. Kljub temu bo potreben dvig okoljske zavesti
izletnikov in turistov, da prazne steklenice in kozarci, ki na Rudolfovem splavu ostanejo od
turistične predstavitve Novega mesta, ne bodo končali v reki, temveč v za to namenjenih
smetnjakih.
Na podlagi analize rezultatov je povečanju turističnega obiska reke Krke in njene okolice
naklonjena velika večina (89 %), vendar le na določenih urejenih odsekih. 7 % se strinja z
neomejenim povečanjem, 4 %, ki živijo v 100 metrskem pasu ob reki pa ne odobrava
povečanja turističnega obiska.
Prihodnjo rabo in zavarovanje reke Krke si vsak posameznik predstavlja po svoje, vendar je
vsem skupna želja, da se reka varuje in ohranja vsaj obstoječe stanje. Največ odgovorov glede
prihodnje rabe se je nanašalo na ureditev reke in obvodnega prostora v turistične namene, za
rekreacijo in vodne športe. Zavarovanje si anketirani predstavljajo predvsem z zmanjšanjem
onesnaževanja in povečanjem števila čistilnih naprav. Le redki, večinoma bolj izobraženi, so
mnenja, da bi se moral celoten tok Krke zavarovati, raba reke pa podrediti izključno potrebam
varovanja živalskih in rastlinskih vrst ter tvorbi lehnjaka s postopnim ukinjanjem vseh
investicij, ki predvidevajo emisije v tokokrog Krke.
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4.3.5. Naklonjenost zavarovanju reke Krke kot naravnega spomenika
Ena od delovnih hipotez diplomskega dela predpostavlja, da so prebivalci Mestne občine
Novo mesto naklonjeni zavarovanju reke Krke kot naravnega spomenika. Z vprašanjem o
podpori občinskega predloga o zavarovanju Krke, ki bi hkrati poostril omejitve dejavnosti
znotraj zavarovanega pasu, smo želeli potrditi predvidevanja.
Analiza odgovorov je sicer pokazala izredno slabo poznavanje značilnosti zavarovanega
območja ob reki Krki, vendar bi občinski predlog podprla velika večina anketiranih (82 %).
Primerjava rezultatov po raziskovalnih območjih pokaže še večjo podporo v mestu (88 %), v
okolici pa nekoliko nižjo (74 %). Po pasovih oddaljenosti je podpora prav tako v vseh nad 80
%. Mnogi so bili mnenja, da omejitve ob reki nikoli niso preveč stroge in da je zadnji čas, da
se začnemo do okolja in narave obnašati bolj spoštljivo. Menijo tudi, da omejitve ne bi bile ne
gospodarsko ne politično usodne, z njimi bi pripomogli k čistejši in urejeni Krki.
Dokaj visok je tudi delež neopredeljenih (17 %), ki je višji v okolici (24 %). Anketirani,
različnih starostnih skupin, so namreč skeptični glede omejitev in predlogu verjetno ne bi bili
naklonjeni, če bi bil navzkrižen z njihovimi osebnimi interesi na zemljiščih blizu reke, katerih
lastniki so.
Grafikon 17: Opredelitev podpore
občinskega predloga o zavarovanju Krke
po raziskovalnih območjih

Grafikon 18: Opredelitev podpore občinskega
predloga o zavarovanju Krke po pasovih
oddaljenosti od reke
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Do odločnega ne se je opredelil le en anketirani, ki ima kmetijske obdelovalnih površine in
bivališče v 100 metrskem pasu ob Krki. Meni, da bi takšno zavarovanje le še dodatno zapletlo
in otežilo pridobivanje različnih dovoljenj ter upravljanje z zemljišči.
S smiselnostjo uporabe državnega oziroma občinskega denarja za zavarovana območja se
strinja še višji odstotek anketiranih (93 %). Kot pojasnilo so največkrat navedli, da je skrb za
okolje in zavarovana območja dolžnost občine, v državno blagajno pa prispevajo vsi. Pomen
reke je širši od lokalne skupnosti in mnogi so se strinjali, da v takih primerih privatna
iniciativa odpove in je posameznik dokaj nemočen, na tak način je možno izključiti tudi
zasebne interese. Manjšina (6 %) je neopredeljenih, ostarelemu lastniku kmetije neposredno
ob reki pa se poraba državnega denarja v ta namen ne zdi smiselna.
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5. GEOGRAFSKA ZASNOVA ZAVAROVANJA REKE KRKE KOT
NARAVNEGA SPOMENIKA
Reka Krka je na svojem odseku skozi Mestno občino Novo mesto na celotnem toku najbolj
izpostavljena negativnim človekovim vplivom. V Novem mestu je največja koncentracija
prebivalstva in industrije, ki s svojimi odplakami obremenjujejo reko. Tu se tudi zmanjša
strmec in upočasni tok, kar vpliva na skromnejše samočistilne sposobnosti. Ravno zato je tako
pomembno, da se jo zavaruje na tem občutljivem odseku, da ne bo postala kanal za fekalne
vode, temveč biser mesta in ponos občine.
Z razglasitvijo reke Krke kot naravnega spomenika bo omogočeno ohranjanje biotske
raznovrstnosti in habitatnih tipov ter trajnostno gospodarjenje z naravnimi dobrinami, ki ga
omogočajo varstvene usmeritve in varstveni režimi. Z ureditvijo ogledovanja in obiskovanja
zavarovanega območja bo omogočen tudi razvoj turizma in razvoj lokalne skupnosti. Močna
podpora zavarovanju Krke kot naravnega spomenika je bila izražena tudi v anketi, izvedeni
med prebivalci Mestne občine Novo mesto.
Namen zavarovanja reke Krke je:
- zavarovanje naravne vrednote,
- ohranitev biotske raznovrstnosti,
- omogočiti razvojne možnosti ob reki Krki,
- trajnostno gospodarjenje z naravnimi dobrinami, ki ne ogroža lastnosti, zaradi
katerih je bilo območje spoznano za naravno vrednoto.

5.1. Proces načrtovanja in razglasitve naravnega spomenika
Postopek načrtovanja in razglasitve naravnega spomenika je razdeljen v več faz. V prvi fazi se
izdelajo strokovne osnove. V strokovnih osnovah so opredeljena splošna načela in principi
ohranjanja narave, namen izdelave strokovnih osnov, pravne podlage, ukrepi varstva, meja
zavarovanega območja, varstvene usmeritve za naravne vrednote, varstvene usmeritve po
dejavnostih in varstveni režim. Osnove vsebujejo inventarizacijo naravnih vrednot
predlaganega območja. Za reko Krko, kot tudi za celotno ozemlje Republike Slovenije, je
naravne vrednote državnega in lokalnega pomena popisal Zavod Republike Slovenije za
varstvo narave.
V drugi fazi sledi določanje meje zavarovanega območja. Če se naravni spomenik razprostira
na ozemlju več občin, se najprej določi makro lokacija na regionalni ravni, nato še mikro
lokacija na občinski ravni. Izdela se prostorsko-ureditveni načrt, ki mora upoštevati predvsem
naravovarstveno plat, saj spadajo naravni spomeniki v kategorijo varstva in ohranjanja
narave. Pri vsem je nujno upoštevati potrebe razvoja lokalnega prebivalstva. Razvoj je
potrebno usmerjati na manj občutljiva območja. Dejavnosti, ki se odvijajo znotraj naravnega
spomenika, ne smejo poslabšati stanja naravnih vrednot. Spodbujati je potrebno dejavnosti, ki
imajo najmanjši vpliv na okolje. Določi se lahko tudi vplivno območje zunaj zavarovanega
območja, za katerega se predpišejo varstvene usmeritve za tako rabo prostora, ki ne ogroža
zavarovanega območja. V primeru obsežnega kraškega zaledja, ki ga ima reka Krka, bi bilo to
skoraj nujno.
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V fazi priprave predloga je potrebno določiti tudi način izvajanja javne službe za upravljanje
zavarovanega območja in izdelati finančni načrt oziroma zagotoviti finančne vire za izvajanje
varovanja in razvoj lokalnega prebivalstva. Smiselno je vzpostaviti tudi informacijsko mrežo,
s katero bi obiskovalce seznanjali z namenom zavarovanega območja, njegovimi posebnostmi
in prednostmi ter jih usmerjali na območja, ki so primerna za rekreacijo in druge dejavnosti.
Pred razglasitvijo naravnega spomenika se na javni predstavitvi javnost seznani z razlogi za
zavarovanje, osnutkom akta o zavarovanju in kartografsko dokumentacijo. Vloga in
sodelovanje lokalnega prebivalstva pri odločitvenem procesu sta zelo pomembna, saj je od
njega odvisno, kako bo naravni spomenik zaživel. Lokalno prebivalstvo mora spoznati tudi
razvojne priložnosti in prednosti življenja v ali ob zavarovanem območju, postati mora
največji zagovornik varstva naravnih vrednot. Za to so potrebni čas, ustrezno izobraževanje in
učinkovito informiranje javnosti.

5.2. Območja s statusom
Na območju predlaganega naravnega spomenika Reka Krka se nahajajo naslednja območja s
statusom:
5.2.1. Naravne vrednote
Preglednica 15: Pregled naravnih vrednot na območju ob reki Krki
IDENT.
ŠT.
8163
8482
8414
8501
128
8165
8415
208
1896
8645
8643
8332
8482
8428
8600
8162
8427
8200

IME

STATUS

ZVRSTI

Bršljinski potok
Dobovski potok
Jama pod Ragovim logom 1
Jama pod Ragovim logom 2
Krka
Lešnica
Mikčeva jama
Otočec - lehnjakovi pragovi
Otočec - debela drevesa v grajskem
parku
Portoval
Ragov log
Rateški potok
Slatenski potok
Spodnja jama v Mačkovcu
Temenica – Prečenska kotlina
Težka voda
Zgornja jama v Mačkovcu
Žerjavinski potok

NVLP
NVLP
NVLP
NVLP
NVDP
NVDP
NVDP
NVDP

hidr, ekos
hidr, ekos
geomorfp
geomorfp
hidr, geomorf, (geomorfp, geol, zool)
hidr, ekos
geomorfp
geomorf, geol
drev, bot

Vir: Priloga 1: Seznam naravnih …, 2004

54

NVLP
NVLP
NVLP
NVLP
NVLP
NVDP
NVDP
NVDP
NVDP
NVDP

ekos
bot, ekos
hidr, ekos
hidr, ekos
geomorfp
hidr, ekos
hidr, ekos
geomorfp, hidr, ekos
hidr, ekos
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5.2.2. Posebna varstvena območja (območja Natura 2000)
Preglednica 16: Pregled posebnih varstvenih območij
KODA
SI3000227
SI3000049
SI3000272

IME
Krka
Temenica
Žerjavinski potok

Vir: Naravovarstveni atlas, 2007

5.2.3. Ekološko pomembna območja
Preglednica 17: Pregled ekološko pomembnih območij (EPO)
KODA
65100
62300

IME
Krka - reka
Temenica

Vir: Naravovarstveni atlas, 2007

Slika 16: Območja s statusom naravne vrednote, ki segajo na območje predlaganega naravnega
spomenika Reka Krka

Kartografija: Z. Ašič, 2008
Vir: Gurs, Zavod RS za varstvo narave, 2008
Podlaga: Državna topografska karta 1:50.000
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Slika 17: Posebna varstvena območja in ekološko pomembna območja

Kartografija: Z. Ašič, 2008
Vir: Gurs, Zavod RS za varstvo narave, 2008
Podlaga: Državna topografska karta 1:50.000
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5.3. Prostorska opredelitev naravnega spomenika reka Krka
Slika 18: Obseg naravnega spomenika Reka Krka

Kartografija: Z. Ašič, 2008
Vir: Gurs, Zavod RS za varstvo narave, 2008
Podlaga: Državna topografska karta 1:50.000

Predlagani naravni spomenik Reka Krka naj bi potekal na odseku reke Krke v Mestni občini
Novo mesto, od sotočja z reko Prečno na zahodu do sotočja s Žerjavinskim potokom na
vzhodu. Obsegal naj bi 15 metrski pas vzdolž reke, kolikor je, po 14. členu Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, str. 7650), tudi zunanja meja priobalnih zemljišč na vodah 1. reda.
Zavarovano območje bi bilo deljeno na ožje zavarovano območje – struga reke z brežinami in
lokami ter širše zavarovano območje – obrečna zemljišča, ki so od reke oddaljena do 15
metrov.
Na območje naravnega spomenika bi segali deli naselij, ki so neposredno ob reki. To so:
Srebrniče, Novo mesto, Lešnica in Otočec, vendar v 15 metrskem območju ob reki zemljišča
niso pozidana in poseljena, temveč je to v glavnem zeleni pas. Znotraj naravnega spomenika
se nahajajo le posamezne hiše v Novem mestu in v Lešnici. Meje predlaganega naravnega
spomenika bi obsegale naslednje katastrske občine: Gorenja Straža, Bršljin, Novo mesto,
Ždinja vas, Črešnjice, Šentpeter, Brusnice, Smolenja vas, Ragovo, Kandija, Šmihel pri
Novem mestu in Veliki Podljuben.
V naravni spomenik Reka Krka bi bilo smiselno vključiti tudi posebno varstveno območje
Temenica, saj je ta odsek reke z mokrotnimi travniki, s pestro biotsko raznovrstnostjo in
redkimi habitatnimi tipi še posebej primerno za vključitev v zavarovano območje. Tako bi se
lahko navezali tudi na naravni spomenik Luknja, izvirna dolina Temenice.
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5.4. Pravila ravnanja na območju zavarovanja
5.4.1. Razvojne usmeritve
Za vsako zavarovano območje morajo biti opredeljene razvojne usmeritve. Splošne in
podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve so navedene v 5. členu Uredbe o zvrsteh
naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02 in št. 67/03) in Prilogi 4 Pravilnika o določitvi in
varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04). Za potrebe predloga naravni spomenik
Reka Krka povzemamo najpomembnejše.
1. Z naravnim spomenikom je treba ravnati tako, da se ne ogrozi njegov obstoj.
2. Vsi posegi in dejavnosti na naravnem spomeniku se izvajajo, če ni drugih prostorskih ali
tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti. Izvajajo se v obsegu in
na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je
območje zavarovano kot naravni spomenik oziroma v obsegu in na način, da se v čim
manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne
lastnosti naravnega spomenika ter v obsegu in na način, da se ne poslabšajo življenjske
razmere živali, zaradi katerih je naravni spomenik zavarovan, do takšne mere, da jim je
onemogočeno dolgoročno preživetje.
V primeru reke Krke se znotraj zavarovanega območja naravnega spomenika ne bi dopuščalo
novogradenj, 15 metrsko zavarovano območje vzdolž reke se opredeli kot zeleni pas. Močno
vprašljive bi bile preureditve starih mlinov in žag v male hidroelektrarne. Izredno pomembno
je vzdrževanje obstoječih vodnih objektov, kot so jezovi. Tu namreč prihaja do mešanja in
obogatitve vode s kisikom, kar povečuje samočistilne sposobnosti reke, z njimi pa se
uravnava tudi nivo rečne gladine. Služijo kot migracijska pot vider, pod jezovi so
najprimernejši kraji za drstišča rib. Na Otočcu je lehnjakove otoke potrebno vzdrževati tudi
zaradi življenjskega prostora številnih ptic in želve močvirske sklednice, dostop na vse, razen
grajskega otoka, pa bi morali za širšo javnost prepovedati.
3. Posege, dejavnosti in aktivnosti na naravnem spomeniku se izvaja tako, da se način in čas
opravljanja posegov, dejavnosti in aktivnosti kar najbolj prilagodita življenjskim ciklom
živalim; posege, dejavnosti in aktivnosti se izvaja v času, ki ne sovpada z obdobji, ko
živali potrebujejo mir, npr. sekanje grmišč se opravlja po gnezditvenem času ptičev,
kmetijska in druga opravila, ki lahko uničijo gnezda ali mladiče, se opravljajo po
gnezdenju ali poleganju mladičev in na način, da se živali lahko umaknejo.
Na odseku reke Krke od sotočja s Prečno do Novega mesta, kjer brežine poraščajo travniki,
prva košnja ne bi smela biti pred junijem, saj bi lahko s tem ogrozili ptičje mladiče. Sezoni
kopanja in čolnarjenja morata biti časovno omejeni in opredeljeni. S prezgodnjimi
aktivnostmi v vodnem okolju bi zmotili ne le gnezdeče ptice, temveč tudi drstišča rib, ki so
pogostokrat na kopalnih območjih, na plitvinah pod jezovi. Čolnarjenje na vesla bi bilo v
Novem mestu od sotočja z Bršljinskim potokom do Seidlovega jezu časovno neomejeno,
gorvodno od Bršljinskega potoka, kakor tudi na Otočcu, pa skladno z Uredbo o uporabi plovil
na motorni pogon na odseku reke Krke skozi Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/06), od 1.
maja do 1. oktobra.
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4. Ne slabša se kvalitete vode, ne spreminja se temperature vode. Onesnaženo vodo se
prednostno očisti.
V Mestni občini Novo mesto je zaenkrat 6 delujočih čistilnih naprav, ki prečiščujejo odplake
iz naselij, vendar bi jih bilo potrebno še več. Za učinkovitejše izvajanje te razvojne usmeritve
bi bilo nujno vzpostaviti tudi monitoring kakovosti vode dolvodno od izpustov iz čistilnih
naprav. Na kakovost in obremenjevanje Krke ne vplivajo le naselja znotraj Mestne občine
Novo mesto, temveč kraji v celotnem porečju reke. Vse občine tega območja bi morale
oblikovati skupen program čiščenja odpadnih voda in zmanjšanja onesnaževanja s
prioritetnimi gradnjami čistilnih naprav. Prav tako bi bil potreben dvig okoljske zavesti
kmetovalcev, ki s pretirano uporabo zaščitnih sredstev posredno onesnažujejo vodotoke. Na
kmetijskih zemljiščih ob reki, ki bodo po novi prostorski zakonodaji opredeljena kot zelene
obvodne površine, naj bodo ekstenzivni travniki z okolju najsprejemljivejšim načinom
gospodarjenja.
5. Na naravnem spomeniku se izvaja takšne športne in rekreacijske aktivnosti, zaradi katerih
se bistveno ne spreminjajo fizične lastnosti naravnega spomenika (npr. z obsežnim
odstranjevanjem obrežne vegetacije, privezi za čolne in podobnim) ter da zaradi
prisotnosti ljudi (velike množice) ni motena vidna podoba naravnega spomenika in
onemogočeno njegovo doživljanje. Obiskovalci naravnega spomenika naj se gibljejo po
poteh, če so le-te urejene za ta namen.
Ravnice ob Krki, ki v Novem mestu ponekod sežejo dokaj globoko pod breg mesta,
omogočajo razvoj športno rekreacijskih objektov na zadostni oddaljenosti od vode in s tem
ohranitev obrežne vegetacije neposredno ob reki. Znotraj 15 metrskega pasu se v glavnem
nahajajo sprehajalne poti, ki so najbolj sonaravna in okolju prijazna oblika ureditve
rekreacijskih površin. Na grajskem otoku na Otočcu je urejen park, po katerem so prav tako
urejene poti, namenjene mirnemu doživljanju narave. Priveze za čolne oziroma pristane bi
bilo potrebno urediti le na določenih mestih, kar se da nevpadljivo in tam, kjer je dostop do
reke neomejen. Čolnarne bi se rekonstruiralo na krajih nekdanjih objektov.
5.4.2. Varstvene usmeritve po dejavnostih
Na območju predlaganega naravnega spomenika je pestra raba tal in so različne dejavnosti, za
katere morajo biti določene varstvene usmeritve, ki temeljijo na izhodiščih, da se naravne
vrednote v največji možni meri varuje na mestu samem, da posegi ne smejo prizadeti bistva
naravnih vrednot in zavarovanega območja ter da naj posegi in raba prostora prispevajo k
trajni ohranitvi biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot.
Varstvene usmeritve za kmetijstvo
• Ohranja in vzdržuje naj se gozdni rob in obrežno zarast.
• Vzpodbuja se oblika in način kmetovanja v sklopu SKOP ali drugih ekološko prijaznih
načinov kmetovanja.
• Na predelih, ki imajo izpostavljen naravovarstveni pomen (okolica naravnih vrednot,
vidno izpostavljena pobočja in obrežna vegetacija), naj bo gospodarjenje podrejeno
ohranjanju le-teh.
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Varstvene usmeritve za vodno gospodarstvo
• Ohranjajo naj se naravni zadrževalniki vode, prodišča, mokrišča.
• Iz vodotoka naj se ne odstranjuje oziroma odvzema lehnjaka.
• Vodnogospodarske posege naj se načrtuje celovito, ob upoštevanju naravovarstvenih
izhodišč.
Varstvene usmeritve za ribolov
• Ob tekočih in stoječih vodah se ribiška stojišča uredi le na delu obrežja, tako da pretežni
del obrežja ni obremenjen.
• Preprečuje naj se naseljevanje tujerodnih ribjih vrst.
• Dolgoročno naj se ohranja in ščiti ogrožene vrste prosto živečih živali.
• Ohranja naj se raznoliko in avtohtono favno, predvsem ribje vrste.
Varstvene usmeritve za turizem in rekreacijo
• Gradnja turistično rekreacijskih objektov in njihova ureditev naj se načrtujeta na
območjih, kjer ni možnosti ogrožanja naravnih vrednot ali biotske raznovrstnosti.
• Oblikovanje opozorilnih in razlagalnih tabel naj bo poenoteno, prilagojeno prostoru in
diskretno umeščeno v prostor; večje turistične prireditve naj se odvijajo na za to že
predvidenih lokacijah na način, ki ne bo ogrožal naravnih vrednot.
• Na najvrednejših območjih varstva narave, ki bi jih lahko masovna turistična ponudba
prizadela, se le-ta doreče oziroma omeji kvantitativno, kvalitativno in časovno.
• Šotorišča in kampi naj se načrtujejo in nato izvedejo praviloma izven območja poplavne
ravnice in le v primerih, ko je gradnja izvedljiva brez zahtevnejših posegov, ki bi lahko
negativno vplivali na območje varstva narave (sprejemljive so lokacije, ki imajo že
urejeno nujno infrastrukturo).
5.4.3. Varstveni režim
Na območju predlaganega naravnega spomenika veljajo varstveni režimi za hidrološke,
ekosistemske, površinske geomorfološke, podzemeljske geomorfološke in zoološke naravne
vrednote.
Prepovedano je izvajati posege v naravo na način, ki lahko poslabša stanje, spremeni,
poškoduje ali uniči naravno vrednoto, in spreminjati razmere ali stanje tako, da se spremeni,
poškoduje ali uniči naravna vrednota ali pa zmanjša njen estetski pomen (64. člen Zakona o
ohranjanju narave. 2004. Uradni list RS, 96, str. 11550, 11551).

5.5. Predlogi dejavnosti na območju naravnega spomenika Reka Krka
5.5.1. Rekreacijske dejavnosti
V predlaganem naravnem spomeniku Reka Krka naj bi bila rekreacijska dejavnost podrejena
varstvu narave. Spodbujalo naj bi se le tiste oblike rekreacije, ki ne ogrožajo habitatov, živali
in rastlin.
Najprimernejša oblika rekreacije znotraj zavarovanega območja bi bila ureditev in
nadgraditev sprehajalnih poti ob reki, s čimer se je strinjala tudi velika večina anketiranih.
Sklenjena pešpot na obeh bregovih Krke v Novem mestu in z njo povezava obeh mestnih
gozdov bi lepo dopolnjevala sistem mestnih zelenih površin, vendar bi bilo potrebno prej
urediti čez reko prehode za pešce. Hkrati bi bilo treba vzpostaviti učinkovit sistem
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vzdrževanja in nadzorovanja teh poti, saj so se mnogi anketirani pritoževali nad izgledom
počivališč (klopi), zlasti ob sobotah, ko so po razgrajanju mladih koši obrnjeni na glavo, klopi
pa izruvane.
Slika 19: Del Župančičevega sprehajališča med Loko in Bršljinom

Fotografirano: avgust, 2007

Primerna sonaravna oblika rekreacije na reki Krki bi bilo tudi čolnarjenje na vesla, ki je bilo
nekdaj precej razširjeno, danes pa je v upadu. V preteklosti je Krka in čolnarjenje po njej za
mnoge predstavljala najhitrejšo pot iz okolice v mesto. Mnogi so se po reki vozili tudi do
svojih vinogradov, zahodno od mesta. Za oživitev te tradicije bi bilo ob reki potrebno urediti
več vstopno-izstopnih postaj. Trenutno je možno čolne najeti le v gradu Otočec in pizzeriji v
Irči vasi pri Novem mestu. Lahko bi se organizirala tudi mreža sposojevalnic čolnov, kjer bi
lahko na eni vstopni postaji najel čoln, se zapeljal po reki in izstopil na drugi postaji. Z
oživitvijo čolnarjenja so se v večji meri strinjali tudi anketirani.
Smiselno bi bilo tudi spodbujanje kolesarstva. Za kolesarske poti ne bi bilo povsod prostora
znotraj zavarovanega območja, lahko pa bi zasnovali krožne poti z urejenimi prostori za
postanke, ki bi bili hkrati razgledišča na reko, kjer bi bile urejene informacijske table, klopi.
Zasnovali bi lahko dve trasi. Prva, bolj avanturistična in za tiste z več kondicije, bi vodila iz
Novega mesta mimo Lešnice do Otočca, kjer bi prečkali reko, naprej do Dolenje vasi in
Žihovega sela v zaselek Krka in nazaj v Novo mesto.
Druga, bolj izletniška pot, pa bi iz Novega mesta peljala mimo Srebrnič in po prečkanju Krke
do Zaloga, kjer je z griča, na katerem stoji cerkvica, tudi lep razgled na mokrotne travnike
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Prečne ter sotočje s Krko. Nadaljevali bi do Češče vasi, potem po poljski poti ob železnici
Novo mesto-Straža do Grobelj in naprej do Novega mesta.
Problem kolesarske ponudbe v Novem mestu je trenutno nezadostno urejena osnovna
kolesarska infrastruktura, saj predvsem ni urejenih magistralnih kolesarskih cest po celotni
Dolenjski.
Reka Krka je bila leta 2006 po analizah vzorcev za kopalne vode, ki jih je opravil Zavod za
zdravstveno varstvo Novo mesto, primerna za kopanje na celotnem območju Mestne občine
Novo mesto (Harlander et al., 2007). Kljub temu se ljudje v Krki kopajo redkeje kot nekdaj.
V Mestni občini ni urejenega kopalnega območja, kar pomeni, da tudi samo Novo mesto nima
mestnega kopališča. Ob ustrezni kakovosti vode bi bilo tak prostor smotrno urediti na Loki,
kjer je bilo kopališče urejeno že pred koncem 19. stoletja. Možna bi bila združitev čolnarne in
kopalnega območja, s čimer bi prihranili prostor in tako zmanjšali vpliv na reko.
Na Otočcu bi kopališče lahko uredili na levem bregu Krke ob sedanjem kampu, vendar bi
morali biti pozorni na prepoved dostopa na lehnjakove otoke in na življenjske cikluse tam
živečih živali.
5.5.2. Turizem
S povečanjem turističnega obiska na določenih urejenih odsekih se je strinjala večina
anketiranih. Vendar bi bilo za to potrebno urediti še določeno infrastrukturo. Iz Izhodišč vizije
razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto (2007) je razvidno, da so v porastu kratke
počitnice, delež domačih turistov iz leta v leto upada. Pomembno bi bilo zasnovati turistično
ponudbo za enodnevne goste in izletnike. Naravni spomenik Reka Krka bi bil idealen prostor
za sonaravne oblike turizma – sprehode, doživetja in oddih v naravi, spoznavanje naravnih
vrednot reke in njene okolice, ponudba bi hkrati vključevala še zgodovinski turizem, v
katerega bi vključili bogato kulturno dediščino Novega mesta. Na spored prireditev v Mestni
občini bi lahko uvrstili Dan starih običajev meščanov ob Krki. Enodnevna prireditev bi
zajemala »ketnanje« reke Krke, s čimer bi bil dosežen naravovarstveni imperativ, prikaz
pranja perila v reki, vožnjo s splavom ipd.
Za vse bi bila najprej potrebna pravna oseba, ki bi delovala v javnem interesu, a je zaenkrat
Mestna občina še nima, boljša organiziranost, promocija in trženje turistične destinacije
Novega mesta ter reke Krke kot nedeljive celote.
5.5.3. Ribolov
Reka Krka je ena od najbogatejših slovenskih rek z ribjim življem, saj v njej živi kar 38 ribjih
vrst. Posledično je zelo privlačna za ribolov, izredno priljubljeno dejavnost med lokalnimi
prebivalci, kar so pokazali tudi rezultati ankete. Ribiči v okviru svojih aktivnosti redno skrbijo
za ohranjanje in obnovo jezov, ki so glavna ribolovna območja. Na Krki je ribolov dovoljen
in tako naj bi ostalo tudi ob razglasitvi naravnega spomenika. Upoštevati bi bilo potrebno
lovopust, preprečevati naseljevanje tujerodnih ribjih vrst in ohranjati ter ščititi ogrožene vrste
prosto živečih živali. Ribolov bi bil dovoljen na odseku Krke od sotočja s Prečno do Novega
mesta in od Otočca do meje Mestne občine oziroma do sotočja z Žerjavinskim potokom.
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5.6. Primerjava prednosti in slabosti (SWOT analiza)
Pomembnejše ugotovitve in nekatere zaključke diplomskega dela smo zbrali v spodnji
preglednici, ki predstavlja analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (»Strengths
Weaknesses Opportunities Threats« analizo) obravnavanega območja.
Preglednica 18: SWOT analiza
PREDNOSTI
-

pomemben del mestnega zelenega prostora
bogata naravna dediščina
bogata biotska pestrost
bližina mesta
edinstvenost

PRILOŽNOSTI
-

SLABOSTI
-

onesnaževanje
zmanjševanje biotske pestrosti
naravovarstvena neozaveščenost
prevlada gospodarskih interesov nad
okoljevarstvenimi
- konflikt med interesnimi skupinami glede
rabe prostora

NEVARNOSTI

velik rekreacijski potencial
velik turistični potencial
potencial za učne poti (učilnice v naravi)
izboljšanje kvalitete bivanja
ohranitev naravnih vrednot
del zelenega sistema Novega mesta

-
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neustrezne oblike rekreacije
onesnaženost
pomanjkanje politične volje
neučinkovito izvajanje okoljske zakonodaje
neučinkovitost inšpekcijskih služb
prevlada gospodarskih interesov nad
okoljevarstvenimi
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6.

ZAKLJUČEK

V diplomskem delu so predstavljene in ovrednotene pomembnejše geografske značilnosti
reke Krke ter postavljene v kontekst naravnega spomenika.
Predstavljeni so pravni postopki in mehanizmi, ki so potrebni za vzpostavitev zavarovanega
območja naravnega spomenika. Opravljena je primerjava z ostalimi zavarovanimi območji.
Reka Krka ima status naravne vrednote državnega pomena in je zavarovana po občinskem
odloku, vendar je odlok zastarel in bi ga bilo potrebno novelirati.
Na podlagi prirejenega socialnoekološkega modelnega pristopa smo najprej podali splošen
pregled značilnosti reke Krke in oceno stanja reke.
Reka Krka je s svojimi pritoki in obsežnim kraškim zaledjem druga največja slovenska kraška
reka. Je edina reka v Sloveniji, ki v strugi izloča lehnjak, v zgornjem toku v obliki pragov in
pregrad, v srednjem toku, v okolici Otočca, pa kot talne pragove, ki ponekod tvorijo prave
otoke. Je tudi najsevernejša reka v Dinarskem kraškem svetu, kjer se lehnjak izloča v veliki
količini. Naravna ohranjenost reke in niz pestrih habitatov omogočata preživetje številnim
redkim in ogroženim vrstam, zaradi česar je Krka tudi del posebnega varstvenega območja
Natura 2000. Je najbolj značilna reka Dolenjske z veliko estetsko in krajinsko vrednostjo.
Naštete značilnosti ustrezajo kriterijem vrednotenja naravnih vrednot (izjemna oblika,
velikost, vsebina ali redek primer naravne vrednote) in tako dajejo ustrezne osnove predlogu o
zavarovanju reke Krke kot naravnega spomenika. S tem je potrjena tudi prva delovna
hipoteza, v kateri predpostavljamo, da je reka Krka na podlagi različnih geografskih kriterijev
in novih zakonskih predpisov primerna za zavarovanje kot naravni spomenik.
Z anketo smo skušali ugotoviti odnos občanov Mestne občine Novo mesto do reke Krke in
njihovo naklonjenost do zavarovanja reke kot naravnega spomenika. Rezultati so ne glede na
starostno skupino, stopnjo izobrazbe ali oddaljenosti bivališča od reke, pokazali izjemno
naklonjenost zavarovanju reke Krke kot naravnega spomenika (82 % anketiranih), kljub temu,
da bi to s seboj prineslo določene strožje omejitve dejavnosti v prostoru. Tak rezultat je
potrdil našo delovno hipotezo, s predpostavko, da so občani Novega mesta naklonjeni
zavarovanju reke Krke.
Nato smo podali geografsko zasnovo, na podlagi katere bi se lahko oblikoval predlog za
zavarovanje Krke. Predlagan je obseg zavarovanega območja, ki naj bi vključeval odsek Krke
znotraj Mestne občine Novo mesto in 15 metrski pas vzdolž reke. Podane so nekatere
razvojne in varstvene usmeritve po dejavnostih, varstveni režim in najprimernejše dejavnosti,
ki bi se lahko izvajale znotraj zavarovanega območja. Zavarovano območje je namenjeno
predvsem ohranjanju narave in okolju prijaznim oblikam rekreacije, kot so sprehajanje,
čolnarjenje na vesla, kolesarjenje. Znotraj območja naravnega spomenika bi bilo tako
potrebno urediti in nadgraditi pešpoti, s katerimi bi znotraj Novega mesta povezali mestna
gozdova Portoval in Ragov log ter tako oblikovali sklenjen sistem mestnih zelenih površin. Za
oživitev čolnarjenja bi bila potrebna ureditev privezov, vstopno-izstopna mesta in čolnarne,
dobrodošla bi bila tudi večja ponudba sposojanja čolnov. V turistično ponudbo mesta bi bilo
smiselno vključiti enodnevno prireditev, v kateri bi prikazovali stare običaje meščanov ob
Krki, kot so ketnanje, pranje perila na flosih idr., hkrati pa ozaveščali prebivalce in
obiskovalce o vrednotah reke Krke in pomenu njenega ohranjanja za ožjo in širšo okolico.
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Reka Krka je na svojem odseku skozi Mestno občino Novo mesto na celotnem toku najbolj
izpostavljena negativnim človekovim vplivom. V Novem mestu je največja koncentracija
prebivalstva in industrije, ki s svojimi odplakami obremenjuje reko. Tu se tudi zmanjša
strmec in upočasni tok, kar vpliva na skromnejše samočistilne sposobnosti. Ravno zato je tako
pomembno, da se jo zavaruje na tem občutljivem odseku, da ne bo postala kanal za fekalne
vode, temveč biser mesta in ponos občine.
Ker je reka zvezni pojav, ki ga moramo gledati celostno od izvira do izliva, jo je skoraj
nemogoče deliti na posamezne odseke in po občinah. Zato bi bilo primerno, da se kot celota
obravnava tudi pri zavarovanju. Potreben bi bil skupni dogovor vseh občin, skozi katere Krka
teče, o zavarovanju njenega celotnega toka. Le na ta način bi dosegli stopnjo in kakovost
varstva, ki si ga dolenjska lepotica zasluži in s katerim bomo ohranjali njeno lepoto za
zanamce.
Summary
In the B.A. paper are represented and valued significant geographic characteristics of the river
Krka and set in a context of natural monument of the river Krka. Juridical procedures and
mechanisms are presented, which are needed for establishment of protected natural
monument. The comparison was made with other protected regions. The river Krka has a
status of natural value and is protected by municipal decree but that decree should be
renewed.
On the basis of adapted socio-ecologic model we first passed on a general review of features
and estimated the condition the river is in. The river Krka with its affluxes and extensive
limestone hinterland is second largest Slovenian karst river. It is the only river in Slovenia
which forms tufa. In the upper river stream tufa is secreted in a shape of thresholds and river
dams and in the middle river stream near Otočec in a shape of floor thresholds which in spots
create island like forms. Krka is the most northern river of Dinaric Karst where tufa is
secreted in large quantities. Natural characteristics of the river and a variety of habitats enable
survival to rare and endangered species. Due to this and other attributes the river Krka is a
part of special protected area Natura 2000. It is the most significant river of Dolenjska region
with large aesthetic and regional value. Listed characteristic correspond to criteria of natural
values (exceptional form, size, contents or rare pattern of natural value) and so give a relevant
base for proposal concerning protection of river Krka as a natural monument. With this our
first working hypothesis is confirmed which supposes that the river Krka is suitable for
protection as a natural monument based on different geographical criteria and new legal
regulations.
We have interviewed the citizens of Municipality Novo mesto about river Krka and their
inclination to protection of river as a natural monument. Regardless of age, education or
living distance from river survey results show exceptional inclination to protection of river
Krka as a natural monument (82% of interviewed) in spite of that this act would bring certain
more severe restrains of activity in the area. Such result confirmed our working hypothesis
with presumption that the citizens of Novo mesto are inclined to protection of river Krka as a
natural monument.
We passed geographical scheme based on which we could form a proposal for protection of
Krka. The range of protected area which should include section of Krka inside Municipality
Novo mesto and fifteen metric strip alongside river is suggested.
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We also suggested some developmental and protective orientations, protective regime and the
most appropriate activities which could be performed inside protected area. Protected area is
mainly intended for nature preservation and environmental friendly forms of recreation like
walking, rowing and cycling. Inside the area of natural monument it would be necessary to
arrange and upgrade pathways which would link together forests Portoval and Ragov log.
This would create a rounded system of town green areas. Revival of boating would require
regulation of moors and places of entrance boathouses and also a larger offer of rentable
boats. It would be reasonable to engage one-day events in which old traditions of life beside
Krka are shown.
River Krka is most exposed to negative human influences on the section through Municipality
of Novo mesto. The largest concentration of population and industry is in Novo mesto which
results in sewage pollution of the river. The gradient also reduces here and the flow slows
down which results in more modest self- purification abilities. Because of these facts it is
important that Krka is protected in this sensitive section so it does not become a channel for
faecal waters but a town pearl and pride of municipality.
Because a river is a continuous phenomenon we must look at it as a whole from source to
outflow. It is almost impossible to divide a river into individual sections and round
municipalities. That is why it would be reasonable to protect the entire length of Krka from
source to outflow. In order to do so an agreement from all municipalities through which Krka
runs would be needed. Only in this manner it would be possible to achieve a high degree and
quality of protection that the Krka deserves and only by doing so we can preserve her beauty
for our descendants.
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Priloga 1: Anketni vprašalnik

Spoštovani!
Moje ime je Zala Ašič in sem študentka geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pri
pisanju diplomske naloge z naslovom » Geografske zasnove zavarovanja reke Krke kot
naravnega spomenika v Mestni občini Novo mesto« se z namenom, da z Vašo pomočjo
pridobim nekatere pomembne informacije, obračam na Vas z vprašalnikom, ki je pred
Vami. Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem.

1. Kako doživljate reko Krko? (obkrožite največ tri)
a) prostor za rekreacijo in druge aktivnosti
b) prostor za oddih in sprostitev
c) bogat splet rastlinstva in živalstva
d) turistični potencial občine
e) nič posebnega
f) kanal za odpadne, onesnažene vode
g) drugo

2. Kaj od naštetega se Vam zdi vrednost reke Krke? (obkrožite največ tri)
a) lepa narava
b) možnosti za rekreacijo (kopanje, čolnarjenje…)
c) bogato vodno in obvodno rastlinstvo in živalstvo
d) tvorba lehnjaka
e) možnost rabe vode za namakanje kmetijskih površin
f) možnost energetske rabe
g) osrednja reka Dolenjske
h) drugo

3. Ali menite, da so naslednji problemi prisotni na območju ob reki Krki in če so, kako
pereči se Vam zdijo?

pritiski poselitve
0 – ni problem
1 – manjši problem 2 – srednje velik problem

3 – velik problem

industrializacija in odplake
0 – ni problem
1 – manjši problem 2 – srednje velik problem

3 – velik problem

neurejena komunalna infrastruktura naselij, gospodinjstev
0 – ni problem
1 – manjši problem 2 – srednje velik problem

3 – velik problem

uničevanje narave in rastlinskih vrst
0 – ni problem
1 – manjši problem 2 – srednje velik problem

3 – velik problem

predvidene okolju škodljive investicije
0 – ni problem
1 – manjši problem 2 – srednje velik problem

3 – velik problem
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4. Ali je Vaše gospodinjstvo priključeno na kanalizacijsko omrežje?
Če ne, ali imate greznico?
Kolikokrat v obdobju 10 let jo izpraznite in kam odvažajo blato?

da
da

ne
ne

5. Ali veste, da je reka Krka zavarovana?
Ali se strinjate, da je zavarovana?

da
da

ne
ne

Zakaj da oz. zakaj ne?

6. Kako ste seznanjeni z naslednjimi vsebinami, ki se tičejo zavarovanja reke Krke?

z vrsto zavarovanega območja ob Krki
0 – ne poznam
1 - nezadostno 2 - slabo

3 - dobro

4 – prav dobro

5 - odlično

z natančnim obsegom zavarovanega območja
0 – ne poznam
1 - nezadostno 2 - slabo
3 - dobro

4 – prav dobro

5 - odlično

z varovalnimi ukrepi
0 – ne poznam
1 - nezadostno 2 - slabo

3 - dobro

4 – prav dobro

5 - odlično

z omejitvami oziroma prepovedmi (varstveni režim)
0 – ne poznam
1 - nezadostno 2 - slabo
3 - dobro

4 – prav dobro

5 - odlično

z razglasitvijo, obstojem posebnih varstvenih območij ob reki Krki
0 – ne poznam
1 - nezadostno 2 - slabo
3 - dobro
4 – prav dobro

5 - odlično

7. Kako si predstavljate prihodnjo rabo in zavarovanje reke Krke?

8.

S katero od turistično-rekreativnih dejavnosti in infrastrukturo znotraj
zavarovanega območja ob reki Krki se strinjate? (več možnih odgovorov)
a) sprehajalne poti
b) izobraževalno-učne poti
c) kolesarske poti
d) ribolov
e) splavarjenje
f) čolnarjenje na vesla
g) vožnja z motornimi čolni

h) informativne in opozorilne table
i) razgledišča
j) kopališča
k) počivališča za obiskovalce (klopi,…)
l) urejeni prostori za piknike
m) športne površine (rokomet, košarka…)
n) šotorjenje
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9. Ali bi se strinjali s povečanjem turističnega obiska reke Krke in njene okolice?
a) da, neomejeno
b) da, a le na določenih urejenih odsekih
c) ne
d) neopredeljen
e) drugo

10. Kje vidite Vaš prispevek pri iskanju razvojnih priložnosti oz. pri zavarovanju reke
Krke in prostora ob njej?
a) aktivno bi sodeloval pri urejanju in varovanju reke Krke
b) včlanil bi se v lokalno društvo, ki bi sodelovalo pri varstvu in promociji reke Krke
c) ponudba storitev: – ponudba gostinskih storitev
– vodenje turističnih skupin
– prikaz tradicionalnih znanj
d) z zmanjševanjem porabe mineralnih gnojil, sredstev za varstvo rastlin
e) s spremembo namembnosti rabe kmetijske površine (npr. rabo njive spremeniti v travnik)
f) z manjšo porabo vode v gospodinjstvu
g) ne vem
h) drugo

11. Ali bi podprli občinski predlog o zavarovanju reke Krke kot naravnega spomenika,
če bi to pomenilo določene bolj ostre omejitve dejavnosti znotraj zavarovanega
pasu?
Da

Ne

Ne vem

Zakaj?

12. Ali se Vam zdi smiselno uporabljati državni/občinski denar za zavarovana območja?
Da

Ne

Ne vem

Zakaj?

13. Kako ocenjujete vlogo občine in države pri urejanju reke Krke?
a) nezadostno
b) slabo
c) dobro

d) prav dobro
e) odlično
f) ne vem

Zakaj?
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Podatki o anketirancu
1. Spol:

M

Ž

2. Leto rojstva:
3. Naselje bivanja:
4. Izobrazba a) nedokončana osnovna šola
b) osnovna šola
c) končana 3-letna strokovna šola
5. Kako dolgo živite tu? a) od rojstva

d) končana srednja šola
e) končana višja, visoka šola
f) končan magisterij, doktorat

b) od leta

(poroka, izgradnja hiše,…)

6. Koliko je Vaša hiša oddaljena od reke Krke?
a) do 100 m
c) 200 – 500 m
b) 100 – 200 m
d) nad 500 m
7. Ali ste lastnik zemljišč neposredno ob reki Krki?
8. Zaposlitveni status:
aktiven (poklic, kraj):
neaktiven a) brezposeln
b) upokojen
c) študent, dijak
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