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PROMET KOT RAZVOJNI DEJAVNIK BELE KRAJINE
Izvleček:
V diplomskem delu z naslovom Promet kot razvojni dejavnik Bele krajine je obravnavana
sedanja prometna in ostala javna gospodarska infrastruktura, gospodarstvo, človeški viri ter
idejne študije poteka tretje razvojne osi na območju Bele krajine. Obravnavana pokrajina je
zaradi reliefne zaprtosti proti osrednji Sloveniji imela svojevrsten razvoj prometa in
gospodarstva. Priložnost v regionalnem razvoju predstavljata nov prometni položaj pokrajine
in v Strategiji prostorskega razvoja Republike Slovenije zapisana nova slovenska prometna
povezava med Koroško in Belo krajino.
S sodobnimi prometnimi povezavami in rekonstrukcijami obstoječih cestnih poti bo Bela
krajina pridobila nove priložnosti pri razvoju gospodarstva, ki se bodo odražale predvsem na
socialnem stanju prebivalstva. Posledično bi se izboljšali tudi življenjski pogoji in dostopnost
tako gospodarskih con in turističnih krajev v pokrajini. Bolj dostopna bi bila tudi regijsko in
državno središče.
Ključne besede: prometna geografija, gospodarski in družbeni razvoj, tretja razvojna os, Bela
krajina.

TRAFFIC AS A DEVELOPMENTAL FACTOR OF BELA KRAJINA
Abstract:
Diploma work entitled Traffic as a developmental factor of Bela krajina discusses current
traffic and other public and economic infrastructure, economy, human resources and
researches about the course of the third developmental axis in the area of Bela krajina. Due to
its closed relief formation in relation to central Slovenia the discussed region had had a unique
traffic and economic development. Great opportunities regarding regional development are
represented by the new traffic position of the region and the new Slovenian traffic connection
between Koroška and Bela krajina, as discussed in the Spatial Development Strategy of the
Republic of Slovenia.
Modern traffic connections and reconstructions of existing roads will offer new opportunities
in economic development, which will mostly reflect in social position of the population.
Consequently, living conditions would improve as well as accessibility of economic zones
and tourist places in Bela krajina. Regional and country centres would also be more
accessible.
Key words: traffic geography, economic and social development, third developmental axis,
Bela krajina.
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1. UVOD
V diplomskem delu z naslovom Promet kot razvojni dejavnik Bele krajine je obravnavana
sedanja prometna in ostala javna gospodarska infrastruktura, gospodarstvo, človeški viri ter
idejne študije poteka tretje razvojne osi na območju Bele krajine. Obravnavana pokrajina je
zaradi reliefne zaprtosti proti osrednji Sloveniji imela svojevrsten razvoj gospodarstva.
Priložnost v regionalnem razvoju predstavlja nov prometni položaj pokrajine, ki se je
izoblikoval ob zgraditvi hrvaškega avtocestnega vozlišča v neposredni bližini, od koder
potekajo ceste proti Zagrebu, Kvarnerju in južni Dalmaciji.
V Strategiji prostorskega razvoja Republike Slovenije, sprejeti leta 2004, je zapisana nova
slovenska prometna povezava med Koroško in Belo krajino, katera naj bi šla do Metlike in
naprej proti hrvaškemu Karlovcu. Ob predvidenem poteku bi večina Bela krajine ostala
prikrajšana, saj bi nova povezava šla v in iz pokrajine na njenem skrajnem severovzhodu.
Tako bi bila ob kvalitetno in pomembno prometno povezavo najpomembnejša gospodarska in
zaposlitvena središča ter dobrih 80 % prebivalcev pokrajine. Zaradi tega se pripravljajo nove
možne rešitve poteka tretje razvojne osi na območju Bele krajine.
S sodobnimi prometnimi povezavami in rekonstrukcijami obstoječih cestnih poti naj bi Bela
krajina pridobila nove priložnosti pri razvoju gospodarstva, ki bi se odražalo predvsem na
socialnem stanju prebivalstva. Posledično bi se izboljšali tudi življenjski pogoji in dostopnost
gospodarskih con ter turističnih krajev v pokrajini. Bolj dostopna bi bila tudi regijsko in
državno središče.
1.1. NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Namen diplomskega dela je predstaviti obstoječe prometno omrežje Bele krajine, opredeliti
današnji prometni položaj pokrajine v slovenskem in širšem prometnem omrežju, predstaviti
vizijo prometnega položaja in prometne infrastrukture v prihodnosti, primerjati in vrednotiti
prometne študije 3. razvojne osi v Beli krajini in opredeliti pomen prometa za bodoči razvoj
Bele krajine.
Cilj diplomskega dela je oceniti pomen prometa za bodoči gospodarski in družbeni razvoj
Bele krajine s pomočjo analiz stanja javne gospodarske infrastrukture, gospodarstva,
človeških virov, občutljivosti okolja in vrednotenja tras poteka tretje razvojne osi na območju
Bele krajine.
Poleg prometne infrastrukture je v diplomskem delu predstavljena tudi komunalna, energetska
in telekomunikacijska infrastruktura v pokrajini, obravnavana sta tudi gospodarstvo in
človeški viri.
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1.2. METODE DELA
Diplomsko delo sloni na kabinetnem in terenskem delu. Zasnovano je na podlagi dosedanjih
raziskav opravljenih na področju prostorskega razvoja občin Črnomelj, Metlika in Semič,
študiju literature o prometu in gospodarskem razvoju Bele krajine in analizi uradnih
dokumentov. Osnovne značilnosti obravnavanega območja so povzete iz monografij,
znanstvenih publikacij in člankov ter statističnih publikacij SURS-a. Uporabljeni so bili tudi
članki iz časopisja, podatki občinskih uprav in lokalnih gospodarstvenikov. S pomočjo analize
podatkov in vrednotenja tras poteka tretje razvojne osi na območju Bele krajine je bila
narejena ocena pomena prometa kot razvojnega dejavnika Bele krajine.
V prvem delu diplomskega dela so obravnavane geografske značilnosti pokrajine, katere
odsevajo stanje in podobo današnje prometne infrastrukture in prometnega položaja Bele
krajine. Poleg naravnogeografskih značilnosti in občutljivosti okolja so podrobneje
predstavljeni prebivalstvo, poselitev, gospodarstvo s človeškimi viri ter ostala javna
gospodarska infrastruktura Bele krajine.
V nadaljevanju sledi podrobna analiza prometne infrastrukture v obravnavani pokrajini, njen
prometni položaj in razvojne možnosti z vzpostavitvijo tretje razvojne osi. Poleg tega so
obravnavane študije poteka tras nove povezave na območju Bele krajine in njihovo
vrednotenje ter ocene vplivov na razvoj gospodarstva, družbe in okolja.
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2. GEOGRAFSKI ORIS BELE KRAJINE
2.1. LEGA OBRAVNAVANE POKRAJINE
Bela krajina leži na skrajnem jugovzhodu Slovenije med Gorjanci, Kočevskim rogom in
Kolpo. Ta pretežno kraška pokrajina poleg belokranjskega kraškega ravnika, Velikega
bukovja in doline Kolpe zajema tudi obrobje Gorjancev in Kočevskega roga ter Poljansko
dolino ob Kolpi. Pokrajina je na severu in zahodu reliefno zaprta, na jugu in vzhodu pa odprta
proti panonskemu svetu. Tak položaj pokrajine že od nekdaj otežuje različne povezave z
ostalimi slovenskimi pokrajinami. Mejna reka Kolpa, ki pokrajino obdaja na južni in vzhodni
strani pa s svojo dokaj plitvo in ozko strugo pri prehodnosti ne predstavlja večje ovire.

Slika 1: Lega Bele krajine.

2.2. NARAVNO GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Belo krajino gradita v večji meri apnenec in dolomit krednih in jurskih starosti, ki sta
pokrajini vtisnila kraško podobo. V osrčju pokrajine se v nadmorskih višinah med 160 in 200
m razprostira nizek kraški ravnik, ki sega vse od obronkov Gorjancev na severu in
Kočevskega roga s Poljansko goro na zahodu proti jugovzhodu, kjer se postopoma dvigne v
manj zakraselo Veliko Bukovje, ki se povzpne do 200 m višje od ravnika. Na ravniku
prevladujejo značilnosti nizkega krasa s številnimi vrtačami in kamnitim površjem. Onstran
Poljanske gore se v nadmorskih višinah okoli 400 m nahaja Poljanska dolina. To je 7 km
dolga in 2,5 km široka obvisela suha dolina nad reko Kolpo, katero zaznamujejo milejše
poteze krasa zasnovanega z dolomitom. Kredni fliš s peščenjaki, laporji in konglomerati se
pojavlja na vinorodnem območju nad Metliko. Južneje od Črnomlja so v kanižarski kadunji
ohranjene pliocenske usedline z glino, kvarcitnimi peski in premogovnimi skladi. V ozkem
pasu ob Kolpi in Lahinji se pojavljajo mlajši, holocenski nanosi (Hrvatin, 1999; Plut, 1984;
Plut, 1996; Plut, 1999).
Značilnosti kraškega površja se kažejo tudi v redki rečni mreži saj se je večji del vodnega toka
prestavil pod površje. Studenci in nestalni potoki na začetku dolin so ostanki površinskih
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vodnih tokov. Območje Bele krajine je skoraj v celoti del porečja Kolpe, ki teče po njenem
obrobju. V celotnem toku po belokranjskem območju predstavljata Kolpi večja pritoka le
Lahinja, v katero se izlivajo Podturnščica z Obrhom, Dobličica in Krupa in nekoliko manjši
Dolski potok v Poljanski dolini. Drugače pa se v Kolpo izlivajo manjši studenci in potoki iz
kraških izvirov ob strugi (Plut, 1999; Plut, 1984).
Nižinski del Bele krajine ima svojo različico subpanonskega podnebja, saj se od
subpanonskega podnebja vzhodne Slovenije razlikuje po tem, da ima povprečne aprilske in
oktobrske temperature približno enako visoke, ima submediteranski padavinski režim ter
večjo količino padavin skozi leto (Ogrin, 1998/1999). Srednja letna temperatura v Črnomlju
je 10,2°C. Pokrajina ima pogoste temperaturne viške, ki so posledica vplivov s panonske
smeri, poleg tega pa Gorjanci na severu pokrajine preprečujejo hude vdore mrzlega severnega
zraka. Nad dnom Bele krajine sega do nadmorske višine okoli 450 m izrazit topel
vinogradniški pas. Povprečna letna količina padavin znaša od 1200 do 1300 mm s prvim
viškom v jesenskih mesecih (Plut, 1999). V višjih obrobnih predelih Bele krajine prevladuje
zmerno kontinentalno podnebje zahodne in južne Slovenije (Ogrin, 1998/1999). Meteorološka
postaja, ki je nameščena ob vznožju Mirne gore na 740 m nadmorske višine ima povprečno
letno temperaturo 7,7°C, januarsko –1,9°C in julijsko 16,9°C. V povprečju pade letno 1579
mm padavin (Hrvatin, 1999). Zaradi ugodne lege in klimatskih razmer se je v bližini na
Gačah nad Črmošnjicami razvilo najjužnejše slovensko smučarsko središče.
Na apnencih in dolomitih so v višjih legah nastale plitve rendzine, kraški ravnik pa prekrivajo
rjave in rdeče prsti. Rdečerjave prsti so nastale na kraški glini, na krednem flišu blizu
Drašičev pa plitvejše in zračne sivorjave prsti. Na holocenskih nanosih so plitve in pogosto
poplavljene prsti (Plut, 1999).
Dno Bele krajine prekriva predvsem nižinski gozd gradna in belega gabra s pogosto brezo. V
višjih legah prevladuje predgorski bukov gozd, še višje gorski bukov gozd, v najvišjih legah
pa dinarski gozd jelke in bukve s smreko (Plut, 1999). Zaradi izseljevanja in pomanjkanja
kmečke delovne sile se številne površine zaraščajo in spreminjajo v gozd.
2.3. PREBIVALSTVO IN POSELITEV
Območje Bele krajine skoraj v celoti pokrivajo občine Črnomelj, Metlika in Semič. Skupaj
merijo 595 km2 in predstavljajo 22,3 % površine statistične regije Jugovzhodna Slovenija ter
2,9 % površine Slovenije. V treh belokranjskih občinah je 31.12.2004 živelo 26 939 ljudi kar
predstavlja borih 1,3 % prebivalstva Slovenije. Tako je gostota poselitve znašala le 45,3
preb./km2 in je bila veliko pod povprečjem Republike Slovenije (98,5 preb./km2) in pod
povprečjem Jugovzhodne Slovenije (51,9 preb./km2) (Statistični letopis 2005, 2006 a;
Statistični letopis 2005, 2006 b).
Na belokranjskih tleh so prve stalne naselbine nastale v bakreni dobi. Poselitveni tokovi so
bili pogosteje usmerjeni na okljuke in terase večjih belokranjskih rek na zakraselem ravniku.
Sočasno z glavnimi ravninskimi naselbinami tistega časa (naselja pri Moverni vasi, Zorencih
in Pustem Gradcu) so bili poseljeni tudi nekateri vrhovi Kočevskega roga. Prazgodovinske
naselbine naj bi bile tudi pri Predgradu in Starem trgu ob Kolpi v Poljanski dolini in pri
Sinjem Vrhu. V pozni bronasti dobi je bilo območje redko poseljeno, a zakladna zbirka 147
bronastih srpov, sekir in mečev ter 12 jantarnih kroglic baltskega izvora najdena na pobočjih
Debelega vrha nad Predgradom priča o poteku jantarske poti med Baltikom in Sredozemljem
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preko teh krajev. Številnejša naselja so nastala v železni dobi (Vinica, Kučar), v rimski dobi
pa je sledila poselitev na ravnini. Do naselitve Slovencev je prišlo verjetno ob koncu 6.
stoletja. V odročnejše, težko prehodne dele Bele krajine je poselitev prišla razmeroma pozno,
ko so Ortenburžani v začetku 14. stoletja začeli naseljevati nemške koloniste s svojih
koroških posestev. Velik del pokrajine je v zgodnjem srednjem veku najprej pripadal Hrvaški
in nato Ogrski, v 12. stoletju pa so ga višnjegorski vitezi priključili svojim dolenjskim
posestvom. V Metliki in Črnomlju so svoje postojanke ustanovili nemški križarji tako je
postala Bela krajina del Kranjske, na Kolpi pa se je trdno zarisala politična meja. V 15. in 16.
stoletju so pokrajino močno prizadeli številni turški vpadi. Zaradi njih so se na obrobja
Gorjancev ter Velikega Bukovja ter v dele Poljanske doline naselili srbski in hrvaški Uskoki
pravoslavne vere, ki so prevzeli vojaško – obrambno vlogo. Že v tem času je gospodarski in
politični pomen Bele krajine upadel na račun novozgrajenega obrambnega mesta Karlovca
(Hrvaška) na sotočju rek Kolpe, Mrežnice in Korane. Po ukinitvi Vojne krajine je Bela krajina
močno nazadovala nakar je v drugi polovici 19. stoletja sledilo množično izseljevanje, ki se je
nadaljevalo še v prvih desetletjih 20. stoletja. Po ocenah naj bi se v tem času izselila tretjina
prebivalcev Bele krajine. Med drugo svetovno vojno je bila Bela krajina zasedena s strani
Italije, po njeni kapitulaciji pa je postala osvobojeno partizansko ozemlje, kjer so bile
ustanovljene številne politične in kulturne ustanove s pomenom začetkov slovenske
državnosti. Zaradi zapoznele industrializacije je izseljevanje prebivalstva iz pokrajine sledilo
tudi po drugi svetovni vojni (Plut, 1999; Hrvatin, 1999).
Razpršen poselitveni vzorec v katerem prevladujejo gručasta naselja in majhna gostota
prebivalstva (45,3 preb./km2) sta značilna za Belo krajino. Med 226 naselji v pokrajini se
pojavljajo tudi razložena naselja z gručastim jedrom, raztresena naselja in obcestne vasi.
Slednje so značilne predvsem za obkolpski pas. Mesti Črnomelj in Metlika imata gručasto
staro mestno jedro.
Leta 1869 je v pokrajini živelo skoraj 26 000 ljudi, vendar se je predvsem zaradi izseljevanja
število ljudi postopoma zmanjševalo, tako da je bilo leta 1910 tu manj kot 22 000 prebivalcev.
Izseljevanje se ni ustavilo niti ob zgraditvi železniške proge Novo mesto – Karlovac leta
1914. V sedemdesetih letih 20. stoletja se je začela pozna industrializacija Bele krajine s
čimer je število prebivalcev počasi začelo rasti. Tako je leta 1991 tu živelo
25 435 ljudi,
konec leta 2004 pa 26 939 ljudi. Po drugi svetovni vojni so največji upad števila prebivalstva
doživela območja ob Kolpi, v območjih okoli večjih zaposlitvenih središč (Črnomelj, Metlika,
Semič, Kanižarica) pa je začelo število prebivalstva naraščati. V ostalih krajih (Vinica,
Adlešiči, Suhor, Stari trg ob Kolpi) je nekoliko poznejša industrializacija dokaj ustavila
izseljevanje (Plut, 1999; Statistični letopis 2005, 2006a).
Največja po površini in številu prebivalcev med belokranjskimi občinami je občina Črnomelj.
Na 330,7 km2 velikem območju občine, ki se razprostira na osrednjem in južnem delu Bele
krajine, je v 120 naseljih konec leta 2004 živelo 14 708 ljudi. Na drugem mestu po površini je
občina Semič. S svojimi 147 km2 se razteza na severozahodnem, prisojnem delu Bele krajine
na vznožju Kočevskega roga in obronkih Gorjancev. Konec leta 2004 je v 47 naseljih živelo 3
821 ljudi. Po površini je z 109 km2 najmanjša občina Metlika. Za razliko od občine Semič,
katere ozemlje se v veliki meri razteza po obronkih Kočevskega roga, ima ugodnejšo lego na
prehodu gričevnatega gorjanskega sveta v obkolpsko ravnico. Tako je konec leta 2004 v 59
naseljih občine Metlika živelo 8 410 ljudi (Statistični letopis 2005, 2006a).
Največje naselje v pokrajini je mesto Črnomelj (5854 prebivalcev leta 2002). Leži na okljuku,
ki sta ga na sotočju ustvarili Dobličica in Lahinja. Mesto se prvič omenja leta 1228
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(Shirnomel), ko je bila ustanovljena črnomaljska župnija. Že leta 1277 se omenja kot trg,
mestne pravice pa je dobil leta 1407 za časa turških vpadov. Vse do izgraditve nove obrambne
utrdbe Karlovca (Hrvaška) je skupaj z Metliko imel pomembno obrambno vlogo, nato pa je
začel nazadovati. Tik pred 1. svetovno vojno je v Črnomelj pripeljal prvi vlak, tako da je po
vojni sledil postopen industrijski razvoj mesta. Med drugo svetovno vojno je bil središče
osvobojenega ozemlja, po njej pa se je začel krepiti z industrijsko, izobraževalno in kulturno
vlogo. Po osamosvojitvi Slovenije je začela njegova industrijska moč kopneti, okrepila pa se
je njegova oskrbna vloga (Plut, 1999; Popis 2002, 2006a).
Mesto leži v osrčju Bele krajine, tako da je
že z naravno lego definirano kot ‘glavno’
in središčno mesto te pokrajine. Vanj se
stekajo ceste iz vse Bele krajine, zato je v
njem gost cestni promet. Poseben problem
predstavlja tranzitni promet, ki poteka
skozi mestno središče, ki predstavlja
posebno ozko grlo, saj skozenj poteka
edina ustrezna cestna povezava med
severnim in južnim delom Bele krajine.
Slika 2: Črnomelj. Vir: http://www.mladinska.com,
citirano, 11.4.2006

Metlika (3225 prebivalcev leta 2002) je drugo belokranjsko mestece nastalo na prehodu iz
gričevnatega gorjanskega sveta v ravninski obkolpski pas. Mestne pravice je dobila leta 1335
in je bila središče Metliške in Slovenske
marke. Med turškimi obleganji je bilo
mesto glavna obrambna trdnjava
Kranjske in je kot tako doživelo številne
napade. Vanjo so se naselili begunci pred
Turki,
predvsem
hrvaški
Uskoki
grškokatoliške vere (uniati). Metliško
industrijo
je
vedno
zaznamovala
predvsem tekstilna panoga, ki je
povzročila širjenje mesta. Po letu 1991 je
opazen porast obrtno – trgovske
dejavnosti ter bliskovitega razvoja
podjetja sanitarne, kuhinjske in ostale
Slika 3: Metlika. Vir: URL:
notranje opreme (Plut, 1999, Popis 2002,
http://www.metlika.si/Si/turizem_kulturneznamenitosti.asp
2006b). Mesto leži tik ob meji z
2006.
Republiko Hrvaško in ima kot tako
pomembno prometno vlogo v pokrajini. Skoznjo poteka edina glavna cesta II. reda na
ozemlju Bele krajine, ki poteka od Novega mesta prek Metlike in metliškega mednarodnega
mejnega prehoda do Karlovca (Hrvaška).
Semič (1 905 prebivalcev leta 2002) leži na vznožju vinogradniških obronkov zahodnih
Gorjancev. Gručasto naselje je od leta 1995 ponovno sedež občine, ko se je le ta odcepila od
črnomaljske. Kot večina večjih krajev v Beli krajini se tudi Semič, oziroma njegova cerkev
Sv. Štefana, prvič omenja leta 1228. Osnovno obzidje mogočnega tabora je ostalo še iz časa
turških vpadov. Naselje je bilo vse do industrializacije tržno središče severnega dela Bele
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krajine. Leta 1951 se je začelo hitro razvijati z odprtjem industrijskega obrata s 13
zaposlenimi. Tovarna kondenzatorjev je v osemdesetih letih 20. stoletja zaposlovala okoli
1650 ljudi iz 150 naselij. V devetdesetih letih se je okrepila oskrbna vloga naselja, industrijski
pomen pa je po krajšem kriznem obdobju tovarne kondenzatorjev le ostal regionalen in se ni
pretirano zmanjšal (Plut, 1999, Popis 2002, 2006c). Naselje se je leta 2001 z odlokom o
združitvi združilo z nekaj manjšimi v enovito naselje Semič. Mimo kraja poteka za večino
belokranjcev najbližja cestna povezava po t.i. partizanski magistrali proti Novemu mestu in
prek Žužemberka do Ljubljane.
Gradac (419 prebivalcev) leži na okljuku Lahinje ob cesti, ki povezuje Metliko in Črnomelj.
Naselje se omenja že leta 1220, katerega grad so ustanovili fevdalci iz družine Graz. Je
tradicionalno obrtno središče z znanimi lončarji, kamnoseki, kovači in mizarji. Leta 1851 je
tukajšnji graščak zgradil železolivarno, ki je delovala do leta 1883 in je izkoriščala manjša
lokalna ležišča železove rude. Med drugo svetovno vojno je bil tu ustanovljen Rdeči križ
Slovenije, v mlinu pa je delovala partizanska hidroelektrarna. Naselje po drugi svetovni vojni
ni dobilo večjih zaposlitvenih možnosti, zato njegovi prebivalci dnevno migrirajo v ostala
zaposlitvena središča v pokrajini. V devetdesetih pa se je začela krepiti obrtno – trgovska
vloga (Plut, 1983; Plut, 1999; Popis 2002, 2006b).
Vinica (210 prebivalcev) je nastala na robu nekoliko razširjene kolpske ravnice. Tod so ljudje
živeli vsaj že na prelomu med 3. in 2. tisočletjem pred našim štetjem. Srednjeveška Vinica pa
se prvič omenja že leta 1082. Razvila se je ob istoimenskem gradu, katerega je varovalo
močno obzidje. Vinica je za večji južni del Bele krajine predstavljala tržno središče v katerem
je prevladovalo kmečko prebivalstvo. Za širše območje Vinice ob Kolpi je bilo značilno
področje izseljevanja, ki se je tod začelo konec 19. stoletja in se nadaljevalo še po drugi
svetovni vojni. Leta 1974 so v kraju odprli tekstilno tovarno, ki je krajane delno
prekvalificirala in zaustavila izseljevanje. V zadnjem času se krepi turistično oskrbovalna
funkcija (Plut, 1984; Plut 1999; Popis 2002, 2006a). Vinica ima pomembno prometno lego,
saj preko nje poteka najbližja cestna povezava od Osrednje Slovenije do Srednje in Južne
Dalmacije. Od velikega hrvaškega avtocestnega križišča Bosiljevo, kjer se križajo avtoceste iz
smeri Zagreb – Rijeka in Zagreb – Split je oddaljena slabih 5 km. Skoznjo poteka tudi
obkolpska turistična cesta, ki povezuje kraje vse od Metlike, Podzemlja, Gribelj, Adlešičev,
Preloke, Sinjega Vrha, Starega trga do Kostela in Fare.
Stari trg ob Kolpi (106 prebivalcev (Popis 2002, 2006a)) je trško naselje, ki se je izoblikovalo
na ravnem pomolu, ki se strmo dviga nad kolpsko dolino. Leta 1221 je postal sedež prafare,
10. maja 1248 je bila ustanovljena župnija, z imenom Poljane pa se kot trg omenja že leta
1421. Vseskozi je bil tržno in obrambno pomemben. V 20. stoletju se je zaradi slabih
prometnic in ostale infrastrukture ter prepozne industrializacije veliko ljudi izselilo. Z
odprtjem obrata tekstilne industrije leta 1971 in 11 let pozneje še obrata vodoinštalaterskega
orodja se je del prebivalstva celo vrnil s čimer se je vsaj začasno ustavila depopulacija. Danes
kraju grozi zaprtje enega izmed obratov, kjer bi izgubilo službo 48 zaposlenih. Nič kaj
vzpodbudna demografska slika se odlično kaže v tukajšnji osnovni šoli (ustanovljena leta
1820), katero obiskuje najmanjše število učencev v Sloveniji – 68. Po osamosvojitvi Slovenije
je kraj obdržal vlogo lokalnega industrijskega in oskrbovalnega naselja ter začel s pomočjo
sosednjih krajev razvijati turistični potencial. Skozi naselje poteka edina asfaltirana
regionalna cesta III. reda med Kočevjem in Črnomljem. Ob dokončanju ceste Stari trg –
Vinica bo kraj mogoče dobil novo prometno veljavo in priložnost za razvoj.
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Adlešiči (126 prebivalcev) ležijo nad reko Kolpo na severovzhodnem robu Velikega Bukovja.
Obmejna lega je bila že nekoč vzrok za razgibano zgodovinsko dogajanje. V času turških
vpadov je bilo v jugovzhodnem delu Bele krajine največ izpraznjenih kmetij. To področje je
general Lenkovič dal v last in v oskrbo Uskokom. Kraji okrog Adlešičev predstavljajo
klasično območje izseljevanja, ki se je začelo že na sredi 19. stoletja in se nadaljevalo do
izgraditve sodobne cestne povezave s Črnomljem in drugimi zaposlitvenimi središči (Plut,
1983). Zaradi zapoznele elektrifikacije, telekomunikacijske in cestne infrastrukture je
območje tudi po 2. svetovni vojni zaostajalo za ostalo Belo krajino. V zadnjem času kraj
dobiva na turističnem pomenu kot poletna dopustniška destinacija in etnološka zakladnica ne
le lokalnega temveč tudi državnega pomena. Skozenj poteka že omenjena turistična cesta
regionalnega pomena.
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2.4. OBČUTLJIVOST OKOLJA BELE KRAJINE NA PROMETNE EMISIJE
Ob umestitvi novih cestnih povezav na območju Bele krajine je potrebno opozoriti na njeno
ekološko občutljivost predvsem zaradi kraškosti površja, ki je zaradi svojih lastnosti eno
izmed najbolj dovzetnih za morebitno onesnaženje. Poleg tega je potrebno omeniti nejasne
poti vodnih tokov, ki so večinoma prestavljeni pod površje in tako posebej dovzetni na
raznorazna onesnaženja. Posebej bi izpostavila za zdaj edini donosnejši vse belokranjski pitni
vodni izvir Dobličice, katere skoraj celotno vodno zaledje sega na območje cestne povezave
med Kočevjem in Črnomljem, ki je na srečo zaradi zastarelega vozišča neprimerna za
odvijanje sodobnega prometa. Ob morebitni posodobitvi te ceste, bi bil vodni vir v nenehni
nevarnosti in ob morebitni nesreči, bi brez pitne vode ostalo vsaj 15 000 ljudi.
Na videz je Bela krajina uravnana ter odprta pokrajina obdana z višjim svetom le na severu in
zahodu, a bolj podroben pogled prikaže Belo krajino v kotlinski legi, saj jo obdaja višji svet
tudi na jugovzhodni strani. Zaradi tega se v pokrajini predvsem v zimskih mesecih pogosto
pojavlja in več dni zadržuje megla, ki bi ob morebitnem povečanju prometa na novih
prometnicah z izpusti tvorila nevaren smog tudi izven mestnih in industrijskih središč.
Pokrajina je tudi dokaj slabo prevetrena, najpogostejša sta pomladni jugozahodnik in jesensko
– zimski severovzhodnik. Glede na močno razpršen poselitveni vzorec je potrebno umestiti
cestne povezave tako, da bodo le te v najmanjši meri onesnaževale s hrupom (Plut, 2006).
Meseca maja leta 2004 je bila v nekaterih belokranjskih naseljih s pomočjo anketiranja
študentov drugega letnika Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, opravljena
raziskava med lokalnim prebivalstvom. V naseljih Črnomelj, Metlika, Vinica, Semič, Sečje
selo, Stara Lipa in Kanižarica so bile izvedene 103 ankete. Izvlečki raziskave so povzeti po še
ne objavljenem gradivu Mateja Ogrina iz Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v
Ljubljani.
Prometne obremenitve ločimo na:
- mehanske obremenitve zaradi tresljajev,
- obremenitve hrupa in
- obremenitve ozračja.
Ne glede na absolutne obremenitve, nam raziskovanje odnosa prebivalcev do prometnih
obremenitev lahko pojasni tudi trende v pokrajini. Razumljivo je, da ljudi vznemiri in moti
porast prometa, ne glede na velikost absolutnih obremenitev.
Ker je bila anketa izvedena v dopoldanskem času, struktura anketiranih odstopa od realnih
razmer, saj je bilo 40 odstotkov anketiranih oseb starejših nad 65 let, 49,5 odstotkov od 30-65
let, 9,7 odstotkov vprašanih pa je bilo mlajših od 30 let.
Hrup z najbližje ceste kar 73 % vprašanih sploh ne moti ali pa malo. Odgovor nas glede na
majhne prometne tokove ne preseneča. Obstaja manjšina, ki jo prometni hrup moti. Pri
zaznavanju hrupa sta pomembna tako lega hiše, kot razporeditev bivalnih prostorov ter čas, ki
ga oseba preživi v hiši. 45 % vprašanih ima bivalne prostore obrnjene proti ulici ali cesti, kar
seveda poveča zaznavanje hrupa. Določene skupine ljudi zaznavajo hrup različno iz več
razlogov. Upokojenci večji del dneva preživijo doma in so doma tudi v času prometnih konic,
zato jih hrup lahko moti bolj kot ostale, ki so doma manj časa. Prometni hrup moti 62 %
tistih, ki jih hrup moti. 54 % vprašanih moti hrup pri počitku ali spanju, kar ne preseneča, saj
smo ljudje v fazi počitka najbolj dovzetni za nemir v naši okolici.
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ALI VAS V STANOVANJU MOTI HRUP
zelo močno
9.7%
močno
17.5%

malo
34.0%

sploh ne
38.8%

Vir: Oddelek za
geografijo
Avtor: M. Cunder

Graf 1: Zaznavanje hrupa v stanovanju.
Drugi del ankete se je nanašal na onesnaževanje ozračja zaradi prometa. V območju, ki je
oddaljeno od ceste manj kot 25 metrov živi velika večina vprašanih (65 %), med 26 in 50
metri živi 12,6 %, preostali pa dlje. Bolj kot hrup je na obcestni pas omejeno onesnaževanje
ozračja. Le to je odvisno od obremenitve cest, ki so razen na dveh odsekih v Črnomlju
razmeroma majhne (pod 5000 vozil dnevno). Ta pas ne presega 50 metrov od cestišča na
vsako stran. Slabi dve tretjini vprašanih meni, da poznajo vpliv prometa na onesnaževanje
ozračja, 12 % vprašanih pa je odgovorilo, da ne pozna teh vplivov. Večina vprašanih je
zatrdila, da so belokranjske ceste najbolj obremenjene poleti, 82 % anketirancev pa je menilo,
da se je promet v zadnjih letih na njim najbližji cesti povečal nakar kažejo trendi obremenitev.
ALI
SE JE PROMET
V OKOLICI
SPREMEMBA
OBSEGA
PROMETA
SPREMENIL
ni podatka
1.0%
se je pomanjšal
1.9%

promet se je povečal
82.5%

ne
14.6%

Vir: oddelek za
geografijo
Avtor: M.
Cunder

Graf 2: Zaznavanje spremembe količine prometa med anketiranci.
Res je, da belokranjske ceste ne sodijo med večje tranzitne ceste, a je zaradi poletne turistične
sezone in vsakodnevnega vrveža ter obiskovanja reke Kolpe tako lokalnih prebivalcev in
prebivalcev sosednjih pokrajin promet povečan.
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2.5. GOSPODARSTVO IN ČLOVEŠKI VIRI
Belokranjsko gospodarstvo je že od nekdaj zaznamovano s skopimi naravnimi viri, kraško
izoblikovanostjo površja, prometno nedostopnostjo, zapoznelo industrializacijo in slabšo
infrastrukturno opremljenostjo. Bela krajina je za ostalimi slovenskimi pokrajinami začela
zaostajati predvsem zaradi slabih prometnih povezav in slabe elektrifikacije, ki bi sicer
omogočile pristop industriji. Pokrajina je sorazmerno pozno dobila železniško povezavo s
preostalimi območji današnjih Slovenije in Hrvaške, saj je prvi vlak prispel v Črnomelj šele
leta 1914. Pravi zagon je industrija doživela po drugi svetovni vojni predvsem v 60. in 70.
letih 20. stoletja.
2.5.1. GOSPODARSTVO:
V obdobju med 1960. in 1980. letom je dobila pomembno vlogo v belokranjskem
gospodarstvu industrija. Zelo hiter razvoj industrije je kmalu imel za posledico pomanjkanje
domače delovne sile. Le ta je pričela prihajati iz sosednjih hrvaških občin in drugih republik
takratne Jugoslavije. Na začetku osemdesetih let 20. stoletja je dajala industrija dobro
polovico belokranjskega narodnega dohodka, izoblikovala pa se je enostranska zaposlitvena
sestava z vsemi slabostmi in tveganji. V takratni občini Črnomelj sta prevladovali kovinska
(31,5%) in elektroindustrija (31,4%), v občini Metlika pa je bila s tremi četrtinami vseh
zaposlenih v industriji močno v ospredju tekstilna industrija. V drugi polovici osemdesetih let
pa je končno začela naraščati vloga terciarnih in kvartarnih dejavnosti. Po osamosvojitvi se je
postopoma začel uveljavljati razvoj trgovine in storitvenih dejavnosti. Danes so največja
podjetja v Beli krajini Danfoss Compressors (Črnomelj, 1097 zaposlenih leta 2005), Iskra
Kondenzatorji (Semič, 848 zaposlenih leta 2005), Beti (Metlika in Žakanje (Hr.), 756
zaposlenih – januar 2006), Kolpa (Metlika, 377 zaposlenih – januar 2006), Komet (Metlika in
Stari trg, 373 zaposlenih – januar 2006), Begrad (Črnomelj, 231 zaposlenih – marec 2006) in
Livar (Črnomelj, 254 zaposlenih – marec 2006). Zaradi stečaja Beti Črnomelj se je
pomembno znižal delež tekstilne industrije, ki zdaj ostaja skoncentrirana predvsem v
metliških družbah Beti Metlika in Komet. V zadnjem času se v Beli krajini razvija in
pridobiva na pomenu turistična dejavnost. Kolpa nudi pomembne rekreacijske dejavnosti
(čolnarjenje, kopanje ter ribolov), območje Gorjancev, Kočevskega roga s Poljansko goro,
Poljanska dolina in dolina reke Kolpe pa pohodništvo in kolesarstvo. Ugodne naravne
razmere botrujejo razvoju vinogradništva in sadjarstva (Plut, 1996; Strokovne podlage za
SPRO Črnomelj, Metlika in Semič : študija gospodarskega razvoja Bele krajine, 2005;
Danfoss Compressors, 2006; Begrad, 2006; Štravs, 2006; Livarske novice, 2006).
V naslednji preglednici so prikazani poslovni subjekti v belokranjskih občinah in v Sloveniji
po dejavnostih leta 2003. Najbolj so razširjene druge javne, skupne in osebnostne storitve,
sledijo predelovalne dejavnosti in trgovina, ter gradbeništvo. Glede na Slovenijo je imela
konec leta 2003 največji delež (3,1%) javna uprava, obramba in socialno zavarovanje. Z
letom 2004 se je vlada Republike Slovenije odločila za ukinjanje številnih služb in preselitev
le teh v regionalno središče. Tako je bila v Beli krajini ukinjena davčna uprava, v Novo mesto
so bile preseljene tudi inšpekcijske službe in Geodetska uprava. Bela krajina je s tem izgubila
delovna mesta, ki so prinašala presežke. Belokranjsko kmetijstvo je v državi predstavljalo 2,5
odstotni delež, z 1,7 % deležem so sledile predelovalne dejavnosti. Promet, skladiščenje in
zveze so predstavljali 1,2 % delež istega segmenta v državi.
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Tabela 1: Poslovni subjekti po dejavnosti v belokranjskih občinah in v Sloveniji (31.12.2003).
% Bele
Bela
Črnomelj Metlika Semič
Slovenija krajine v
krajina
Sloveniji
Kmetijstvo,
lov,
26
12
13
51
2 031
2,5
gozdarstvo
Ribištvo
1
1
1
3
247
1,2
Rudarstvo
2
/
/
2
140
1,4
Predelovalne dejavnosti
172
103
55
19 367
330
1,7
Oskrba
z
elektriko,
1
1
1
3
350
0,9
plinom, vodo
Gradbeništvo
92
75
15
182
13 721
1,3
25 748
0,9
Trgovina,
popravila
139
75
21
235
motornih vozil
Gostinstvo
57
44
14
115
8 332
1,3
Promet,
skladiščenje,
65
43
6
114
9 516
1,2
zveze
Finančno posredništvo
2
1
/
3
1 292
0,2
Nepremičnine,
najem,
78
32
11
121
20 974
0,6
poslovne storitve
Javna uprava, obramba,
47
37
11
95
3 099
3,1
socialno zavarovanje
Izobraževanje
17
3
2
22
1 950
1,1
Zdravstvo,
socialno
24
13
2
39
3 172
1,2
varstvo
Druge
javne
in
189
113
45
30 293
1,2
347
osebnostne storitve
SKUPAJ
912
553
197
1 662
140 232
1,2
Vir: Statistični letopis 2004, 2006; lastni izračun.

Iz podatkov Statističnega letopisa je razvidno, da v strukturi belokranjskega gospodarstva
predstavljajo sekundarni (31 %) terciarni (35,4 %) in kvartarni sektor (30 %) približno enake
deleže. V sekundarnem sektorju izstopajo predelovalne dejavnosti s 330 poslovnimi subjekti,
kar je dobrih 64 %, sledi gradbeništvo z 182 subjekti (35 %). V terciarnem sektorju
prevladuje trgovinska dejavnost z 235 poslovnimi subjekti (40 %), sledijo nepremičninske
dejavnosti in poslovne storitve z 20 % deležem, gostinstvo (19,5 %) in promet, skladiščenje,
zveze (19,4 %). Slednji v belokranjski gospodarski sestavi predstavlja 6,8 %, ravno toliko
predstavlja isti gospodarski segment na državni ravni.
V Beli krajini predstavljajo jedro gospodarstva velike družbe v predelovalni dejavnosti, ki
zaposlujejo večino prebivalstva. Kot pretežno izvozno usmerjene (izvoz pomeni 52 %
prihodkov) so dovzetnejše za dogajanja na svetovnem trgu, kateri se usmerja na trge s cenejšo
delovno silo. Glede na pomen velikih podjetij za gospodarski in socialni razvoj Bele krajine je
zaskrbljujoče, da, razen izjem, ne napovedujejo širitve. Razvoj pogojujejo z zniževanjem
stroškov, investicijami v tehnološko opremljanje, dvigom produktivnosti, povečanjem dodane
vrednosti. Ti sodobni ukrepi so potrebni za dvig njihove konkurenčnosti. Prinašajo tudi
neugodne posledice (selitev proizvodnje, zapiranje nerentabilnih obratov, zmanjšane možnosti
zaposlovanja, zlasti določenih profilov in kategorij prebivalstva, odpuščanje, selitev
podjetniškega kapitala). Podjetništvo v pokrajini zaostaja, kar je povezano tudi s
koncentracijo zaposlitev v velikih podjetjih. Po podatkih je bilo v treh belokranjskih občinah
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okrog 750 podjetnikov, ki so zaposlovali okrog 700 ljudi. Leta 2003 je bilo v občini Črnomelj
267 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov delujočih v sekundarnem sektorju, 341 v
terciarnem in 277 v kvartarnem sektorju. Največje podjetje v črnomaljski občini je Danfoss
Compressors z 1097 zaposlenimi v letu 2005, sledila sta Livar z 254 in Begrad z 231
zaposlenimi (oba marec 2006). Več kot 50 zaposlenih imajo podjetja Esol d.o.o. (88), Unior
d.d. Stari trg ob Kolpi (55), Eki d.o.o. Črnomelj (53), JP Komunala Črnomelj (50) in Maplo
(49). Špansko podjetje Sun Roller ima redno zaposlenih 35 delavcev, katerim se občasno
pridruži tudi 50 in več delavcev podjetja Adecco H.R.. V občini Metlika so bila januarja 2006
tri večja podjetja. Največ, kar 574 je bilo zaposlenih v Beti, 377 v Kolpi in 326 v Kometu.
Pomembni v Metliki so še Beti Preja d.o.o. (170 zaposlenih), KZ Metlika z.o.o.(160) in Don
Don d.o.o. (85). Leta 2005 je bilo v občini Semič 37 gospodarskih družb (36 majhnih in 1
veliko) in 93 majhnih podjetnikov. Največ zaposlenih je imela Iskra Kondenzatorji 848,
sledila ji je Iskra IP d.n.o. z 83 delovnimi mesti. Le 8 od okoli 130 aktivnih samostojnih
podjetnikov in gospodarskih družb je kooperantov Iskre Kondenzatorji. Semiško malo
gospodarstvo kot kaže ni močno navezano in hkrati neposredno odvisno od poslovanja tega
podjetja. Na občini so prepričani, da je malo gospodarstvo tisto, ki ponuja še veliko možnosti
za razvoj (Weiss, 2006a; Danfoss Compressors, 2006; Begrad, 2006; Interni podatki občine
Metlika – Zaposlovanje v občini Metlika, 2006; Interni podatki občine Semič – Gospodarstvo
občine Semič, 2006; Gospodarska zbornica Slovenije, 2006; Madronič, 2006; Štravs, 2006;
Livarske novice, 2006).
Tabela 2: Število podjetij z določenim številom zaposlenih po občinah.
Št. podjetij z 50 – 250 Št. podjetij
zaposlenimi
zaposlenimi
Črnomelj
5
Metlika
3
Semič
1
Bela krajina
9

z več kot 250
2
3
1
6

Večina belokranjskih gospodarskih družb je v domači lasti. Tuji naložbeniki so močni
predvsem v občini Črnomelj, kjer je v popolni danski lasti največje belokranjsko podjetje
Danfoss Compressors. Tuje naložbe so predvsem nemškega porekla, v gospodarski coni TRIS
Kanižarica pa je tudi španski proizvajalec počitniških hišic Sun Roller Adriatica (Weiss,
2006a).
Na območju Bele krajine se nahajajo dve regionalni gospodarski coni (tip B) s skupnimi
površinami okoli 60 ha, ena lokalna gospodarska cona v Semiču ter nekaj mini gospodarskih
con. Na opuščenem rudniku v Kanižarici, oddaljenem od urbanega središča Črnomlja, je
večja gospodarska cona tipa B. Gre hkrati za sanacijo in revitalizacijo degradiranega območja.
Območje obsega 22 ha, od katerih jih 7 ha še ni izkoriščenih, čeprav so komunalno
opremljena. Poleg tega pa je na tem območju možnost širitve gospodarske cone za nadaljnjih
20 ha pretežno na gozdna zemljišča in združitev z obstoječo cono IGM. Namenjena je
proizvodni dejavnosti. Podjetje Begrad d.d. je odkupilo od Kolinske obrat nekdanjega
Belsada, kjer bodo dali poudarek na proizvodni dejavnosti, prostora pa je tudi za trgovski
center in še kaj. Pogovore z možnimi vlagatelji že načrtujejo, je zatrdil direktor Panjan. V
Metliki sta dve gospodarski coni s povprečno velikostjo nad 20 ha od katerih jih približno
polovica še ni zasedenih. Coni se nahajata na ugodni lokaciji, namenjeni pa sta za opravljanje
proizvodne, poslovne, trgovske in obrtne dejavnosti. V nadaljevanju je predvidena razširitev
obrtne cone pri Pildu za nadaljnjih 30.000 m2. Lokalna gospodarska cona (tip C) se nahaja v
Semiču. Ima zagotovljena območja za razvoj ustreznih dejavnosti, ki so prilagojene
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povpraševanju na lokalni ravni ter zagotavljajo delovna mesta predvsem lokalnemu
prebivalstvu (119 uslužbencev). V Kanižarici blizu Črnomlja je cena kvadratnega metra v
tamkajšnji coni 500 tolarjev. Na njenih 22 hektarjih je 20 podjetij v katerih je zaposlenih okoli
200 ljudi, v postopku pa so bile spremembe prostorskih načrtov za ureditev dodatnih 20
hektarjev (okoli 34 gradbenih parcel), tako da pričakujejo, da bo na območju nekdanjega
rudnika ponovno zaposlenih okoli 400 ljudi. V PSC Semič – Vrtača se je cena komunalno
opremljenega kvadratnega metra gibala okrog 7,5 evra in po zagotovitvah tamkajšnjega
župana, so pripravljeni zelo perspektivnemu obrtniku ali poslovnežu dati prostore v najem
celo zastonj (Obrtnik, 2005; Dimitrič, 2005a; RZPR JV Slovenije, 2003; Strokovne podlage
za SPRO Črnomelj, Metlika in Semič : študija gospodarskega razvoja Bele krajine, 2005;
Lindič – D., 2005).
Obrtne cone tipa B so za nadaljnji razvoj Bele krajine zelo pomembne. Aktivnosti lokalnih
skupnosti bodo morale biti v prihodnosti usmerjene v pridobivanje ugodnih finančnih virov za
komunalno opremo zemljišč iz nacionalnih sredstev in sredstev EU strukturnih skladov.
Uspeh bo v veliki meri odvisen od pravočasnosti, stopnje (gradbeno dovoljenje) in kvalitete
pripravljenih projektov. Zagotoviti bo potrebno ustrezno število komunalno opremljenih
lokacij za opravljanje obrtne in proizvodne dejavnosti, zagotoviti sredstva za subvencioniran
nakup zemljišč, izdelati kriterije po katerih bodo imeli podjetniki s perspektivnejšimi
programi določene ugodnosti pri nakupu zemljišč, skupno upravljanje in trženje poslovnih
con, razširitev ponudbe na nakup poslovnega prostora, primernega za ureditev po meri in za
potrebe podjetnika. Urediti bo potrebno mini gospodarske cone, predvsem tiste, ki se nahajajo
v Semiču in Črnomlju. Poslovne cone naj bi postale privlačnejše, ko bo končana gradnja
cestne infrastrukture v okviru tretje razvojne osi, ki bo območje povezala s slovenskim
avtocestnim križem in slovensko-hrvaško mejo (Strokovne podlage za SPRO Črnomelj,
Metlika in Semič : študija gospodarskega razvoja Bele krajine 2005; Weiss, 2006a).
2.5.1.1. DELEŽ AKTIVNEGA PREBIVALSTVA, BREZPOSELNOST IN PLAČE:
Leta 2004 je bilo v pokrajini 10 200 delovno aktivnih prebivalcev, ki so na državnem nivoju
predstavljali 1,3 % delež. Konec leta 2004 je bilo v občini Metlika delovno aktivnih 3376
prebivalcev občine. Registrirano brezposelnih oseb je bilo 361, stopnja registrirane
brezposelnosti pa je znašala 8,8 %, kar je bilo pod državnim povprečjem (10,3 %). Največ
prebivalstva je bilo zaposlenega v industriji, predvsem v tekstilni (več kot 1200), sledili so
samozaposleni in samostojni podjetniki, kmetovalcev pa je bilo nekaj nad 200. Po podatkih
občine Semič so bili delovno aktivni 1604 prebivalci. Registrirano brezposelnih oseb je bilo
178. Največ je bilo zaposlenih v industriji (Iskra Kondenzatorji), nato so sledili
samozaposleni in samostojni podjetniki ter kmetovalci. V občini Črnomelj je bilo leta 2004
delovno aktivnih 5222 prebivalcev. Registrirano brezposelnih je bilo 746, stopnja registrirane
brezposelnosti je znašala 11,0 %, kar je bilo nad republiškim povprečjem. Največ prebivalstva
je zaposlenega v industriji (Danfoss, Livar, Sun Roller) (Starešinič, 2005).
Septembra in oktobra je po zaprtju obratov Beti in Belsad v Črnomlju izgubilo službo okoli
200 zaposlenih. Stopnja registrirane brezposelnosti je v teh mesecih narasla na 13,9 %.
Registrirana brezposelnost je bila v mesecu januarju leta 2006 najvišja v občinah Črnomelj in
Semič ter je presegala slovensko povprečje (10,5 %). Nekoliko boljše razmere so bile v občini
Metlika, ki je z 9,9 % brezposelnostjo bila pod državnim povprečjem (Statistični letopis 2005,
2006a; E-uprava, 2006).

14

Promet kot razvojni dejavnik Bele krajine_________________________________________
Tabela 3: Stopnja registrirane brezposelnosti v posameznih mesecih let 2004, 2005 in 2006.
November 2004
Junij 2005
Oktober 2005
Januar 2006
Črnomelj
10,7
11,0
13,9
13,3
Metlika
8,3
8,9
9,5
9,9
Semič
10,5
12,1
13,1
13,1
Republika
10,3
9,8
10,3
10,5
Slovenija
Vir: Interni podatki občine Semič – Gospodarstvo občine Semič, 2006; E-uprava 2006.

Legenda:
< 5,0
5,0-10,0
10,0-15,0
15,0-20,0
20,0-25,0
>25,0
Ni podatka

Slika 4: Prikaz stopnje registrirane brezposelnosti v Sloveniji za december 2005 v posameznih občinah.
Vir: E-uprava, 2006.

Povprečne mesečne plače v Beli krajini so bile leta 2004 za dobrih 22 % nižje od slovenskega
povprečja. Januarja 2006 so bile najvišje povprečne plače v občini Črnomelj, kjer so v
poletnih mesecih leta 2005 zaprli obrate z najnižjimi plačami. Poleg tega so v občini
Črnomelj boljše gospodarske razmere kot v ostalih dveh belokranjskih občinah. Glede na
podatke Statističnega urada Republike Slovenije, so imeli najnižje plače v občini Metlika, saj
so bile od povprečnih slovenskih plač nižje za 21,2 % (neto) in 24,6 % (bruto). Nizke plače so
posledica zaposlenosti v slabše plačani tekstilni industriji, ki v Metliki zaposluje okoli 1000
prebivalcev, torej skoraj 30 % delovno aktivnega prebivalstva.
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Tabela 4: Povprečne bruto in neto plače v belokranjskih občinah in v Sloveniji leta 2004/2006
Povprečne
mesečne Povprečne
mesečne Primerjava s Slovenijo
plače leta 2004
plače januar 2006
v %, januar 2006
bruto
neto
bruto
neto
bruto
neto
Črnomelj
221.109
145.238
233.011
156.834
82,7
87,0
Metlika
202.805
133.446
211.893
142.031
75,4
78,8
Semič
198.779
132.655
219.200
149.981
77,8
83,2
Slovenija
267.751
168.203
281.593
180.193
100
100
Vir: Statistični letopis 2005, 2006b; Statistični urad Republike Slovenije, 2006; lastni izračun.

2.5.2. ČLOVEŠKI VIRI:
Podatki Popisa prebivalstva v letu 2002 kažejo, da je bilo v Beli krajini 4 306 oseb mlajših od
15 let, 17 990 oseb starih od 15 do 64 let ter 4 117 oseb starih 65 let ali več. Indeks staranja,
ki predstavlja razmerje med starejšimi od 65 let in mlajšimi od 15 let, je v Beli krajini 95,6, na
ravni Slovenije pa je malo višji in znaša 96,3. Povprečna starost prebivalcev Bele krajine je
39,4 leta, na ravni Slovenije pa 39,5 let. V Beli krajini je bilo po podatkih Popisa prebivalstva,
gospodinjstev in stanovanj 2002 12 484 aktivnih prebivalcev (Strokovne podlage za SPRO
Črnomelj, Metlika in Semič, 2005 : študija gospodarskega razvoja Bele krajine).
Tabela 5: Izobraževanje, začetek šolskega leta 2004/2005.
vrtci

Slovenija
Bela krajina
Črnomelj
Metlika
Semič

Osnovne šole

vrtci

otroci

šole

učenci

752
7
5
1
1

54 815
666
340
212
114

803
12
7
3
2

172 521
2500
1328
808
364

Dijaki srednjih
šol po občinah
stalnega
prebivališča

Študenti po
občini stalnega
prebivalstva

101 817
1422
799
426
197

110 962
1348
722
426
200

Vir: Statistični letopis 2005a, 2006; lastni izračuni.

V dvanajst osnovnih šol je bilo na začetku šolskega leta 2004/2005 vpisanih 2500
šoloobveznih otrok, ki so predstavljali 47,4 % vseh šolajočih Belokranjcev. V srednjih šolah
se je izobraževalo 27 %, študiralo pa je 25,5 % vseh šolajočih (brez predšolskih otrok).
Na ravni Slovenije je odstotek študentov na število dijakov 83,7 %, na ravni Bele krajine pa
73,1%. Podatek govori, da se v Beli krajini v nadaljnje izobraževanje vpiše manjši odstotek
dijakov, kot na ravni države, kar neposredno vpliva na zaostajanje prebivalcev na
izobrazbenem nivoju (Strokovne podlage za SPRO Črnomelj, Metlika in Semič, 2005 : študija
gospodarskega razvoja Bele krajine).
Za razvoj gospodarstva in gospodarskih dejavnosti je pomembna tudi izobraženost delovne
sile, saj izobraženost in pridobljena znanja zaposlenih vplivajo na razvoj in delo podjetij.
Pomemben za izobraženost prebivalcev je dostop do ponudbe izobraževalnih programov. V
Beli krajini delujejo osnovne in srednje šole, rednih višjih in visokošolskih programov ni,
tako da morajo študentje izbirati med izobraževalnimi institucijami drugod. Po podatkih
Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj iz leta 2002 je prebivalstvo Bele krajine
starejše od 15 let manj izobraženo, kot to velja za prebivalstvo celotne Slovenije.
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Tabela 6: Podatki o izobraženosti prebivalcev Bele krajine leta 2002.
Izobrazba
občina
/
območje

skupaj
brez
izobrazbe

nepopolna
osnovna

osnovna

srednja

skupaj

nižja in
srednja
poklicna

višja
strokovna
in
splošna

visoka
dodiplom
ska

podiplom
ska

SLOVENIJA

1663869

11337

104219

433910

899341

452292

447049

84044

114630

16388

Črnomelj

12272

134

1504

3578

6031

3409

2622

520

470

35

Metlika

6749

44

746

1749

3651

2100

1551

273

270

16

Semič

3086

47

412

1000

1442

813

629

88

88

9

Bela krajina

22107

178

2662

6327

11124

6322

4802

881

828

60

Vir: Strokovne podlage za SPRO Črnomelj, Metlika in Semič : študija gospodarskega razvoja Bele krajine,
2005.

V občinah Črnomelj in Semič je zastopanost prebivalstva brez izobrazbe do starosti 15 let
višja, v Metliki pa na enaki ravni kot v Sloveniji. Največja razlika med podatki za Belo
krajino in podatki za Slovenijo je pri skupini z nepopolno osnovno izobrazbo, saj je teh v Beli
krajini 12 % (Semič 13,4%, Črnomelj 12,3% in Metlika 11%) v Sloveniji pa 6,3 %. Podobno
je pri tistih z dokončano osnovno izobrazbo, kjer Semič in Črnomelj (31,4% in 29,2%)
presegata podatek za Slovenijo (26,1 %), Metlika (25,9 %) pa malo zaostaja. Z izjemo
Metlike in Črnomlja, pri katerih je delež prebivalcev z nižjo in srednjo poklicno izobrazbo
višji (31,1 % oz. 27,8 %) kot v Sloveniji (27,2 %) ter srednje izobrazbe v celoti v občini
Metlika, pri kateri je zastopanost enaka ravni Slovenije 54,1 %, je zastopanost ostalih stopenj
izobrazbe nižja. Tako ima v Črnomlju in Metliki 91,7 % v Semiču pa 94 % prebivalcev starih
nad 15 let srednjo ali nižjo stopnjo izobrazbe, medtem ko je na ravni Slovenije takih 87,1 %
prebivalcev. Na nižjo stopnjo izobraženosti prebivalcev vpliva pomanjkanje delovnih mest za
višje stopnje izobrazbe in s tem povezan »beg možganov«, saj se študenti po končanem
študiju ne vračajo. Slabši izobrazbeni nivo prebivalcev posredno vpliva na zaostajanje v
gospodarski razvitosti, saj so prav visoko izobraženi tisti, ki največ prispevajo k raziskavam
in razvoju ter z inovacijami ustvarjajo nova delovna mesta in visoko dodano vrednost.
2.5.3. MIGRACIJE
Velik del delovno aktivnih prebivalcev v Beli krajini, kar 59,7 %, predstavljajo dnevni
migranti. V tabeli so predstavljeni dnevni migranti glede na občino prebivališča in občino
dela (Strokovne podlage za SPRO Črnomelj, Metlika in Semič : študija gospodarskega
razvoja Bele krajine, 2005).
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Tabela 7: Dnevni migranti po občini prebivališča in dela.
Občina
Skupaj Občina dela
prebivališča
Črnomelj

Metlika

Semič

Novo
mesto

Ljubljana

Črnomelj

3534

2159

319

479

402

79

Metlika

2060

321

1225

90

339

38

Semič

917

299

82

348

149

23

Bela krajina

6511

2779

1626

917

890

140

42,7%

25,0%

14,1%

13,7%

2,1%

Odstotek
vseh
migrantov

Ostale
občine
96
47
16
159
2,4%

Vir: Strokovne podlage za SPRO Črnomelj, Metlika in Semič : študija gospodarskega razvoja Bele krajine,
2005.

Podatki kažejo, da v občini prebivališča dela 57,3 % vseh zaposlenih. Najmanjši delež doma
zaposlenih ima občina Semič, saj se kar 62 % vozi na delo v druge občine. 38,9 %
prebivalcev črnomaljske občine in 40,5 % občanov Metlike migrira drugam. Kar 81,8 %
dnevnih migrantov je zaposlenih v eni izmed treh belokranjskih občin. V Novo mesto dnevno
migrira 13,7 %, v Ljubljano pa 2,1 % vseh dnevnih migrantov. Migranti, ki so zaposleni v eni
izmed ostalih slovenskih občin predstavljajo 2,4 % vseh migrantov.
Podatki popisa iz leta 2002 kažejo, da je v občini Črnomelj od vseh delovno aktivnih občanov
88,9 % dnevnih migrantov in 2,3 % tedenskih migrantov. V občini Metlika je bilo 87,7 %
delovno aktivnih občanov dnevnih migrantov in 1,8 % tedenskih. Občina Semič je imela celo
91,7 % dnevnih in le odstotek od delovno aktivnega prebivalstva je bilo tedenskih migrantov.
Tedenski migranti so poleg dveh odstotkov delovno aktivnega prebivalstva v pretežni meri še
šolajoči dijaki in študentje. Večina dijakov, ki tedensko migrira se šola v Novem mestu in
Ljubljani. Študentje pa se izobražuje predvsem v Ljubljani, nekaj manj pa tudi v ostalih
univerzitetnih središčih v državi. Med tedenske migrante lahko uvrstimo tudi tiste
Belokranjce, ki imajo stalno prebivališče drugje in se predvsem ob koncih tedna vrnejo na
domačije.
Po podatkih popisa iz leta 2002 je razvidno, da je 80,9 % migrantov delovno aktivnega
prebivalstva do službe porabilo do pol ure. Od pol ure do ene ure vožnje je porabilo 7,8 %,
več kot eno uro pa je porabilo zgolj 2 % delovno aktivnega prebivalstva. Peš ali s kolesom se
je na delovno mesto odpravilo 16 % zaposlenih, z avtom se je peljalo 65 %, avtobus je
koristilo 7,6 %, vlak pa le 1,6 % zaposlenih.
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2.6. KOMUNALNA, ENERGETSKA IN TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA
Komunalna in energetska infrastruktura v Beli krajini ne dosegata optimalnih standardov
opremljenosti. Medtem, ko je energetska infrastruktura komaj zadostna, je komunalna
opremljenost nezadostna, saj je oskrba s pitno vodo zaradi vodo deficitarnega območja
pomanjkljiva, sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih vod pa v pretežnem delu območja ne
obstajajo. Zaradi izrazito razpršene poselitve in ob dejstvu, da gre za pretežno kraško regijo in
s tem za posledično visoko stopnjo ranljivosti podzemnih voda, je problematika komunalnega
urejanja v Beli krajini še posebej pereča. Stanje okolja v Beli krajini je v splošnem
zadovoljivo, saj parametri, ki kažejo stanje posameznih sestavin okolja, niso slabši od
povprečnih slovenskih razmer. Problematika onesnaževanja okolja se bistveno povezuje z
značilnostmi kraškega sveta, pri čemer je v večjih urbanih središčih onesnaževanje okolja
posledica urbanizacije in proizvodnih dejavnosti, zlasti industrije, na podeželju pa neurejene
oz. pomanjkljive komunalne infrastrukture in kmetijske dejavnosti (Strokovne podlage za
SPRO Črnomelj, Metlika in Semič : komunalno – energetska študija, 2005).
2.6.1. VODOVODNO OMREŽJE
Analiza stanja vodovodnega omrežja je povzeta po Strokovnih podlagah za Strategijo
prostorskega razvoja občin Črnomelj, Metlika, Semič : komunalno – energetska študija.
V organiziran vodovodni sistem je vključenih 95,5 % prebivalcev, od tega v občini Metlika
98,5 % ter v občinah Črnomelj in Semič 94 %. Oskrba se izvaja prek treh oskrbnih sistemov,
enega za občino Metlika, ki ga upravlja Komunala Metlika, drugega za območje občin Semič
in Črnomelj, ki ga upravlja Komunala Črnomelj ter tretjega za Poljansko dolino, ki ga
upravlja Hydrovod Kočevje. Naselja, ki še niso oskrbljena s pitno vodo se ali nahajajo v višje
ležečih območjih občin ali pa v njih ne prebiva večje število prebivalcev.
Vodooskrba občin Semič in Črnomelj je v pretežni meri zagotovljena iz zajetij pri Srednji
vasi (občina Semič) in iz črpališča v Dobličah (občina Črnomelj). V občini Črnomelj
obstajata lokalna vodovodna sistema Adlešiči in Vinica, v občini Semič pa z lastnim vodnim
virom razpolaga še manjši lokalni vodooskrbni sistem Rožni dol. Vodovod v krajevni
skupnosti Stari trg v občini Črnomelj je medobčinskega značaja in se napaja iz štiri leta stare
vrtine pri Dolu pod Kozicami (občina Kočevje) katere kvaliteta vode je zavidljiva. Vodovodni
sistem Črnomelj se oskrbuje iz črpališča Dobliče na izviru reke Dobličice, iz katerega se
oskrbuje vodohran Grič kapacitete 1100 m3. Iz vodohrana potekajo primarni transportni
cevovodi v treh smereh proti Črnomlju prek Kanižarice po južni strani mesta z nadaljevanjem
v smeri Čudnega sela ter razcepom v smereh proti Vranovičem in Bednju, proti osrednjemu
delu Črnomlja prek Doblič in Jelševnika, z odcepom v smeri Nestoplje vasi, proti Dragatušu
z razcepom na smer proti Butoraju in Velikem Nerajcu, kjer je ponovna razvejitev v smereh
G. Suhorja in Stare Lipe. V Nestoplji vasi je črnomaljski vodovodni sistem povezan s
semiškim vodovodnim sistemom, kjer je mogoče s črpanjem oskrbovati vodohrana Vinji vrh
in Krc v občini Semič in obratno lahko semiški vodni vir oskrbuje sistem v drugi smeri, saj
sta vodooskrbna vira iz Srednje vasi in črpališče Dobliče med seboj povezana, tako da je
slabšo izdatnost vodnih virov na področju Blatnika in iz Srednje vasi mogoče nadomestiti z
vodnim virom iz Doblič. V občini Črnomelj se iz povezave s semiškimi vodnimi viri
oskrbujejo naselja med Ručetno vasjo in Otovcem.

19

Promet kot razvojni dejavnik Bele krajine_________________________________________
Pomembni objekti v sistemu so:
- vodohran Grič V=1000m3
- vodohran Črnomelj V=1000m3
- vodohran s črpališčem pri Nestoplji vasi
- magistralni vodovod od Dobličice oz. VH (vodohran) Grič do Jelševnika
- magistralni vodovod od Dobličice oz. VH Grič do Kanižarice in VH Črnomelj
- magistralni vodovod od Jelševnika do Nestoplje vasi (omogoča sodelovanje
virov Dobličice in Blatnika z vključevanjem črpališča v Nestoplji vasi)
- magistralni vodovod od VH Črnomelj do VH Čudno selo.
Ločen sistem oskrbe ima Vinica, do leta 2004 pa so ga imeli tudi Adlešiči. Vodni vir je zajetje
reke Kolpe pri Vinici in izvir Vumole pri naselju Adlešiči, kjer je običajno problematična
kvaliteta vode. Od leta 2004 je Kolpa kot vodni vir izločena iz uporabe in se ohranja kot
rezerva. Vodovodni sistem Adlešiči se je v letu 2004 razširil do Preloke in se navezal na
vodovodni sistem Črnomlja.
V občini Črnomelj se iz povezave s semiškimi vodnimi viri oskrbujejo naselja med Ručetno
vasjo in Otovcem. Vodovodni sistem Semič se oskrbuje iz črpališča Srednja vas, zajetij Blatni
izvir, Zdravi izvir, Mlinarjev izvir, Pri treh gabrih ter iz črpališča Bajer za oskrbo
vodovodnega sistema Rožni Dol. Oskrba iz obstoječih zajetij je predvsem količinsko
problematična v daljših sušnih obdobjih. Iz zajetij v črmošnjiški dolini (Srednja vas, Blatni,
Zdravi in Mlinarjev izvir) se voda zbira v vodohranu Blatnik in transportira do vodohrana
Železniška postaja v Semiču. Za vodohranom Železniška postaja Semič se primarni
transportni vod razcepi na dva kraka, pri čemer en poteka proti vzhodu v smeri Semiča, drugi
pa proti jugu in oskrbuje naselja med Kotom in Otovcem. Krak, ki se odcepi s tega cevovoda,
pa poteka v smeri Lokev ter se nadaljuje do Črnomlja. V perspektivi je predvideno, da se
bodo v sistem vključile nove vrtine izdelane na območju Blatnika, zajem pa bo namenjen
vodooskrbi občin Semič, Metlika in Črnomelj. Sistem je v fazi izgradnje. Obstoječe črpališče
v Srednji vasi in zajetja na območju Blatnika bodo zagotavljala vodooskrbo naseljem med
Blatnikom in Gabrom in območju visoke cone Semiča, ki bo dodatno vključeno v sistem.
Pomembni objekti v sistemu so:
- vodohran Blatnik V=200m3
- vodohran Krc V=500m3
- vodohran s črpališčem pri Nestoplji vasi
- magistralni vodovod od izvirov v črmošnjiški dolini oz. VH Blatnik do VH Krc, prek
VH Gaber
- magistralni vodovod od Nestoplje vasi do Gradca, ki predstavlja že zgrajeni del
belokranjskega magistralnega vodovoda.
Naselje Sinji Vrh se oskrbuje iz lokalnih vodnih virov nad Sinjim Vrhom. Izvedena je nova,
ustreznejša vrtina v Damlju, ki bo dolgoročno pokrivala potrebe tega območja. Kakovostno
sta vprašljivi zajetji Kolpe za oskrbo območij Vinice in Adlešičev. Za rešitev vodooskrbe teh
območij je v končni fazi izgradnje sistema predvidena povezava v zaključeni sistem
belokranjskega vodovoda. Ko bo aktivirano črpališče Črmošnjice, bo možna navezava novega
cevovoda za Dolenjske Toplice.
Naselja v občini Metlika se oskrbujejo z vodo iz lastnih vodnih virov. V Metliki so vodovodni
sistemi ločeni na nižinski pas, srednje višinski pas in višinski pas. Po vodnih virih so sistemi
razdeljeni na sistem Obrh, sistem Jamniki ter sistem Suhor in Rajakoviči. Višinski vodovodni
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sistem Jugorje se oskrbuje z vodo iz vodnega vira Suhor, kjer je vodnjaško črpališče,
načrtovano pa je tudi drugo črpališče. Z vodo oskrbuje naselja na severozahodu in severu
občine. V Hrastu pri Jugorju je obstoječi VH Hrast za potrebe vodooskrbe višinskega pasu, ki
je oskrbovan iz vodnega vira Suhor. Iz VH Hrast se le v manjši meri oskrbuje srednje višinski
sistem. Ta se oskrbuje z vodo iz izvira Jamniki, dopolnjuje se po potrebi, ko je to možno, s
prečrpavanjem iz izvira Obrh skozi VH Slamna vas v VH Bojanji hrib, od koder poteka en
krak proti zahodu za Brezovico, Bušinjo vas, Berečo vas in Grabrovec. Drugi krak poteka v
smeri Radovice in Drašičev. Nižinski sistem se oskrbuje z vodo iz izvira Obrh v VH Veselica
(500 m3) in oskrbuje mestno jedro, Križevsko vas, naselja v smeri Rosalnice - Rakovec in
naselja v smeri Primostek – Podzemelj – Gradac. V manjši meri se nekatera naselja ob
državni meji na območju Hrvaške napajajo iz metliškega vodovoda.
Pomembni objekti v sistemu so:
- vodohran Veselica Metlika V=500m3
- vodohran in črpališče Slamna vas
- vodohran Bojanji hrib
- vodohrana Hrast V=300m3 in Jugorje V=100m3 .
V perspektivi je predvideno, da se prvenstveno zagotovi ustrezna vodooskrba v vsa naselja
(ali zagotoviti individualno oskrbo prek oskrbnega sistema) ter rekonstruira zastarele in
tehnično neustrezne cevovode. Vsebina projekta »Trajnostna oskrba Bele krajine s pitno vodo
in odvajanje in čiščenje odpadne vode« je izgradnja belokranjskega vodovoda in ureditev
odvajanja in čiščenja odpadne vode.
Z izgradnjo belokranjskega vodovoda bodo vsi sistemi povezani v celovit vodovodni sistem
belokranjskega vodovoda razen sistema Sinji Vrh in sistema Stari trg, ki je navezan na
kočevsko subregijo. V sistem se bodo vključile nove vrtine na območju Blatnika ter
povečanje črpanja v Dobličah ob hkratni uporabi ostalih virov kot rezervnih virov pitne vode.
Tako bo na razpolago zadostna količina in ustrezna kvaliteta pitne vode, da bodo na sistem
povezani še vodovodni sistem v občini Metlika ter lokalna sistema Adlešiči in Vinica.
Obstoječe črpališče v Srednji vasi in zajetja na območju Blatnika bodo zagotavljala
vodooskrbo naseljem med Blatnikom in Gabrom in območju visoke cone Semiča in hkrati
zagotavljala prek povezave z območjem občine Metlika oskrbo višinskih območij v tej občini.
Sistem belokranjskega vodovoda je v fazi izgradnje in zaključka 1. faze.
2.6.2. KOMUNALNO OMREŽJE
Razpršen poselitveni vzorec, razgibanost reliefa in majhna naselja predstavljajo največje ovire
pri vzpostavljanju komunalnega omrežja. Zaradi omenjenih ovir se posledično podraži
komunalni sistem. Za manjša naselja ob vodnih virih bi bile kot najboljšo možno rešitev
možne rastlinske čistilne naprave. Ponekod v pokrajini takšne že uspešno delujejo. Med
drugim se je pojavil problem ob novonastalih napravah, da gospodinjstva zaradi priključitve
na komunalno omrežje plačujejo višje komunalne prispevke in se zaradi tega nočejo
priključiti nanj in še vedno uporabljajo greznice.
V občini Metlika je obstoječe kanalizacijsko omrežje v samem mestu ter v naseljih Krasinec,
Rosalnice, v naselju Podzemelj pa je zgrajena samo ČN. Pokritost s kanalizacijskim
omrežjem v Metliki je 90 %, v Krasincu in Rosalnicah pa 100 %. V občini pa pokritost znaša
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45 %. V ostalih naseljih ni zgrajenega kanalizacijskega omrežja (Strokovne podlage za SPRO
Črnomelj, Metlika in Semič : komunalno – energetska študija, 2005).
Tabela 8: Čistilne naprave v Beli krajini.
Občina
čistilna naprava
število PE
Metlika

Črnomelj

Semič

Metlika
Rosalnice
Krasinec
Podzemelj
CČN Črnomelj –
Vojna vas
ČN Majer Purator

4.500
600
250
700
5000 (razširitev
na 10 000)

stopnja čiščenja

učinek čiščenja

biološka
biološka
biološka
biološka(v gradnji)

95
95
95
/
91,5 (KPK),
93,2 (BKK)
46,5 (KPK),
59,1 (BKK)
88 (KPK),
98,5 (BKK)
93,8 (KPK),
98,5 (BKK)

mehanska in biološka

2 x 500

mehanska in biološka

KČN Radenci

150

mehanska in biološka

Semič

1200

biološka

Črmošnjice

250

biološka

Vir: Strokovne podlage za SPRO Črnomelj, Metlika in Semič : komunalno – energetska študija, 2005; Novak,
2004; JP Komunala Črnomelj, 2006.

V občini Črnomelj je obstoječe kanalizacijsko omrežje zgrajeno v mestu Črnomelj in v
naselju Radenci. Tako je 80 % mesta Črnomelj in le 35 % občine priključenih na
kanalizacijsko omrežje. Odpadna voda v Črnomlju se odvaja na CČN Črnomelj v Vojni vasi.
Locirana je na levem bregu reke Lahinje. Projektirana je bila za posamezne faze delovanja,
zmogljivosti 9.500 PE. Prva faza izgradnje z zmogljivostjo 4.500 PE je potekala v letih 1995–
1996 in začela z obratovanjem v 1997. letu. Sedanje število priključenih enot je 5.000, kar
kaže na preobremenitev čistilne naprave, to pa lahko povzroči slabše učinke čiščenja
odpadnih voda, kar pomeni, da voda na izpustu ne bo ustrezala zahtevanim parametrom. V
postopku priprave so projekti za njeno razširitev. V Črnomlju deluje še ČN Majer, ki je bila
postavljena v letu 1995 zaradi begunskega centra in nastanka obrtne cone s posodobitvijo
obstoječega kanalizacijskega omrežja (ločen kanalizacijski sistem) in izvedbo kot zaključena
celota, ločena od ostalega mestnega omrežja, z izpustom odpadnih voda preko mehansko
biološke ČN v reko Lahinjo. ČN je obremenjena s približno 50 % njene zmogljivosti (500
PE). Dolgoročno je predvidena ukinitev ČN Majer in prevezava na CČN Črnomelj. Na
območju občine se nahaja še ČN Gorenji Radenci, ki je pričela z rednim obratovanjem v
aprilu 2003. Deluje po sistemu Bio-Disk. Na diske se useda blato, ki se ga odstrani in
transportira v CČN Črnomelj, kjer se z nadaljnjo predelavo dehidrira in spreša. Ostane 28 %
suhe snovi, ki jo deponirajo na komunalno odlagališče na Vranovičih. V industrijsko obrtni
coni na območju nekdanjega rudnika je javna kanalizacija že zgrajena, trenutno pa je v
izgradnji KČN v Kanižarici. V ostalih naseljih v občini kanalizacijsko omrežje še ni zgrajeno.
Na območju občine Semič je obstoječe kanalizacijsko omrežje v Semiču ter v naselju
Črmošnjice, kjer pa zgrajena ČN ne obratuje. Pokritost s kanalizacijskim omrežjem v Semiču
je 25 %, v občini pa 11 %. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode za obdobje od 2005 do 2017 je na področju varstva voda pred onesnaženjem eden od
ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja.
Glede na razvojne programe Komunale Črnomelj so planirane ČN Kanižarica s 1000 PE in
KČN Griblje, potrebne so še ČN Vinica, ČN Adlešiči, ČN Dragatuš, ČN Dobliče in ČN Stari
trg, vse z 100 – 500 PE (Strokovne podlage za SPRO Črnomelj, Metlika in Semič :
komunalno – energetska študija, 2005; Novak, 2004).
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2.6.3. RAVNANJE Z ODPADKI
Na območju Bele krajine se nahajata dve odlagališči kamor pripeljejo odpadke prav iz vseh
belokranjskih krajev. V vseh naseljih so postavljeni ekološki otoki za zbiranje najosnovnejših
ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Iz območja občin Črnomelj in Semič se pelje odpadke
na odlagališče v Vranoviče, v metliški občini pa na odlagališče v Bočki.
Vse tri belokranjske občine so pristopile k projektu CeROD (Center za ravnanje z odpadki
Dolenjska), ki predstavlja center 1. reda za ravnanje z odpadki. Projekt CeROD bo zajel
komunalne odpadke 160.000 prebivalcev z območja Dolenjske, Bele krajine in predvidoma
tudi območja Posavja ter jih odlagal na novi del odlagališča Leskovec na vzhodu občine Novo
Mesto. Celoten razpoložljivi prostor odlagališča je 1.950.000 m3, kar zadostuje ob
nespremenjenem sistemu odlaganja za 30-35 let, ob uvedbi delnega recikliranja pa za 50 – 60
let. Vse občine, ki sodelujejo v CeROD bodo zagotovile ločeno zbiranje odpadkov ter mrežo
zbirnih centrov. Tako bodo omogočile čim večjo snovno izrabo odpadkov. Občine v Beli
krajini bodo projekt CeROD izrabile predvsem v smislu odlaganja preostalega dela
komunalnih odpadkov. Dosedanji odlagališči bodo postopoma uredili v centra za ravnanje z
odpadki. Na odlagališču Vranoviči je tako predvidena izgradnja podcentra za ravnanje z
odpadki, kjer se bo izvajalo zbiranje ločenih odpadkov, njihovo sortiranje, oddaja uporabnih
frakcij podjetju Slopak ter kompostiranje bioloških odpadkov. V tem centru se bo pred
odvozom na odlagališče Leskovec kompaktiralo preostali del odpadkov. Sedanji, odlagalni
del odlagališča se bo zaprl, del odlagališča, ki se širi, pa bo namenjen za odlaganje inertnih
gradbenih odpadkov. V občini Semič je v Semiču zasnovana še zbirna in pretovorna postaja.
Podoben koncept je zasnovan tudi na odlagališču Bočka za potrebe občine Metlika.
Odlagališče je treba zapreti do leta 2007, zato se bo na tej lokaciji izvedel občinski zbirni
center – prekladalna rampa, otok za ločeno zbiranje odpadkov, kompostiranje in tehtnica.
Zbirni center bo opremljen tudi za ravnanje z gradbenimi odpadki (Strokovne podlage za
SPRO Črnomelj, Metlika in Semič : komunalno – energetska študija, 2005).
2.6.4. ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
V Beli krajini sodijo med glavne energente električna energija, les in lesna biomasa, premog
in kurilno olje. V manjši meri se je v zadnjem obdobju pojavila uporaba utekočinjenega
naftnega plina.
Večina energetske oskrbe v Beli krajini je vezane na centralna naselja, ki tvorijo mrežo
napajalnih točk. Geografski položaj regije je vzrok za to, da je večina linijskih energetskih
vodov in naprav končnega značaja kar pomeni, da obstaja problematika dvostranskega
napajanja oziroma oskrbe. Elektro distribucijska omrežja pokrivajo vsa strnjena naseljena
območja, problematični ostajajo oddaljeni manjši zaselki ali objekti. Manj zadovoljiva je
stopnja pokritosti s plinovodnim in toplotnim omrežjem, saj plinovodnega omrežja v regiji ni,
zaznaven pa je interes za zagotovitev oskrbovalnih možnosti za zemeljski plin v pričakovanju
gospodarnejše in ekološko sprejemljivejše oskrbe. Glavni energenti v regiji so električna
energija, trda in tekoča goriva, lesna biomasa ter utekočinjeni naftni plin (Strokovne podlage
za SPRO Črnomelj, Metlika in Semič : komunalno – energetska študija, 2005).
Dobava električne energije poteka prek distribucijskega elektroenergetskega omrežja, ki je v
upravljanju Elektro Ljubljana. Območje Bele krajine se napaja iz dveh razdelilnih
transformatorskih postaj (RTP) RTP Črnomelj in RTP Metlika. RTP Črnomelj se napaja iz
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RP Hudo prek daljnovoda DV 2x110 kV Hudo – Gotna vas – Osojnik - Črnomelj. RTP
Metlika se napaja prek istega daljnovoda, ki se v Osojniku odcepi proti Metliki.
Transformacija v RTP Črnomelj in RTP Metlika je 110/20 kV. Med RTP Črnomelj in RTP
Metlika obstaja VN 110 kV povezava, ki služi za rezervno napajanje 20 kV omrežja
(Strokovne podlage za SPRO Črnomelj, Metlika in Semič : komunalno – energetska študija,
2005).
Tabela 9: Obremenitve RTP na območju Bele krajine.
RTP
Moč
Obremenitev
leto 2000
RTP
110/20
kV
2x20 MVA
40%
Črnomelj
RTP 110/20 kV Metlika
2x20 MVA
21%

Dejanska obremenitev
leto 2004
43%
19%

Vir: Strokovne podlage za SPRO Črnomelj, Metlika in Semič : komunalno – energetska študija, 2005.

Razdelilno distribucijsko omrežje deluje na 20 kV napetostnem nivoju in se napaja iz obeh
RTP v Beli krajini. V primeru izpada 110 kV daljnovoda so omogočene povezave 20 kV
omrežja z omrežjem distribucijske enote Kočevje prek daljnovoda Koprivnik in povezave iz
Vinice v smeri Predgrada ter povezave 20 kV omrežja iz Novega mesta prek smeri Metlika –
Vahta – Gotna vas ter smeri Semič – Rožni Dol – Uršna sela. Skupna dolžina 20 kV
distribucijskega omrežja je približno 100 km (Strokovne podlage za SPRO Črnomelj, Metlika
in Semič : komunalno – energetska študija, 2005).
Osnovni problem napajanja Bele krajine je radialno (končno) napajanje obeh RTP. V primeru
izpada tega daljnovoda bi bila oskrba Bele krajine resno motena, saj bi bilo možno po 20 kV
omrežju zagotoviti le energijo za najnujnejše potrebe. Ker pa poraba ne presega 45%
zagotovljenih moči, je gradnja dodatnih visokonapetostnih povezav časovno še odmaknjena v
prihodnje desetletje. Za zagotavljanje dvostranskega napajanja Bele krajine je treba zgraditi
več daljnovodnih povezav, od katerih je najpomembnejša DV 110 kV Kočevje - Črnomelj, s
katerim se zagotovi dvostransko napajanje Bele krajine, večjo zanesljivost oskrbe ter možnost
rezervnega napajanja Dolenjske. Ostale ureditve pa zagotovijo ustrezno dvostransko
napajanje ostalih območij, kar posledično zagotavlja višji nivo zanesljivosti tudi Beli krajini.
Na območju belokranjske subregije ne obstaja noben večji proizvajalec električne energije.
Glede na energetsko učinkovitost in racionalno rabo energije je v večjih obratih možna
soproizvodnja električne in toplotne energije. V porečju Krupe obratuje mHE. Glede na
možnosti oskrbe z električno energijo širšega območja je potencialna gradnja mHE v skladu z
usmeritvami varstva narave in izrabe vodnega prostora Kolpe za turistične namene načeloma
prevelik poseg v neokrnjeno naravo, da bi na drugi strani proizvodni potencial opravičil
tovrstne objekte. V primeru potreb za lokalno oskrbo z energijo iz mHE je treba na tovrstnih
območjih prednostno zagotoviti priključitev na javno elektroenergetsko omrežje (Strokovne
podlage za SPRO Črnomelj, Metlika in Semič : komunalno – energetska študija, 2005;
Regionalna zasnova prostorskega razvoja Jugovzhodne Slovenije, 2002).
Bela krajina ni bila do sedaj vključena v območja za potencialno plinifikacijo. Z
upoštevanjem razvojnih gospodarskih vzpodbud in prehoda na ustreznejše energente se je v
zadnjih letih izkazal potencial belokranjskih naselij in gospodarskih subjektov za
plinifikacijo.
Dosedanji načini zagotavljanja energentov v Beli krajini so bili omejeni predvsem na les in
lesno biomaso, premog in kurilno olje. V zadnjem času se v manjšem obsegu pojavlja
uporaba utekočinjenega naftnega plina. Postrojenja zanj so že izvedena na območju naselja
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Čardak ter v industrijskih conah Kanižarica in Danfoss. Ta postrojenja predstavljajo osnovo
za postopni prehod na sistem zemeljskega plina in prehod ostalih večjih kotlovnic na
ustreznejše energente. Osnovni cilj izvedbe prenosnega plinovoda R45 Novo mesto – Bela
krajina je omogočiti oskrbo industrije in široke potrošnje z zemeljskim plinom na področju
vseh treh belokranjskih občin. Plinovodno omrežje bo tako omogočilo napajanje gosto
poseljenega dela vseh treh občin in bo predstavljalo dolgoročni vir za ogrevanje, pripravo
tople vode in kuhanje na mestih večjega zgoščevanja odjema. S tem se bo povečala tudi
možnost uporabe plina v industriji in v napravah za soproizvodnjo toplote in energije. Do
izgradnje predvidenih plinovodov je na mestih večjega in zgoščenega odjema smiselno
uvajati sisteme daljinskega ogrevanja s sistemom utekočinjenega naftnega plina, ki se ga
izvede tako, da bo možna kasnejša predelava za uporabo zemeljskega plina. Podeljeno
koncesijo za omrežni plin že ima Občina Semič (Strokovne podlage za SPRO Črnomelj,
Metlika in Semič : komunalno – energetska študija, 2005).
Izraba obnovljivih in alternativnih virov energije je pretežno pogojena z razvojem daljinskih
sistemov oskrbe z energijo, ki zagotavljajo bistveno udobnejšo oskrbo. Zaradi načrtovane
plinifikacije bo uporaba daljinskih sistemov oskrbe s toploto pogojena z razširjenostjo in
uporabo zemeljskega plina, zato je na področju lokalne energetike smotrno spodbujati
izgradnjo sistemov z uporabo plina, v začetnih fazah utekočinjenega naftnega plina (UNP), ki
jih bo možno v končni fazi predelati za uporabo zemeljskega plina. Tovrstni programi so
ekonomsko upravičeni le v primeru večje ekonomije obsega. V sistemu individualne oskrbe
se bo spodbujala uporaba ekološko sprejemljivejših goriv (UNP, lesna biomasa) in ostalih
obnovljivih virov (sonce). Na področju izrabe vodne energije obratuje mHE v porečju Krupe
(Regionalna zasnova prostorskega razvoja Jugovzhodne Slovenije, 2002).
Tabela 10: Potencialna naselja za izvedbo daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) v
Beli krajini po programu energetske izrabe lesne biomase v Sloveniji.
naselje
gozdnatost (v %)
število lesno
ocenjena skupna moč kotlov DOLB
predelovalnih obratov
(v MW)
Črnomelj
60-70
6
6
Semič
50-60
5
Vir: Regionalna zasnova prostorskega razvoja Jugovzhodne Slovenije, 2002.

Nobeno izmed naselij ne kaže izrazitih možnosti za razširjeno uporabo lesne biomase.
Smiselna je uporaba na ožjih območjih večjih lesnopredelovalnih obratov, npr. ESOL v
Črnomlju, kjer obratujeta dva parna kotla na lesne ostanke z nazivno skupno toplotno močjo
4,3 MW. Na območju občine Semič je bilo ugotovljeno, da izvedba daljinskega sistema na
lesno biomaso ekonomsko v centru Semiča in v industrijski coni na Vrtači ni upravičena
(Regionalna zasnova prostorskega razvoja Jugovzhodne Slovenije, 2002; Strokovne podlage
za SPRO Črnomelj, Metlika in Semič : komunalno – energetska študija, 2005).
Ker je Bela krajina prepredena z manjšimi in večjimi tektonskimi prelomi je bilo izvedenih
več raziskav geotermalnih energetskih virov. Potencialna območja izrabe geotermalnih virov
se nahajajo ob prelomu v črmošnjiški dolini, v neposredni bližini Krajinskega parka Lahinja
pri Dragatušu in na Božakovem pri Metliki.
Ugotovljeno je bilo, da ima pretežni del virov značaj nizko temperaturnega vira ter kot taki
niso primerni za oblike zdraviliškega termalnega turizma, lahko pa predstavljajo pomemben
vir energije predvsem na lokalni ravni. Prve analize vode iz vrtin pri Dragatušu kažejo na

25

Promet kot razvojni dejavnik Bele krajine_________________________________________
izredno čisto vodo, ki ima na globini 500 m 25°C, dodatne analize pa bodo pokazale ali jo bo
moč koristiti tudi v zdravilne namene. V metliški vrtini ima voda na 220 m globine 23°C, na
globini 840m pa le 20°C. Uporaba geotermalnih energetskih virov pomeni predvsem
pomemben spodbujevalnik gospodarskega razvoja za razvoj novih dejavnosti (kopališča,
turizem, pridelava vrtnin itd.) ter dodatno možnost izrabe alternativnih virov za oskrbo z
energijo (Strokovne podlage za SPRO Črnomelj, Metlika in Semič : komunalno – energetska
študija, 2005; Dimitrič, 2005c; Dimitrič, 2006b).
Sončna energija v Beli krajini nima naravnogeografskih pogojev za izrabo v večjem obsegu.
Smiselno pa jo je vzpodbujati v posameznih individualnih objektih, saj se s tem zmanjšuje
končna poraba energije.
2.6.5. TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
Sodoben način poslovanja in komuniciranja tako gospodarskih družb in ostalih poslovnih
subjektov, državnih ustanov in prebivalstva zahteva sodobne telekomunikacijske zveze. Le te
pa so v Beli krajini nezadovoljive in so pod slovenskim povprečjem, saj še vedno obstajajo
območja, ki niso pokrita s signali slovenskih televizijskih in radijskih postaj in kjer ni signala
slovenskih mobilnih operaterjev. Vse te zagate so posledica naravnogeografskih značilnosti,
razpršenega poselitvenega vzorca ter majhnih naselij.
Celotno telefonsko omrežje je vezano na centralo v Novem mestu. V Črnomlju je vozliščna
centrala, končne avtomatske telefonske centrale pa se nahajajo v Metliki, Gradacu, Semiču,
Dragatušu, Adlešičih, Vinici, Starem trgu ob Kolpi in v Predgradu. Na telefonsko centralo te
belokranjske vasi, ki leži na območju občine Kočevje, je povezanih deset vasi iz črnomaljske
občine.
Na območju občine Semič se na Mirni gori nahaja RTV oddajnik, ki pokriva večji del Bele
krajine. Del metliške občine pokriva signal iz Veselice. Črnomaljska občina ima s pokritostjo
RTV signalov zaradi razgibanega reliefa največ težav in s tem največ oddajnikov. Le ti se
nahajajo na Veliki Plešivici, Vinici, Sinjem Vrhu 1 in Sinjem Vrhu 2. Območje Poljanske
doline pa pokriva oddajnik na Kozicah, ki ležijo v občini Kočevje. Poleg tega so za
zagotavljanje zvez vzpostavljene zračne zveze v koridorjih Mirna Gora – Semič, Mirna gora –
Črnomelj – Velika Plešivica, Mirna gora – Kanižarica – Vinica, Mirna gora – Stari trg –
Dečina – Sinji Vrh (Strokovne podlage za SPRO Črnomelj, Metlika in Semič : komunalno –
energetska študija, 2005).
Poštna centra se nahajata v Črnomlju in Metliki. Občina Semič ima eno poštno enoto (Semič),
občina Metlika tri (Gradac, Metlika in Suhor), občina Črnomelj pa pet (Adlešiči, Črnomelj,
Dragatuš, Stari trg ob Kolpi in Vinica).
Novejše tehnologije telefonskih omrežij na digitalni osnovi so urejene le v večjih krajih
(Črnomelj, Metlika, Semič), v manjših belokranjskih naseljih pa še vedno čakajo na
najsodobnejšo tehnologijo. Številna podjetja izven teh centrov imajo zaradi tega višje stroške
poslovanja kot bi ga sicer imele, ravno tako je onemogočeno delo na daljavo različnih
poklicev (novinarji, prevajalci, arhitekti, oblikovalci,…).
Slovenski optični križ, kateri sestavlja ogrodno medkrajevno optično kabelsko omrežje poteka
iz Ljubljane prek Grosuplja in Trebnjega do glavne avtomatske telefonske centrale v Novem
mestu. Od tu se omrežje nadaljuje proti Krškemu in Hrvaški. Za oskrbo Bele krajine so že
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izvedene nekatere telekomunikacijske kabelske povezave (optični kabel Novo mesto –
Jugorje - Metlika, optični kabel Metlika – Gradac - Črnomelj, optični kabel Črnomelj Kanižarica, optični kabel Gradac - Adlešiči, optični kabel Vinica – Preloka in medkrajevni
kabel Dolenjske Toplice – Semič – Črnomelj. Znotraj območja JV Slovenije je treba dograditi
optične kabelske povezave od Novega mesta prek Metlike, Črnomlja, Kočevja in Ribnice v
smeri proti Postojni. V celotnem območju Bele krajine je treba razviti učinkovito in povezano
telekomunikacijsko zanko, ki bo povezovala vse tri občine. Telekom Slovenije bo tudi z
raznimi tržnimi projekti zagotavljal večji nivo usluge telekomunikacijskih povezav
(Strokovne podlage za SPRO Črnomelj, Metlika in Semič : komunalno – energetska študija,
2005). Na območju Bele krajine je sicer že vzpostavljena zanka z optičnim kablom, ki
povezuje Belo krajino prek Vinice in Poljanske doline s Kočevsko prek Gorjancev pa z
Novim mestom. Optični kabel je pred nekaj leti položil Elektro Ljubljana za namene
upravljanja daljnovoda in s tem oskrbe potrošnikov z električno energijo. Kapaciteta kabla
dovoljuje možnost trženja tudi v telekomunikacijske namene. Vendar dodaten problem
predstavljajo stroški vlagateljev, ki se bojijo, da se jim vložen denar ne bo povrnil zaradi
premajhnega števila prebivalcev in zaradi razpršene poselitve, ki zahteva dodatno napeljavo.
Za potrebe sodobne ADSL internetne povezave je potrebno nadgraditi še nekaj telefonskih
central.
Za zagotavljanje storitev mobilnih brezžičnih telefonskih povezav slovenskih operaterjev se
gradi omrežje GSM in UMTS. Omrežje obstoječih baznih postaj je dokaj dobro razvejano,
vendar precej šibko, saj velikokrat prevladajo hrvaški signali. Poleg tega obstaja kar nekaj
lokacij, ki niso pokrite s signalom.
Območje občine Črnomelj pokrivajo postaje locirane v Črnomlju (Mobitel, Simobil), na
Stražnjem Vrhu (Mobitel), na Plešivici (Mobitel, Simobil), v Vinici (Mobitel, Simobil) in na
Kozicah pri Starem trgu ob Kolpi (Mobitel, Simobil). V občini Metlika omogočajo signal
postaje na Veselici v Metliki, na Hrastu in v Podzemlju (vsi - Mobitel, Simobil). V občini
Semič se nahajajo na Gričicah (Mobitel, Simobil), Gabru pri Semiču (Simobil), Vrtača pri
Semiču (Mobitel, Simobil) (Strokovne podlage za SPRO Črnomelj, Metlika in Semič :
komunalno – energetska študija, 2005).
Pokritost s signalom kabelske televizije obstaja samo v mestih Metlika in Črnomelj. Na
območju mesta Metlike zagotavlja kabelski televizijski operater Inatel Ljubljana, na območju
mesta Črnomelj pa Telecom in v zadnjem času Dolenjski kabel. V občini Semič omrežja
kabelske televizije ni (Strokovne podlage za SPRO Črnomelj, Metlika in Semič : komunalno
– energetska študija, 2005).
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2.7. REGIONALNI PROBLEMI BELE KRAJINE
Belo krajino poleg slabe prometne infrastrukture, neprimerne vodooskrbe, neurejene
kanalizacije
in
čistilnih
naprav,
slabega
plinovodnega,
elektroenergetskega,
telekomunikacijskega in visoko informacijskega omrežja najbolj pestijo problemi na
področjih gospodarstva in človeških virov. Upadanje števila prebivalcev, nizka rodnost,
staranje prebivalstva, slaba izobrazbena struktura in depopulacija obrobnih predelov otežujejo
razvoj. Visoko izobražena delovna sila odhaja zaradi pomanjkanja zahtevnejših delovnih mest
in nizkih plač. Belokranjsko gospodarstvo zaznamujejo nizka dodana vrednost na
zaposlenega, nizek bruto domači proizvod, prevladujoča delovno intenzivna industrija,
izvozna usmerjenost industrije in odvisnost od tujih trgov. V pokrajini je premalo srednje
velikih in majhnih podjetij, slaba povezanost le teh, izobraževalnih ustanov in lokalnih
skupnosti, premalo je inovacij. Turistično dejavnost pestijo zelo slabe in neprimerne turistične
kapacitete ter nepovezanost lokalnih turističnih organizacij. Storitvene dejavnosti so v
razvoju, prešibko je tudi prekomejno sodelovanje s Hrvaško. Kraškost površja, ki ne omogoča
intenzivne kmetijske obdelave že v osnovi predstavlja velik problem kmetijstvu. Poleg tega
belokranjsko zemljo zaznamujejo majhna in razdrobljena posest in s tem majhne in
samooskrbne kmetije, katerih lastniki imajo neugodno starostno strukturo. Nizka
produktivnost in zmanjšan obseg kmetijskih dejavnosti, opuščena zemljišča in zaraščanje,
zapostavljeno sadjarstvo in vrtninarstvo ter neizkoriščene dopolnilne dejavnosti na kmetijah
(Starešinič, 2005).
Poseben problem za nadaljnji razvoj Bele krajine predstavlja bodoča Schengenska meja.
Nekdaj odprta meja s sosednjo Hrvaško z vstopom Slovenije v EU postaja vse bolj zaprta.
Njena končna oblika še ni dogovorjena. Trenutno je na tem območju aktivna le komisija
SOPS, ki pa je dejavna le na nekaterih področjih (gospodarstvo). V nalogi Turistična cona Po
Kolpi in Gorjancih je predvidenih dovolj maloobmejnih prehodov, ki omogočajo normalno
življenje prebivalcev in pretok turistov. Le ti na posameznih maloobmejnih prehodih že lahko
kupijo dovolilnico za prehod meje. Gibanje ob Schengenski meji določa Uredba evropskega
parlamenta in sveta o pravilih za obmejni promet na zunanjih kopenskih mejah držav članic
EU. Namen predlagane uredbe je določiti skupna pravila o merilih in pogojih vzpostavitve
režima obmejnega prometa na zunanjih kopenskih mejah držav članic, t.j. skupne kopenske
meje. Sporočilo Komisije o »širši Evropi« je javno poudarilo, da EU in njene sosede delijo
interes, do nove zunanje meje in ne bodo ovirale trgovine, socialne in kulturne izmenjave
kakor tudi ne regionalnega sodelovanja. V predlogu Uredbe je kot »obmejno območje«
mišljeno območje, ki se razteza več kot 30 km zračne linije od meje. S terminom obmejni
prebivalci so zajeti državljani, ki najmanj eno leto zakonito prebivajo na obmejnem območju
države, ki je sosednja državi članici. Predlog uredbe v Poglavju II – Režim obmejnega
prometa določa, da lahko obmejni prebivalci ostanejo na obmejnem območju sosednje države
članice do sedem zaporednih dni. Skupno trajanje njihovih zaporednih obiskov v tej državi
članici ne sme presegati treh mesecev v obdobju pol leta. Prehod in bivanje bo obmejnim
prebivalcem omogočen na osnovi posebnega vizuma. Takšna politika bo v veliki meri zavrla
priliv delovne sile med obema državama (Strokovne podlage za SPRO Črnomelj, Metlika in
Semič : študija gospodarskega razvoja Bele krajine, 2005). Problem pa še vedno obstaja na
področju turizma. Glavna turistična sezona v Beli krajini se odvija v poletnih mesecih ob in
na reki Kolpi. Kakšna bodo določila glede kopanja in čolnarjenja nisem uspela najti.
Regionalni problemi Bele krajine pestijo najpomembnejša področja potrebna za razvoj
pokrajine. Dandanes je za razvoj pokrajine pomembna dobra javno gospodarska infrastruktura
in z njo promet in s tem pokrajinska dostopnost. Z izboljšano prometno infrastrukturo in
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novim prometnim položajem Bele krajine med dolenjskim krakom slovenske avtoceste in
hrvaškima avtocestama med Zagrebom in Reko ter Zagrebom in Splitom bi se zvišala
zainteresiranost vlagateljev, ki bi zagotovila nova delovna mesta, kar bi pokrajini prinesla
boljšo socialno varnost in boljši gospodarski položaj. Bela krajina je namreč v gospodarskem
okviru statistične regije Jugovzhodna Slovenija zaradi močne Dolenjske popolnoma neznatna.
Obmejna območja bodo z izgradnjo prometne in druge infrastrukture, ki bo morala biti
zagotovljena tudi zaradi Schengenske meje, bolje dostopna in ustrezneje komunalno
opremljena. Zato se bodo lahko hitreje razvijala ter postopoma dosegala raven preostalih
delov regije. Pričakovano povečanje potreb po stanovanjih zaradi novo vzpostavljenih služb
ob meji bo predvsem v vplivnih območjih mejnih prehodov sprožilo nastanek novih
stanovanjskih območij in terciarnih dejavnosti, katerih razvoj se bo spodbujal tudi v
dosedanjih manjših urbanih središčih in ne samo v večjih urbanih središčih. Izboljšana
dostopnost in infrastrukturna opremljenost bosta še povečali potenciale obmejnega območja
za razvoj turizma, ki so danes predvsem posledica izjemnih naravnih danosti (Kolpa,
Gorjanci) in kulturnih krajin (dolina Kolpe, Drašički steljniki in druge). Razvoj na obmejnih
območjih bo potrebno usklajevati tudi s prostorskimi plani R Hrvaške (promet, komunalna in
energetska infrastruktura, ohranjanje narave). Za uresničevanje takega prostorskega razvoja
bo treba v celotni regiji zagotavljati ustrezno prometno, komunalno in energetsko
infrastrukturo (Regionalna zasnova prostorskega razvoja JV Slovenije, 2003).
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3. PROMET V BELI KRAJINI
Geografska lega Bele krajine je bila skozi vsa zgodovinska obdobja razlog za njeno prometno
kot tudi gospodarsko izoliranost. V srednjem veku so potekale pomembnejše trgovske poti v
pokrajini med takratnimi trgi in mesti. Za časa cesarice Marije Terezije in v času
Napoleonovih Ilirskih provinc je tod potekala intenzivnejša gradnja in oskrba cest, po trasah
le teh še danes poteka marsikatera cestna povezava med kraji. Šele v dvajsetih letih 20.
stoletja je v pokrajino prispela železnica, ki je bila pomembna predvsem za gospodarski
razvoj krajev ob njeni progi. Pred drugo svetovno vojno so začeli graditi železniško progo od
Črnomlja proti Vrbovskem na Hrvaškem, a jo je pričetek vojne ustavil. V zadnjem času
železniški promet žal upada, zato pa na veljavi pridobiva cestni promet.

Slika 5: Karta Bele krajine in njenih prometnih povezav. Interaktivni atlas Slovenije, 1998.

Bela krajina je z ostalo Slovenijo povezana z dvema cestnima povezavama skozi Gorjance
preko Vahte (glavna cesta II. reda) in preko Gabra (regionalna cesta I. reda), proti Kočevski
poteka promet po regionalni cesti III. reda skozi Poljansko dolino, ki ima sodobnejše vozišče
od regionalne ceste I. reda Kanižarica – Brezovica – Livold. V izgradnji je turistična cesta
(regionalna cesta III. reda) med Starim trgom in Vinico. Preko mednarodnega mejnega
prehoda v Metliki in na Vinici je pokrajina povezana s pomembnejšimi hrvaškimi kraji.
Odkar so na Hrvaškem zgradili avtocestne povezave od Zagreba proti Reki in proti Srednji
Dalmaciji, z avtocestnim križiščem nedaleč od Vinice, je začela pridobivati na pomenu ta za
osrednjo Slovenijo najkrajša pot proti hrvaškim turističnim destinacijam.
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3.1. PROMETNI POLOŽAJ BELE KRAJINE V SLOVENSKEM IN EVROPSKEM
PROSTORU
Prometni položaj Bele krajine je definiran z njenimi naravno geografskimi značilnostmi.
Njena geografska odprtost proti vzhodu in jugu ter relativna zaprtost proti severu in zahodu je
značilnost, ki je oblikovala prometno odmaknjenost od glavnih prometnih tokov, ki potekajo
po ozemlju Slovenije. Slovenija ima s svojo stičiščno lego med Panonsko kotlino, Alpami,
Dinarskim gorstvom in Padsko nižino, odprtostjo proti zahodu in vzhodu ter dokaj prehodnim
prostorom ugoden prometno geografski položaj. Glavne poti preko nje potekajo po
slovenskem cestnem križu, kateri pa se Bele krajine ogne v velikem loku mimo Gorjancev.

Karta 1: Shematski prikaz poteka slovenskega avtocestnega križa.
Pripravila: Petra Madronič
Vir: Atlas okolja, 2006.
Legenda:

avtoceste

Nove trase hrvaških avtocest so opredelile nov prometni položaj Bele krajine. Eno izmed
večjih avtocestnih križišč na Hrvaškem, kjer se razcepita avtocesti Zagreb – Rijeka in Zagreb
– Split, se nahaja v neposredni bližini Bele krajine. Najbližja pot tujcem in Slovencem do
turističnih destinacij Srednje in Južne Dalmacije je tako postala preko mejnega prehoda
Vinica. Ker se je turistični tok že začel preusmerjati iz metliškega mejnega prehoda na
viniškega bi bilo potrebno tehtno razmisliti o poteku primerne prometnice na t.i. tretji razvojni
osi, ki bo Belo krajino približala ne le Sloveniji temveč tudi Srednji Evropi. S potekom tretje
razvojne poti prek mejnega prehoda Vinica bi bila vzpostavljena direktna povezava med
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avstrijskimi in hrvaškimi avtocestami. Republika Hrvaška naj bi v prihodnjem letu izgradila
hitro cesto med Mednarodnim mejnim prehodom Metlika in križiščem Novi Grad pri
Karlovcu, kamor naj bi šla po eni različici tretja razvojna os.
Z izgradnjo avtocestnega križa se je v turistični sezoni promet iz mejnega prehoda Metlika
preusmeril na mejni prehod Vinica. V turistični sezoni 2001 je prek Vinice peljalo v
povprečju 629 vozil na dan, leta 2003 789, 2004 pa že 1.648 vozil. Nasprotno je s prehodi
meje v Metliki, kjer je bilo v turistični sezoni 2001 3.566 prehodov na dan, leta 2003 3.882,
2004 pa 3.151 (Weiss, 2006b).

CELJE

LJUBLJANA
N. MESTO

ZAGREB
OSIJEK

RIJEKA

ZGRAJENO
DOKONČANJE 2006 -2008
PLAN PO 2008
3. RAZVOJNA OS
SLOVENSKI AC KRIŽ

SPLIT

DUBROVNIK

Karta 2: Prikaz hrvaških avtocest in poteka 3. razvojne osi po ozemlju Slovenije.
Pripravila: Petra Madronič.
Vir: Hrvatske autoceste, 2006.

V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, ki jo je junija 2004 sprejel Državni zbor
Republike Slovenije je v drugem poglavju (Zasnova prostorskega razvoja Slovenije s
prioritetami in usmeritvami za dosego ciljev prostorskega razvoja Slovenije) v točki 5
(Povezan in usklajen razvoj prometnega in poselitvenega omrežja ter izgradnja gospodarske
javne infrastrukture) zapisano, da se naj usklajen razvoj prometnega omrežja in omrežja
naselij, povezanost in razvoj prometnih vozlišč ter prometno – logističnih terminalov razvija
predvsem z namenom zagotavljanja prometne povezanosti vseh območij, skladnejšega
razvoja celotnega državnega ozemlja in z namenom povezovanja s širšim evropskim
prostorom. Prometno omrežje se razvija kot celovit prometni sistem, ki povezuje vse oblike in
vrste prometa.
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MEDNARODNO / NACIONALNO
PROMETNO VOZLIŠČE

GLAVNA PROMETNA SMER
MORSKA PLOVNA POT
REGIONALNA OBODNA PROMETNA
POVEZAVA
MEJNA OBODNA PROMETNA
POVEZAVA

Karta 3: Zasnova prometnih povezav Slovenije.
Vir: Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004.

Ravno tako je v istem poglavju v Strategiji pod točko ena navedeno, da se Slovenija s svojo
gospodarsko javno infrastrukturo vključuje v evropska infrastrukturna omrežja (TEN), ki se
jih v Sloveniji uresničuje v okviru V. in X. panevropskega prometnega koridorja in
energetskega TEN koridorja, morskega prometnega koridorja, s prečnimi prometnimi
povezavami med prometnimi koridorji ter z navezavami na Jadransko – Jonsko pobudo. Iz
karte slovenskih interesov v mednarodnem sodelovanju je razvidno, da se glavni prometni
koridorji Bele krajine ognejo. Najbližja ji je prečna prometna povezava med TEN omrežjem
in panevropskimi koridorji, ki poteka po hrvaškem ozemlju med Zagrebom in Rijeko.
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Karta 4: Slovenski interesi pri povezovanju s sosednjimi državami.
Vir: Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004.

Prometni položaj železniškega prometa Bele krajine je zaradi zastarele infrastrukture in slabe
navezave s hrvaškim železniškim omrežjem med manj pomembnimi v državi. 5. in 10.
prometni koridor potekata daleč stran, tako da je proga pomembna samo za potrebe prevozov
potnikov in lokalnega gospodarstva, ki pa v pretežni meri uporablja cestni tovorni promet. S
posodobitvijo prog in možnimi novimi povezavami s hrvaškim omrežjem na Vinici in
povezavo s Kočevsko bi se stanje izboljšalo.
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3.2. PROMETNA INFRASTRUKTURA
V Beli krajini je v ospredju cestni promet, katerega omrežje je tudi najbolj razvito, sledi
železniški promet, katerega pomen pa iz leta v leto upada. V povojih sta tako kolesarsko
omrežje kot tudi posodobitev rekreacijsko – športnega letališča.
Prometna infrastruktura v Beli krajini ne sledi potrebam gospodarskega razvoja. Sedanji
razvoj prometne infrastrukture v Sloveniji je osredotočen na izgradnjo avtocestnega omrežja,
ki krepi gravitacijsko vlogo večjih urbanih središč in zapostavlja nekatera regionalna razvojna
središča. To vpliva na nadaljnje vzdrževanje njihovega obrobnega položaja in razvoj poselitve
vzdolž koridorjev avtocestnega križa. Prometno omrežje Slovenije je navezano na evropske
prometne koridorje, a je enostransko razvito. Zapostavljen je razvoj železniške infrastrukture,
prometnih vozlišč, javnega potniškega prometa ter razvoj nemotoriziranega prometa
(Strokovne podlage za SPRO Črnomelj, Metlika, Semič : prometna študija, 2005).
Stanje prometne infrastrukture na območju belokranjskih občin, kjer prevladujejo podeželska
območja z razpršenim poselitvenim vzorcem, je kljub veliki gostoti cestnega omrežja v
izredno slabem stanju. Prometne povezave tako znotraj Bele krajine kot tudi povezave s
preostalo Slovenijo in Republiko Hrvaško so zelo slabe in neprimerne za sodobne prometne
tokove. Slabo stanje prometne infrastrukture se odraža v neugodni prometni dostopnosti
pokrajine, saj ni ne avtoceste ali hitre ceste, slabe so tudi prečne povezave z ostalimi deli
Dolenjske, Kočevsko – ribniškim območjem in osrednjo Slovenijo. Gradbeno – tehnično
stanje prometnega omrežja je neustrezno. Slabe so povezave z javnim potniškim prometom,
ravno tako je slaba dostopnost obmejnih krajev. Tako kot večina prometne infrastrukture je
tudi letališče Prilozje v slabem gradbeno – tehničnem stanju. Na območju primanjkuje
kolesarskih poti, obstoječe pa niso med seboj povezane. V metliški občini celo ni cestne
povezave po ozemlju Republike Slovenije do nekaterih vasi (Strokovne podlage za SPRO
Črnomelj, Metlika, Semič : prometna študija, 2005).
3.2.1. CESTNA INFRASTRUKTURA
Cestno omrežje je zasnovano izrazito zvezdasto s stičiščem v Črnomlju. Območje Bele
krajine obkroži edino regionalna turistična cesta ob reki Kolpi, ostale prečne povezave pa so
slabe. Zaradi razpršene poselitve je gostota cestnega omrežja v Beli krajini velika. Vse bolj
pereči so problemi zaradi neustreznih horizontalnih in vertikalnih elementov cest in slabega
gradbeno – tehničnega stanja cestnih povezav, ki ne omogočajo zadovoljivega povezovanja
znotraj Bele krajine in povezav z Dolenjsko, Kočevsko – ribniškim območjem ter drugimi
regijami. Slabe prometne povezave so neugodne z vidika oskrbe Bele krajine, funkcioniranja
tukajšnjih podjetij, dostopnosti industrijskih in obrtnih con,… (Strokovne podlage za SPRO
Črnomelj, Metlika, Semič : prometna študija, 2005).
Ob primerjavi območja Bele krajine s preostalo Jugovzhodno Slovenijo je razvidno, da je
cestno najslabše opremljena. V pokrajino pripelje skozi Gorjance le ena glavna cesta II. reda
in še ta gre samo skozi Metliko. Preostali del pokrajine je z regionalnim središčem povezan
po t.i. Partizanski magistrali (regionalna cesta I. reda), ki poteka od Ivančne Gorice prek
Žužemberka, Soteske do Črnomlja. S Kočevsko je povezana preko regionalne ceste I. reda
(Livold – Brezovica – Kanižarica) a je ta na odseku od Brezovice do Griča še vedno
makadamska in preozka za odvijanje tranzitnega prometa, tako da se je le ta preusmeril na
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regionalno cesto III. reda skozi Poljansko dolino. Meddržavni promet poteka preko dveh
mednarodnih mejnih prehodov in osmih maloobmejnih prehodih.

SEMIČ
METLIKA

STARI TRG
VINICA

Karta 5: Karta cestnih obremenitev na območju Bele krajine in bližnje okolice leta 2004.
Pripravila: Petra Madronič.
Vir: Direkcija Republike Slovenije za ceste, 2006.
Legenda:
nad 7001 vozil/dan
3001 – 7000

501 – 1000
do 500

1001 – 3000

3.2.1.1. ANALIZA STANJA CESTNE INFRASTRUKTURE V OBČINI ČRNOMELJ
Na območju občine Črnomelj je skupaj 236.276 km občinskih javnih cest in 120 km
regionalnih in turističnih regionalnih poti, od katerih je še 14 km v makadamski izvedbi.
Občina ima tri regionalne cestne povezave I. reda. V občinskem središču se stikata regionalna
cesta Ivančna Gorica – Žužemberk – Soteska – Črnomelj in Metlika – Črnomelj – Vinica. Na
to se v Kanižarici navezuje regionalna cesta Livold – Brezovica – Kanižarica. Poleg teh se na
območju občine nahajajo še štiri regionalne ceste III. reda, ki povezujejo ostala lokalna
središča v občini (Interni podatki občine Črnomelj – Cestno omrežje v občini Črnomelj, 2006;
Strokovne podlage za SPRO Črnomelj, Metlika, Semič : prometna študija, 2005).
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Legenda:
LC lokalna cesta
LK mestna ali krajevna cesta
LZ zbirna mestna ali krajevna
cesta
JP Javna pot
Državna cesta

Karta 6: Ceste in javne poti v občini Črnomelj.
Vir: PISO – Črnomelj, 2006.
Tabela 11: Podatki o dolžinah občinskih javnih cest.
CESTA
LC – lokalne ceste
LG – glavne mestne ceste
LZ – zbirne mestne in krajevne ceste
LK- mestne ali krajevne ceste
JP – javne poti
KJ – javne poti za kolesarje
SKUPAJ

Dolžina v km
64,700
0
2,190
8,469
160,917
0
236,276

Vir: Interni podatki občine Črnomelj – Cestno omrežje v občini Črnomelj, 2006.

Za prikaz obremenitev cest v občini sem uporabila karte in tabele cestnih obremenitev za leto
2002, 2003 in 2004 izdelane pri Direkciji Republike Slovenije za ceste. Na njih je prikazano
število motornih vozil na dan v povprečju skozi leto. Iz karte cestnih obremenitev za leto
2004 je razvidno, da je na območju občine Črnomelj najbolj obremenjen odsek regionalne
ceste I. reda Metlika – Črnomelj – Vinica ravno v središču mesta Črnomelj, kjer prevozi cesto
več kot 7000 vozil na dan (ocene za leto 2004 – 11 000 vozil), takoj za tem je odsek od
Črnomlja do Kanižarice, katerega prevozi 5936 vozil na dan. Na odseku iste regionalne ceste
od Kanižarice do Vinice se je promet v zadnjih letih povečal iz 1700 na 2427 vozil, kar gre
verjetno pripisati predvsem novi avtocestni povezavi na hrvaškem Bosiljevem proti Srednji
Dalmaciji. Druga najbolj obremenjena je regionalna cesta I. reda Ivančna Gorica –
Žužemberk – Soteska – Črnomelj, katere najprometnejši odsek se nahaja v občini Črnomelj
med Črnomljem in Ručetno vasjo, kjer v povprečju dnevno prevozi 5735 vozil. Regionalno
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cesto I. reda, ki povezuje mesti Kočevje in Črnomelj je na relaciji med Brezovico in križiščem
z regionalno cesto III. reda pri Dobličah, ki pride iz smeri Starega trga ob Kolpi prevozilo
manj kot 100 vozil na dan. Ker je merilno mesto v Brezovici pri Predgradu je verjetno večina
teh vozil vozila do bližnjih vasi. Do samih Doblič iz Brezovice verjetno prevozi v dnevnem
povprečju le okrog 10 vozil, ker se ceste kot take za povezavo Črnomelj – Kočevje skoraj ne
uporablja. Vendar ta podatek ne govori o
tem, da je promet med tema krajema
neznaten, saj se zaradi neasfaltiranega
vozišča tega odseka, večji del prometa
odvija po regionalni cesti III. reda
Dobliče – Sv. Ana – Stari trg ob Kolpi –
Brezovica, ki je v povprečju obremenjena
z 500 – 570 vozili na dan. Med
Črnomljem, Adlešiči in Žuniči poteka
regionalna cesta III. reda, katere
obremenitev se med odseki razlikuje.
Največji promet se vrši med Adlešiči in
Vrhovci (1100 vozil) ter med Črnomljem
Slika 6: Odsek regionalne ceste III. reda med Brezovico
in Adlešiči (950 vozil). Najmanjši promet
in Dobličami. Foto: Iztok Mrzljak, 2006.
je med Vrhovci in Žuniči, kjer dnevno
prevozi relacijo 420 vozil. Ob reki Kolpi
poteka turistična regionalna cesta III. reda od Podzemlja do Adlešičev in od Žuničev prek
Vinice proti Staremu trgu ob Kolpi. V povprečju jo dnevno prevozi od 200 do 520 vozil,
najmanj na relaciji med Vinico in Starim trgom, saj je 7 km cestišča še vedno neasfaltiranega.

Slika 7: Turistična regionalna cesta III. reda med Vinico
in Starim trgom. Foto: Iztok Mrzljak, 2006.

V obdobju med leti 2002 in 2004 se je
promet povečal na odsekih regionalne
ceste I. reda Metlika – Podzemelj –
Črnomelj – Vinica in na odseku
regionalne ceste I. reda Ivančna Gorica –
Žužemberk – Soteska – Črnomelj med
Ručetno vasjo in Črnomljem. Za 30 % se
je povečal promet med Kanižarico in
Vinico, za 16 % med Črnomljem in
Kanižarico ter za 8,8 % med Podzemljem
in Črnomljem. Na relaciji med Ručetno
vasjo in Črnomljem se je promet v
letnem povprečju povečal za 6,8 %.

Večina cest v občini je v dokaj slabem stanju. Skrb zbujajoče je, da tudi tiste najbolj
obremenjene čakajo že leta na obnovitev in posodobitev. Sredstva, ki jih je vsekakor premalo,
se namenja asfaltiranju makadamskih odsekov, zato so ostale deležne le najnujnejših
popravkov. Obnove so potrebni odseki med Ručetno vasjo in Črnomljem, cesta med Vinico in
Adlešiči ter cesta Dobliče – Stari trg ob Kolpi, ki je pred kratkim bila prekategorizirana iz
lokalne v regionalno cesto in nima ustreznih tehničnih elementov. V letu 2005 so uspeli
posodobiti nekaj kilometrov te ceste, vendar je preostali del iz dneva v dan v slabšem stanju.
Ker cesta prečka Poljansko goro jo zimske razmere in natovarjanje ter prevažanje številnih
ton lesa iz tega dela močno poškodujejo.
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V občini so pereče tudi razmere v samem
središču mesta Črnomelj, kjer se stikajo
tako rekoč vse belokranjske ceste. Do
industrijske cone, kjer sta največja
črnomaljska industrijska obrata je vožnja
s tovornjakom
vratolomna. Zaradi
ozkega križišča, kjer se cesti združita pod
ostrim kotom, se morajo tovornjaki, ki
prispejo iz severne smeri odpeljati do
Kanižarice, kjer se obrnejo in odpeljejo
nazaj v cono. Podoben postopek izvedejo
ob odhodu iz cone. Zaradi takih
prometnih zagat so začeli v letu 2004 z
Slika 8: Poškodbe na cestišču regionalne ceste III. reda
izgradnjo
zahodne
črnomaljske
med Dobličami in Starim trgom ob Kolpi.
Foto: Iztok Mrzljak, 2006.
obvoznice, ki bo razbremenila mestno
jedro, povečala dostopnost industrijske
cone pri Svibniku in cone v Kanižarici ter naredila mesto bolj prijetno in manj nevarno.
Povezovala bo regionalni cesti I. reda Ivančna Gorica – Črnomelj in Črnomelj – Vinica.
Zaradi povečanega turističnega prometa na mejnem prehodu Vinica, je potrebno razmišljati
tudi o obvoznici Vinice, ki s svojim izrazito ozkim trškim jedrom, ni primerna za odvijanje
tolikšnega prometa.
Investicija črnomaljske obvoznice naj bi znašala okoli 10,5 milijona evrov, s čimer naj bi bilo
zgrajenih 3,25 km nove ceste in priključkov, 80 m dolg most nad Dobličico, prve kolesarske
steze in nadvoz nad železnico. V Črnomlju so v začetku aprila 2006 začeli še z enim
pomembnim cestnim posegom. Veliki most nad reko Dobličico, ki je bil zgrajen leta 1950 je
povsem dotrajan. Ta edina vez med severnim in južnim delom Bele krajine bo v naslednjih
mesecih popolnoma zaprt, zato bodo izpeljane dolge obvozne poti za tovorni in avtobusni
promet čez Svibnik in Jelševnik mimo Doblič skozi Blatnik in Kanižarico nazaj v Črnomelj.
Ker ta cesta ni namenjena takšnemu prometu so istočasno začeli z njeno razširitvijo. Denar za
popolno prenovo mostu, ki bo stala 250 milijonov tolarjev, je že zagotovljen v državnem
proračunu. Most je v 55 letih povsem dotrajal, saj po njem poteka pravzaprav ves promet med
severno in južno Belo krajino, ves črnomaljski mestni promet, ves tovorni promet za
gospodarsko cono na nekdanjem rudniku, ves tovorni in turistični promet proti
mednarodnemu mejnemu prehodu Vinica od koder se usmeri proti srednjemu Jadranu in
ostale dele Hrvaške ter v Bosno. Že več let čez most zapelje domala vsak tovornjak, ki
pripelje v Danfoss ali Livar oziroma odpelje od tam (Strokovne podlage za SPRO Črnomelj,
Metlika, Semič : prometna študija, 2005; Dimitrič, 2006a).
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Karta 7: Prostorski akti občine Črnomelj na območju mesta in predviden potek
obvoznice.
Pripravila: Petra Madronič
Vir: PISO – Črnomelj, 2006.
Legenda:
prostorsko izvedbeni akti
zgodovinsko jedro
trasa obvoznice

3.2.1.2. ANALIZA STANJA CESTNE INFRASTRUKTURE V OBČINI METLIKA
Na območju občine Metlika poteka edina glavna cesta II. reda v Beli krajini, ki povezuje
Novo mesto z Metliko. V občini se nahajajo še regionalna cesta I. reda, ki poteka od Metlike
proti Črnomlju in naprej proti Vinici, regionalna cesta II. reda, ki povezuje semiško občino od
Ručetne vasi prek Štrekljevca na glavno cesto na Jugorju. Obstajajo še štiri regionalne ceste
III. reda od katerih ena dvakrat prečka ozemlje Republike Hrvaške, zato je predvidena
izgradnja nove, ki bo zagotovila dostop do naselij Malo Lešče in Radovica po slovenskem
ozemlju. Regionalne ceste III. reda povezujejo večje kraje kot so Drašiči, Božakovo, Bušinja
vas in Radovica ter vseh pet maloobmejnih prehodov z Republiko Hrvaško. V Podzemlju se

40

Promet kot razvojni dejavnik Bele krajine_________________________________________
začne obkolpska turistična regionalna cesta III. reda in povezuje turistične kraje občin Metlika
in Črnomelj. Občinske javne ceste, ki so kategorizirane na lokalne ceste in javne poti
obsegajo skupno 89. 054 kilometrov (Strokovne podlage za SPRO Črnomelj, Metlika, Semič :
prometna študija, 2005).
Tabela 12: Podatki o dolžinah občinskih javnih cest.
CESTA
LC – lokalne ceste
LZ – zbirne mestne in zbirne krajevne ceste
LK – mestne ali krajevne ceste
JP – javne poti
SKUPAJ

Dolžina v km
39,746
1,562
9,202
38,526
89,036

Vir: Interni podatki občine Metlika – Cestno omrežje v občini Metlika, 2006; Strokovne podlage za SPRO
Črnomelj, Metlika, Semič : prometna študija, 2005.

Za prikaz obremenitev cest v občini sem uporabila karte cestnih obremenitev za leto 2002,
2003 in 2004 izdelane pri Direkciji Republike Slovenije za ceste. Na njih je prikazano število
motornih vozil na dan v povprečju skozi leto. Podatki za leto 2004 kažejo, da je na območju
metliške občine najprometnejša glavna cesta II. reda, ki povezuje Metliko z Novim mestom,
saj jo dnevno v povprečju prevozijo 3904
vozila. Med regionalnimi cestami je najbolj
obremenjen odsek regionalne ceste I. reda
med Podzemljem in Črnomljem, kjer se
dnevno prepelje 3700 vozil. Na Mednarodni
mejni prehod Metlika je v letu 2004
pripeljalo 2571 vozil. Regionalna cesta II.
reda, ki povezuje regionalno cesto I. reda
Ivančna Gorica – Žužemberk – Črnomelj od
križišča v Ručetni vasi prek Štrekljevca na
Jugorje, kjer se priključi na glavno cesto
Metlika – Novo mesto, dnevno prevozi le
828 prevoznih sredstev. Promet se je na tem
odseku med leti 2002 in 2004 zaradi
posodobitve cestišča povečal za 69,8 %.
Slika 9: Regionalna cesta III. reda med Metliko in
Drašiči se vije med vinogradi.
Regionalna cesta III. reda Drašiči – Metlika,
je med tema krajema dnevno obremenjena z
2500 vozili, od Drašičev do maloobmejnega prehoda pa z 1800 vozili. Omeniti je potrebno,
da je takšna gostota vozil po vsej verjetnosti povezana z nujnimi dnevnimi opravki v
vinorodnem območju nad Metliko. Nad 1000 vozil se dnevno prepelje po odseku regionalne
ceste Metlika – Božakovo med Radoviči in Metliko kjer se nahaja ena izmed metliških
gospodarskih con. Od Radovičev proti Božakovem pa se odpelje zgolj 52 vozil. Med
regionalnimi cestami III. reda je najmanj prometa zabeleženega na relaciji med Bušinjo vasjo,
Radovico in Ostrižem (od 100 do 200). Turistična regionalna cesta III. reda je na odseku med
Podzemljem in Adlešiči dnevno obremenjena z 520 vozili. Med leti 2002 in 2004 se je na
cestah v občini Metlika povečal promet na glavni cesti II. reda med Novim mestom in
Metliko za 5,9 %.
Enega večjih prometnih problemov na območju občine predstavlja glavna cesta med Metliko
in Novim mestom, ki Gorjance prečka prečno na njihovo slemenitev. Cesta poteka skozi
posamezna naselja, na določenih odsekih ima zaradi razgibanosti terena prilagojene krivine s
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premajhnimi radiji, na posameznih mestih so izvedene serpentine, poleg tega so uporabljeni
za glavno cesto neprimerni horizontalni elementi. Tak potek ceste v celotni dolžini
onemogoča rekonstrukcijo elementov za potrebe nove sodobne glavne ceste. Od leta 2001 je
za cesto po naročilu Ministrstva za promet in zveze – Direkcije Republike Slovenije za ceste
že izdelana študija variant poteka glavne ceste Novo mesto – Metlika. Osnovni problem
predstavlja prehod preko Gorjancev, zato je kot najustreznejša rešitev predlagana izgradnja
predora. Med pomembnejšimi projekti na državnih cestah v letošnjem in prihodnjem letu je
ureditev tretjega pasu na najbolj kritičnih odsekih ceste čez Gorjance proti Beli krajini. Na
podlagi študije, ki jo je naredil Acer iz Novega mesta, so za novo cesto čez Gorjance na
državni direkciji za ceste pripravili ožji izbor štirih optimalnih različic in izbrali različico z
imenom B-1. Upoštevali so vseh pet zakonsko predvidenih kriterijev od ekonomičnosti do
varovanja okolja. Hudim vzponom in ovinkom se bodo delno izognili s 1425 metrov dolgim
predorom skozi Gorjance, ki se bo začel na Luži pod Jugorjem na belokranjski strani in
končal med Cerovcem in Podgradom na dolenjski strani. Cesto bodo predvidoma začeli
graditi leta 2008 ali 2009, končana pa naj bi bila najkasneje do konca leta 2014. (Lindič –
Dragaš, 2006; Dimitrič, 2005b; Strokovne podlage za SPRO Črnomelj, Metlika, Semič :
prometna študija, 2005).
3.2.1.3. ANALIZA STANJA CESTNE INFRASTRUKTURE V OBČINI SEMIČ
Občina Semič je prepredena z 144,889 kilometri regionalnih, turističnih regionalnih in
lokalnih cest ter javnih poti. Preko občine poteka regionalna cesta I. reda med Ivančno
Gorico, Žužemberkom, Sotesko in Črnomljem. Od nje se odcepijo regionalna cesta II. reda
Ručetna vas – Štrekljevec – Jugorje, turistična regionalna cesta III. reda Črmošnjice –
Komarna vas – Gričice in regionalna cesta III. reda, ki poteka prek Gabra in Uršnih sel do
Novega mesta (Strokovne podlage za SPRO Črnomelj, Metlika, Semič : prometna študija,
2005).
Podatke o štetju prometa na
državnih cestah sem razbrala iz kart
in tabel cestnih obremenitev za leto
2002, 2003 in 2004 izdelanih pri
Direkciji Republike Slovenije za
ceste. Na njih je prikazano število
motornih vozil na dan v povprečju
skozi leto. V letu 2004 je bil najbolj
obremenjen odsek na regionalni
cesti I. reda med Ručetno vasjo in
Podturnom, kjer se je dnevno v
povprečju prepeljalo 3200 vozil, od
leta 2002 se je promet na tej relaciji
povečal za 6,2 %. Na odsekih
regionalnih cest med Ručetno vasjo
Slika 10: Križišče regionalnih cest Ivančna Gorica – Črnomelj
in Gaber – Uršna sela. Foto: Petra Madronič, 2006.
in Semičem ter med Gabrom in
Uršnimi seli je v letu 2004 vozilo
na dan 1800 vozil. Od leta 2002 se je na prvem odseku povečal promet za 16,6 %, na drugem
pa za 11,1 %. Največji porast prometa med leti 2002 in 2004, kar za 69,8 %, je na cesti, ki
povezuje Semič in Jugorje, kjer se navezuje na glavno cesto Novo mesto – Metlika, dnevno se
na njej prepelje 828 vozil. Turistična cesta, ki vodi na belokranjsko in dolenjsko smučišče
Bela (Gričice) od Črmošnjic je po ocenah dnevno v povprečju obremenjena z 50 vozili. V
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zimskih mesecih je število vozil seveda precej večje, a dogajanje na smučišču v času poletja
ni zaživelo in kot tako ni zanimivo za turiste.
Tudi v občini Semič so tako regionalne kot tudi turistične in lokalne ceste ter javne poti slabo
vzdrževane, na posameznih odsekih so tehnični elementi cest neprimerni. Potrebne so
rekonstrukcije cest in izgradnja obvozne ceste okoli Semiča (Strokovne podlage za SPRO
Črnomelj, Metlika, Semič : prometna študija, 2005).
3.2.2. ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA
V 19. stoletju, ob skoraj petdeset let trajajočih prizadevanjih za izgradnjo prve belokranjske
železniške proge, so se ob pripravah za njeno gradnjo zapletali odnosi med Avstrijo in
Madžarsko, med domačimi politiki in lokalnimi interesi. Takratna problematika je razvidna v
naslednjih točkah:
- Geografska zaprtost Bele krajine je bila vzrok, da je bila ta pokrajina slabo povezana z
ostalo Slovenijo. Slabe in strme poti niso vzpodbujale prometa in trgovine, zato je
pokrajina zaostajala. Prometna povezava s svetom je bila predpogoj za gospodarski
razvoj in zaustavitev izseljevanja.
- Za povezavo Novega mesta in Karlovca prek Bele krajine so bili zainteresirani tudi na
hrvaški strani.
- Osrednja Avstrija ni imela neposredne povezave s strateško izpostavljeno Dalmacijo.
- Nekateri prometni strokovnjaki so se zaradi varčevanja ogrevali za ozkotirno progo.
- Tržaški gospodarstveniki so progi nasprotovali, ker so se bali, da bi tovor z Dolenjske
prevzeli v pristanišču Reka.
- Madžarska se je močno trudila preprečiti povezavo Dalmacije z Avstrijo.
- Gradnja proge je zamujala zaradi ljubljanskega potresa (1895) in neusklajenosti
lokalnih interesov.
- Takratna Notranja Avstrija belokranjski progi ni bila naklonjena, saj je navijala za
gradnjo transverzale Dunaj – Aspang – Gleisdorf – Feldbach – Radgona – Ptuj –
Rogatec – Brežice – Novo mesto – Jadransko morje (Rustja, 1994).
Izdelanih je bilo več variant poteka proge a je dokončno bila sprejeta varianta s semiškim
predorom in viaduktom pri Otovcu. Z gradnjo so pričeli aprila 1912 v Novem mestu. Do
meseca marca 1914 so dela že toliko napredovala, da je 24. marca peljal poskusni vlak že do
Semiča. Dva meseca za tem so izvedli obremenilno preizkušnjo mostov. Otvoritev proge je
bila 25. maja 1914. Prvi redni vlak na tej progi je iz Novega mesta proti Metliki odpeljal že
čez dva dni. Za pot je potreboval eno uro in 46 minut (Rustja, 1994).
Proga od Novega mesta prek Semiča in Črnomlja do državne meje pri Metliki je dolga 49,158
km. Najvišjo nadmorsko višino 373, 618 m doseže proga na vzponu iz Novega mesta proti
Semiču v Rožnem Dolu. Od tu sledi spust skozi 1975 m dolg semiški predor in naprej po
obronkih Kočevskega Roga prek 225 m dolgega otovškega viadukta do Črnomlja. Na poti do
hrvaške meje prečka proga reko Krupo z 86 m dolgim mostom ter reko Kolpo po 80 m
dolgem jeklenem mostu. Med Novim mestom in državno mejo pri Metliki je vsega skupaj 8
mostov, 85 propustov, 31 podvozov in 7 nadvozov (Rustja, 1994).
Proga je bila po drugi svetovni vojni slabo obnovljena. Ker ni bilo sredstev za vzdrževanje so
bili tako proga kot vozila v slabem stanju. Leta 1941 je bila dopustna hitrost 60 km/h, leta
1957 pa le 45 km/h. V strukturi prepeljanega blaga so prevladovali les, gradbeni material in
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rjavi premog. Slednji je predstavljal 50 % vsega dela v tovornem prometu. Promet je po vojni
kljub trikrat manjšemu dovozu od odvoza rahlo naraščal. Železnica je začela izgubljati tovor
po dograditvi sodobnejše ceste med Ljubljano in Zagrebom. Tako da je bila v letih 1966 in
1969 proga predvidena za ukinitev, a so predlog zavrnili (Rustja, 1994).
Železniška infrastruktura na območju Bele krajine je tehnološko zastarela. Proga je na odseku
Novo mesto – Črnomelj v zadovoljivem stanju z vozno hitrostjo 70 km/h, odsek Črnomelj –
Metlika pa je v slabem stanju in bi bil nujno potreben prenove. Tovorni promet na
Dolenjskem naj bi se v letu 2003
povečeval, bremenile so ga
predvsem
omejitve
v
zmogljivostih prog. Na progi
med
Novim
mestom
in
Črnomljem je določen največji
osni pritisk 20 ton/os, proga med
Črnomljem in Metliko pa zgolj
16 ton/os. Potovanje iz Metlike
do Novega mesta traja eno uro,
do Ljubljane pa cele tri ure, zato
število prepeljanih potnikov
vztrajno pada že od leta 1985
dalje. Na Dolenjsko vozita vsak
dan iz Ljubljane dva vlaka v
Kočevje in trije v Novo mesto, v
zadnjih je tudi tovor za
Črnomelj. V Novo mesto vozijo
pločevino za Revoz in Danfoss
ter Trimo, za zadnjega tudi
stekleno volno, ter les za
Novoles, razsuti cement za CGP
Novo mesto in koks ter grodelj
za podjetje Livar. Pri odvozu so
Slika 11: Slovensko železniško omrežje.
na treh vlakih glavni tovori
avtomobili iz Revoza, les (GG Novo mesto), steklena volna iz družbe Pfleiderer Novoterm,
staro železo (Dinos, Stor trans), kompresorji iz Danfossa, jeklene konstrukcije iz Trima,
kremenčev pesek iz Mirne ter prikolice iz Adrie. Tovor, ki ga skušajo Slovenske železnice še
pridobiti za prevoz, so hišice Adria, Sun Rollers, dodatne količine pločevine in kompresorjev
iz Danfossa, več kremenčevega peska iz Mirne, več pločevine in avtomobilov zaradi večje
proizvodnje v Revozu, več prikolic iz Adrie, pesek iz Dobrepolja, več grodlja za Livar
v Ivančni Gorici in Črnomlju in več izdelkov iz Trima. Na dolenjski progi od
Ljubljane do Novega mesta pa vozi ob delavnikih v obe smeri 48 vlakov na dan;
zasedenost je 39,4-odstotna (Petavs, 2003; Slovenske železnice, 2006; Starešinič,
2005; Strokovne podlage za SPRO Črnomelj, Metlika, Semič : prometna študija, 2005).
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Karta 8: Možne nove železniške povezave na območju JV Slovenije.
Vir: Miniaturna železnica, 2006.

Spremenjen geostrateški položaj Slovenije narekuje novo zasnovo železniškega prometnega
omrežja. Nekdanje in dosedanje načrtovane železniške prometne povezave več ne ustrezajo
povsem novim usmeritvam Slovenije in spremenjenim mednarodnim potrebam. Zaradi
zagotovitve gospodarnejšega in skladnejšega razvoja železniškega omrežja, izboljšanja
življenjskih pogojev, varstva okolja, večje izbire prometnih sredstev bo treba izvesti možne
nove železniške povezave in obnovo obstoječega železniškega omrežja. Za boljšo povezanost
slovenskega in hrvaškega železniškega omrežja ter lažje dostopnosti osrednje Slovenije do
Jadranskega morja in Balkana se bo zgradila nova železniška povezava Kočevje – R Hrvaška,
kar pa bo še predmet usklajevanja na meddržavni ravni. Natančen potek trase bo določen šele
po strokovnih preveritvah in nato z izdelano podrobnejšo prostorsko dokumentacijo.
Obstoječa železniška regionalna proga Ljubljana – Novo mesto – Metlika – državna meja bo
posodobljena. Kot časovno bolj oddaljen cilj bo ob naraščajočem zavedanju o pomenu
železniških povezav vse bolj aktualna potreba po povezavi Bele krajine s Kočevsko –
ribniškim delom regije (železniška povezava Kočevje – Črnomelj). Z dograditvijo in
posodobitvijo železniškega omrežja se bodo v regiji bistveno povečale možnosti za transport
na medregionalni in meddržavni ravni, kar je zlasti pomembno za razvoj gospodarstva,
predvsem pa največjih industrijskih podjetij (oskrba s surovinami in polizdelki, transport
gotovih izdelkov). Poleg tega niso zanemarljive možnosti za razvoj in povečanje deleža
javnega prometa. S prerazporeditvijo dela prometa, ki se bo s cestnega omrežja prestavil na
železniške tire, bo povečana prometna varnost na cestah, hkrati pa se bodo zmanjšale
obremenitve okolja s polutanti (Regionalna zasnova prostorskega razvoja JV Slovenije,
2003).
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3.2.3. KOLESARSKO OMREŽJE
V belokranjski subregiji se poudarja pomen in razvoj turizma zato ima kolesarjenje
pomembno vlogo. V ta namen je potrebno urediti ustrezne in varne kolesarske poti. Slednje
lahko potekajo po obstoječih cestah, ki so prometno manj obremenjene in ki povezujejo
pomembna in zanimiva turistična in rekreacijska območja in naselja. Ali pa se zgradijo na
povsem novih trasah in bi tako dosegle višjo stopnjo urejenosti.
V Beli krajini obstoječe regionalne kolesarske povezave niso urejene. Kolesarski promet se
odvija po obstoječih glavnih, regionalnih in lokalnih cestah ter javnih poteh. Prve kilometre
kolesarskih stez bo z izgradnjo obvoznice dobilo mesto Črnomelj. Strategija regionalnega
razvoja Slovenije predvideva glavno in dve regionalni kolesarski povezavi. Predvidene trase
so v Strategiji prikazane le shematsko in potekajo ob glavnih in regionalnih cestah. V
Strategiji je glavna kolesarska povezava predvidena med Vinico in Črnomljem ter preko
Metlike in Gorjancev vodi v Novo mesto. Regionalni povezavi sta mišljeni po dolini
Črmošnjičice in po dolini Kolpe. Iz spodnje karte pa je razvidno, da imajo na Direkciji
Republike Slovenije drugačne načrte in bi glavno kolesarsko pot izpeljali od Dolenjskih
Toplic prek doline Črmošnjičice mimo Semiča in Črnomlja do Adlešičev in od tu po turistični
regionalni cesti do Vinice. Od Novega mesta, kjer bi se odcepila od daljinske kolesarske poti,
preko Gorjancev do Metlike bi potekala ena regionalna kolesarska povezava, druga pa od
Vinice prek Starega trga ob Kolpi naprej po dolini Kolpe do Kostelskega (Direkcija
Republike Slovenije za ceste, 2006; Strokovne podlage za SPRO Črnomelj, Metlika, Semič :
prometna študija, 2005).

Karta 9: Predvidene kolesarske poti po Beli krajini.
Pripravila: Petra Madronič.
Vir: Direkcija Republike Slovenije za ceste, 2006.
Legenda:

glavne kolesarske povezave
regionalne kolesarske povezave
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3.2.4. LETALIŠČE
V Beli krajini se nahaja športno-rekreativno letališče v Prilozju pri Podzemlju, ki je bilo
odprto leta 1993. Letališče leži na 165 m nadmorske višine, njegove geografske koordinate so
45°35'24'' s.g.š. in 15°15'41'' v.g.d. Pristajalna steza je travnata in meri v dolžino 600 m ter v
širino 30 m. Letališče nudi panoramske polete,
letalsko šolo (ultra lahka letala in motorne
zmaje, jadralna letala, motorna letala) ter
oskrbo z gorivom. Možna sta letalski in
helikopterski prevoz (Starešinič, 2005; Občina
Metlika, 2006b).

Slika 12: Vzletno – pristajalna steza letališča v
Prilozju. Vir: Občina Metlika, 2006b.

Kot je ugotovljeno v Prometni študiji strokovnih podlag za SPRO Črnomelj, Metlika
in Semič je letališče v slabem gradbeno
tehničnem stanju in ga bo potrebno v
prihodnosti posodobiti, da bo služilo
turističnim, gospodarskim in intervencijskim
potrebam. Načrtovano je podaljšanje vzletno –
pristajalne steze in posodobitev dovozne ceste.

3.2.5. JAVNI PREVOZI
Javni potniški promet v pokrajini je slabo razvit, kar velja tako za avtobusni kot tudi
železniški promet. V zadnjih letih se je ponudba JPP precej zmanjšala, tako da so nekatere
linije ukinjene ali pa je zmanjšana pogostost povezav. S tem se zmanjšuje kakovost bivanja v
najslabše razvitih delih Bele krajine.
Na območju Bele krajine skrbi za javni potniški promet poleg železniške linije Metlika –
Novo mesto – Ljubljana še pet avtobusnih prevoznikov (Integral Novo mesto, I&I, MPOV,
Ošterman tours in Integral Kočevje), katerih redne linije so v pretežni meri namenjene za
prevoz delavcev in učencev do zaposlitvenih in izobraževalnih mest (Šterk, 2006).
Javni avtobusni promet je najbolj razvit na relaciji med Vinico in Črnomljem, kjer je med
tednom kar 16 povezav na dan. Med Metliko in Črnomljem ter med Starim trgom in
Črnomljem so tri avtobusne povezave na dan. Iz Črnomlja so organizirani prevozi tudi v
smeri: Novo mesto; Naklo na Dolenjskem; Semič – Žužemberk – Ljubljana; Vinica; Dobliče
– Hajka; Lokve – Vrtača pri Semiču; Vinica – Učakovci; Črmošnjice/Gačami – Vrtača pri
Semiču, Črešnjevec – Gradnik – Vrtača pri Semiču, Gradac – Krasinec – Griblje – Cerkvišče
– Črnomelj; Gradac – Vranoviči – Kanižarica; Kanižarica – Dolenjske Toplice – Novo mesto;
Preloka – Adlešiči; Preloka – Vinica; Špeharji – Vinica. Iz Metlike je organiziran prevoz tudi
do Novega mesta. Za dijake in študente je ob nedeljah in zadnji dan praznikov organiziran
prevoz do Maribora in Ljubljane. Povratek je možen ob četrtkih in petkih. Iz Starega trga ob
Kolpi je poleg prevoza do Črnomlja enkrat dnevno organiziran prevoz do Kočevja in naprej
proti Ljubljani. V pokrajini so z javnim prevozom dostopne vse gospodarske cone in šole.
Med delovniki je z vlakom med Novim mestom, Semičem, Črnomljem in Metliko na dan
deset voženj, do Ljubljane in nazaj pa devet (MPOV, 2006; Slovenske železnice, 2006).
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3.2.6. MEJNI PREHODI
Bela krajina premore skupaj dva mednarodna mejna prehoda in sedem maloobmejnih
prehodov. Največji mednarodni mejni prehod je MPMP Metlika. Preko njega poteka promet
osebnih in tovornih vozil ter avtobusov. Promet se je na mejnem prehodu vse od odprtja leta
1991 stopnjeval do leta 2003. Od meseca oktobra tega leta do aprila leta 2004 je potekala
rekonstrukcija mejnega prehoda zaradi prilagoditve schengenskim standardom. V tem času je
bil promet na njem deloma oviran, hkrati je prihajalo do manjših zastojev. Drugi mednarodni
mejni prehod se nahaja na jugu občine Črnomelj v Vinici. Preko tega mejnega prehoda poteka
predvsem promet osebnih vozil, manjši delež zajema tudi avtobusni promet, ki poteka
izključno na relaciji Črnomelj – Vinica – Bosiljevo. Ker na omenjenem mejnem prehodu ni
ustreznega tovornega terminala je tovorni promet dovoljen samo praznim tovornim vozilom.
Promet potnikov oziroma vozil se od odprtja prehoda neprestano zvišuje. Povečanje je opazno
predvsem v času poletne turistične sezone, medtem ko je v preostalem času konstanten
(Gradiva občine Metlika - Promet vozil in potnikov na MPMP Metlika in Vinica, v letih
2002 – 2005).

Slika 13: Mednarodni mejni prehod Metlika.
Weiss, 2006b.

Slika 14: Mednarodni mejni prehod Vinica.
Weiss, 2006b.

Mejni prehod Metlika je v letu 2005 prečkalo 913 033 slovenskih potnikov in 1 895 642 tujih
potnikov. Med prevoznimi sredstvi so prevladovala osebna vozila (825 533). Mejo je
prevozilo 56 580 tovornih vozil in 4 381 avtobusov. Mejni prehod na Vinici je leta 2005
prečkalo 465 298 slovenskih in 338 782 tujih potnikov. Pri prehodih so prevladovala z 98,5 %
osebna vozila, le 0,8 % je bilo tovornih vozil in 0,6 % avtobusov.
Prehodi osebnih vozil

Prehodi potnikov na MPMP
3191495

526691

leto 2002

3247223

564559

leto 2003
MPMP Vinica

3051766

724696

leto 2004
MPMP Metlika

2808675

941183

971046

804080

170207

leto 2005

leto 2002

187182
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MPMP Vinica

908696

237179
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825533
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Graf 3 in 4: Prehodi potnikov in osebnih vozil na MPMP Vinica in Metlika v letih 2002 – 2005. Vir: Gradiva
občine Metlika - Promet vozil in potnikov na MPMP Metlika in Vinica, v letih 2002 – 2005.
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Iz gradiva občine Metlika – Promet vozil in potnikov na MPMP Metlika in Vinica je razbrati,
da se je promet potnikov na MPMP Vinica v obdobju 2002 – 2005 povečal za 34,5%.
Največji porast v tem obdobju, za kar 55 %, je bil zabeležen pri prehodu slovenskih potnikov.
Prehodi tujih potnikov so od leta 2002 do 2004 narasli za 11,4 %, iz leta 2004 na 2005 pa je
njihovo število upadlo, tako da je povečanje v obdobju 2002 – 2005 za 6,5 %. V istem
obdobju je promet vozil narasel za 42,8 %. Največji porast so dosegla tovorna vozila, saj se
jih je leta 2005 čez mejni prehod prepeljalo 54,5 % več kot v letu 2002. Ker pa gre za mejni
prehod brez urejenega tovornega terminala, se je povečal predvsem promet praznih tovornih
vozil. Promet potnikov na MPMP Metlika se je v obdobju od 2003 – 2005 zmanjšal za 13,5%.
Upad prehodov tako tujih kot slovenskih potnikov je bil za približno 13 %. Ravno takšen je
bil tudi upad vozil. Na koncu obdobja je bilo osebnih vozil za 15 % manj kot na začetku. Za
kar 43 % je upadel promet avtobusov, se je pa v istem obdobju povečal promet tovornih vozil
za 27 %.
Prehodi tovornih vozil
58194
42759

56580

41350

1102

1777

2264

2420

leto 2002

leto 2003

leto 2004

leto 2005
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MPMP Metlika

Graf 5: Prehodi tovornih vozil na MPMP Vinica in Metlika v letih 2002 – 2005.
Vir: Gradiva občine Metlika - Promet vozil in potnikov na MPMP Metlika in Vinica, v letih 2002 – 2005.

Najzanimivejše so primerjave pri prehodih tovornih vozil in avtobusov. Glede na dejstvo, da
je bil promet na MPMP Metlika od oktobra 2003 do aprila 2004 oviran zaradi prenove, je
zanimiv podatek, da se je prehod tovornih vozil v tem času celo povečal in sicer za 29 %
oziroma za 16 844 vozil. V istem obdobju se je prehod ostalih vozil zmanjšal. Na MPMP
Vinica je zabeležen porast vseh vozil. Nekaj avtobusov se je po vsej verjetnosti preusmerilo iz
metliškega prehoda na viniškega, kjer je zabeležen rahel porast avtobusnih prehodov.
Iz gradiv občine Črnomelj – Promet preko MPMP Vinica ter MPOP Žuniči in Sodevci v letu
2004 in 2005 so navedeni podatki o prehodih na omenjenih mejnih prehodih v občini
Črnomelj po mesecih. Največji promet je zabeležen v poletnih mesecih, najmanjši pa v
februarju kar gre lahko pripisati manjšemu številu dni, saj se podatki bistveno ne razlikujejo
od januarskih. Maloobmejna prehoda sta bila odprta leta 2003.
Tabela 13: Promet na MPOP Žuniči in Sodevci v letih 2004 in 2005.
MPOP
Žuniči
Sodevci

tuji
domači
tuji
domači

Promet potnikov
2004
5429
9223
5176
9244

2005
4962
8227
5134
8735

Potniki skupaj
2004
2005
14652

13189

14420

13869

Vir: Gradiva občine Črnomelj – Promet preko MPMP Vinica ter MPOP Žuniči in Sodevci v letu 2004 in 2005.
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Za upad števila potnikov v letu 2005 je kriva nova metodologija štetja. Pred 1.6.2005 se je
štelo 3 osebe na avtomobil, po tem datumu pa 2,5 osebe na avtomobil. Na obeh prehodih
prevladujejo domači potniki pred tujimi (MPOP Žuniči 62,4 %, MPOP Sodevci 62,9 %).
Prehodi tujcev so skozi leto na obeh MPOP več ali manj konstantni, kar kaže na stalno
odvisnost predvsem hrvaških državljanov pri prečkanju meje. Prehodi domačih potnikov
skozi leto močno nihajo in se v spomladanskih mesecih začnejo povečevati, verjetno zaradi
kmečkih opravil na posestvih onkraj meje in obiskovanja izletniških destinacij. Prehodi meje
so največji v poletnih mesecih, ko je verjetnost turističnih prehodov največja.
3.2.7. TOVORNI PROMET
Podatki Direkcije Republike Slovenije za ceste o štetju prometa na državnih cestah za leto
2004 kažejo, da se največji tovorni promet odvija po glavni ulici mesta Črnomelj. Na tem
prometnem odseku je bilo število tovornih vozil na dan v povprečju skozi leto ocenjeno.
Skozi mestno jedro naj bi tako prepeljalo 808 tovornih vozil, od tega kar 116 tovornih vozil s
prikolico. Dejansko štetje je pokazalo, da je s tovornim prometom najbolj obremenjen odsek
med Novim mestom in Metliko, kjer dnevno prepelje 536 tovornih vozil od katerih je več kot
polovica srednje težkih in težkih vozil ter tovornih vozil s prikolico. Cesta čez Gorjance je
bila zgrajena v šestdesetih letih 20. stoletja, ko so tovornjaki le izjemoma tehtali največ do
deset ton. Danes po njej vozijo vlačilci težki po sto ton in več (Dimitrič, 2004a).
Tabela 14: Prometne obremenitve na posameznih odsekih belokranjskih cest leta 2004.
Števno
Tip števca Vsa vozila
Lahki
Srednje
Težki
Tovorni s
mesto
tovorni
težki
tovornjaki
prikolico
promet
tovornjaki
nad 7 t
<3t
3–7t
Novo mesto QLD6
3904
252
81
81
122

Metlika
Metlika
–
QLD6
2571
75
15
7
67
MP Metlika
Soteska
–
QLD3
3066
52
80
50
54
Črmošnjice
Ručetna vas
QLD6
5735
216
85
66
71
– Črnomelj
Ručetna vas P
1800
72
60
13
30
Štrekljevec
Dobliče
–
QLD3
1475
57
28
3
15
Kanižarica
Podzemelj –
QLD6
3553
156
55
41
56
Črnomelj
Črnomelj
P
11 000
356
220
116
116
Črnomelj –
QLD6
5936
210
85
41
42
Kanižarica
Kanižarica –
QLD3
2427
31
81
31
11
Vinica
Vinica most
SBH
752
15
8
0
0
Legenda: QLD6 – števec loči 10 kategorij vozil; QLD3 – števec loči osebna in tovorna vozila; SBH – števec
zaznava skupno število vozil, P – privzet promet – število vozil je bilo ocenjeno.
Vir: Direkcija Republike Slovenije za ceste, 2004 – Prometne obremenitve 2004, 2006.
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Z 438 tovornimi vozili dnevno je obremenjen odsek regionalne ceste med Ručetno vasjo in
Črnomljem. Na tem odseku prevladuje lahek tovorni promet, saj cesta naprej v smeri proti
Črmošnjicam in Podturnu s svojo konfiguracijo vlačilcem otežuje normalen prevoz. Del
prometa se v Ručetni vasi preusmeri proti Semiču in tamkajšnji industrijsko poslovni coni na
Vrtači z Iskro Kondenzatorji. Med Črnomljem in Kanižarico dnevno v povprečju prepelje 378
tovornih vozil, ki so v pretežni meri namenjeni v TRIS Kanižarica. Od Kanižarice proti Vinici
se število tovornih vozil zmanjša na 154, v smeri Doblič pa na 103. Odsek Podzemelj –
Črnomelj na cesti Črnomelj – Metlika je z 308 tovornimi vozili peti najprometnejši v Beli
krajini. V smeri Metlike in naprej proti Novemu mestu pelje večina tovornjakov iz
črnomaljskih velikih podjetij, gospodarske cone TRIS Kanižarica in ostalih manjših con. Na
mejnem prehodu Metlika je mejo prešlo dnevno 164 tovornih vozil, na mejnem prehodu
Vinica pa le 23, saj nima urejenega tovornega terminala in lahko čezenj peljejo le prazna
tovorna vozila (Direkcija Republike Slovenije za ceste, 2004 - Prometne obremenitve 2004,
2006).
Tabela 15: Prometne obremenitve na posameznih odsekih belokranjskih cest leta 2004.
Števno mesto
Vsa vozila
Lahki tovorni Srednje težki
Težki
Tovorni s
promet
tovornjaki
tovornjaki
prikolico
<3t
3–7t
nad 7 t
Štrekljevec
–
828
48
43
2
27

Jugorje
Dobliče – Sv.
550
48
1
1
Ana – Stari trg
Stari
trg
–
500
34
11
1
Brezovica
Brezovica
–
98
10
2
0
Dobliče
Črnomelj
–
950
38
5
5
Dolenjci
Gaber – Uršna
1800
69
13
7
sela
Vir: Direkcija Republike Slovenije za ceste, 2004 – Prometne obremenitve 2004, 2006.

0
6
3
1
3

Na cesti od Štrekljevca proti Jugorju, ki je bila pred leti asfaltirana se dnevno prepelje 828
vozil od tega je 120 tovornih, ki so namenjeni v in iz semiške Iskre ter ostalih podjetij. Preko
Gorjancev vodi še cesta mimo Uršnih sel, kjer gre dnevno 1800 vozil od katerih je 92
tovornih. Odsek regionalne ceste I. reda Črnomelj – Kočevje med Brezovico in Dobličami je
neasfaltiran in preozek za odvijanje večjega tovornega prometa. Kljub temu so našteli 15
tovornih vozil med katerimi so bili celo trije tovornjaki s prikolico. Po vsej verjetnosti je šlo
za tovorna vozila, ki so tovorila les iz tukajšnjih gozdov. Med Starim trgom in Brezovico je
bilo od 500 vozil zabeleženih 52 tovornih. Na relaciji med Starim trgom in Dobličami je v
povprečju prepeljalo 550 vozil, od katerih je bilo 48 lahkih tovornih in po eden srednje težek
in težek tovornjak. Med Črnomljem in Dolenjci se je prepeljalo 49 tovornih vozil dnevno
med katerimi so ravno tako prevladovala lahka tovorna vozila (Direkcija Republike Slovenije
za ceste, 2004 - Prometne obremenitve 2004, 2006).
Slednji odseki cest so glede tovornega prometa med najbolj zaskrbljujočimi. Ceste so iz dneva
v dan v slabšem voznem stanju, saj v prvi vrsti niso bile namenjene takšni vrsti prometa ker
niso dovolj utrjene. Ker nekatere predstavljajo najbližjo in celo edino povezavo med
belokranjskimi središči in središči nacionalnega in regionalnega pomena je razumljivo, da so
obremenjene tudi s težjim tovornim prometom, ki pa stanje na cestišču slabša.
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Iz največjega belokranjskega podjetja Danfoss Compressors dnevno odpremijo po železnici
šest kontejnerjev z devetnajst tonami kompresorjev in osem tovornjakov s po dvajsetimi
tonami kompresorjev. V podjetje dnevno pripelje 5 tovornjakov s prikolico, ki so naloženi z
40 t odlitkov, 30 t bakrene žice, 40 t pločevine, 10 t palet in 10 t ostalega materiala. Poleg
tega v Danfossu dnevno proizvedejo še okoli 10 t raznih odpadkov. Železnico koristijo
predvsem za pošiljke namenjene v tujino preko Luke Koper in dovoz pločevine. Črnomaljski
Livar je v mesecu marcu proizvedel približno 2 623 041 kg, ki so bili v večini prepeljani po
cestah. Preko železnice tovorijo koks in grodelj. V metliško Kolpo (podjetje sanitarne
opreme) dnevno pripeljejo trije tovornjaki iz nje pa jih odpelje dvanajst. Od manjših
belokranjskih podjetij je za primer vzet Unior iz Starega trga, ki je od glavnih prometnic med
najbolj oddaljenimi. Enkrat do dvakrat tedensko pripeljejo in odpeljejo potreben material in
gotove izdelke v in iz Zreč. Mesečno tako odpeljejo iz Starega trga okoli 40 ton gotovih
izdelkov s šestimi tovornjaki, ki koristijo cesto iz Starega trga prek Črnomlja in Gorjancev
proti Štajerski (Volf, 2006; Dimitrič, 2004b; Madronič, 2006; Livarske novice, 2006).
Ker železniška proga ne dovoljuje večjih obremenitev je zaenkrat premalo izkoriščena.
Tovorni vlak v Črnomlju pretežno koristijo podjetja Livar, Danfoss, Dinos in Stor trans. Na
Slovenskih železnicah si prizadevajo pridobiti še več materiala iz omenjenih podjetij ter hišice
podjetja Sun Roller. Žal se zaradi slabega stanja železnice večinoma za prevoz tovora
koristijo le ceste. Tako je glavna cesta med Novim mestom in Metliko obremenjena s
številnimi tovornjaki belokranjskih podjetij, poleg katerih pa se na cesti pojavljajo v čedalje
večjem številu tudi tovornjaki namenjeni na metliški mejni prehod. Večina se jih nanj
preusmerja iz mejnega prehoda Obrežje, kljub daljši poti, saj čakalnih dob na metliškem
prehodu praktično ni. Močno je obremenjena tudi t.i. Partizanska magistrala, ki ni bila
preplastena že skoraj 30 let. Predstavlja najbližjo cestno povezavo med Črnomljem, Semičem
in Ljubljano. Na njo se kljub dotrajanosti vozišča preusmeri marsikateri voznik namenjen čez
Gorjance, saj je cesta od Metlike proti Novemu mestu močno obremenjena in slabo pretočna
saj je za slabih 15 kilometrov potrebnih tričetrt ure vožnje. Poleg vsega je cestni promet
močno oviran v zimskih mesecih, ko nemalokrat snežne razmere domala ustavijo ves tovorni
promet. Bele krajina se tako večkrat v zimi znajde povsem odrezana od matične države, kar
pa škodi predvsem belokranjskim podjetjem, ki so dnevno odvisna od nabav repromateriala,
njihovi kupci pa od dnevne dobave izdelkov (Dimitrič, 2004a; Dimitrič, 2005d; Dimitrič,
2005e; Petavs, 2003).
3.3. SMERNICE IN POBUDE RAZVOJA PROMETNE INFRASTRUKTURE V BELI
KRAJINI
Pobude s strani belokranjskih občin glede urejanja prometne infrastrukture so povzete iz
Strokovnih podlag za SPRO Črnomelj, Metlika in Semič : prometna študija iz leta 2005.
Pobude občine Črnomelj:
• izgradnja nove cestne povezave občine z navezavo na AC sistem Slovenije in Hrvaške
– nova cesta preko občine Črnomelj bi morala biti hitra cesta (z dvema pasovoma v
vsako smer) z navezavo na AC križišče Bosiljevo ob tem bi regionalna cesta v smeri
Vinice ostala nedotaknjena,
• posodobitev obstoječih cestnih povezav,
• izgradnja cestnih priključkov na območjih novih dejavnosti (transportni terminal
Otovec, turistično – zdraviliško območje pri Pustem Gradcu, razširitev TRIS
Kanižarica, …),
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•
•
•

izgradnja železniške povezave Črnomelj – Vrbovsko,
ureditev heliodroma na območju Lokev,
ureditev avtobusnih postajališč izven vozišč na državnih cestah v naseljih in na vseh
cestah v mestu.

Pobuda in smernice občine Semič:
• posodobitev železniške proge Novo mesto – Semič – Črnomelj – Metlika s
posodobitvijo infrastrukture, za preusmeritev tovornega prometa iz cest na železnico,
• čezmejno cestno omrežje čez Belo krajino navezati po najkrajši poti na sosednje regije
in države,
• predvideti ustreznejši potek regionalne ceste R 421 na odseku Semič – Štrekljevec
(obvozna ali servisna cesta),
• povezava občinskih središč Bele krajine s cestami ustrezne kategorije,
• povezava občinskega središča z oskrbnimi središči z lokalnimi cestami, ostala naselja
se povezuje z javnimi potmi,
• pri rekonstrukcijah lokalnih cest in javnih poti predvideti primerne tehnične rešitve, z
upoštevanjem obstoječih in predvidenih javnih prevozov.
Smernice občine Metlika:
• na območju mesta bi bilo potrebno predvideti ureditev mirujočega prometa v starem
mestnem jedru, predvideti prometno navezavo poslovne cone pri Pildu na bodočo
hitro cesto Novo mesto – MMP Metlika – Karlovac, predvideti ureditev in možnosti
širitve MMP Metlika,
• v drugih naseljih občine je potrebno opredeliti in predvideti turistični razvoj ob reki
Kolpi in njihovo povezavo z obkolpsko peš potjo, kolesarsko povezavo in predvideti
razvoj letališča v Prilozju,
• prioritetna izgradnja državne ceste Novo mesto – Metlika – državna meja z RH s
kvalitetnimi priključki občinskih središč občin Črnomelj in Semič,
• izgradnja primernih obvoznih cest okrog Metlike,
• rekonstrukcija in izgradnja državnih cest Metlika – MP Božakovo, Bušinja vas –
Radovica,
• ureditev transportnega terminala pri MPMP Metlika,
• na lokalnih cestah in javnih poteh je potrebno pri rekonstrukcijah upoštevati obstoječe
in predvidene javne in šolske prevoze,
• posodobitev železniške proge Ljubljana – Novo mesto – Metlika – Karlovac.
V istem dokumentu so med prioritete prometne infrastrukture uvrščene ceste čezmejnega
pomena (Novo mesto – Metlika, razcep Semič – Črnomelj – Vinica), cesta nacionalnega
pomena (Kočevje – Črnomelj), rekonstrukcija ceste nacionalnega pomena (Ivančna Gorica –
Soteska – Črnomelj – Vinica), rekonstrukcija železniške povezave nacionalnega pomena
(Ljubljana - Novo mesto – Metlika), transportni terminali, športno letališče in mejni prehodi.
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3.4. TRETJA RAZVOJNA OS – POMEN IN PRILOŽNOSTI
Tretja razvojna os predstavlja slovenskim pokrajinam, ki so v sodobnem času odmaknjene od
glavnih prometnih, gospodarskih in poselitvenih tokov, razvojno priložnost. Z njeno pomočjo
bi se pokrajinam v prvi vrsti izboljšala prometna dostopnost in posledično tudi gospodarski,
turistični ter splošni razvoj.
V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, ki jo je junija 2004 sprejel Državni zbor
Republike Slovenije je v drugem poglavju (Zasnova prostorskega razvoja Slovenije s
prioritetami in usmeritvami za dosego ciljev prostorskega razvoja Slovenije) v točki 5
(Povezan in usklajen razvoj prometnega in poselitvenega omrežja ter izgradnja gospodarske
javne infrastrukture) zapisano, da se z razvojem sekundarnih (prečnih) prometnih povezav, ki
se navezujejo na TEN evropsko infrastrukturno omrežje, V. in X. panevropski prometni
koridor ter na Jadransko – Jonsko prometno os zagotovi primerno dostopnost in povezanost z
mednarodnimi tokovi vseh območij. Iz smeri avstrijske Koroške se preko Slovenj Gradca in
Velenja na avtocesto pri Celju navezuje nova, tretja prometna os, ki se nato nadaljuje proti
Novemu mestu in naprej proti Karlovcu oziroma navezavi na avtocesto Zagreb – Reka. Z
novo razvojno prometno osjo se povezuje regionalna središča v Avstriji, Sloveniji, Hrvaški ter
omogoča navezovanje tovornega in osebnega cestnega prometa vseh regij na tej osi na glavne
prometne evropske smeri.
Tretja razvojna os je opredeljena v Strategiji tudi v 3. poglavju (Razvoj prostorskih sistemov z
usmeritvami za razvoj na regionalni in lokalni ravni) v točki o cestnem omrežju, kjer je
navedeno, da se na omrežje daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena navezujejo
cestne povezave čezmejnega pomena. Kot ena izmed smeri je navedena tudi os, ki povezuje
Celje preko Velenja in Slovenj Gradca naprej proti Velikovcu in Celje preko Novega mesta
ter Metlike proti Karlovcu.
V predlogu Regionalne zasnove prostorskega razvoja JV Slovenije (zaključno poročilo 3.
faze) trasa tretje razvojne osi ni opredeljena. V poglavju o zasnovi razmestitve dejavnosti v
prostoru z usmeritvami za rabo prostora je v točki Zasnova prometne infrastrukture omenjeno,
da bo Bela krajina s cestno povezavo čezmejnega pomena Celje – Novo – mesto – Metlika, ki
se bo navezovala na hrvaško avtocestno omrežje pri Novem gradu, bistveno bolj dostopna in
dobro povezana s Savinjsko regijo. V tretjem poglavju tega poročila je zapisano, da bo cestna
povezava čezmejnega pomena Celje – Novo mesto – Metlika kot del tretje razvojne osi
potekala od Novega mesta zahodno od obstoječe glavne ceste II. reda, dvignila se bo do Vinje
vasi, kjer bo vstopila v predor in prišla ven pri Selah pri Jugorju. Od tu bo do MMP Metlika
zopet potekala zahodno od obstoječe ceste.
Projekt Tretja razvojna os, ki bo potekala od Koroške prek Savinjsko – šaleške regije,
Posavja, Zasavja in Dolenjske do Bele krajine, je pogoj za odpravo prometne izoliranosti teh
slovenskih regij, za dostop tamkajšnje industrije do drugih prometnic ter za splošni napredek
turističnih in nerazvitih območij. Ob tretji razvojni osi živi skoraj 600 000 prebivalcev, kateri
dosegajo dobrih 80 % povprečja slovenskega bruto domačega proizvoda. Statistični podatki
kažejo, da je gospodarstvo ob tretji razvojni osi nadpovprečno odvisno od poslovanja nekaj
velikih gospodarskih družb, po produktivnosti zaostaja za slovenskim povprečjem za deset
indeksnih točk, v posameznih regijah in še posebej v občinah Trbovlje, Celje, Črnomelj in
Šmarje pri Jelšah je stopnja brezposelnosti zelo visoka. Za obrnitev teh trendov je potrebno
največ pozornosti nameniti dotrajani prometni infrastrukturi. Na posameznih odsekih so ceste
tako slabe, da ne omogočajo normalne prepustnosti cestnih tokov. Večina cest poteka skozi
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mesta in naselja. Najbolj kritični odseki so na območjih Raven, Slovenj Gradca, Velenja,
Celja, Laškega, Krškega, Novega mesta in Črnomlja (Piano, 2006; Rak, 2006).
Minister za promet Janez Božič je dejal, da so na začetku letošnjega leta v okvir nacionalnega
programa gradnje avtocest uvrstili prvi del hitre ceste med Dravogradom in Arjo vasjo. Po
izračunih naj bi celotna hitra cesta državo stala približno 280 milijard tolarjev. Šlo naj bi za
štiripasovno cestno povezavo brez odstavnih pasov. Imela bi izven nivojska križanja in bi
omogočala hitrosti do 100 kilometrov na uro. Speljana bi bila od avstrijske Koroške, Koroške
regije preko Savinjsko – šaleške regije do avtoceste med Mariborom in Ljubljano, od nje
preko Zasavja in Posavja proti Novemu mestu ter od tam do Bele krajine, kjer bi se po
prestopu meje navezala na hrvaško avtocesto Zagreb – Reka. Ministrstvo pričakuje, da bi ob
dobrem sodelovanju lokalnih skupnosti, načrtovalcev, prometnikov,… uspeli narediti
lokacijski načrt do leta 2009, tako da bi z gradnjo pričeli leta 2010, cesta pa bi bila realizirana
do leta 2013/14. Minister za okolje in prostor je na vladnem obisku v Beli krajini konec
januarja 2006 pojasnil, da bo šele postopek umeščanja ceste v prostor pokazal na koliko
mestih bo prečkala slovensko – hrvaško mejo (Milavec, 2006; Piano 2005; Rak, 2006a).
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4. UMESTITEV TRETJE RAZVOJNE OSI V BELI KRAJINI
Hitra cesta v sklopu tretje razvojne osi je bila predlagana v Strategiji prostorskega razvoja
Slovenije v letu 2004. Njen potek skozi Belo krajino je predviden le v severovzhodnem delu
na območju občine Metlika, kjer bi prečkala slovensko – hrvaško mejo in se priključila pri
Karlovcu na avtocesto Zagreb – Rijeka. Takšen potek trase je ob dejstvu, da se promet na
mejnem prehodu Vinica in na regionalnih cestah, ki vodijo do njega iz leta v leto povečuje,
sporen za občini Črnomelj in Semič. S to traso hitre ceste bodo občine rahlo dostopnejše,
vendar cesta ne bi rešila problematike cestnega prometa v teh dveh občinah, saj bi bila s tem
poslabšana prometna varnost, povečali bi se okoljski pritiski in glede na načelo najkrajših in
najcenejših povezav, bi promet iz osrednje Slovenije še vedno potekal prek Žužemberka,
Soteske, Semiča in Črnomlja na Vinico. Zato sta občini dali narediti dodatne prometne študije
in potek tras tretje razvojne osi na območju Bele krajine.

Slika 15: Prometna konica v Črnomlju (Foto: M. Ogrin).

4.1. POTEK TRASE NOVO MESTO – METLIKA
Pri Mačkovcu bi se hitra cesta odcepila od avtoceste Ljubljana – Novo mesto – Zagreb,
obvozila Novo mesto po vzhodni strani mimo Črmošnjic pri Stopičah, Koroške vasi do Vinje
vasi, kjer bi šla v okrog 1,5 km dolg predor, ki bi se končal pri Selih pri Jugorju. Od tu bi
potekala zahodno od obstoječe glavne ceste, zahodno od Škemljevca čez Gmajne vzhodno od
Sodnjega Vrha, naprej med Lokvico in Krvavčjim Vrhom, mimo Bočke in zahodno od
Metlike po levem bregu Sušice do MMP Metlika.

Karta 10: Študije idejnih variant cestnega odseka AC Novo mesto – Bela krajina na 3.
razvojni osi. (v prilogi)
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4.2. POTEK TRASE NOVO MESTO – VINICA:
Ta cesta naj bi se od AC Ljubljana – Novo mesto – Zagreb odcepila pri Karteljevem in se
tako izognila Novemu mestu ter goste poselitve na njegovem vzhodnem delu ter skrajšala pot
proti Ljubljani. Od Karteljevega proti Škrjančam pri Novem mestu bi šla zahodno od vasi
Gorenje in Dolenje Kamence, Potočne vasi naprej med Bršljinom in Prečno, prečkala Krko
vzhodno od Češče vasi do Škrjanč pri Novem mestu. Idejna študija variant na tem območju
navezuje cesti Novo mesto – Metlika in Novo mesto – Vinica. Šlo naj bi za južno obvoznico
Novega mesta, ki bi te dve cesti povezovala od Črmošnjic pri Stopičah do Škrjanč pri Novem
mestu.
Od Škrjanč v smeri Vinice naj bi cesta potekala zahodno od Stranske in Birčne vasi. Od
Birčne vasi sta osnovani dve idejni varianti. Prva poteka ob železniški progi mimo Uršnih sel
do Rožnega Dola. Druga teče vzhodno od Uršnih sel po pobočjih Padeža (300 m) in Rasena
(349 m) v skoraj štiri kilometre dolg tunel, ki se naj bi končal med Semičem in Štrekljevcem.
Ker je zaledno območje Semiča hribovito je tu narejenih več idejnih variant trase. Trasa, ki
poteka ob železnici se pri Rožnem Dolu razcepi v dva kraka. Prvi gre v vzhodni smeri proti
Pribišju (495 m) in južno od Pleša (629 m) na nadmorski višini okoli 500 m ter se po pobočju
spusti proti Kalu (286 m) ter pri Osojniku v velikem loku mimo Štrekljevca do Omote (240
m). Pri Omoti naj bi se cesta razcepila proti Metliki in bi potekala severno od Cerovca pri
Črešnjevcu ter se pri Krvavčjem Vrhu priključila cesti Novo mesto – Metlika. Drugi krak od
Rožnega Dola bi imel zahodno od obstoječega železniškega tunela svoj tunel, ki bi prišel ven
v Kotu pri Semiču. Cesta bi se nadaljevala v smeri Nestoplje vasi in v smeri proti Črnomlju
prek Vražjega kamna. V Nestoplji vasi bi se odcepila cesta v smeri Metlike in bi potekala
med Vinjim Vrhom in Semičem mimo Sovinka, južno od Črešnjevca in Krvavčjega Vrha ter
od tu potekala po trasi Novo mesto – Metlika. Hitra cesta mimo Črnomlja bi potekala
vzhodno od mesta in Vojne vasi, kjer bi prečkala Lahinjo. V smeri proti jugu bi šla naprej čez
Grajsko lozo in vzhodno od Butoraja in Velike Lahinje. Potekala bi po zahodnih obronkih
Velikega Bukovja med Bojanci in Belčjim Vrhom ter se med Hrastom in Perudino
preusmerila proti jugozahodu in prečkala obstoječo regionalno cesto, šla zahodno od Sečjega
Sela kjer bi prečkala mejo.
V primeru, da idejna študija Novo mesto – Vinica ne bi bila potrjena je izdelana varianta, ki
se odcepi od ceste Novo mesto – Metlika na Gmajni in poteka mimo Štrekljevca, Omote do
Sovinka (po trasi idejne študije Novo mesto – Vinica). Od Sovinka bi bila možna še ena
varianta poteka ceste v smeri Črnomlja med vasmi Brestovec in Vinji Vrh proti Vražjemu
kamnu, od koder bi potekala po idejni študiji Novo mesto – Vinica.
4.3. ŠTUDIJA NEPOSREDNE
SARAJEVOM

CESTNE

POVEZAVE

MED

LJUBLJANO

IN

Na temo umestitve cest in razvojnim potencialom je bila leta 1999 izdelana diplomska naloga
na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo z naslovom ''Perspektive in možnosti vzpostavitve
neposredne cestne povezave med Ljubljano in Sarajevom na območju Republike Slovenije'',
ki jo je pod mentorstvom dr. Juvanca izdelal Matej Božič. V nalogi je bilo obravnavano
celotno področje med Ljubljano, Brodom na Kolpi in Metliko. Ugotovljeno je bilo, da je nova
povezava med Novim mestom in sistemom hrvaških avtocest možna preko Metlike ali Vinice.
Od Metlike bi se pot nadaljevala v smeri Karlovca, Velike Kladuše in Bihača, prek Vinice pa
bi potekala čez Bosiljevo, Plaški, Banja Luko v Sarajevo. Izbrana smer naj bi potekala v
koridorju od avtoceste pri Novem mestu na priključku Karteljevo, ali celo na jugu Mirne peči,
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če bi šla cesta iz Celja mimo Trebnjega. Potekala bi po zahodni strani Novega mesta in sledila
železniški progi do Semiča, ga obvozila po njegovi zahodni strani šla nad Petrovo vasjo, se
jugozahodno od Kanižarice priključila obstoječi trasi regionalne ceste proti Vinici in se na
vozlišču Bosiljevo priključila na omrežje hrvaških avtocest (Juvanc, 2005).

Karta 11: Cestne povezave na ozemlju Slovenije na trasi Ljubljana – Sarajevo.
Vir: Juvanc, 2005.
Legenda:

potek trase po ozemlju Bele krajine
prikaz hrvaških avtocest

4.4. VREDNOTENJE UMESTITEV TRAS TRETJE RAZVOJNE OSI V BELI KRAJINI
Vrednotenja tras sem se lotila s pomočjo preučitve geoloških kart (List Novo
mesto L 33 – 79 in List Črnomelj L 33 – 91) in kart Atlasa okolja s poznavanjem terena ter
razmer v poselitvi in gospodarstvu.
Za gradnjo prometnic so najprimernejše kompaktne kamnine (granit, škrilavci, apnenci, ipd.)
najmanj pa peščeni in močvirni deli. Poleg makroreliefnih oblik (doline, kotline, različno
visoke vzpetine,…) so za potek prometa pomembne tudi mikroreliefne oblike (kraške vrtače,
morene,…) (Belec, 1982).
Že prej opisane trase potekajo skoraj v celoti po apnenčasti ali dolomitni podlagi, ki imata
veliko nosilnost tal in veljata za stabilni osnovi. Problemi, ki se lahko pojavijo pri gradnji, so
prevotljenost podzemlja in možni vdori vrtač. Pri gradnji tunela prek Gorjancev lahko
graditelji naletijo na manjši jamski sistem, kot se je to zgodilo pri gradnji semiškega
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železniškega predora. Na belokranjskem ravniku in predvsem na pobočjih Velikega Bukovja
pa ne gre izključiti možnosti vdora vrtač. Poleg trdih karbonatnih kamnin se v bližnji okolici
Novega mesta nahaja rjava ilovnata preperina in jerina, severno od Črnomlja pa je območje
prsti podobne terra rosi, katere matična podlaga so rdeče boksitne gline. Gline in ilovice so
znane po majhni nosilnosti, ob povečani vlažnosti pa se le ta še zmanjša.
Promet otežujejo tudi vremenske razmere
posebej na območju Gorjancev, katere ceste
danes prečkajo na nadmorskih višinah 588 m pri
Brezovici in 615 m na Vahti. Zaradi ostrih
zimskih razmer sta glavna in regionalna cesta
skozi Gorjance pogostokrat zaprti za tovorni
promet. Tudi zaradi vremenskih razmer se je
izkazala izgradnja tunela kot primerna. Za
izognitev vremenskim nevšečnostim bi bila
najprimernejša varianta, ki poteka prek Uršnih
Sel in skozi štiri kilometre dolg tunel z vstopom
na okoli 400 m in izstopom na okoli 280 m
nadmorske višine. Tunel pri Jugorju bi bil dolg
približno 1,5 kilometra in bi ravno tako potekal
na nadmorski višini okoli 400 m, kar je dobrih
200 m nižje od prelaza Vahta. V prid tunelu pri
Jugorju je njegova dolžina, ki je z investicijskega
stališča gradnje sprejemljivejša.
Slika 16: Prometni znak pri Starih Žagah
opozarja na prepovedan promet vlačilcem ob
sneženju. Foto: Iztok Mrzljak, 2006.

Vse tri trase prečkajo dve večji reki Krko in Kolpo, ena izmed njih tudi Lahinjo. Te reke ne
predstavljajo večjih problemov pri prečkanju. Nobena trasa ne poteka po vodovarstvenem
območju virov pitne vode, se pa le tem dve močno približata in sicer pri Črmošnjicah (Semič)
in Jugorju. Kar se tiče posegov na vodna območja, največji problem predstavlja študija
obravnavana v diplomski nalogi Fakultete za gradbeništvo, saj od Semiča proti Črnomlju
poteka po pobočju, ki predstavlja povirje Krupe in manjših potokov, poleg tega poteka po
današnji trasi regionalne ceste proti Vinici, kjer bi prečkala kar nekaj potokov, ki izvirajo na
vznožju Poljanske gore.
Območje tras v večji meri prekriva listnati in mešani gozd na Gorjancih in belokranjskem
kraškem ravniku ter na Velikem bukovju, v manjši meri se pojavlja iglasti gozd, predvsem v
okolici Črnomlja. Kmetijske površine se razprostirajo na širšem območju Novega mesta, od
Semiča proti Metliki, severovzhodno od Črnomlja ter med Hrastom in Vinico. Na odsekih
tras Novo mesto – Vinica (odsek Rožni Dol – Štrekljevec) in Ljubljana – Sarajevo (Kot –
Kanižarica) se nahajajo zavarovana območja Nature 2000.
Karta 12: Pokrovnost tal na območju poteka tras hitre ceste. (v prilogi)
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Karta 13 (levo): Območja Nature 2000.
Karta 14 (zgoraj): Krajinski parki v občini
Črnomelj.
Vir: Atlas okolja, 2006.
Manjši območji Nature 2000 prečka trasa proti Vinici na območju Lahinje in Kolpe. Varianta,
ki povezuje Semič in Metliko južno od Krvavčjega Vrha, pa poteka po samem robu z Naturo
2000 zaščitenega gozda. Študija Ljubljana – Sarajevo poteka v ozkem pasu med krajinskim
parkom Lahinja in zavarovanimi območji Nature 2000 (Poljanska gora). Trasa študije Novo
mesto – Vinica se Krajinskega parka Lahinja ogne na njegovi vzhodni strani, Krajinski park
Kolpa pa bi prečkala na njegovem najožjem pasu pri Sečjem selu.
Pri načrtovanju prometnic je potrebno upoštevati tudi območja poselitve, dostopnost in
povezanost med kraji. Najkrajša trasa je vsekakor med Novim mestom in Metliko, ki pa
bistveno ne približa in skrajša poti čez Gorjance preostalim delom Bele krajine, če se ne
nadaljuje v smeri Vinice. Glede njenega poteka je potrebno omeniti, da se od Mačkovca proti
Podgradu prebija tik ob dokaj gosto poseljenem območju, kar bi tukajšnjim prebivalcem
poslabšalo kvaliteto bivanja. Na belokranjski strani Gorjancev se vasem izogne v večjem
loku, tako da onesnaževanja s hrupom ne bi čutili. Največji problem pa predstavlja prehod
med Križevsko vasjo in Metliko do mednarodnega prehoda. Trasa od Karteljevega proti
Birčni vasi obide naseljeno območje po zahodni strani, naj ožji prehod je med Prečno in
Bršljinom ter Češčo vasjo in Grobljami. Nadaljevanje različic trase proti Semiču se približajo
le vasem Uršna sela, Rožni Dol in Pribišje. Projektiranje cest v okolici Semiča je zaradi
razpršene poselitve in strmih pobočij Semeniča, Smuka, Pleša in Črešnjic, kjer se trasa ceste
vije v izrazitem loku z viaduktom proti Semiču ali pa pride iz tunela sredi poselitvenega
območja, izredno pestro. Od Semiča proti Črnomlju poteka trasa po gozdnatem območju
mimo Vražjega kamna. Črnomelj obide na vzhodu in vse do Hrasta pri Vinici se tukajšnjim
naseljem ne približa na manj od 500 m. Najbližje naseljem je še pri Drenovcu in Sečjem selu.
Trasa Ljubljana – Sarajevo je glede poselitve problematična zaradi njenega poteka po trasi
obstoječe regionalne ceste od Kanižarice do Vinice, kjer v številnih primerih poteka sredi
vasi, katerih se niti ni moč izogniti, saj so tako rekoč skoraj stisnjena med vznožjem Poljanske
gore in kmetijskimi površinami.
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Slika 17: Pogled iz Gabra v smeri Črnomlja. Po
pobočju na desni strani se bi vila cestna povezava
Ljubljana – Sarajevo. Foto: Petra Madronič, 2006.

S hitro cesto Novo mesto – Metlika Vinica bi bila pot časovno skrajšana skoraj
za polovico. Če je danes iz obmejnih
krajev, kot so Stari trg ob Kolpi, Sinji Vrh,
Vinica in Preloka do regijskega središča
Jugovzhodne Slovenije potrebna ura
vožnje, bi po hitri cesti v Novo mesto
prispeli v pol ure. Taka cesta bi
Belokranjcem omogočila boljše življenjske
pogoje, saj bi v prvi vrsti omogočila
kvaliteten dostop do bolnišnic, šol in
zaposlitve, kar bi lahko imelo za posledico
zmanjšano stopnjo odseljevanja mladega in
perspektivnega kadra in s tem morebiten
nov zagon za razvoj pokrajine.

Od dobrih prometnih povezav je močno odvisno gospodarstvo. Hitra cesta bi omogočila
boljšo dostopnost gospodarskih con v Metliki, Semiču in Črnomlju. Tako bi se povečala tudi
zainteresiranost novih vlagateljev na to območje. S cesto do Bosiljevega, bi pridobila pomen
tudi cona na Vinici, v manjši meri tudi cona v Starem trgu ob Kolpi. Iz gospodarskega vidika
je za razvoj celotne Bele krajine sprejemljiva trasa do Vinice. Če le ta ne bi bila sprejeta, bi
bila obvezno potrebna vsaj prek Semiča do Črnomlja.

Sliki 18 in 19: Objekti v poslovni coni TRIS Kanižarica. Foto: Iztok Mrzljak, 2006.
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5. OCENA PROMETA KOT RAZVOJNEGA DEJAVNIKA BELE KRAJINE
5.1. UVOD
''Vloga prometa za razvoj družbe in posebej gospodarstva ter drugih dejavnosti je
neprecenljiva. Promet je danes eden najpomembnejših dejavnikov splošnega razvoja
človeštva, a tudi njegova prihodnost bo vse bolj odvisna od prometa (Belec, 1982, str. 12)''.
Neposredni in posredni vpliv prometa se kaže na oblikovanju življenjskega standarda, ki je
višji v prometno razvitejših območjih. Očiten je vpliv na gospodarstvo, saj si brez njega ni
moč predstavljati sodobne proizvodnje, trgovine in turizma. Med gospodarske panoge štejemo
tudi promet, ki postaja vse pomembnejši in opravlja povezovalno funkcijo med vsemi
ostalimi gospodarskimi dejavnostmi ter je neposredni nosilec gospodarskega razvoja. V
prometno razvitih območjih je gostota poselitve večja. Z razvojem prometa se je povečala
migracijska sposobnost prebivalstva. Promet vpliva tudi na nastanek in razvoj naselij, na
njihove funkcije, videz,… Obstajajo številna naselja, katerih so se sodobne prometnice ognile,
ki so nazadovala, ali propadla in obstajajo številna naselja, ki so s sodobnimi prometnicami
doživela razvoj (Belec, 1982; Erjavec, 2001).
Promet ima poleg pozitivnih učinkov na razvoj tudi negativne učinke. V članku z naslovom
Geografsko okolje in promet, magistra Cigaleta, sta navedena dva načina učinkovanja
prometa na okolje. V naravo posega z omrežjem in onesnaževanjem zraka, tal vode in žive
narave. Emisije v zrak, hrup in vibracije, neracionalna izraba prostora, energetskih in drugih
virov so najbolj občutni negativni učinki prometa. Posledice tega so motnje kopenskih in
vodnih ekosistemov, degradacije površja in vidna prizadetost estetskih vrednot pokrajine. Vse
to ima tudi socialne posledice.
V nadaljevanju diplomskega dela je v podpoglavjih ocenjen promet kot razvojni dejavnik
Bele krajine. Na podlagi ugotovljenega stanja prometne in ostale javne gospodarske
infrastrukture, stanja gospodarstva in človeških virov v obravnavani pokrajini bo opravljena
sinteza, ki bo pokazala možen razvoj Bele krajine v prihodnosti.
5.2. PROMET – RAZVOJNI DEJAVNIK GOSPODARSTVA
Kot je bilo ugotovljeno v petem podpoglavju drugega poglavja z naslovom Gospodarstvo in
človeški viri je belokranjsko gospodarstvo začelo zaostajati predvsem zaradi slabih prometnih
povezav in slabe elektrifikacije. Prvi večji razvoj gospodarstva v Beli krajini se je pojavil šele
s prihodom železnice na začetku 20. stoletja, v 60. in 70. letih 20. stoletja je močnejši razvoj
doživela predvsem industrija. V gospodarski strukturi Bele krajine prevladujejo predelovalne
dejavnosti in trgovina, ki zaposlujejo večino prebivalstva. Oboje pa je močno odvisno od
ustrezne prometne infrastrukture, katere analiza v tretjem poglavju (Promet v Beli krajini) je
pokazala skrb zbujajoče stanje. Prometna dostopnost pokrajine je neugodna, saj je v pokrajini
le ena glavna cesta II. reda, ki povezuje Metliko z Novim mestom. Največja zaposlitvena
gospodarska območja, razen metliškega, so tako slabše dostopna. Interesi za nove naložbe v
gospodarskih conah v Kanižarici in na Vrtači pri Semiču obstajajo, a se pri investiranju ustavi
ravno zaradi prevelike oddaljenosti od avtocestnih povezav in neustreznih navezav nanje.
Odsek glavne ceste med Metliko in Novim mestom je poleg glavne črnomaljske ulice najbolj
obremenjen s tovornim prometom, kjer dnevno prepelje 536 tovornih vozil od katerih je več
kot polovica srednje težkih in težkih vozil ter tovornih vozil s prikolico. Ta cesta je bila
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zgrajena v šestdesetih letih 20. stoletja, ko so tovornjaki le izjemoma tehtali do deset ton.
Danes po njej vozijo vlačilci težki po sto ton in več. Ker je v bistvu edina primerna cesta za
odvijanje tovornega prometa iz območja Bele krajine se po njej odvija skoraj ves tranzit
belokranjskih podjetij. Zaradi majhne nosilnosti železniškega omrežja se večina materiala in
izdelkov vozi po cestah. Železniški promet uporabljajo predvsem črnomaljska podjetja
(Danfoss, Livar, Dinos in Stor trans), katerih dobavitelji in odjemalci se nahajajo ob
železniški progi Novo mesto – Ljubljana. Iz Ljubljane proti Kopru odpeljejo tovor iz
Danfossa namenjen na druge celine. Izpostaviti je potrebno metliška podjetja, katera se
nahajajo tako rekoč na končni železniški postaji, katere proga ima v smeri Črnomlja
dovoljeno nosilnost le 16 t na os. Tako so metliška podjetja primorana uporabljati cestni
promet. Zaradi vzponov in serpentin na cesti proti Novemu mestu imajo številni tovornjaki
težave, zaradi česar se promet skozi Gorjance velikokrat odvija prepočasi. Zaradi tega se
številni manjši kamioni preusmerijo na cesto med Semičem in Podturnom ali pa mimo Uršnih
sel in tako uničujejo cestišča, ki niso primerna za promet težjih tovorov. Ker se ceste pnejo
čez Gorjance je promet v zimskih mesecih velikokrat oviran in nekajkrat na leto celo zaprt za
ves tovorni promet. To predstavlja podjetjem, ki so dnevno odvisna od dobave materialov
številne probleme.
Kvalitetno cestno omrežje je pomembno tudi za dnevne migracijske tokove v smeri Novega
mesta in Ljubljane kot tudi znotraj Bele krajine. V poglavju o gospodarstvu in človeških virih,
podpoglavje o migracijah je bilo ugotovljeno, da v občini prebivališča dela 57% zaposlenih.
Približno 20 % zaposlenih migrira na delo izven Bele krajine, večina od teh v Novo mesto in
Ljubljano. V občinah Črnomelj in Metlika je od vseh delovno aktivnih občanov 89 % dnevnih
migrantov in 2 % tedenskih. Občina Semič je imela 92 % dnevnih migrantov in le odstotek od
delovno aktivnega prebivalstva je bilo tedenskih migrantov. Tedenski migranti so poleg dveh
odstotkov delovno aktivnega prebivalstva v pretežni meri še šolajoči dijaki in študentje.
Večina dijakov, ki tedensko migrira se šola v Novem mestu in Ljubljani. Študentje pa se
izobražuje predvsem v Ljubljani, nekaj manj pa tudi v ostalih univerzitetnih središčih v
državi. Dnevni migranti so tisti, katerim bi moral biti javni promet najbolj ustrežljiv. V
pokrajini so povezave z gospodarskimi conami zadovoljive, za kar skrbi pet registriranih
ponudnikov, problem predstavljajo preredke linije med Belo krajino in ostalimi
zaposlitvenimi središči. Na delovno mesto se večina pelje z osebnim avtomobilom, avtobus
koristi dobrih 7 %, vlak pa slabih 2 % zaposlenih. Železniške povezave so zaradi zastarele
infrastrukture preredke in prepočasne za sodobne potrebe človeka.
Zaradi slabe in dotrajane prometne infrastrukture trpi tudi turizem, ki se je začel močneje
razvijati po osamosvojitvi. Pokrajina ima dve turistični cesti, katerih cestišče na posameznih
odsekih še vedno ni asfaltirano in to na območjih, ki imajo največji turistični potencial v
pokrajini. Ker so naravne danosti primerne za razvoj rekreacijskega turizma bi bilo v prvi
vrsti potrebno urediti ustrezne in varne kolesarske poti, ki bi lahko potekale po manj
obremenjenih cestah in poteh ali pa po povsem svoji trasi.
V poglavju o cestni infrastrukturi je navedeno, da se nekatere investicije v posodobitev cestne
infrastrukture že izvajajo. Za razbremenitev mesta Črnomelj, kjer se dnevno prepelje najmanj
7000 vozil, in boljši dostop do gospodarske cone Danfoss – Belt se gradi črnomaljska
obvoznica. Z njeno izgradnjo se bo izboljšal tudi dostop do gospodarske cone Tris Kanižarica
in do preostalih manjših lokalnih con v Črnomlju.
Z morebitno hitro cesto tretje razvojne osi, ki bi potekala do Vinice, se bi izboljšal dostop do
gospodarskih con lokalnega pomena. Večina med njimi ne bi bile od sodobne hitre ceste čez
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Belo krajino oddaljene več kot pet kilometrov. Nekoliko oddaljenejše bi bile le coni v
Adlešičih in Starem trgu ob Kolpi. Predvidene novogradnje in rekonstrukcije cest bi izboljšale
dostopnost lokalnih središč in lokacij s turističnim pomenom.

Slika 20: Most nad železnico - gradbena dela na obvoznici.
Foto: Petra Madronič.

Čedalje večji pomen pri razvoju gospodarstva imajo sodobne telekomunikacijske povezave,
ki so v pokrajini slabo zastopane. V šestem podpoglavju Komunalna, energetska in
telekomunikacijska infrastruktura, drugega poglavja je bilo ugotovljeno, da so
telekomunikacije v Beli krajini nezadovoljive in so pod slovenskim povprečjem. Obstajajo
območja, ki niso pokrita s signali slovenskih televizijskih in radijskih postaj in kjer ni signala
slovenskih mobilnih operaterjev. Sodobno ADSL internetno povezavo pa je možno
uporabljati le v vseh treh občinskih središčih, tako da je poslovanje številnih podjetij izven teh
središč oteženo in razumljivo s tem tudi dražje. Za razvoj gospodarstva je pomembno tudi
dejstvo, da bi ob morebitnem izpadu električnega daljnovoda zaradi radialnega napajanja bila
oskrba z elektriko resno motena. Komunalna infrastruktura je omejena le na ožje območje
mest in nekaterih posameznih vasi. Številne male gospodarske cone niso primerno komunalno
opremljene, zato so bolj ekološke obremenjujoče in številnim vlagateljem predstavljajo
težave. Vodovodno omrežje še ni v celoti zgrajeno, a pri razvoju gospodarstva v conah to ne
predstavlja večjih težav, saj so slednje vezane na vodovodno omrežje.
Trenutno predstavlja prometna infrastruktura pri razvoju gospodarstva veliko oviro. Ceste
niso primerne za odvijanje težkega tovornega prometa, ki je nujen pri nemotenem delovanju
industrije in trgovine. Kljub temu v pokrajini uspešno delujejo številna podjetja, ki na nivoju
države segajo v sam vrh. Vzrok za uspešnost je potrebno iskati predvsem v zelo poceni
delovni sili in za trg zanimivih in konkurenčnih izdelkih. Konkurenčnost si dvigujejo z
zniževanjem stroškov, investicijami v tehnološko opremljanje, dvigom produktivnosti in
povečanjem dodane vrednosti. Ti ukrepi prinašajo tudi neugodne posledice kot so selitev
proizvodnje, zapiranje nerentabilnih obratov, zmanjšane možnosti zaposlovanja, zlasti
določenih profilov in kategorij prebivalstva, odpuščanje in selitev podjetniškega kapitala.
Železniški promet bi s posodobitvijo proge lahko prevzel velik del tovora in tako razbremenil
ceste čez Gorjance. Javni promet verjetno zaradi cenovnih razmer ne bo imel večje vloge pri
prevozu izven regije, tako da bi z zmanjšanjem tovornega prometa po cestah postal prevoz
delavcev z osebnimi avtomobili hitrejši in varnejši. Nujno potrebna za razvoj je tudi izgradnja
in posodobitev ostale javne gospodarske infrastrukture, ki v Beli krajini počasi doživlja
zagon. Telekomunikacije v današnjem času predstavljajo pomemben prometni tok. S svojo
hitrostjo prenosa informacij in podatkov so postale nepogrešljive pri sodobnem poslovanju.
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Potrebno je posodobiti telefonske centrale, napeljati optične kable, posodobiti je potrebno
elektro omrežje in dokončati belokranjski vodovod. Največ težav bo v Beli krajini zaradi
razpršene poselitve, reliefa ter geoloških značilnosti predstavljala izgradnja komunalne
infrastrukture.
5.3. PROMET – DEJAVNIK RAZVOJA DRUŽBE
Slabe razmere v gospodarstvu se odražajo tudi na socialnem in izobrazbenem stanju
prebivalstva. V podpoglavjih poglavja o Gospodarstvu in človeških virih je bilo ugotovljeno,
da so belokranjske plače od slovenskih manjše za dobrih 20 %, kar je predvsem posledica
pomanjkanja delovnih mest z višjimi plačami, saj je večina prebivalstva zaposlenih v delovno
intenzivnih panogah z nižjimi plačami. Vendar je za razvoj gospodarstva in gospodarskih
dejavnosti pomembna tudi izobraženost delovne sile, saj izobraženost in pridobljena znanja
zaposlenih vplivajo na razvoj in delo podjetij. Za izobraženost prebivalcev je dostop do
ponudbe izobraževalnih programov zelo pomemben. Podatki Popisa prebivalstva iz leta 2002
kažejo, da je belokranjsko prebivalstvo starejše od 15 let manj izobraženo od slovenskega
povprečja. V Beli krajini deluje dvanajst osnovnih in tri srednje šole, rednih višjih in
visokošolskih programov ni, tako da morajo študentje izbirati med izobraževalnimi
institucijami drugod. Kar četrtino šolajočih prebivalcev pokrajine predstavljajo študenti, ki pa
se zaradi pomanjkanja delovnih mest za višje izobražene in slabših plač po večini ne vračajo
domov. Znan primer je iz metliške Kolpe, ki je dolgo časa iskala višje izobražen kader, a ni
bilo interesa, zaradi nižjih plač. Slabši izobrazbeni nivo prebivalcev posredno vpliva na
zaostajanje v gospodarski razvitosti, saj so prav visoko izobraženi tisti, ki največ prispevajo k
raziskavam in razvoju ter z inovacijami ustvarjajo nova delovna mesta in visoko dodano
vrednost.
Iz zgoraj navedenega je moč razbrati, da se stanje slabe prometne in ostale gospodarske javne
infrastrukture vidno odraža tudi na socialnem in izobrazbenem stanju prebivalstva.
Posodobitve v cestnem omrežju in možne nove povezave bi izboljšale kvaliteto in čas
potovanja ter zagotovile boljšo prometno varnost. Tako bi lahko marsikateri mladi
intelektualec ostal v domačem kraju ter se vozil na delo v večja gospodarska središča. Z
boljšo dostopnostjo pa bodo postala belokranjska gospodarska območja privlačnejša za nove
investitorje in bo možnost zaposlitve v domačem okolju toliko večja.
Kar je najpomembnejše pa bi se s sodobno cestno povezavo dvignil standard ljudi in
izboljšala kvaliteta bivanja v tem okolju. Danes je od obmejnih krajev na območju Bele
krajine z osebnim prevozom potrebna skoraj ura vožnje do regijskega in malo manj kot dve
uri do državnega središča. Z javnim prevozom traja vožnja seveda bistveno dlje. Z
izgraditvijo hitre ceste, po kateri bi bila potovanja skrajšana za polovico, bi bili izboljšani
življenjski pogoji, saj bi v prvi vrsti omogočila kvaliteten in hiter dostop do bolnišnic,
izobraževalnih in kulturnih ustanov.
5.4. PROMET – OKOLJE
Stanje okolja v Beli krajini je boljše kot marsikje v državi. Kot sem že opozorila v poglavju o
občutljivosti okolja Bele krajine na prometne emisije je pri projektiranju novih in
rekonstrukciji obstoječih prometnih povezav potrebno upoštevati ekološko občutljivost
pokrajine predvsem zaradi kraškosti površja, ki je eno izmed najbolj dovzetnejših za
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morebitno onesnaženje. Z izgradnjo sodobne cestne povezave bi degradirali površje in vidno
prizadeli estetsko vrednoto pokrajine. Posledice bi bile opazne tudi v kopenskih ekosistemih v
katere bi posegli. Poleg tega bi čez čas ob prometnici nastali novi posegi v okolje zaradi
razvojnih možnosti. Vendar je potrebno poudariti, da bi bil posredno vpliv na okolje tudi
pozitiven s povečanjem prometne varnosti in ohranjanja poselitve prebivalstva zaradi boljših
možnosti za življenje. Med trasami, ki so opisane v četrtem poglavju je daleč najbolj
problematična trasa direktne povezave Ljubljana – Sarajevo, saj poteka čez Gorjance, od
Semiča proti Črnomlju po pobočju obronkov Kočevskega roga in naprej proti Vinici po
obstoječi regionalni cesti, ki poteka po vaseh. Vse variante so pri prečkanju Gorjancev
okoljsko problematične ne le zaradi okoljske ranljivosti temveč tudi zaradi razgibanega reliefa
in privlačnosti za kmetijske in turistične rabe prostora. Trasa med Semičem in Črnomljem ne
poteka po zelo ranljivih območjih, bolj problematična pa je v smeri Vinice, kjer se
Krajinskemu parku Lahinja močno približa, Krajinski park Kolpa pa celo prečka. V okolici
Vinice bo predvidena trasa posegla v poselitveno in kmetijsko območje ter s tem močneje
vplivala na življenjske razmere tamkajšnjega prebivalstva.
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6. ZAKLJUČEK
Geografska lega in ostale naravnogeografske značilnosti Bele krajine so bile skozi vsa
zgodovinska obdobja razlog za njeno prometno kot tudi gospodarsko izoliranost. V srednjem
veku so potekale pomembnejše trgovske poti v pokrajini med takratnimi trgi in mesti. Zaradi
turških vpadov je bilo v pokrajini močno vojaštvo, ki je imelo za posledico tudi močnejši
gospodarski razvoj, a je le ta ob izgraditvi trdnjave v Karlovcu in preselitvi vojske v novo
središče usahnil. Za prometno izoliranost pokrajine še v današnji čas je poskrbel takratni
ukaz, ki je na širšem kočevskem ozemlju prepovedal sečnjo gozdov, da bi s tem zavojevalcem
postavili neprehodno oviro. Za časa cesarice Marije Terezije in v času Napoleonovih Ilirskih
provinc je tod potekala intenzivnejša gradnja in oskrba cest, po trasah le teh še danes poteka
marsikatera cestna povezava med kraji. Tik pred prvo svetovno vojno je v pokrajino končno
prispela železnica, ki je bila pomembna predvsem za gospodarski razvoj krajev ob njeni
progi. Pred drugo svetovno vojno so začeli graditi železniško progo od Črnomlja proti
Vrbovskem na Hrvaškem, a jo je pričetek vojne ustavil. Danes ima največji pomen cestni
promet, sledi železniški promet, v povojih sta tako kolesarsko omrežje kot tudi posodobitev
rekreacijsko – športnega letališča.
Prometni položaj Bele krajine je definiran z njenimi naravnogeografskimi značilnostmi.
Njena geografska odprtost proti vzhodu in jugu ter relativna zaprtost proti severu in zahodu je
značilnost, ki je oblikovala prometno odmaknjenost od glavnih prometnih tokov, ki potekajo
po ozemlju Slovenije. Nove trase hrvaških avtocest so opredelile nov prometni položaj Bele
krajine. Eno izmed večjih avtocestnih križišč na Hrvaškem, kjer se razcepita avtocesti Zagreb
– Rijeka in Zagreb – Split, se nahaja v neposredni bližini Bele krajine. Najbližja pot srednje
evropskim prebivalcem in Slovencem do turističnih destinacij Srednje in Južne Dalmacije je
tako postala preko mejnega prehoda Vinica.
V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije iz leta 2004 je bila predlagana hitra cesta v sklopu
tretje razvojne osi, ki bi po ozemlju Bele krajine predvidoma potekala le v severovzhodnem
delu na območju občine Metlika, kjer bi prečkala slovensko – hrvaško mejo in se priključila
pri Karlovcu na avtocesto Zagreb – Rijeka. Takšen potek trase je ob dejstvu, da se promet na
mejnem prehodu Vinica in na regionalnih cestah, ki vodijo do njega iz leta v leto povečuje,
sporen za občini Črnomelj in Semič. S to traso hitre ceste bodo občine rahlo dostopnejše,
vendar cesta ne bi rešila problematike cestnega prometa v teh dveh občinah, saj bi bila s tem
poslabšana prometna varnost, povečali bi se okoljski pritiski in glede na načelo najkrajših in
najcenejših povezav, bi promet iz osrednje Slovenije še vedno potekal prek Žužemberka,
Soteske, Semiča in Črnomlja na Vinico. Tretja razvojna os bo Belo krajino približala ne le
Sloveniji temveč tudi Srednji Evropi. S potekom tretje razvojne poti prek mejnega prehoda
Vinica bi bila vzpostavljena direktna povezava med avstrijskimi in hrvaškimi avtocestami.
Prometne povezave tako znotraj Bele krajine kot tudi povezave s preostalo Slovenijo in
Republiko Hrvaško so zelo slabe in neprimerne za sodobne prometne tokove. Slabo stanje
prometne infrastrukture se odraža v neugodni prometni dostopnosti pokrajine, saj ni ne
avtoceste ali hitre ceste, slabe so tudi prečne povezave z ostalimi deli Dolenjske, Kočevsko –
ribniškim območjem in osrednjo Slovenijo. Slabe so povezave z javnim potniškim prometom,
ravno tako je slaba dostopnost obmejnih krajev. Tako kot večina prometne infrastrukture je
tudi letališče Prilozje v slabem gradbeno – tehničnem stanju. Na območju primanjkuje
kolesarskih poti, obstoječe pa niso med seboj povezane.
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Promet se odvija po neustrezni, zastareli in dotrajani cestni infrastrukturi, ki kot taka deluje
pri gospodarskem in splošnem regionalnem razvoju zaviralno in je nujno potrebna prenove.
Sedanji razvoj prometne infrastrukture v Sloveniji pa je osredotočen na izgradnjo
avtocestnega omrežja, ki krepi gravitacijsko vlogo večjih urbanih središč in zapostavlja
nekatera regionalna razvojna središča. To vpliva na nadaljnje vzdrževanje njihovega
obrobnega položaja in razvoj poselitve vzdolž koridorjev avtocestnega križa.
Z izgradnjo nove in rekonstrukcijo že obstoječih cestnih povezav bi se po ugotovitvah
razmere v gospodarstvu in s tem v socialnem ter izobraževalnem smislu prebivalstva bistveno
izboljšale. Študije predvidenih tras so pokazale, da bi bila najprimernejša za regionalni razvoj
izgradnja hitre ceste od Novega mesta prek Metlike, mimo Semiča in Črnomlja do Vinice.
Izboljšala bi življenjske pogoje na območju celotne Bele krajine, bolj dostopne bi bile tako
gospodarske cone in turistične destinacije v pokrajini, kot tudi središča nacionalnega pomena.
Z razvojem gospodarstva bi posredno prišlo so izboljšanja ostale javne gospodarske
infrastrukture. Poseg v okolje bi sicer imel majhno negativno konotacijo zaradi spremembe
videza pokrajine, a bi ravno zaradi morebitnih nadaljnjih vlaganj v komunalno in energetsko
infrastrukturo izboljšal dosedanje negativne vplive gospodarskih družb na okolje.
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7. SUMMARY
Geographic position and other natural and geographic characteristics of Bela krajina have
throughout history been the reason for its traffic as well as economic isolation. In Middle
Ages important trade routes in Bela krajina travelled between squares and towns of that time.
Because of the Turkish invasion soldiery was strong, and this brought about a strong
economic development, however, this changed after the fortress in Karlovac had been built
and the soldiery moved to a different location. The cause for traffic isolation today is the then
order, which prohibited forest felling on wider Kočevje territory in order to put up an
impassable barrier to invaders. In the time of the empress Mary Theresa and in the time of
Napoleon's Illyrian Provinces a more intensive construction and road maintenance took place
in that area, and those road lines are still used today. Just before the World War I Bela krajina
finally got its first railway, which was above all important for economic development of the
places along its track. Before the World War II a railway line from Črnomelj to Vrbovsko,
Croatia started being built, however, the beginning of the war interrupted the process. Today
great emphasis is put on road traffic, which is followed by railway traffic, while cycling
network and modernization of recreational and sport airfield are still in their early stages.
Traffic position of Bela krajina is defined by its natural and geographic characteristics. Its
geographic openness towards east and south, and relative closure towards north and west is a
characteristic, which caused traffic isolation in relation to main traffic routes across Slovenia.
New road lines of Croatian highways defined a new traffic position of Bela krajina. One of
bigger highway junctions in Croatia, where highways Zagreb – Rijeka and Zagreb – Split
split, is situated in the nearby vicinity of Bela krajina. The closest road to tourist destinations
of Central and South Dalmatia for central European population and for Slovenians is through
the border crossing Vinica.
The Spatial Development Strategy of the Republic of Slovenia from 2004 proposes a highspeed road within the third developmental axis, which would in the area of Bela krajina
presumably run only through the north-eastern part of the Metlika municipality area, where it
would cross the Slovenian-Croatian border and connect to the Zagreb – Rijeka highway near
Karlovac. Considering that traffic on the border crossing Vinica and on regional roads leading
to the border crossing increases each year, such a line course is disputable for municipalities
Črnomelj in Semič. However, the high-speed road line would make municipalities slightly
more accessible, although the road is not the solution for the road traffic issue in these two
municipalities, as the road in question would affect traffic safety, increase environmental
pressures, and, considering the principle of the shortest and cheapest connections, the traffic
from central Slovenia would still run through Žužemberk, Soteska, Semič and Črnomelj to
Vinica. The third developmental axis would put Bela krajina closer not only to Slovenia, but
also to Central Europe. The course of the third developmental line through border crossing
Vinica would create direct connections between Austrian and Croatian highways.
Traffic connections within Bela krajina as well as connections with the rest of Slovenia and
the Republic of Croatia are very poor and inappropriate for modern traffic routes. Poor
condition of traffic infrastructure is reflected in unfavourable traffic accessibility of Bela
krajina, because there is no highway or high-speed road, and the same goes for transversal
connections with other parts of Dolenjska, Kočevje and Ribnica region, and central Slovenia.
Further, public passenger traffic connections and accessibility of border places are poor as
well. As the majority of other traffic infrastructure the airfield Prilozje is also in weak
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building and technical condition. There is also a lack of cycling routes, whereas the existing
once are not interconnected.
Traffic runs through unsuitable, out-of-date road infrastructure that is hindering and urgently
requires reconstruction. However, current development of traffic infrastructure in Slovenia is
centred on the construction of motorway network, which strengthens gravitational role of
bigger urban centres, but ignores some regional development centres. Consequently, this
further supports their marginal position and effects the development of settlements along
motorway corridors.
Construction of new and reconstruction of already existent road links would, as ascertained,
essentially improve conditions in economy, and consequently conditions in social and
educational sense. Researches about expected road lines show that construction of high-speed
road from Novo mesto through Metlika, past Semič and Črnomelj to Vinica would be the best
option for regional development. This would undoubtedly improve living conditions in the
entire Bela krajina, economic zones and tourist destinations in the region would be more
accessible, as well as centres of national importance. Economic development would also
guarantee improvement regarding other public and economic infrastructure. Adverse affect on
the environment would otherwise have small negative connotation because of changes in the
appearance of the region, however, possible further investments into municipal and energetic
infrastructure would at the same time improve current negative effect companies have on the
environment.
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letih 2002 – 2005.
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Karta 14: Pokrovnost tal na območju poteka tras hitre ceste.
Pripravila: Petra Madronič.
Vir: Atlas okolja, 2006.
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