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UDK 911 . 6 (497 . 12 - 12) = 863
IVAH GAMS
REGIONALIZACIJA NIZKE JUGOVZHODNE SLOVENIJE
Ker je trinajsto povojno zborovanje slovenskih geografov posvečeno Dolenjski, se nujno vprašamo, kje so njene meje. Od
njih zavisi lega srednje ali osrednje Dolenjske, ki naj bo,
kot so sporočili organizatorji, v ospredju, našega zanimanja.
Dolenjsko navadno imenujemo deželo. Toda ta naziv pritiče v
polni meri le Kranjski, katere zgornji, srednji in spodnji
del, to je Gorenjska, Notranjska in Dolenjska, so imeli pred
prvo svetovno vojno skupni deželni parlament v Ljubljani.
Spodnji del Kranjske, to je Dolenjska, dežela niže Ljubljane
in Ljubljanskega barja, je mejila s Štajersko po Savi niže
Zagorja. Z Notranjskim je Dolenjska mejila ob planotah Krima,
ob Blokah, ob Ribniški in Kočevski Hali gori. V tem obsegu
zgodovinska Dolenjska nikoli ni bila geografsko homogena regija. Pri iskanju homogenosti smo geografi Dolenjsko vedno
zoževali. Dolenjsko zaledje Ljubljanskega barja je Melik
(1959) vključeval v makroregijo z imenom Gorenjska z Ljubljansko pokrajino, Ilešič (1981) pa v makroregijo "Osrednja
(Zgornjeposavska) Slovenija". Ilešič je v Osrednjo Slovenijo
vključeval dolenjske občine Grosuplje, Ribnica in Kočevje in
z njimi vred med drugim porečje Višnjice s šentviško pokrajino vred in severozahodno Suho krajino. Severni rob Dolenjske geografi že dolgo pridružujemo Posavskemu hribovju in z
njim vred Predalpskemu hribovju. Meje med Dolenjsko in tako
imenovanim Spodnjim Posavjem so pri raznih avtorjih različne.
x

dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, 61ooo
Ljubljana, Aškerčeva 12, YU
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Melik opisuje v svoji knjigi Posavska Slovenija pri makroregiji z naslovom Zasavje še dolenjsko zaledje spodnje Savske
doline navzdol do Krškega. Neenotno pojmujemo tudi južno
dolenjsko mejo, ker spada po nekaterih mnenjih Bela krajina
k samostojni makro regiji Pokolpje in ne k Posavju. K tema
dodajmo še to, da po mnenju drugih Zahodna Dolenjska, imenovana tudi Gozdnata Dolenjska ali Visoka Dolenjska, ni
"prava" Dolenjska in da tudi ljudstvo v raznih krajih različno pojmuje obseg Dolenjske (glej Melik, 1962), pa nam postane
razumljivo, da nekateri ime Dolenjska rajše izpuščajo iz
imenoslovja slovenskih geografskih regij (Gams, 1985). Ilešič
(1981) pozna makroregijo "jugovzhodna (Spodnjeposavska) Slovenija", Vrišer (1978) pa "Jugovzhodna Slovenija". Ta funkcijska regija razpada po Vrišerju v "Spodnje slovensko
Posavje" in v "Vzhodno Dolenjsko z Belo krajino". Drugi govorijo o Dolenjski in Beli krajini.
Poskušajmo sami najti geografske kriterije za obseg in razčlenitev Jugovzhodne Slovenije. Najprej izhajamo iz naravnogeografskih vidikov za členitev ozemlja.
Že od nekdaj si predstavljamo, da je tipična dolenjska pokrajina valovit, dokaj izkrčen in gosteje poseljen njivsko-travniški ter vinogradniški del Slovenije v nizkem porečju slovenske Save. V Jugovzhodni Sloveniji najdemo tako pokrajino
predvsem v nižjem delu, ki se od vzhoda vriva med Posavsko
hribovje na severu in Zahodno Dolenjsko na jugozahodu. Na
naši pregledni izohipsni karti Jugovzhodne Slovenije je ta
nižji del vidno oddvojen od višjega oboda, z nad 5oo m n.v.,
ki ga na vzhodu predstavlja Bizeljsko hribovje z najvišjim
Velikim vrhom (7ol m), na severu Posavsko hribovje, na severozahodu vzpeti svet med Gradiščem (7o6 m) severno od Višnje
gore ter Korinsko planoto. Čezenj vodijo številni prevali
med Dolenjsko in Ljubljansko kotlino. Še bolj sklenjen je
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gorati obod na jugozahodu ob Zahodni Dolenjski, ki ima s precejšnjo nadmorsko višino, gozdnatimi plečatimi hrbti, redko
poseljenostjo in prebivalstveno zgoščenostjo v kraških poljih
mnoge sličnosti z Notranjskim krasom. Medtem ko zavzemajo
višine nad 4oo m na obodu večji obseg, niha v nizki Jugovzhodni Sloveniji, zlasti, če sem prištejemo še nizko Belo
krajino, površje v glavnem med 2oo in 4oo m, ponekod tudi
med 15o in 5oo m. Med prevladujočimi reliefnimi tipi so vegasti kopičasti kraški svet, gričevje, ravniki, v območju
Gorjancev tudi gorovje (Gams, 1959).
Izhajajoč iz navedene tipike, je Melik (1959, s.3o2 in 373) k
Dolenjski priključil tudi nižji svet na levi, torej štajerski
strani Save, ki pripada Krški kotlini, pa tudi svet zahodneje,
do Bohorja. Po Ilešiču (1981) spada ta del Jugovzhodne Slovenije v regijo "Spodnje slovensko Posavje? ki meji na "Vzhodno Dolenjsko".
V Severovzhodni Sloveniji koleba raba "Nizko Podravje s
Pomurjem" ter "Nizko Podravje in Pomurje". Podobno tudi v
Jugovzhodni Sloveniji ločujejo nekateri dva dela, Dolenjsko
in Belo krajino. Ločuje ju gorovje Gorjanci oziroma vzpeti
svet med Krško kotlino in nizkim Pokolpjem, ki ga naši sosedi imejujejo Žumberak (z vključenimi Gorjanci). Če se Gorjanci na zahodu končujejo ob Jugorskem prevalu, je za preostale
vezne hribe do Roga sporno ime. Po treh regionalnih cestah
in železnici med Krško kotlino in Belo krajino se je za ta
svet javilo ime Belokranjska vrata (Gams, 1962). Na novejši
topografski karti novomeške občine pripade znaten del razvodnega hribovja med Belo krajino in Krško kotlino Radohi.
Ozemlje Jugovzhodne Slovenije kot tudi vso ostalo Slovenijo
smo pred leti (Gams s sod., 1978) pokrajinsko ekološko delili
na regije s prvenstvenim ozirom na vegetacijske razmere in
kmetijsko proizvodnjo« Izračune pokrajinskih prvin obsega

lo
tabela št.l. Nižji svet z Gorjanci je zajet v osem pokrajinsko-ekoloških regij, večino višjega oboda pa je vključenega v šest sosednjih regij. Ker od meja regij zavisijo v
tabeli vnešene površine in deleži, so te vrisane v priloženi skici Jugovzhodne Slovenije. Pri višinski pasovitosti
nizka Jugovzhodna Slovenija z regijami Mirensko-senovsko
podolje, Krško-bizeljsko hribovje, Severnodolenjski fluviokras, Vzhodna Krška kotlina, Zahodna Krška kotlina, Suha
krajina, Bela krajina in Gorjanci, zares odstopajo od višjih
okoliških slovenskih regij. Tri četrt površja je pod 4oo m
nadmorske višine, okoli 95% pod 6oo m. Preseneča, da od
tega povprečka ne odstopata pretežno gričevnato Mirenskosenovsko podolje in Krško-bizeljsko hribovje. V rubrikah o
p

reliefni amplitudi je videti, da ima v obsegu enega km
večji razpon kot 4oo m (razlika med najvišjo in najnižjo
točko), le o,3% ozemlja. Relativno višino 3oo m med dolino
in slemenom pa navadno smatramo za mejo med gričevjem in
hribovjem. Zato je vprašljivo tradicionalno ime Krško hribovje.
Tu kot tudi pri drugih regijah moramo upoštevati meje regije
in da je vsaka črta, ki jo moramo na zemljevidu potegniti,
ako hočemo regijo kvantitativno analizirati, geografsko
sporna. Za regijo Mirensko-senovsko podolje je osnovna značilnost vinogradniško gričevje. Po tej značilnosti je razmeroma lahko potegniti mejo z višjim Posavskim hribovjem. Težje
pa je to regijo razmejiti s sosednjo regijo Krško-bizeljsko
hribovje, ker je to, kot kaže reliefna analiza, prav tako
pretežno gričevnato in vinogradniško. Zaradi pomanjkanja
boljšega kriterija smo zato mejo naslonili na razvodnico med
M i m o in Krko. Za osnovno značilnost Vzhodne Krške kotline
smo določili akumulacijsko ravnino. Zato je bila razmejitev
s Krškim hribovjem lahka, težja z Bizeljskim hribovjem po
širokih kvartarnih terasah v podgorju in sporna pod Gorjanci,
za katere sta značilna gorski relief in prevlada gozda.
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Kam dati vmesni gričevnati in vinogradniški pri gorski pas?
Zaradi večje izkrčenosti in poseljenosti je v naši shemi pridružen Vzhodni Krški kotlini. Če nam Suha krajina pomeni pretežno gorsko regijo, sega s Trebanjskim hribom na severu do
Temeniške doline in z njo do gričevnatega ozemlja, ki je del
Mirensko-senovskega podolja. S tem je prekinjen dolg pas
razmeroma nižjega reliefa na stiku Dinarskega krasa, Posavskega hribovja ter Krškega hribovja, ki ga nekateri imenujemo
Dolenjsko podolje in ki s slepimi in suhimi dolinami, uvalami,
kraškimi polji in fluviokraškim gričevjem ter z mnogimi prometnicami sega od Ljubljanskega barja do Krške kotline. Severozahodni del tega pasu smo pred leti uvrstili v regijo Severnodolenjski fluiokras, jugovzhodnega, med Mirnopeško kotanjo in
Krko pa priključili regiji Zahodna Krška kotlina.
Vprašljiva je razmejitev regij Bela krajina in Kočevsko-roški
kras. V našo karto vrisana meja se manj ozira na relief kot pa
na aridnosthumidnost klime, po kateri je omejena vsa Subpanonska Slovenija in na etnično mejo. Pri vsaki taki regionalizaciji so s črto na zemljevidu označene meje nujno zlo, potrebno
za izračunavanje pokrajinotvornih prvin, kar je osnovni namen.
Osnovna reliefna značilnost nizke Jugovzhodne Slovenije je
prehodnost od visokega in planotastega krasa proti dolinastoslemenastem reliefu na severu in severovzhodu. Tak prehodni,
delno kraški, delno fluvialni relief zadnji čas imenujemo
fluviokras, pri katerem je podlaga prsti delno ali povsem
propustna, prevladujoče površinske oblike pa erozijske in
denudacijske. Fluviokras je najbolj razvit na polprepustnih
(triasnih) dolomitih in tankoplastovitih apnencih z vložki
peščenjakov in skrilavcev, ki jih v Krško-Bizeljskem hribovju
geologi nazivajo velikotrnski skladi. Po naši analizi
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zavzemajo v osmih regijah hižke Jugovzhodne Slovenije apnenci
32% in dolomiti 2o% vsega vzpetega sveta izven akumulacijskih
ravnin, ki so bile klasificirane samo po talnih tipih. Proti
vzhodu (z njimi vred pa kraška hidrografija s ponikalnicami,
(Savnik, 1962)), se javljajo apnenci vedno bolj otočno. Apneniško-dolomitne zaplate se javljajo še v vzhodnem delu Krškega hribovja (gh.Habič, 1983). Po Kranjcu (1983) je v občinah
Brežice, Grosuplje, Krško, Novo mesto in Trebnje krasa v
skupnem obsega 1758 km ali 56% ozemlja teh občin in
jame (ena jama na 2,4 km2). Prevlada karbonatne kamnine pod
prstjo je na vzpetem svetu ugodna v toliko, da tanjša prst ni
kisla, neugodna pa je tam kot tudi na ravnem zaradi vodne
prepustnosti, večje podvrženosti talni sušnosti in zaradi
težav z vodno oskrbo.
Za nizko Jugovzhodno Slovenijo pa prehodnost ni značilna samo
v litološkem in reliefnem pogledu, ampak tudi v klimi, Tukaj
ne kaže ponavljati iz literature vsega znanja o klimatskih
razmerah (gl. Gams, 1962, 1972; Furlan 1965; Košir 1978;
Marinček 198o in drugi). Potrebno pa je to prehodnost osvetliti z razmerami septembra in oktobra, to je v mesecih, ki
sta najpomembnejša za vinogradništvo.
Za klimatski značaj jeseni je zelo pomembno razmerje med padavinami in temperaturo. V tabeli št. 2 so vnešeni padavinskotemperaturni količniki. Dobljeni so tako, da je vsota padavin
deljena s srednjo dnevno temperaturo zraka.
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Opazna je razlika med južno in severno Belo krajino (postaji
Črnomelj in Vinomer) in zahodno in vzhodno Krško kotlino
(postaje Občice, Novo mesto in Krško). Prve postaje so bliže
gorovju na njegovi odvetrni strani, kjer padavine skokovito
upadejo in zaradi fenizacije (o fenu glej Seidl, 1932-35),
narašča osončenost.
Vinogradniški predeli so v zgornji tabeli deljeni na robne
in glavne. V prvih se zlasti v Suhi krajini javljajo vinogradi predvsem na osami jenih in višjih hribih, ki jih domačini
imenujejo gore po sklenjenih vinogradih (Lubenj, Lisec,
Golobinjek itd.). Vinski pridelek je namenjen prvenstveno
domači porabi, v glavnih vinogradniških predelih pa tudi za
trg. V zadnjem stoletju se je obseg vinogradništva procentualno najbolj skrčil v robnih vinogradniških predelih. Po Belcu
(1981) so se v mezoregijah, imenovanih subpanonsko - subdinarsko Posavje in dinarsko Posavje, v letih 1869 in 1969
vinogradniške površine zmanjšale za 45%. Da za te spremembe
ni kriviti klimatske spremembe, temveč socioekonomske razmere,
priča tabela št.3. Naslanja se na postajo v Novem mestu, ki
je od vseh v Jugovzhodni Sloveniji najstarejša.
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Septemberska klima se je v povojni dobi poslabšala, oktobra
pa se v znatno večji meri izboljšala. Manj so se v tem času
spremenile srednje mesečne temperature: septembra so upadle
z 15,o (1931-6o) na 14,55 (1966-1982), oktobrske pa z lo,6
(1851-188o) na 9,28° (1966-1982).
Delno zaradi izpada oktobrskih padavin se je letni padavinski
režim bistveno spremenil tako v Jugovzhodni Sloveniji kot v
širšem sosedstvu. V letih 1851 - 188o sta bila v Novem mestu
viška padavin oktobra in novembra, v letih 1919 - 193o oktobra
in septembra, v letih 1931 - 196o julija in oktobra, v povojni
dobi (1966 - 1982) pa julija in avgusta. Padavinski režim je
torej postal bolj kontinentalen. Po teh razmerah je soditi,
da se dozorevanje grozdja razpotegne globlje v oktober (da
so postala poletja hladnejša, vedo tudi ljudje - Peterle,
1975, 17), oktober je postal klimatsko ugodnejši.
Slovenci radi govorimo o klimatskih razlikah med jugozahodno
in severovzhodno Slovenijo, često pa pozabljamo na še pomembnejšo višinsko pasovitost. To velja tudi za nizko Jugovzhodno Slovenijo. Primerjava temperatur med kotlinsko postajo
Novo mesto in postajo v termalnem pasu Trško goro (Gams,1962)
pojasnjuje, zakaj se vinogradi javljajo v pasu, ki ima spodnji
kraj nekaj deset metrov nad dnom dolin in kotlin, zgornjega
pa pod Gorjanci nekaj pod 4oo m nadmorske višine, v Krškem
hribovju pa do 5oo m, na Novi gori in Štaberku izjemoma do
53o m. Kako je v tem vinogradniškem oziroma termalnem pasu
zmanjšana nevarnost spomladanske pozebe, priča spodnja tabela,
narejena po arhivu Hidrometeorološkega zavoda (Zrnec-Turkova,
1983).
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Več podatkov o navpični klimatski pasovitosti prinaša v tem
zborniku prispevek o geomorfološki in pokrajinsko-ekološki
sestavi srednje Krške doline.
Nizko jugovzhodno Slovenijo lahko torej reliefno in klimatsko
označimo za razmeroma ugodni del slovenske zemlje. Ni čuda,
če je bil ta košček Slovenije v agrarni dobi med gospodarsko
dobro stoječimi. Razmeroma nizka nadmorska višina pogojuje
zgodnjo rast in fenološke faze začenjajo od vzhoda svoj
pohod v celinsko notranjost Slovenije iz dveh izhodišč, iz
Dolinskega v Prekmurju in brežiškega okoliša. Nekoliko se
s temi ugodnimi kazalci za kmetijsko proizvodnjo skladajo
deleži kmetijske zemlje po občinah Jugovzhodne Slovenije.
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Povprečni za Slovenijo so v občinah Novo mesto (42%), Ribnica
(42%), Trebnje (43%) in Sevnica (4o%), nadpovprečni v občinah
Črnomelj (52%), Metlika (58%), Grosuplje (6o%) in Krško (52%),
podpovprečni pa v občini Kočevje (23%).
Da deleži kmetijske zemlje niso večji, so poleg kraških planot,
ki so tudi drugod v Sloveniji pretežno gozdnate, krivi tudi
neugodni talni pogoji na ravninah, kraških in fluviokraških
ravnikih. V srednji Krški kotlini zavzema velik del mokrotne
ravnine (Krakovski) gozd. V Zahodni Krški kotlini so se gostejša agrarna naselja izognila nizkim kraškim in fluviokraškim
ravnikom in si našla mesto na višjem obodu zaradi debele in
zakisane prsti na pliokvartamih ilovicah in kremenih peskih.
Tudi najnižji del črnomaljskega ravnika ("Pule") je pretežno
gozdnat. Višje terase so praviloma gosteje agrarno poseljene,
torej pravo nasprotje starokvartarnim terasam na KranjskoSorškem polju, ki so gozdnate. V celoti so izkrčene manjše
ravnine kot so Šentviška, Mokronoško-mirenska kotlinica (v
zgornji Mirenski dolini). Na velikih ravninah Vzhodna Krška
kotlina in v Beli krajini pa večji gozdni kompleksi ločujejo
večja polja, ki so na prodnem Krškem polju in na Šentjernejskem vršaju. K temu dodajmo še ozke pasove obdelovalne zemlje
vzdolž redkih vodnih tokov, pa dobimo podobo kulturne pokrajine z drobno oazno menjavo gozdnih in negozdnih zemljišč, po
kateri lahko pri ogledu Slovenije iz letala prepoznamo Jugovzhodno Slovenijo. V vsaki od navedenih prirodnogeografskih
regij so posebne vezi med kulturno pokrajino in naravnimi pogoji: v Suhi krajini, zlasti zahodni in v Dolenjskem podolju,
so naselja in polja zgoščena zlasti v dnu kraških ali fluviokraških depresij. V gričevnatem delu med Posavskimi hribi,
Dolenjskim podoljem in Gorjanci so v najvišjem reliefu v
strminah na prisojah vinogradi, v osojah gozd, v srednjih višinah je na zložnejšem svetu poljedelsko-vinogradniški pas in
kjer se gorice zelo počasi zlivajo v okoliško ravnino, je v
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debelih in zato zakisanih prsteh spet v prevladi gozd. V tem
gričevnatem delu vlada mozaična sestava različnih fiziotopov.
Naseljenost v obliki zaselkov in celo samotnih kmetij je videti tod skladna s temi pogoji, nekatera akropolska naselja
(Trebeljevo) pa anahronizem.
Poglavje o naravnih pogojih ne smemo zaključiti brez omembe,
da predstavlja kras srednjih in večjih višin izrazito neugodnost, ki se odraža tudi v majhni prebivalstveni gostoti. Ne
smemo tudi zamolčati sedanje melioracije ravninskih zemljišč,
od katerih lahko Jugovzhodna Slovenija še veliko pričakuje.
Moderna kemizacija zastavlja vprašanje, ali so na debelih
ravninskih zmerno zakisanih prsteh sedanje pretežno gabrove
hoste smotrna izraba tal.
V nasprotju z opisanim, v celoti le ugodnimi naravnimi pogoji
za kmetijstvo pa je gospodarska razvitost Jugovzhodne Slovenije pod slovenskim povprečjem. Zaostajanje se je pričelo, odkar
so postale nekmetijske panoge nosilke gospodarskega razvoja.
Naj o polpretekli zaostalosti navedemo le tri podatke iz študije o Škocjanskih hribih (med Turjakom in Grosupeljskim poljem)
(Kuhar, 1972, s.58-59): še sredi prejšnjega stoletja so se
kmetije oskrbovale z vodo na izvirih in potokih, ker še niso
imele svojih štirn (cistern); črne kuhinje so opremili z dimniki šele po prvi svetovni vojni; do konca 19.stoletja na podeželju ni imela stranišča nobena hiša. Zadnja desetletja Jugovzhodna Slovenija zmanjšuje gospodarski zaostanek za slovenskim
povprečjem. Kazen občin Ribnica in Novo mesto so v letih
1971-81 vse občine zmanjšale svoj zaostanek pri družbenem
proizvodu in narodnem dohodku na prebivalca. V nizki jugovzhodni Sloveniji je bilo glede tega leta 1981 stanje naslednje:
malo nad slovenskim povprečjem družbenega proizvoda in narodnega dohodka na prebivalca je bila samo občina Krško a še ta
predvsem po zaslugi atomske centrale. Občine Kočevje, Metlika
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in Novo mesto so imele 9o do 95, občine Trebnje in Črnomelj
7/lo in občini Brežice in Sevnica 6/lo slovenskega povprečka.
Skladen z gospodarskim je bil v preteklem stoletju in pol tudi
prebivalstveni razvoj. Za pretežno kraški del Jugovzhodne Slovenije ima nadpovprečne naravne ugodne pogoje za tranzitno
prometnost. Najbolje jih izkorišča Savska dolina, ki je pravo
nasprotje prometno mrtve doline Kolpe. Na njeno magistralno
železnico in regionalno cesto se od severa navezuje obsoteljska pot, od zahoda pa magistralna cesta po dolenjskem podolju
in ob spodnji Krki, ki je z prevlado avtomobila nad železnico
zadnja desetletja silno pridobila na pomenu. V vzhodni Krški
kotlini je torej prvorazredno prometno središče. Regionalno
je pri Ivančni gorici, kjer se na dolenjsko magistralo navezuje pot po Zgornji Krški dolini. Ker je v bližini precej
ravnega sveta, je škoda, da pri zadnji reorganizaciji upravnih
občin konec petdesetih let to središče ni dobilo občinskega
sedeža. To je nastalo na stičišču Temeniške in Mirenske doline. Slednja pa, delno zaradi deljenosti med dve občini, izgublja na prometni veljavi. Razvijajoča se centra Trebnje in
Mirna sta blizu, oddaljena le 7 km.
Drugega dejavnika gospodarskega razvoja v Sloveniji, to je ravninskega sveta, je v nizki Jugovzhodni Sloveniji, okoli dve petini ali malo več kot je slovensko povprečje. Skupaj s kraškimi ravniki, zlasti temi v Beli krajini, je ravnine dvakrat
več kot je slovensko povprečje, toda vloga ravnika zaostaja
za akumulacijsko ravnino. V vzhodni Krški kotlini je ravnine
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nekaj nad 5oo km . Približno tak obseg ima Dravsko-Ptujsko
polje, medtem ko je ravnine v Spodnji Savinjski dolini precej
manj. Čeprav je na vzhodnem koncu ravne Krške kotline prvorazredno prometno križišče, tod v novem veku hi zraslo kako večje
prebivalstveno in upravno središče. Vzrokov je več. Razmeroma
velika Krška kotlina je naravnogeografsko zelo raznolika, dno
v srednjem delu kotline je delno močvirno, v zahodnem delu
delno kraško.
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Hitrejši novejši razvoj je res tudi v Jugovzhodni Sloveniji navezan na ravninski svet, ki je v zadnji fazi industrializacije
dobil nekaj razpršenih drobnih obratov med Raduhovo vasjo in
Višnjo goro, v zgornji Mirenski dolini, v Temeniški dolini,
ponekod pa belokranjskem ravniku, kakor prihajajo, zlasti v
Metliko, že delavci od onstran meje (Plut, 1974), in zlasti
v Krški kotlini. V celem pa industrializacija ravnine Jugovzhodne Slovenije le zaostaja za slovenskim povprečjem.
V Jugovzhodni Sloveniji torej niti ravninski svet niti naravna
prometnost nista pokazali tolike moči za gospodarski napredek
kot drugod v Sloveniji. Velik delež za to krivdo odpade domnevno na majhno lego v okviru SR Slovenije. Zaradi meje primarno
središče ni v Vzhodni Krški kotlini, kot je z Neviodunumom bilo
v rimski dobi, temveč v Novem mestu, kjer se na dolenjsko magistralo navezuje belokranjska pot in cesta iz Zgornje Krške
doline. Tu je bil okrajni sedež za večino predela, ki ga imenujemo nizka Jugovzhodna Slovenija. Gravitacijska moč Novega
mesta pa v sedanjosti le zaostaja za Celjem v okviru približno
enako velike regije Savinskega z zgornjim Posoteljem. Samo
mesto prebivalstveno zaostaja na primer za Titovim Velenjem
ali Novo gorico, čeprav je njegovo gravitacijsko območje večje.
V ta sestavek bi verjetno, glede na naslov, spadal tudi pregled
razvojnih "regij", pregled funkcijske naselbinske mreže (centralnih krajev) in iz teh in drugih "regionalizacij" izvedena
obča geografska (in ne panožna) regionalizacija. Žal pri takem
delu naletimo na neizdelano teorijo (Gams, v tisku). Zato tu
le nekaj vprašanj za diskusijo. Če v moderni geografiji dajemo
poudarek na družbenem razvoju, bi sodili, da spada k pojmu
"geografska regija" tudi stopnja razvitosti. Razvita območja
in naravnogeografske regije pa se pri nas le redko kje skladajo. Ali pomeni naziv regija ozemeljsko homogenost v enem samem
pogledu, ali pa se zahteva homogenost z več geografskih vidikov? Če velja slednje, ali lahko uporabljamo ta izraz na
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primer za gravitacijsko "regijo" , saj to omejujemo po enem
samem vidiku, po območju mestne oskrbe, dnevnega odhajanja na
delo in podobno? Saj so take regije naravnogeografsko navadno
zelo heterogene. Ali lahko iz istih pomislekov govorimo o
razvojnih regijah? Ali lahko v tem smislu proglašamo občino
za regijo? če je regija nujno ozemeljsko homogena v več pogledih, ali se zahteva cela geografska homogenost, kakšna je
razlika med pojmoma regija in pokrajina, za katero navadno trdimo, da ima specifično regionalno strukturo, to je specifični
splet vplivanja regionalnih dejavnikov? Geografi smo doslej,
s piscem teh vrstic vred, pisali o Novomeški pokrajini. Kot
nam že bežen pogled pokaže, je ta geografsko zelo heterogena,
obsega planote, gorovje, mokrotno ravnico, ravnike, gričevja
itd. Ali ne bi rajše to ozemlje, upoštevajoč pojem pokrajine,
imenovali tako, kot hočemo povedati, na primer novomeško področje, novomeško gravitacijsko zaledje, novomeški okoliš, novomeški okraj, ali kratko: Novomeško (podobno kot Kočevsko,
Metliško ali Brežiško)? Drugo pogosto ime je Novomeška kotlina.
Ali s tem izrazom ne prenašamo v geografiji izraz iz geologije,
saj je mišljeno ozemlje le del širše Krške kotline? (Podobna
sposojenka iz geologije je Karlovška kotlina) Zakaj ne uporabljamo večkrat ljudskega imena Krška dolina, seveda le v morfološkem smislu, saj bi sicer spet zapadli napaki in uporabljali v
naslovu termin, ki mu pripisujemo v tekstu drugačni pomen (na
primer Mirenska, Temeniška, Zgornje Krška dolina nam lahko pomenijo dolinsko dno, morfološko obliko s pobočji vred, ali pa
tudi gravitacijsko območje). Potem ko bodo v naši stroki razčiščeni ti in podobni teoretski pojmi, se bomo laže temeljiteje lotili regionalizacije Jugovzhodne Slovenije, kjer ostajajo
celi predeli brez podrobnih regionalnogeografskih analiz. To
zborovanje naj bo vzpodbuda zanje.
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REGIONALISATION OF THE LOW SOUTH-EASTERN SLOVENIA
Basic data on South-Eastern Slovenija are shown in the frame
of the ecological regions in the tables and on the sketch.
South-Eastern Slovenia which has three quarters of its surface
below 4oo m of altitude has, in comparison to the rest of
Slovenia, favorable geomorphological, climatological and pedological conditions for agriculture, but in the economic
development it lags behind Slovenia. Larger plains and for
traffic important valleys are in this part not the promoter
of the development of the same degree as practised elsewhere in
Slovenia. The reason for that is in author's opinion the
peripheral situation of the Krka basin which is the main center
of the large nodal region and the considerable share of the
moist and karst plain, that is to say less valuable land.
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UDK 55 (497 . 12 - 12) = 863
STANKO BUSERX
NEKAJ NOVOSTI O GEOLOGIJI DOLENJSKE
Glede na to, da si geografi in geologi pri raziskavah marsikdaj podajamo roko in da je geografom dobrodošlo vsaj osnovno
poznavanje geoloških del, podajam le delček poznavanja geološke zgradbe Dolenjske s kratko obrazložitvijo važnejše geološke
bibliografije po drugi svetovni vojni. Kot geolog ne morem
biti vpet v ozko geografsko - družbeno delitev Dolenjske, zato
skušam prikazati zgradbo dolenjske zemlje onega predela, ki
leži med Savo in hrvaško mejo in za katerega smo do pred kratkim menili, da pripada Dolenjski.
Osnovne geološke podatke najdemo v geoloških kartah in njihovih tolmačih, ki smo jih za vso Dolenjsko napravili po letu
1961. Doslej so izšle že naslednje karte in tolmači: Ljubljana,
Celje, Ribnica, Novo mesto in Zagreb. V tisku pa sta karti
Delnice in Črnomelj.
Najstarejše kamenine, ki izdanjajo na obravnavanem ozemlju,
pripadajo karbonu in permu. Predstavljene so z glinastimi
skrilavci, kremenovimi peščenjaki in konglomerati. Dobimo jih
v Posavskih gubah med Ljubljano, Litijo, Radečami in Sevnico.
Zaradi pomanjkanja fosilnih ostankov, menimo nekateri (Buser,
1974, 1979), da je v njih zastopan karbon in perm, drugi pa
jim pripisujejo spodnjepermsko starost (Ramovš, 1965).

x

dr., Geološki zavod Ljubljana, Linhartova 7, 61000 Ljubljana,
YU.
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Litološko podobne plasti dobimo še v okolici Ortneka, kjer so
med klastičnimi kameninami apnenčevi vložki s spodnjepermskimi fosili (Ramovš, Kochansky-Devide 1965, Buser, 1974). Podobne
plasti so še na Kočevskem (Germovšek, 1961), kjer sta jih
Dozet in Silvestrova (1984) litološko razčlenila v tri enote
in uvrstila v spodnji perm.
Srednjepermske grodenske rdeče glinovce, meljevce in peščenjake dobimo pri Radečah, severno od Čateža pri Trebnjem in
Šentrupertu ter pri Želimlju in Ortneku. Na Kočevskem pa te
plasti niso razvite in leže spodnjetriasne ali celo zgornjetriasne plasti neposredno na mlajšepaleozojskih plasteh
(Dozet & Silvester, 1979, Buser, 198o).
Spodnjetriasne plasti imajo na Dolenjskem večji obseg v
Posavskih gubah, dobimo pa jih še pri Želimlju, Turjaku, Višnji gori, Velikih Laščah, Žlebiču, Ribnici, Šentrupertu, Mokronogu, Trebelnem in na Kočevskem. Večinoma je razvit sljudnat
dolomit z vložki peščenjakov, laporjev in skrilavcev (Buser,
1974, 1979, Pleničar & Premru 1977, Premru 1983, Dozet 1984).
Spodnji del srednjega triasa (anizij) je razvit kot dolomit,
ki ga dobimo pri Višnji gori, Temenici, Čatežu, Trebnjem,
Turjaku, Sodražici, Mirni, Mokronogu in Bučki. Zanimivi so
globijemorski zgornjeanizisji gomoljasti apnenci z roženci,ki
vsebujejo pri Bučki amonite (Kühn & Ramovš, 1965); našli pa
smo jih tudi na Trebelnem (Kolar - Jurkovšek, 1983).
V zgornjem delu srednjega triasa (ladinij) je prišlo na prostoru celotne Slovenije do intenzivnega tektonskega razlamljanja.
Nekateri predeli so bili dvignjeni kot kopno, drugi pa zopet
globoko pogreznjeni pod morje. Tako so nastali globljemorski
ploščasti apnenci z roženci, laporji, glinovci in tufi. Te
plasti dobimo pri Podtaboru, na Kuclju, Primskovem, v dolini
Sopote, severno od Šentruperta, pri Mokronogu in Trebelnem.

28
Iz nižjega dela karnijske stopnje so znani plitvomorski masivni dolomiti, ki sestavljajo velike površine med Lipoglavom,
Slivnico, Višnjo goro in Temenico, nadalje med Turjakom, Velikimi Laščami in Sodražico. V istem časovnem obdobju pa so se
tvorili globljemorski ploščasti apnenci na območju Mirne,
Šentjanža, Trebelnega in Tržišča. To globljemorsko sedimentacijsko področje je bilo v Slovenskem jarku, ki se je razprostiral na prostoru celotne osrednje Slovenije od srednjega
triasa do vrhnjega dela zgornje krede. Vse ozemlje, ki leži
južneje od tega jarka in mu pripada večji del Dolenjske, pa
je pripadalo plitvomorskemu sedimentacijskemu prostoru, ki
ga imenujemo Dinarska karbonatna platforma.
V zgornjem delu karnija so nastali v plitvomorskem področju
rdečkasti peščenjaki, meljevci in glinovci, pod katerimi
leže na več mestih boksiti. Te kamenine dobimo pri Turjaku,
Velikih Laščah, Sodražici in Grosuplju. Na področju Slovenskega jarka pa je v istem času nastajal ploščati apnenec, ki
vsebuje pri Šentjanžu amonite (Kühn & Ramovš, 1965) in Mirni
konodonte (Ramovš, 1978).
Vrhnji del zgornjega triasa (norij in retij) sta razvita na
večjem delu Dolenjske kot skladoviti dolomit in sicer med
Šmarjem, Višnjo goro in Trebnjem, pri Krškem, Ribnici,
Žužemberku, Novem mestu, Otočcu, na Gorjancih in Kočevskem
ter v Beli krajini med Dragatušem in Nerajcem. Na prostoru
globljemorske sedimentacije Slovenskega jarka pa poznamo pri
Mirni, Krmelju in Sevnici ploščaste dolomite z roženci.
V spodnjem delu jure (lias) je razvit med Ponovo vasjo in
Dobrepoljem, južno od Grosuplja in med Muljavo, Krko, Zagradcem in Dvorom, pri Trebnju, Ponikvah in Dolenjskih toplicah
temno sivi skladoviti apnenec, ki vsebuje v srednjem delu debelolupinaste školjke iz skupine litiotid in je podoben
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podpeškemu "marmorju". Na Veliki gori ter na Kočevskem zahodno
od Borovca, južno od Knežje lipe ter na Poljanski, in Mirni gori
ter v Beli krajini pri Dragatušu pa so znani iz tega obdobja
temno sivi bituminozni dolomiti.
Iz zgornjega liasa in srednje jure (dogger) so znani temno sivi
apnenci, ki so mnogokrat olitni. Dobimo jih med Ponikvami,
Dobrepoljem in Malo goro, med Lužami, Ilovo goro, Zagradcem
in Šmihelom, na Ajdovski planoti, Veliki gori in na Kočevskem.
Pri Lučah, Ivančni gorici, Selah pri Šumberku, na Ajdovski planoti, pri Karteljevem in Mačkovcu ter vzhodno od Metlike dobimo
masivni grebenski apnenec s koralami in hidrozoji. Nekateri
uvrščamo ta apnenec v spodnji del malma (Turnšek 1966, 1977,
Busser 1974), drugi pa v zgornji malm (Nikler 1978, Poljak &
Čakalo, 1983). Pri Kočevju, Mali in Veliki gori, pri Kočevski
Rebri, med Borovcem, Moravo, Poljansko goro, na Mirni gori in
Koprivniku ter zahodno od Metlike in Semiča ter pri Adlešičih
so spodnje malmske plasti razvite kot skladoviti temno sivi
apnenec.
Plasti zgornjega dela malma dobimo pri Lučah, med Dobrničem,
Mirno pečjo in Novi mestom v razvoju svetlo sivega apnenca.
Na Korinju, pri Ambrusu, na Mali in Veliki gori ter na Kočevskem in med Vinico ter Adlešiči pa so enako stare plasti v
razvoju svetlo sivega dolomita, ki se menjava s plastmi svetlo
sivega apnenca.
Šele pred nedavnim smo dognali, da so plasti jure na Dolenjskem
tudi v globjemorskem razvoju Slovenskega jarka. Zahodno od
Sevnice dobimo v dolini Mirne v liasu ploščaste temno sive
apnence in apnenčeve breče z gomolji in polarni roženca. Malmske
plasti pa so zastopane s svetlo sivim ploščastim apnencem s polarni roženca tipa biancone, ki ga dobimo v dolini Mirne in
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Krškem hribovju. Podobne zgornje jurske plasti je opisal tudi
Babic 1973 na Gorjancih v širši okolici Čateža.
Tudi kredne plasti so zastopane na Dolenjskem v plitvomorskem
in globljemorskem razvoju. Spodnjekredne plasti plitvomorskega
razvoja, ki so nastale na Dinarski karbonatni platformi, imajo
na Dolenjskem največji obseg. Razširjene so med Dobrepoljem
in Strugami, na Mali in Veliki gori, na celotnem področju Suhe
krajine, kjer prehajajo preko Kočevskega Roga in Črmošnjic v
Belo krajino proti Semiču, Metliki in Adlešičem ter na Poljansko goro in Kočevsko. Obravnavane plasti so večji del razvite
kot temno sivi skladoviti apnenec, ki vsebuje na območju Velike
gore vložke bituminoznega dolomita, v Beli krajini pa so spodnjekredni apnenci svetlejša barve. Fa podlagi fosilov so na
Kočevskem (Dozet, 1984) in Beli krajini (Poljak & Čakalo, 1983)
spodnjekredne apnence razdelili na posamezne stopnje.
Zgornjekredne plasti v plitvomorskem razvoju so zastopane s
svetlo sivimi rudistnimi apnenci, ki imajo večji obseg na
Kočevskem Rogu (Pleničar, 1965) in v okolici Kočevja.
Spodnjekredne plasti v globljemorskem razvoju Slovenskega jarka
smo na Dolenjskem odkrili šele pred nekaj leti (Buser & Pavšič,
1978, 198o, Buser, Pavšič & Aničič, 1982). V najnižjem delu
jim pripada ploščasti svetlo sivi apnenec tipa biancone, ki mu
više sledi menjavanje glinovca in apnenčevega peščenjaka s polarni
roženca. Te kamenine dobimo v okolici Mirne, večji obseg pa imajo med Krmeljem, Tržiščem in Sevnico ter v Krškem hribovju. Dobimo pa jih tudi na severnih obronkih Gorjancev med Kostanjevico in Gadovo pečjo.
V nižjih delih zgornjekrednih plasti (turonij) v globljemorskem
razvoju so ploščasti rdečkasti apnenci z laporji, ki jim navzgor slede flišne kamenine. Ploščaste apnence dobimo med Krmeljem
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in Tržiščem ter v dolini Mirne in v Krškem hribovju in na
Gorjancih južno od Gabrja ter vzhodno od Kostanjevice, kjer
so jih raziskovalci zasledili že pred več leti (Fleničar,
1958, Žlebnik, 1958). Vrhnji del zgorajekrednih plasti (senonij) je zastopan s flišnimi plastmi. Le-te imajo večji obseg južno od Mirne, med Karteljevim, Trško goro in Klevevžem
ter v Krškem hribovju, kjer so dobile ime po Velikem trnu
velikotrnski skladi, ki jih je Ramovš 1958 uvrstil v zgornjo
kredo. Flišne plasti dobimo še na Gorjancih, od koder so se
nekoč pred erozijo nadaljevale preko Novega mesta na Trško
goro. Te plasti segajo tudi na južno stran Gorjancev v Belo
krajino, kjer jih dobimo vzhodno od Metlike.
Nekoč so bile flišne in lapornate plasti zgornje krede razprostranjene še na vsem prostoru Kočevske. Le-tu jih dobimo še
danes kot oaze med krednimi apnenci na Kočevskem Bogu, Kočevski
Mali gori in v Suhi krajini pri Hinju, Rdečem kamnu, Grintovcu
in Riglju južno od Dolenjskih toplic (Germovšek, 1953). Vrhnji
deli teh plasti pripadajo ponekod že paleocenu in eocenu. Te
erozijske krpe kažejo na povezavo nekdanjega flišnega bazena,
ki pa je zavzemal prostor celotne osrednje in južne Slovenije
in segal še dalje proti jugovzhodu v sosednjo Hrvaško.
Fo odložitvi zgornjekredno-eocenskega fliša se je morje z
Dolenjske docela umaknilo za daljši čas. Le ponekod so obstojale že pred srednjemiocensko morsko transgresijo večje premoške kadunje kot pri Krmelju, v kateri so nastali trije sloji
rjavega premoga, ki so bili ločeni z glinenimi in peščenimi
vložki (Fleničar & Premru, 1977). Podobna kadunja je obstajala tudi v Kočevju od srednjega miocena do pliocena in je v
njej nastalo šest slojev premoga, ki so ločeni z vmesnimi
plastmi gline, peščenjaka, laporja in premogovega skrilavca
(Dozet, 1984).
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Ponovna transgresija morja je zajela Dolenjsko šele v srednjem
miocenu (tortoniju), ko so bili odloženi na Krškem polju in na
vzhodnem delu Gorjancev ter pri Šentjanžu litotamnijski in
lapornati apnenci ter apneni laporji.
Nad tortonijskimi plastmi leži na Krškem polju zgornjemiocenski
(sarmatij) lapor, kremenov pesek in peščenjak. Najvišji del
miocena (meotij) pa je na Erškem polju razvit kot tankoplastoviti lapor. Kremenovi peski, ki jih na Krškem polju in v okolici Novega mesta tudi izkoriščajo, pa so zgornjepliocenske starosti.
Premogovna kadunja v Kani žarici pri Črnomlju je spodnjepliocenske starosti. Sloji rjavega premoga se menjavajo z laporjem in
glino. Zanimiva je velika zrelost premoga, katere vzrok je
verjetno iskati v povišani radioaktivnosti v premogu.
Sive mastne gline, ki jih dobimo v okolici Trebnjega in jih
izkoriščajo za izdelovanje keramike, so tudi pliocenske starosti. V njih dobimo ponekod tudi leče lignita, ki so ga nekoč
tudi kopali pri Gorenji vasi blizu Mirne.
Velike količine rjavkasto rdeče gline brez ali s prodniki kremena in roženca, ki jih dobimo v pasu med Šmarjem, Ivančno
gorico, Trebnjem, Mirno pečjo in Novim mestom, predstavljajo
koncentracijo netopne terra rosse, ki je nastala pri preperevanju mezozojskih karbonatnih kamenin (Gregorič, 1969). Kasneje
so to preperino površinske tekoče vode prenesle v nižja podolja.
Podobna nakopičenja rjavih in rdečih glin dobimo tudi v Ribniško
kočevskem podolju (Dozet, 1982) in v Beli krajini, kjer imajo
te gline severno od Črnomlja in med Metliko ter Gribljami še
posebno velik obseg. Starostno spadajo obravnavane gline v
obdobje zgornji pliocen-pleistocen.
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V tektonskem pogledu pripada Dolenjska Dinaridom. Glede na
paleogeografski razvoj pripada predel, ki ga sestavljajo globljemorske mezozojske plasti Notranjim Dinaridom. Ves otali predel plitvomorskega sedimentacijskega prostora Dinarske karbonatne platforme pa pripada Zunanjim Dinaridom. Notranjim Dinaridom pripada ozemlje med Mirno, Krmeljem, Trebelnim, Bučko,
Šentjernejem, Kostanjevico, Gadovo pečjo in Čatežem.
Do nedavno smo menili, da je za tektonsko zgradbo Dolenjske
značilna le grudasta zgradba (Buser, 1974, 1976) in da je stik
med Posavskimi gubami in Dolenjskim krasom večji del normalen
(Germovšek, 1955, Bakovec, 1956). Kasnejše ugotovitve pa kežajo
na to, da imamo tudi na Dolenjskem pokrovne oziroma narivne strukture (Mioč, 1975, Premru, 198o, Premru, Ogorelec & Šribar, 1977,
Šikid, Basch & Šianinič, 1978, 1979, Buser, 1978, 1979). Zaradi
nepoznavanja problemov narivne tektonike žal niso narivne strukture označene tudi na naših novejših geoloških kartah. Narive
omenjajo raziskovalci (Poljak & Čakalo, 1983) tudi na področju
Bele krajine in Kočevske (Dozet, 1984).
Zaradi trdnih apnenčevo-dolomitnih plasti, ki sestavljajo pretežni del Dolenjske, ki niso ugodne kamenine za guban je, zasledimo na tem ozemlju le malo značilnih antiklinal in sinklinal.
Kljub temu so nekateri predeli lepo nagubani kot je sinklinala
pri Brezovem dolu v Suhi krajini, sinklinale na Rogu, Veliki
in Goteniški gori.
Najbolj značilno za Dolenjsko je grudasta zgradba. Ob dolgih
prelomih so bile posamezne grude dvignjene ali spuščene. Značilni primer spuščene grude v obliki tektonskega jarka predstavlja
Krško polje, ki leži med koritoma Krškega hribovja in Gorjancev.
Tudi črnomaljska plošča predstavlja spuščeno grudo med Gorjanci
in Kočevsko. Krška udorina je nastala že v srednjem miocenu,
ostale grude pa šele v zgornjem pliocenu in pleistocenu, ko so
nastali regionalni prelomi dinarske smeri.
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UDK 911 . 2 : 551 . 4 (497 . 12 - 12) = 863
MILAN ŠIFRERX
POGLAVITNE ZNAČILNOSTI GEOMORFOLOŠKEGA RAZVOJA DOLENJSKE S
POSEBNIM OZIROM NA POPLAVNIH PODROČJIH
Po dosedanjih ocenah obsegajo poplavna področja na Dolenjskem
okrog 2o.ooo ha, kar pomeni četrtino vsega poplavnega sveta
na Slovenskem. Še posebno na široko se razlivajo poplavne
vode v Krški kotlini, kjer poplavljata Sava in Krka s pritoki. Poplavni svet ob Savi začenja pod Krškim in se širi ob
tej reki navzdol vse do njenega izliva v Donavo. Krka pa se
ob poplavah razliva najbolj na široko v Kostanjeviški kotlini
pri Mraševem ter med Kronovim in Brodom, navzgor po dolini pa
spet v Zaloški kotlinici, v ostrem zavoju Krke pod Sotesko,
nadalje pri Žužemberka ter med Gradiščem in Krško vasjo že tik
pod izvirom. Manjša poplavna področja pa so se razvila tudi v
slepih dolinah in na nekaterih kraških poljih v ostalih delih
Dolenjske. Tu naj opozorimo samo na obsežen poplavni svet na
Ribniško-Kočevskem polju, nadalje ob Rašici in v Dobrepolju,
na Grosupeljsko-Radenskem polju, ob Višnjici, v Šentviški kotlinici, ob Temenici predvsem pri Ponikvah ter ob Mirni. Znatna
poplavna področja pa so tudi v Beli krajini in to ob Kolpi
pod Gribljami in pri Metliki ter ob njenem pritoku Lahinji
(Melik 1959; Šifrer, Lovrenčak, Natek 1981; Meze 1981, 1983;
Plut 1984).
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V tej razpravi želimo predstaviti geomorfološki razvoj poplavnih področij na Dolenjskem. Zato moramo na kratko povzeti razvoj reliefa na tem območju v celoti. Tako so se v terciarju
na današnjem Dolenjskem širili obsežni v apnenec pa tudi v
druge hribine zarezani ravniki, ki so jih kasnejši tektonski
premiki ob prelomnicah razkosali in dvignili v različne višine. Pri tem so bili nekateri deli tega terciarnega površja
dvignjeni v višine današnjega Krimskega hribovja, Visokih dinarskih kraških planot, Roga, Gorjancev pa tudi Posavskega
hribovja. V precej nižjih legah pa so se nam ohranili v Suhi
krajini in še niže v samem najožjem obodu Panonske kotline v
Krški kotlini in v Beli krajini, kjer ponekod celo potonejo
pod kvartarno naplavino. V zelo omejenem obsegu pa nastopajo
tudi v dnu nekaterih manjših depresij ob Mirni in Kolpi ter na
kraških poljih kot so Ribniško-Kočevsko polje, Dobrepolje,
Grosupeljsko-Radensko polje in Globodol (Melik 1959; Gams 1959;
Šifrer 1962, 197o, 1981).
Te prostrane ravnike so razlagali sprva z abrazijo (Nagode
1931), nato s fluvialno lateralno erozijo (Melik 1931, 1959),
po novejših pogledih pa naj bi nastali pod vplivom povsem
svojskega eksogenega preoblikovanja površja v terciarnih vlažnih ter zmernovlažnih tropskih podnebnih razmerah. Znano je
namreč, da je nastajanje takšnih ravnot v današnjih tropskih
področjih še ves čas v teku in da se tako tam nadaljuje proces,
ki so ga pri nas prekinile močne ohladitve podnebja v zgornjem
pliocenu in še posebej v naslednjem pleistocenskem obdobju
(Budel 1977; Bremer 1971, 1972, 1973; Šifrer 1962, 1969, 197o,
1981). Po dosedanjih ugotovitvah je bilo za nastanek teh ravnot
še posebno pomembno dolgotrajno kemično preperevanje živoskalne podlage, izredno močna denudacija in povsem neznatna selektivna in fluvialna erozija (Budel 1977; Bremer 1971, 1972, 1973
Šifrer 197o, 1981). Raziskovalci tropskih področij tako opozarjajo, da se lahko povzpnemo ob tamkajšnjih rekah tudi do

4o
looo in celo 15oo m visoko ne da bi zadeli na sledove intenzivnejšega linearnega vrezovanja. Uravnavanje v teh tropskih
področjih je tako intenzivno, da sproti paralizira učinke
tektonike, tako da so tudi področja s prav živahno tektoniko
podobno uravnjena (Budel 1977). Vse to nas spominja na geomorfološki razvoj na Dolenjskem, saj je danes že dokazano, da je
bila tu v času nastajanja terciarnih ravnikov tektonska aktivnost izredno močna. Geologi nas opozarjajo na celo vrsto tektonskih faz z narivanjem in razlamljanjem zemeljskih gmot
(Melik 1959 - tu je tudi pregled vse starejše ustrezne literature; Premru, Ogorelec, Šribar 1977; Premru 1982). Ker so za
nastanek tako obsežnega uravnjenega površja potrebna izredno
dolga obdobja, danes teh ravnot ne moremo več tolmačiti z lateralno fluvialno erozijo, do katere naj bi prišlo v razmeroma
kratkotrajnih obdobjih tektonskega mirovanja, temveč s takratno klimo. To naj ilustriramo še z ugotovitvijo, da so samo v
času nastajanja teh ravnot odstranili eksogeni procesi na območju Dolenjske okrog dve tretjini narivne zgradbe (Šifrer
1981). Zanimive pa so tudi ugotovitve, da je bil ta svet ob
vseh pomembnejših transgresijah v terciarju zares močno uravnjen (Radinja 1972). O tem nam poleg značilnih sedimentov
pričajo tudi ugotovitve, da je morje tedaj seglo zelo na široko po uravnjenem površju in se ni omejevalo samo na manjše
tektonske depresije oziroma zalive, v katerih so se nam ohranili terciarni sedimenti še vse do danes (Pierau 1958; Šifrer
1962, 197o, 1972, 1981; Radinja 1966, 1972). Videti je, da so
bili terciarni sedimenti na območjih tektonskega dviganja po
vsakokratnem umiku morja bolj ali manj na široko odstranjeni,
izpod njih pa je spet pogledala apniška ter dolomitna živoskalna podlaga, ki so jo tedanji intenzivni korozijski procesi
in denudacija še posebno močno zniževali.

41
Take razvojne tendence pa ugotavljamo tudi po miocenski transgresiji, ko je morje slednjič na široko preplavilo vse široko
območje Dolenjske. Po umiku tega morja je bil ta svet izpstavljen zelo dolgotrajnemu eksogenemu preoblikovanju, sprva v
precej vlažnih tropskih nato pa v sušnejših subtropskih podnebnih razmerah, ki so jih prekinjala zelo suha pa tudi čedalje
hladnejša obdobja, ki pomenijo že nekak prehod v pleistocen. V
vlažnem ter zmernovlažnem tropskem obdobju se je nastajanje
ravnot nadaljevalo. Posebno z območij tektonskega dviganja,
ki so ga predstavljale Visoke dinarske kraške planote, Posavsko hribovje, Rog in Gorjanci ter deloma tudi Suha krajina je
bilo odnesenih veliko vododržnih terciarnih hribin, izpod njih
pa se je začelo kazati mezozojsko apniško in dolomitno površje.
Miocenski sedimenti so se lahko bolje očuvali le še na območjih
najbolj izdatnega grezanja tal, tako v vzhodnem delu Krške
kotline in še posebej v Hrvaškem Zagorju ter v dolini Save
proti Zagrebu, pa tudi na Kočevskem polju, ob Mirni, v manjših krpah pa tudi še na številnih drugih krajih in to tudi po
več kilometrov stran od večjih nahajališč ustreznih odkladnin.
Tedanji ravniki so se širili po apniškem pa tudi vododržnem
površju, pri čemer so slednji ponekod reliefno celo dominirali (npr. na Kočevskem polju, v dolini Mirne itd.). S tem pa
se dobro sklada tudi zajezenost takratnega apniškega površja
in površinska hidrografija, ki je zapustila predvsem iz sledečega sušnejšega pa deloma tudi že hladnejšega pliocenskega
obdobja veliko sledov. Velike količine ohranjenega kremenovega peska in drobnega proda nas celo navajajo na domnevo, da
je prišlo tu morda ob pliocenski transgresiji panonskega morja
do nastanka obsežnih akumulacijskih ravnin, ki so se širile iz
Panonske kotline tudi v samo Suho krajino in na zahod proti
Kočevskemu polju, do koder je segel tudi ravninski svet ob
Kolpi (Šifrer 1962, 197o, 1981; Radinja 1966). Nobenega dvoma
ni, da je prišlo v tem obdobju tudi do močnega fluvialnega
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preoblikovanja teh ravnot, tako da so se nam ohranili ostanki
vlažnega in zmernovlažnega tropskega preperevanja dejansko
samo še lokalno, kot n.pr. po najglobljih korozijskih zajedah
v Suhi krajini in tektonskih depresijah v razširjenem povirnem
delu doline Krke, pa v Novomeški kotlini (Grimšičar 1954), ki
sta se začeli prav v času tega nasipanja zelo intenzivno pogrezati (Šifrer 1962, 197o, 1981).
Po obdobju vsesplošnega uravnavanja in nasipanja je prišlo v
preučevanem svetu do kraškega ter normalnega fluvialnega razčlenjevanja reliefa. Videti je, da so bili za tak razvoj še
posebno odločilne velike klimatske spremembe. Prišlo je do
prvih močnih ohladitev ter sušnejših obdobij z močnim mehaničnim razpadanjem živo skalne podlage ter s selektivno erozijo.
Domnevamo, da je bilo v tem obdobju odstranjenih še veliko
terciarnih sedimentov, ki so se izkazali v teh novih pogojih
za veliko manj odporne kot pa sam apnenec. Zaradi takega razvoja je prišlo do pospešenega razkrivanja apnenca, do močnega
zakrasevanja, do zelo obsežnih hipsografskih in številnih
hidrografskih sprememb ter izdatne fluvialne erozije. Še ves
čas trajajoče dviganje Posavskega hribovja, Visokih dinarskih
kraških planot, Roga in Gorjancev pa deloma tudi Suhe krajine
ter grezanje Krške kotline in srednjega dela Mirenske doline
pa tudi nekaterih manjših depresij na jugozahodnem vznožju
Posavskega hribovja ter na območju kraških polj je še pospeševalo globinsko erozijo ter tako še pripomoglo k višinski diferenciaciji reliefa na Dolenjskem (Šifrer 1962, 197o, 1981).
V tem času se je okrepila erozija Save pa tudi njenih pritokov
Mirne, Krke in Kolpe, že izven območja Dolenjske pa tudi
Sotle. Prišlo je tudi do zelo obsežnih hidrografskih sprememb.
O starih vodnih tokovih nam govorijo številne suhe doline, ki
so nastajale ob postopnem razčlenjevanju nekdanjih ravnot
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(Melik 1931, 1959; Šifrer 1962, 1969, 197o, 1981). Prav s
pomočjo teh suhih dolin in v njih ohranjenega rečnega proda
smo skušali rekonstruirati tedanje, v primerjavi z današnjim
veliko obsežnejše porečje Krke, ki je n.pr. prejemala svoje
pritoke tudi z vsega širokega hidrografskega zaledja Suhe
krajine. Tako je bilo mogoče prepričljivo dokazati površinske vodne zveze med dolino Krke ter paleozojskim vododržnim
zaledjem v Vidovskih hribih in okrog Rašice ter obsežno zaplato terciarnih hribih na Kočevskem polju (Lehmann 1933;
Šifrer 197o, 1981). Prav močne pritoke pa je prejemala tedanja Krka tudi z leve strani. Številni sledovi suhih dolin kažejo, da so tekle vode s Posavskega hribovja prvotno preko
Suhe krajine in tudi prek Mirenske doline in Krško-Šmarješkega hribovja proti Krki. Iz skrajno vzhodnega dela terciarne
kadunje ob Mirni pa je tekla voda tako kot danes tudi naravnost proti Savi (Šifrer 197o, 1981).
Fluvialno razčlenjevanje ravninskega sveta in zakrasevanje
apniškega površja pa se je z močnimi ohladitvami podnebja ob
končevanju pliocena in v pleistocenu še stopnjevalo. Morfološki sledovi kažejo, da je prišlo v tem času še do posebno
hitrih sprememb ob potokih, ki jih je prejemala Krka iz Posavskega hribovja. Ob hitrem zniževanju in krčenju obsega
rečnih in marinskih sedimentov ob zgornji Krki in v Krški
kotlini ter na stiku med Posavskim hribovjem in Suho krajino,
so pogledali iznad naplavine najpreje apniški hrbti neposredno nad dolino Krke, ki so bili najbolj stran od obdobnega še
ves čas zelo aktivnega nasipanja potokov pritekajočih s hribovitega zaledja. O postopnem krčenju ravnin med Krko in
Posavskim hribovjem nam pričajo številne terase, od katerih
je vsaka mlajša manj prostorna ter se omejuje čedalje bolj
na Posavsko hribovje. Kasneje se je ta vedno manjša ravnina
razbila na več obrobnih kraških polj in slepih dolin. Med
njimi naj omenimo samo obsežno Grosupeljsko-Radensko polje,
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zasuto depresijo ob srednji Višnjici med Muljavo in Ivančno
gorico, Šentviško kotlinico in slepo dolino Temenice pri
Ponikvah. Po živo skalnih terasah pa tudi v globoko preperelih akumulacijskih terasah se je ohranilo veliko rjavo rdeče prepereline, preostanka karbonatov, pa tudi proti preperevanju odpornejšega proda iz kremena, kremenovih peščenjakov, rožencev in tufov izvirajočih iz različno starih
hribin v hidrografskem zaledju (Šifrer 1972, 1981; Germovšek
1955). Prod s prevlado apnenca in dolomita se je ohranil
samo še v würmskih naplavinah, v katere so zajedene samo še
najmlajše poplavne ravnice, ki jih pokrivajo po meter in še
debelejše plasti ilovnate in peščene naplavine (Šifrer 1969,
1981). Pri nastanku teh depresij je bila zelo odločilna tudi
sočasna tektonika, ki jo dokazujejo zelo izraziti, prelomi v
njihovem obodu, pa tudi položaj teh vrzeli na stiku med dinarsko in še ves čas zelo aktivno alpsko narivno zgradbo, ki
poteka po južnem vznožju Posavskega hribovja proti hitro
pogrezajočemu se Ljubljanskemu barju.
Podoben razvoj pa so doživljale tudi reke, ki so tekle iz
Posavskega hribovja preko vododržhih terciarnih hribin v
dolini Mirne proti Savi in preko Krško-Šmarješkega hribovja
proti Krki. Zaradi hitrega krčenja terciarnih hribin v
Mirenski dolini ter sočasnega, tektonskega dviganja obrobja
so bile proti Krki tekoče reke obglavljene, na površini pa
se je obdržal še tok proti Savi, kamor je usmerjena Mirna
še danes. Tudi v Mirenski dolini so očitni sledovi tektonskega premikanja tal, ohranili pa so se tudi ostanki različno starih akumulacijskih teras, v katerih se je zaradi preperevanja ohranil prod v primakni sestavi s prevlado apnenca in dolomita samo še v najmlajši od njih (würm). Pod njo
pa sledi še izredno obsežno najnižje ilovnato in peščeno
poplavno dolinsko dno.
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Zaradi pospešenega zniževanja vododržnih terciarnih kamnin
na Kočevskem polju ter poglabljanja dolin v paleozojskih
hribinah v Vidovskih hribih in okrog Rašice, pa so zakrasele tudi vode, ki so dotlej tekle po površini proti Krki. Površinski odtok se je omejeval čedalje bolj na bližino vododržnih sedimentov, kjer se je ob zelo zapletenem sodelovanju korizijskih in fluvialnih procesov, pa tudi sočasne tektonike, ki je še prispevala k višinski diferenciaciji reliefa, razvilo obsežno Ribniško-Kocevsko polje in Dobrepolje.
O zelo zanimivem fluvialnem dogajanju na teh poljih v tem
obdobju nam pričajo že doslej precej podrobno preučeni sledovi različno starih ledenodobnih nasipanj (Melik 1955;
Šifrer 1967; Kranjec 1972).
Do še krepkejšega fluvialnega in tektonskega razčlenjevanja
nekdaj uravnjenega površja pa je prišlo ob končevanju priocena in ob prehodu v pleistocen tudi ob Savi in Krki in to
ne samo na območju tektonskega dviganja, ampak tudi v Krški
kotlini, ki dotlej kljub zelo močnemu pogrezanju v morfološkem pogledu ni prišla do veljave. To razčlenjevanje pa nikakor ni bilo enostavno. Globinsko erozijo, ki je bila v tem
obdobju prevladujoč geomorfološki proces so večkrat prekinila
nasipanja, kot nam to zelo zgovorno dokazuje kar 7 ali celo
8 zelo izrazitih akumulacijskih teras ob Savi in Krki
(Lipoglavšek-Rakovec 1951; Kokole 1953; Melik 1953; Šifrer
1962, 1969, 1969 a, 197o, 1972, 1981).
Pri tolmačenju teh sprememb so videti še posebno pomembni
sledovi izredno močnega mehaničnega razpadanja kamnin in selektivne erozije. Samo s tako intenzivnimi procesi je namreč
mogoče razložiti dejstvo, da so se ohranili terciarni sedimenti iznad najvišje od teh teras, ki se nahaja v Krški kotlini v višinah okrog 3oo - 37o m, oziroma okrog 15o - 23o m
nad današnjim dolinskim dnom, samo še v prav neznatnih ostankih. Za tovrstne procese pa govori tudi izredno debel prod,
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ki je zastopan v vseh 7 ali 8 terasah ob Savi. Ker je bilo vsaj
za najmlajše od teh teras mogoče zagotovo dokazati, da so rezultat ledenodobnega nasipanja domnevamo, da so tudi starejše
akumulacije rezultat močno sušnih in hladnih obdobij, ki so
tako značilna predvsem za pleistocensko obdobje (Šifrer 1969 a,
1972). Vse to nam daje osnovo za domnevo, da je prišlo do
uveljavljanja erozije najbrže že takoj po prvih močnih ohladitvah v pleistocenu, ko so začele z debelim prodom obložene reke
intenzivno poglabljati svoje doline. Do prekinitve tega procesa
je prišlo najbrže le v samih poledenitvenih obdobjih, ko je
zaradi silovitega nasipanja izpod ledenikov tekoče Save, pa
tudi zaradi močnega mehaničnega razpadanja kamnin in soliflukcije tudi v nepoledenelem svetu prevladovalo nasipanje.
Za podoben izvor teh nasipanj pa govori tudi kamninsko zelo
pestra sestava proda (kremen, kremenovi peščenjaki, roženci,
skrilavci in metamorfne kamnine), v najmlajših treh terasah
(mindel, riss in würm), ki jih preperevanje še ni tako močno
načelo, pa tudi prevlada apnenca in dolomita, ki je za ledenodobna nasipanja tako zelo značilna (Šifrer 1961, 1969 a,
1972).
Izredno zanimiva pa je tudi ugotovitev, da je prod v najnižjih
treh terasah (mindel, riss, würm), povsem podobno zaobljen kot
glaciofluvialna nasutina Save in njenih pritokov v Ljubljanski
kotlini in da so tako ta nasipanja povsem nesporno povezana
z obsežnimi pleistocenskimi poledenitvami (Šifrer 1961, 1969 a,
1972).
Ledenodobni značaj teh nasipanj pa zanimivo osvetljujejo tudi
puhlice, ki izvirajo iz najbolj sušnih in ekstremno hladnih viškov ledenih dob (osnovna geološka karta 1 : loo.ooo - Tumač
za list Zagreb L 33-8o, Beograd 1979). Na würmski terasi jih
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zaradi zelo vztrajnega nasipanja Save, ki je trajalo vse do
konca ledene dobe, ni najti. Da pa tudi v tem času nasipanje
puhlic ni izostalo kažejo razmere v riški terasi, kjer sledi
nad istodobno nasutino Save pri Brežicah še rjavordeča riškowürmska preperelina, nad njo pa še 1 - 2 m debele plast puhlic, ki jim lahko pripišemo samo würmsko starost. Po vsaki
od sledečih višjih teras pa sledijo ustrezno starejši sloji
puhlic, ločenih med seboj z zelo izrazitimi horizonti toplodobnih preperevanj. Tako so v golicah ob poti, ki pelje iz
Globokega skozi vasico Piršin breg na peto teraso, razkrite
kar štiri plasti globoko preperelih puhličnih nanosov.
Ustrezne terase pa so zelo na široko ohranjene tudi ob Krki.
Sestavlja jih rjavordeča, mestoma pa tudi siva ilovnata in
peščena naplavina s primešanimi prodniki rožencev, kremena
in kremenovih peščenjakov. V nižjih dveh terasah pa je tudi
veliko apnenca in dolomita, ki v velikih ledenodobnih naplavinah Višnjice, Temenice in potokov okrog Šentjerneja, ki
so nanašali iz najvišjih območij Gorjancev velikanske količine fluvioperiglacialnega proda, povsem prevlada (Šifrer
1962, 1969, 1972, 1981; Radinja 1969).
Na osnovi razprostranjenosti akumulacijskih teras ob Savi
in Krki je videti, da se je po vsakokratni eroziji, ki je
sledila ledenodobnim nasipanjem, areal ravninskega sveta
skrčil. Še posebno velja to za dolino ob zgornji Krki in za
Novomeško kotlino, kjer se je po günški ledeni dobi izpod
debelih plasti pliocenskega kremenovega peska ter proda in
tudi starejših ledenodobnih nasipanj začelo kazati apniško
površje, v katerega je začela Krka dolbsti tesno korito in
to že ob zgornjem toku nad Sotesko, nadalje med Dolenjim
poljem in Stražo in pa od Irče vasi navzdol proti Novemu mestu
in Kronovem. Večje akumulacijske ravnine so se obdržale le še
v zavoju Krke pod Sotesko, nadalje v Zaloški kotlinici in pa
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v prostrani Kostanjeviški kotlini, kjer se ravninski svet ob
vstopu na slabo odporne terciarne hribine pod Kronovim hitro
močno razširi. Gre za okrog 2o km dolgo in 4 - 6 km široko
ravnino, ki je nastala v glavnem v obdobju širokopoteznega
würmskega nasipanja. Sestavljajo jo ilovnate in peščene naplavine Krke in potokov iz Krško-Šmarješkega hribovja, pa tudi debel fluvioperiglaclalni prod potokov iz Gorjancev, vzhodno od Senuše pa glaciofluvialna nasutina Save, ki obsega vse
prostrano Krško polje.
V to ravnino sta Sava in Krka po zadnji ledeni dobi le plitvo
zarezali svoji dolini. Celo ob Savi, ki je najmočneje poglobila svojo dolino, se nahajajo poplavne ravnice le okrog 6 m
pod würmsko ravnino. Krka je uspela toliko poglobiti svojo
dolino le od izliva nekako do Boršta, navzgor pa je poglobitev
še manj izdatna. Še manj izrazito pa se dviga würmska ravnina
nad nižjimi dolinskimi ravnicami ob pritokih, kjer ju je posebno ob tistih s Krško-Šmarješkega hribovja pogosto prav
težko ločiti med seboj. Tako skromna erozija pa je zaradi položaja Krške kotline v samem najožjem obodu Panonske kotline
razumljiva. Tu pa je bila holocenska erozija tudi zaradi pretransportiranja proda iz zgornjih delov dolin večkrat prekinjena. To nasipanje je ob Savi pod Krškim zapustilo dve ali
tri terase, medtem ko würmska terasa pod Dobovo celo potone
pod najmlajšo naplavino. Nad njo se dvigajo v Posavini samo še
veliki fluvioperiglacialni vršaji, ki so jih nasuli pri
Bregani in Samoboru potoki iz Gorjancev (Šifrer 1981). Zato
se tu poplavni svet hitro močno razširi. Holocenski prod se
loči od würmskega po večji zaobljenosti in večji količini silikatnih hribin (Šifrer 1969 a).
Nobenega dvoma ni, da so imela ta najmlajša nasipanja velik
vpliv tudi na razširitev poplavnega sveta ob Krki. Vsekakor
pa moramo pri tolmačenju njihovega nastanka upoštevati še
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nekatera druga dejstva. Tako je predvsem pri največjem poplavnem področju v Kostanjeviški kotlini, pa tudi ob pritoku Senuši povsem očitno, da se poplavni svet ob vstopu obeh rek na
debelo prodno nasutino Save nenadoma močno zoži. Videti je,
da Krka in Senuša zaradi prevlade ilovnate naplavine kljub
njuni vodnatosti ob prestopu na savski prod erozijsko nista
bili sposobni močneje poglobiti in razširiti svojo strugo. Ta
ozka in plitva korita pa so bila vseskozi ozko grlo za odtok
poplavnih voda. Zato se je voda odtod navzgor po dolini Krke
in Senuše zaustavljala in s sočasno bočno erozijo še pripomogla
k razširitvi tamkajšnjega poplavnega sveta. K temu pa je veliko prispevalo tudi najmlajše nasipanje, ki je tako kot ob drugih poplavnih področjih navzgor ob Krki in po ostalem Dolenjskem še ves čas v teku. Pomembnost tega nasipanja potrjuje ugotovitev, da so se ob Krki v Kostanjeviški kotlini še po krčenju gozdov po človeku odložile okrog 6 - 7 m debele plasti
ilovnate in peščene naplavine. Ker postaja ta naplavina proti
površini čedalje bolj groba, domnevamo, da se to nasipanje še
krepi. Obstaja obilno dokumentacijsko gradivo, ki potrjuje,
da je človek s svojimi posegi v pokrajino zelo pripomogel k
temu nasipanju (Šifrer 1981, 1983).
Vse premalo pa je bila doslej pri razvoju številnih akumulacijskih poplavnih ravnic upoštevana tudi vloga rastja, ki
ščiti odloženo naplavino pred erozijo, ob umikanju poplavne
vode pa zaustavlja plavje in s tem pospešuje nasipanje. Horda
bo tudi v tem iskati razliko med ledenodobnimi in holocenskimi nasipanji, saj seže pri prvih prodna naplavina vse do vrha
ravnic, pri drugih pa jo pokriva še bolj ali manj debela plast
mivke.
Pri razvoju poplavnega sveta v Krški kotlini, ki je vsekakor
največje in najpomembnejše na Dolenjskem, pa nikakor ne smemo
prezreti tudi vlogo tektonike. Pri tem ne mislimo samo na
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tektonsko dogajanje, ki je potekalo ob zelo markantnih in že
v obrisih Krške kotline dobro vidnih dinarskih ter balatonskih prelomih, ob katerih je prišlo do dosedanjih ugotovitvah
do različno hitrega dviganja obrobja in pogrezanja njenega
dna, ampak tudi na močno diferencirana lokalna premikanja.
Spomnimo naj samo na zelo svojsko tektonsko dogajanje v Novomeški kotlini in še krepke je v njenem zahodnem delu v Zaloški
kotlinici, ki se je predvsem v günško-mindelskem interglacialu in v sledeči mindelski ledeni dobi močno pogrezala (Šifrer
1962, 197o, 1981). S podobnim posedanjem tal moramo mestoma
računati tudi v Kostanjeviški kotlini. Zelo razložni sledovi
tektonskega premikanja pa so tudi v vzhodnem delu Krške kotline. Tako se prav na območju Brežic tektonsko močno dvignjena
riška terasa nagiba proti veliki sinki inalni uleknini na severu, ki ji sledimo od Velikega Trgovišča pri Krapini čez
močno razširjeno dolino Sotle pri Župelevcu proti Šentlenartu,
kjer v Vrbini potone pod naplavino Save na Krško-Brežiškem
polju (Geološka karta 1
loo.ooo list Zagreb). S temi premikanji pa se ujema tudi globina živo skalnega dna na KrškoBrežiškem polju, ki se nahaja pri vasi Brege 27 m globoko pod
površino (v nadmorski višini 126,5o m - vrtina 17), v Vrbini
pod Šentlenartom 19,6 m (v nadmorski višini 127,9o m - vrtina
4), vzhodno od Krške vasi, torej v bližini nenadne zožitve
doline Save pri Brežicah, pa le še 7,2o m (v nadmorski višini
141,3o m - vrtina 12; Šimunič 1966). Domnevamo, da so ta še
ves čas trajajoča premikanja tal zelo pomembno pripomogla k
izredni širini würmskega nasipanja na Krško-Brežiškem polju
pa tudi k nenadni razširitvi poplavnega sveta med Šentlenartom
in Skopicami (na 3 km), navzdol ob Savi pa tudi k nenadni zožitvi njene doline pri Brežicah. Kljub vsem tem tako očitnim
sledovom tektonskega premikanja tal pa pri razvoju tega dela
Krške kotline ne smemo prezreti tudi izredno razločnih geomorfoloških in geoloških sledov, ki so posledica povsem normalnega
klimamorfogenetskega dogajanja. Tako ležijo debele plasti
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povečini še svežega, nesprijetega proda, ki pripada v glavnem
zadnji ledeni dobi, neposredno na terciarni živo skalni podlagi in vmes ni najti sledov starejših ledenodobnih in toplodobnih nasipanj, ki bi sicer morali biti ohranjeni če bi bilo
pogrezanje tega dela kotline zares intenzivno. Ta dejstva pa
potrjujejo, da je würmsko nasipanje na Krško-Brežiškem polju,
tako kot smo to videli v starejših poledenitvenih obdobjih,
prekinilo normalno fluvialno toplodobno poglabljanje dolin,
ki je zaradi svoje izredne učinkovitosti v glavnem paraliziralo učinke tektonike. Tiso se začeli kazati šele v času nasipanja, kot lahko sklepamo tudi po značilni izoblikovanosti
živoskalne podlage pod würmsko naplavino. Klimatsko pogojena
pa je bila tudi erozija, ki je sledila širokopoteznemu
würmskemu nasipanju. Vendar pa je bila tu v samem ožjem obrobju Panonske kotline zaradi pretransportiranja proda iz
zgornjih delov dolin večkrat prekinjena. Prav ob teh prekinitvah pa so prišla tako kot ob würmskem nasipanju močneje do
veljave tudi sočasna tektonska dogajanja, ki so še pripomogla
k značilnemu razvoju poplavnih ravnic.
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THE MAIN CHARACTERISTICS OF THE GEOMORPHOLOGICAL DEVELOPMENT
OP AREAS EXPOSED TO INUNDATIONS IN DOLENJSKA
The study gives a comprehensive survey of the geomorphological development of Dolenjska region from the Tertiary and
down to the present-day. Extensive peneplains have been
preserved from the Tertiary during which period they had
developed under the conditions of the tropic climate and the
simultaneous tectonic activity. This the Tertiary impermeable
sediments of the Pannonian and Adriatic seas have been preserved only in the spheres of tectonic sinking, while in
other areas they were removed, so that from under them the
Mesozoic limestone base came to the surface. Under the influence of the more and more intensive mechanical decay of rocks
during the Upper Pliocene and Pleistocene the surface began
rapidly to lower in the fast decaying Tertiary rocks which
left in the relief the increasingly predominant limestone
areas. Because of all this and because of the contemporary
tectonic developments an accelerated linear erosion, the
karstification, and extensive hydrographic changes had taken
place. Thanks to the Karstic sources and the impermeable rocks
in the Krka river basin the flow of the river Krka remained
on the surface while its extensive river background became
karstfied. Its original tributaries remained on the surface
in the neighbourhood only of the impermeable rocks where at
the places of their transition into limestone the Karstic
poljen (Ribnica - Kočevje Polje, Dobrepolje, Grosuplje - Radensko Polje), blind valleys (e.g. along the Temenica brook) and
even fully normal valleys (the valley of the Mirna river) had
developed as a result of a complex coaction of corrosive and
fluvial processes as well as of the contemporary tectonic
developments. Yet even this development was not simple. The
deepening of depressions was interrupted by extensive Ice
Age alluviations which along the Sava and Krka rivers have
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been preserved in not less than 7 or even 8 accumulation
terraces (with the typical prevalence of the limestone gravel,
the rounded off material etc.). The Holocene erosion, too,
was interrupted several times due to the transportation of
gravel from the upper parts of the valleys and from the Karstic regions. This alluviation took place during very humid
periods, and also under the influence of the activity of man
(cutting of forests, cultivation of soil, abolition of mills
and sawmills and in connection with this the destruction of
river dams, etc.), who has in this way contributed considerably to the present extension of areas exposed to inundations.
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UDK 911 . 2 : 551 . 44 (497 . 12 - 12) = 863
PETER HABIČ
STRUKTURNE OBLIKE V KRAŠKEM RELIEFU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
Pri preučevanju kraškega reliefa so bila doslej v ospredju
tri temeljna teoretska izhodišča. Po A. Meliku (1955, 1961,
1963) naj bi pred zakrasevanjem tudi na apnencih prevladovalo fluvialno preoblikovanje. Na kraškem površju je zato ohran
jena sled prvotne rečne mreže in vse nekraške oblike naj bi
tudi na apnencih nastale v skladu z zakonitostmi rečne erozije po shemi W.Davisa. Na apnencih naj bi bile zaradi zakrasevanja najlepše ohranjene erozijske police in terase, ki so
nastale z uravnavanjem in mlajšim poglabljanjem reliefa.
Kraška polja pa so poslednji ostanki površinske rečne mreže
sredi krasa.
Drugo teoretsko izhodišče temelji na učinkih korozijskega
oblikovanja reliefa na topnih karbonatnih kamninah. Reliefno
razčlenjevanje in uravnavanje naj bi bilo pogojeno z različno
topnostjo kamninske podlage, s procesi pospešene korozije
(I.Gams, 1965) in z robnimi korozijskimi procesi ob stiku
prepustnih in neprepustnih kamnin. Na manj čistih in slabo
prepustnih apnencih se kraško in fluvialno preoblikovanje
dopolnjujeta, nastaja fluviokras, na čistem krasu pa je
fluvialno preoblikovanje dopolnjujeta, nastaja fluviokras,
na čistem krasu pa je fluvialno preoblikovanje izključeno
(J. Roglić, 1957, 1959).
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Tretje geomorfološko izhodišče pri pojasnjevanju razvoja
kraškega in nekraškega površja je oprto ha spoznanja o klimatsko diferencirani h preoblikovalnih procesih in njihovi
spremenjeni intenzivnosti ob klimatskih spremembah v isti
pokrajini. Tako naj bi se karbonatne kamnine intenzivno
zniževale v topli in vlažni klimi, v hladnih obdobjih pa
naj bi sledilo učinkovito poglabljanje reliefa na sosednjih
nepropustnih kamninah (M. Šifrer, 1972; D. Radinja, 1972).
Vsa ta izhodišča smo pri preučevanju kraškega reliefa v
Sloveniji tudi upoštevali, preverjali in dopolnjevali
(F. Habič, 1968, 1978, 1981). Ker pa z njimi še nismo uspeli
zadovoljivo razložiti nekaterih reliefnih oblik in pojavov,
smo začeli preučevati strukturne prvine v kraškem reliefu
(P. Habič, 1982, 1984, 1984 a).
Strukturne oblike v kraškem reliefu
V drobni razčlenjenosti kraškega površja se predvsem odražajo lastnosti kamninske podlage. Na klimatsko, reliefno,
hidrološko in pedovegetacijsko enako izpostavljenem skalnem
površju nastajajo različne škrapljaste oblike, bodisi zaradi litoloških razlik, bodisi zaradi različne zdrobljenosti
kamnine. Od topnosti in prepustnosti je odvisno tudi nadaljnje razčlenjevanje površja in izvotljevanje podzemlja. To
so potrdila tudi merjenja curkov v podzemlju, kjer se pretok in odnašanje raztopljene kamnine lahko od točke do točke
spreminja v razmer ju 1 : loo :looo:lo.ooo in več
(J.Kogovšek, P.Habič, 1981)«
Posledice različno intenzivnega izpiranja in prenikanja se
pokažejo na kraškem površju v obliki različnih globeli, grezov, vrtač, uval in drugih depresijskih kraških oblik. Prav
različna vertikalna drenažna sposobnost najbolj vpliva na
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točkovno ali pravo kraško razčlenjevanje površja. V bolj prepustnih conah se površje hitreje znižuje, vmes pa se na bolj
odporni kamni ni ohranjajo čeri, čoki, kovki, hrbti in druge
vzpetine. Tako smo v razporeditvi pravih kraških globeli
(P.Habič 1978) in tipičnih kraških vzpetin (P.Habič, 1981)
zasledili odločilni pomen strukturnih razlik v kamninski
podlagi. Razporeditev vzpetin in globeli je torej tesno povezana z razporeditvijo bolj prepustnih drenažnih con ter vmesnih manj zdrobljenih delov kamnine. Zunanja podoba oblik pa
je odvisna od trajanja in intenzivnosti zunanjih vplivov
(temperature, vlažnosti, debeline prsti, vegetacije in podobno)
Potencialno razčlenjevanje je seveda večje pri večji reliefni
energiji, pri trajnejšem zakrasevanju in v ugodnejših klimatskih razmerah, pri čemer je odločilnega pomena količina padavin oziroma odtoka. Pomembno omejitev kraškega razčlenjevanja pa predstavlja gladina kraške vode, saj pod njo ni več
učinkovitega kraškega poglabljanja, zato v njeni višini na
površju prevlada uravnavanje.
Tako smo na kratko pregledali poglavitne zakonitosti kraškega
oblikovanja površja v odvisnosti od strukture in raztapljanja. Poleg korozije se pri razvoju kraških reliefnih oblik
uveljavlja tudi mehansko razpadanje, drobljenje in posipanje kamnine. Kraške vzpetine in globeli so potemtakem predvsem korozijsko denudacijske oblike. Debelejše plasti grušča
so ohranjene v marsikateri vrtači pod mlajšo in tanjšo plastjo
ilovice, kar nas navaja k domnevi, da so te oblike predvsem
odraz hladnejše klime. Grušča je namreč več v hladnejših gorskih predelih, apnenec pa učinkovito razpada tudi v toplejši
aridni klimi.

6o
V kraškem reliefa pa smo poleg naštetih tipičnih kraških
oblik zasledili značilne robove, stopnje, police in rebri,
ki jih nismo mogli razložiti niti s kraškimi niti s fluvialnimi procesi. Nekatere od teh oblik smo skušali razložiti
z različno odpornostjo kamninske podlage. Neskladoviti in
debelo skladoviti apnenci so vsekakor bolj odporni od tenko
ploščnatih apnencev in drobljivih dolomitov. Nekatere reliefne oblike so res pogojene s tovrstno strukturo in različnostjo kamninske podlage.
Večje sklenjene rebri, obširnejše vzpetine, doli in podolja
pa se ne skladajo z drobnimi litološkimi razlikami, zato
smo jih skušali razložiti z drugimi geomorfološkimi dogajanji. S primerjavo geoloških in geomorfoloških kart določenega predela smo spoznali, da se nekatere reliefne oblike skla
dajo z geološko ugotovljenimi zgradbenimi enotami in prelomnimi conami, druge pa ne (P. Habič, 1982). Šele podrobnejša
geološka preučevanja so ugotovila večjo stopnjo strukturne
in reliefne skladnosti v kraškem reliefu (J.Čar, 1982; J.Čar
R. Gospodarič, 1984). Potrdile so tudi morfološko nakazane
mlade tektonske premike. Tako se je postopno oblikovalo
spoznanje o pomembnosti mlade tektonike pri oblikovanju
kraškega pa tudi nekraškega reliefa v Sloveniji (P.Habič,
1984, 1984 a).
Strukturne in morfotektonske oblike v krasu Dolenjske in
Bele krajine
Žal še ne razpolagamo s podatki podrobnega geomorfološkega
kartiranja teh oblik, zato lahko nakažemo danes šele nekatere splošne poteze. V litološkem, zgradbenem, neotektonskem
in reliefnem pogledu je to ozemlje zelo pestro, zato ga le
težko na kratko predstavimo. Geološka zgradba je doslej najlepše podana na Osnovni geološki karti SFRJ, 1 : loo.ooo,
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lista Ribnica (S.Buser, 1974) in Novo mesto (M.Pleničar,
U.Premru, 1977). Geološko tektonski razvoj je pregledno podal U.Premru (1982). Pomembna geološka in morfološka meja
poteka po dolini Krke in Črmošnjice ob Žužemberškem preloma.
Z njim vzporedno v dinarski smeri poteka več prelomov, tako
na ribniško kočevski strani kot tudi čez Novomeško kotlino
na vzhodni strani. Pomemben je tudi niz prečnih prelomov v
smeri JZ-SV vzdolž Novomeško Krške kotline ter na obeh straneh
Gorjancev. Ne glede na drobne litološko pogojene reliefne
oblike, se v reliefu bolj odražajo strukturno zasnovane strme
rebri na obeh straneh Kočevskega Boga, Ribniške Male in
Velike gore, Poljanske gore in Gorjancev, pa tudi okrog
Ajdovske planote in drugod. Strukturno so zasnovani doli in
hrbti Suhe krajine, sama dolina Krke od izvira do Straže, pa
tudi dalje proti Savi, kjer je niz značilnih pogreznjenih
polic. Strukturno je zasnovan niz kraških globeli od Dobrniča,
preko Globodola do Mirne peči, prav tako pa tudi višji hrbti
od Kremenjaka (459 m), Lisca (565 m), Trebnjega vrha (581 m),
Ostrega vrha (523 m), Golobinjeka (457 m), kot tudi Radulje
(596 m). Značilno strukturno in tektonsko je zasnovan kraški
relief v Krškem hribovju (P.Habič, 1983). Morfotektonske
enote lahko nadalje opazujemo na obeh straneh Gorjancev, v
Črmošnjiško Topliškem podolju, pa tudi v Beli krajini in na
obeh straneh Kolpe. Prav v kraškem reliefu ob Kolpi od nizke
Bele krajine do povirja v Gorskem Kotarju so izredno lepo
ohranjene posledice mlade diferencirane tektonike. Kolpa teče v spodnjem toku po nasuti Karlovški kotlini. V Beli krajini
je zarezana v 5o do loo m globokem kanjonu, med Severinom
in Paro pa je njena deber globoka od 2oo do 4oo m. Kanjonska
dolina Kolpe je kot tujek v kraškem planotastem površju in
je brez pravih rečnih teras. Police na obeh straneh so oblikovali korozijsko denudacijski procesi, usmerjeni tudi prečno
čez sedanjo strugo, kot kažejo oblike pri Damiju, Špeharjih
in drugod. Strukturno in tektonsko je razčlenjena sicer
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razmeroma enotna kraška uravnava Bele krajine. To se kaže v
strmih rebreh Poljanske gore in Gorjancev, pa tudi v drobnih
razlikah med posameznimi reliefnimi enotami.
Sklep
Le redke reliefne oblike v krasu Dolenjske in Bele krajine
so nastale s predkraškim fluvialnim oblikovanjem. Številnejše
so bolj recentne fluviokraške oblike na manj prepustnih apnencih in dolomitih. Na čistejših apnencih so bili pri oblikovanju reliefa odločilnejši kraški, korozijsko denudacijski procesi. Njihov učinek je na eni strani odvisen od klimatski h
razmer in nivoja kraške vode, na drugi strani pa od drenažne
sposobnosti kamninske podlage. Nizi vrtač, dolov in uval, ki
sestavljajo značilne kraške brazde, se skladajo z razporeditvijo poglavitnih prelomov. Brazde in vmesni hrbti, slemena in
kopasti vrhovi so strukturno pogojene reliefne oblike v krasu
Dolenjske in Bele krajine. Uravnjena dna nekaterih globeli,
pa tudi ravnote in police med višjimi vzpetinami so nastajale
blizu gladine kraške vode. Deli teh uravnav so ponekod znatno
dvignjeni nad današnjimi površinskimi tokovi v kanjonski h dolinah. Višinski položaj teh uravnav, kot tudi globina kanjonskih dolin, je pogojena s kvartarnimi, tektonskimi premiki.
Razpored in višina strmih rebri ter značilna oblikovanost
morfoloških enot nakazujejo drobno tektonsko razčlenjenost
ter različno dinamiko posameznih tektonskih blokov. Med dvignjenimi strukturnimi enotami nekatere zastajajo, druge pa
se celo grezajo in so zasute s kvartarnimi naplavinami.
Pliocenski sedimenti, ilovice, kremenovi peski in prodi, ki
so ohranjeni v različnih reliefnih depresijah, tudi v vrtačah
in dolih, pri Stavčni vasi ob Krki pod Žužemberkom, pri Birčni
vasi in Leskovcu pod Gorjanci, pri Adlešičih, Kanižarici in
v Kočevju ter drugod na obrobju in po dnu Novomeške in
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Karlovške kotline, potrjujejo domnevo o kvartarnem tektonskem
razčlenjevanju reliefa v porečje Krke in Kolpe.
V kraškem reliefu odseva dvojna struktura, starejša, ki je
predvsem pogojena z litologijo in drenažno sposobnostjo
karbonatne podlage, ter mlajša, ki se kaže v tektonsko premaknjenih reliefnih enotah. Na čistih apnencih je kraški učinek
pobmembnejši od fluvialnega, ki je omejen le na ozke kanjonske
doline, celotna višinska razporeditev reliefnih oblik pa je
odvisna od strukture in mlade tektonike.
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STRUCTURALLY CONTROLLED FEATURES IN THE KARST RELIEF OF
DOLENJSKA AND BELA KRAJINA
Summary
Only few relief features in the Dolenjska and Bela krajina
karst resulted of prekarstic fluvial transformation. More
numerous are recent fluviokarstic features on less permeable
limestones and dolomites. On pure limestones karstic, corrosion denudation processes were prevailing while transforming
the relief. On one hand their effect depends upon climatic
conditions and karst water level, and on the other hand upon
drainage capacity of the mother rock. Series, of dolines,
"dols", and ouvalas, composing characteristical karst furrows
correspond to the distribution of main faults and joints.
Furrows together with interlying ridges, ranges and ample
summits represent structurally controlled features in the
karst relief of Dolenjska and Bela krajina. Levelled bottoms
of some depressions as well as the levelled plains and steps
among higher elevations developed close to the level of the
karst underground water. Some parts of these levelled surfaces are somewhere considerably uplifted above the actual superficial streams in canyon like valleys. The altitude situation
of these levelled surfaces as the depth of the canyon valleys,
is conditioned by young tectonic uplifting. Distribution and
heighth of steep flanks and characteristically formed morphological units show fine tectonic dissection and different
dynamics of particular tectonic blocks. Among uplifted structural units some are stagnant, some have even subsided and
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are covered by quaternary sediments. Pliocene sediments, loams,
chert sands and pebbles, found in different relief depressions
as near Stavčna vas near Žužemberk, near Biršna vas and Leskovec under Gorjanci, or near Adlešiči, Kanižarica and in
Kočevje and elsewhere on the marginal zone of Novo mesto and
Karlovac basin, confirm the supposition on quaternary tectonic
relief dissection in the water basins of Krka and Kolpa.
In the karst relief double structure is reflected, older one,
conditioned mostly by lithology and distribution of drainage
zones, and younger, tectonic, with differently displaced
relief units. Karst corrosion denudation processes differently
transformed tectonic units and their effect was in pure limestones more important than fluvio-erosional, vhich vas limited only to narrow, canyon valleys of superficial waters.
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ANDREJ KRANJC
SPELEOLOŠKE ZNAČILNOSTI OSREDNJE DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
Uvod
Melik (1962) označuje Dolenjsko kot "skup pokrajin v dolenjem
delu stare Kranjske, v glavnem med Savo in Kolpo". To je zelo
obširno ozemlje, ki obsega skoraj polovico slovenskega dinarskega sveta. V obravnavanem smislu obsega osrednje Dolenjska
ozemlje občin Grosuplje, Trebnje in Novo mesto v celoti ter
svet južno od Save v občinah Brežice in Krško, Bela krajina
pa ozemlje občin Črnomelj in Metlika.
Vse to ozemlje skupaj meri dobrih 24oo km2 (12% celotne SR Slovenije), od tega osrednja Dolenjska v ožjem smislu dobrih
18oo km (75% obravnavanega sveta) ter Bela krajina slabih
6oo km 2 (25%). Velik del tega ozemlja je kraškega, pa tudi
tam, kjer kras na prvi pogled ni opazen, je zakrasela, to je
karbonatna, kamninska podlaga. Normalni, erozijsko-akumulacijski relief je v dolini Save, v Krški in Novomeški kotlini ter
deloma v Krškem hribovju. Po grobi oceni bi osrednja Dolenjska
z Belo krajino obsegala okoli 2ooo km 2 (83%) kraškega in okoli
4oo km (17%) normalnega sveta.
Kraški svet tega dela Dolenjske predstavljata dva glavna tipa,
dinarski kras in osamljeni kras. Dinarski kras je predstavljen
s t. im. visokim krasom (Rog, Gorjanci) in nizkim dolenjskim
krasom (Suha krajina, Novomeška kotlina, Bela krajina).
mag.geogr., Inštitut za raziskovanje krasa, ZRC SAZU,
6623o Postojna, Titov trg 2, YU
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V grobem gledano je v kraškem hribovju in v vznožju Gorjancev
razvit prehodni oziroma osamljeni kras, delni fluviokras in
delni plitvi oziroma izolirani kras (Habič, 1982).
Zgodovina raziskovanj
Dolenjske jame so obiskovali ljudje že v predzgodovini, o čemer pričajo materialni ostanki, ki so jih izkopali arheologi
v kraških jamah. Obsegajo časovni razpon od eneolitika do
antike in srednjega veka«,
Prve opise dolenjskih jam je objavil Valvasor v svoji "Slavi
Vojvodine Kranjske" (1689). Od številnih omenjenih in opisanih
jam je objavil tudi načrt Podpeške jame v Dobrepolju, ki je
tako drugi najstarejši znani tiskani načrt neke kraške jame
na svetu (Kranjc 1977). V 18.stoletju so se za kraške jame
zanimali predvsem vedoželjni posamezniki, o pravem zanimanju
za speleologijo v sodobnem smislu lahko pričnemo govoriti v
drugi polovici 19.stoletja. Takrat se pojavijo dolenjske jame
v večjem številu v literaturi (Gratzy, 1897), hidrotehniki
(Hrasky, Putick) pa prično z obsežnimi raziskavami in deli
za preprečevanje poplav na kraških poljih (Kranjc, 1982).
V 2o.stoletju, še pred I.vojno, je raziskovala dolenjske jame
trojica znanih dolenjskih rojakov, Hrovat, Kralj in Pirc
(19o6).
Organizirana speleološka dejavnost se je na Dolenjskem pričela po 191o, ko je bilo v Ljubljani ustanovljeno Društvo za
raziskovanje jam. Prve raziskave tega društva so bile usmerjene prav na Dolenjsko. Ustanovljena je bila celo posebna
"dolenjska" oziroma "dobrepoljska" sekcija, pa tudi "hidrografska" sekcija je delovala pretežno na Dolenjskem. Po tem času
nosijo glavnino odkrivanja dolenjskega podzemlja prav speleologi v okviru Društva za raziskovanje jam. Speleološko
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dejavnost je še močneje vzpodbodla ustanovitev jamarskih klubov v Novem mestu (1962) in v Črnomlju (1965) (Habe & Kranjc
1981). V tabeli 1 je prikazano število registriranih (prva raziskava) jam po posameznih desetletjih. Pri teh, to je prvih
raziskavah, je sodelovalo preko 35o raziskovalcev, pripadajočih 16 organizacijam (med temi je bilo 11 jamarskih klubov,
društev oziroma sekcij).
Tabela 1: ŠTEVILO RAZISKANIH JAM PO DESETLETJIH

Desetletje
19o6
192o
1931
195o
196o
197o
198o

-

Skupaj

1913
193o
1941
1959
1969
1979
1982

Število jam

18

% jam

31
85
44
224
145
3o

3
5
15
8
39
25
5

577

loo

Speleološke značilnosti
Trenutno je s tega dela Dolenjske znanih oziroma registriranih
611 kraških jam, kar predstavlja 12% vseh registriranih jam
z ozemlja SR Slovenije (Jamski kataster). Od tega jih je na
krasu osrednje Dolenjske 4o6 (66%) in v Beli krajini 2o5
(34%). V tabeli 2 so podrobneje prikazani ustrezni podatki,
pri čemer pa moram opozoriti, da je podatek o številu jam na
1 km kraškega ozemlja zgolj informativnega značaja, predvsem
zato, ker je delež kraškega sveta po posameznih občinah

7o
zelo različen, vedno pa manjši od ozemlja celotne občine.
Zato je število jam/km2 zelo nizko, povpreček je o,25 jame/km,
kar je malo tudi z vidika celotnega slovenskega krasa.
V kolikor pa upoštevam konkretno oziroma realno razporeditev
jam po krasu osrednje Dolenjske in. Bele krajine, je slika precej drugačna. Vseh 611 registriranih jam je razporejenih le
na 4o3 km 2 kraškega ozemlja, to je na 2o" kraškega sveta v
okviru obravnavanega ozemlja, kakor je okvirno označeno v
uvodu. V tem primeru se povpreček poveča na 1,5 jame/km2.
Pri tem ostane odprto vprašanje, kaj je glavni vzrok, da na
okoli 8o% kraškega sveta ne poznamo jam: ali je veliko takega krasa, kjer ni človeku dostopnih podzemeljskih votlin,
kjer torej podzemeljska zakraselost ni močno razvita, ali pa
gre predvsem za nezadostno preiskanost terena. Upam, da bo
to pokazala bližnja prihodnost.
Tabela 2: DELEŽ JAM PO POSAMEZNIH OBČINAH

Število jam

Občina
Brežice
Črnomelj
Grosuplje
Krško
Metlika
Novo mesto
Trebnje
Skupaj

/

% jam

km 2

jam/km2

3
179
155
19
26

o,5
29,3 .
25,4

179
5o

29,3
8,2

759
3o8

o, 37
o,o8
o,24
o,24
o,16

611

loo ,o

24o3

o,25

3,1

91
488
421
228
lo8

o,o3
o,36
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Realna gostota jam (upoštevani so le tisti kvadrati kilometrske mreže, kjer so v resnici jame) je med 1 - 6 jam/km. Največje gostote, po 6 jam/km2, so na dveh mestih v občini Črnomelj, zahodno od Suhorja (Bela krajina) in v vzhodnem delu
Roga nad Dobličami, tretja taka zgostitev pa je v občini Novo
mesto, v neposrednem zaledju jugozahodno od Novega mesta samega.
V kolikor ne upoštevam le posameznega kilometrskega kvadrata
ozemlja z jamami, ampak cela področja, kjer so največje zgostitve jam, dobimo zgostitve od 13 - 3o jam na ozemlju, velikem od 4 - lo km . Na teh delih kraškega sveta so gostote od
1,9 - 3,5 j a m e / k m , kar je precej nad povprečkom in kar se
najbrž približuje resničnim vrednostim. Ti deli so v širši
okolici Taborske jame pri Grosupljem, severovzhodni del Roga
nad Podhosto, del vzhodno od samega vrha Roga ter ozemlje zahodno od Suhorja v Beli krajini. Morda ni zgolj slučaj, da
je največja gostota jam ravno v okolici Škocjana pri Turjaku,
13 jam na 4 km 2 ozemlja oziroma 3,5 j a m e / k m 2 , kjer je Inštitut
za raziskovanje krasa leta 196o podrobno raziskoval podzemeljske kraške pojave.
Po že ustaljeni metodologiji delimo jame na tipe glede njihove hidrološke funkcije (Habič et al 1974). V tabeli 3 so
prikazani deleži po posameznih tipih jam ter njihove značilnosti - nadmorska višina, dolžin in globina. Že iz povprečkov
je lepo razvidno, da so vodne jame v manjših nadmorskih višinah, da so daljše a plitvejše od povprečnih vrednosti, suhe
jame pa leže v večjih nadmorskih višinah ter so krajše a
globlje. Skupni delež vodnih jam zavzema 15%, suhih pa 85%.
Ker je suhih (neaktivnih) jam toliko več, si jih oglejmo malo
podrobneje. Razdeljene so v naslednje podtipe (v %): spodmol
(9), vodoravna jama (6), poševna jama (ali jama z etažami)
(14), brezno (48), stopnjasto brezno (23). Delež brezen torej
prevladuje z 71 proti 29% med suhimi jamami, v celoti (vključno
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vodne jame) pa je to razmerje 64 proti 36%, saj med vodnimi
objekti prevladujejo vodoravne jame. V skupini suhih jam je
tudi relativno precejšnja razlika v velikosti - jame v ožjem
smislu (vodoravne) so povprečno 54 m dolge in 14 m globoke,
brezna pa so 38 m dolga in 26 m globoka.
Najdaljša jama na celotnem obravnavanem ozemlju je ponorni
sistem Viršnica - Lazarjeva jama - Zatočna jama na Radenskem
polju, dolg 17oo m in 42 m globok. Nad 5oo m sta dolgi še
dve jami (Taborska jama pri Grosupljem in Rupa na Brodu pri
Novem mestu), nad loo m dolgih jam pa je vsega skupaj 62

(11%).
Tabela 3: PREGLED JAM PO TIPIH

Tip
1
2

št.jam
28
21
1

3
4
5
6

39
499
2

Skupaj

59o

% jam

Nadm.viš .vhoda Dolžina
84

Globina

o,3

28o
346
365
273
431
6o3

151
365
77
43
92

5
11
23
34

loo, o

411

5o

21

4,7
3,6
o,2
6,6
84,6

6
16

Legenda:
1 = izvirna jama
2 = ponorna jama

4 = vodna jama z neaktivnim vhodom
5 = suha jama

3 = estavela

6 = ledenica in snežnica
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Tabela 4a: NAJDALJŠE JAME PO OBČINAH

Občina

Jama

Nadm.viš.vhoda Dolžina Globina

Brežice
Črnomelj
Grosuplje
Krško
Metlika
Novo mesto
Trebnje

J.nad Dolinskim jarkom
Kaščica
Viršnica-Zatočna jama
Kostanjeviška jama
Vidovec
Rupa na Brodu
Pasja j.pri Orlaki

3oo
495
349
18o
15o
185
46o

65
364
17oo
438
27o
63o
135

6
llo
42
2o
2
lo
54

Tabela 4b: NAJGLOBLJE JAME PO OBČINAH

Občina

Jama

Brežice
Črnomelj
Grosuplje
Krško
Metlika

Čudna jama
Kaščica
Taborska jama
Brezno Pekel
Pečenevka
Kadiševa jama
Šolnovo brezno
Pasja jama pri Orlaki

Novo mesto
Trebnje

Nadm.viš.vhoda Dolžina Globina
275
495
45o
69o
455
39o
485
46o

62
364
61o
125
2o
2o
317
135

14
llo
72
72
5o
5o
15o
54

Najgloblja jama oziroma brezno je 15o m globoko Šolnovo brezno
pri Žvirčah v Suhi krajini, z vhodom 485 m nadmorske višine.
Nad loo m globokih je vsega skupaj 7 jam (1%). Ti podatki
govore za relativno plitvo erozijsko bazo. Tabela 4 (a in b)
prikazuje največje jame po posameznih občinah.
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Podrobnejšo razporeditev jamskih vhodov po nadmorskih višinah
prikazuje tabela 5. Morda se bolj kot sama razporeditev kraških jam odraža v tej tabeli nadmorska višina kraškega površja
ter razporeditev tipov jam: največ jamskih vhodov se odpira
med 4oo - 5oo m nadmorske višine, kar se ujema tudi s povprečno nadmorsko višino vhodov vseh jam (411 m nadmorske višine)
in še bolj s povprečno nadmorsko višino suhih jam (431 m nadmorske višine). Glede na relativno majhne globine teh jam pa
lahko rečemo, da je potemtakem tudi večina jamskih rovov razvitih v tem višinskem pasu.
Tabela 5: RAZPOREDITEV JAM PO NADMORSKIH VIŠINAH

Nadmorska višina
pod
2ol
3ol
4ol
5ol
6ol
nad

2oo m
- 3oo
- 4oo
- 5oo
- 6oo
- 7oo
7ol m

m
m
m
m
m

Število jam
77
89
131
147
96
32
33

% jam
13
15
22
24
16
5
5

Menim, da je za kratek pregled dovolj. Ponovno pa moram opozoriti, da so ti izsledki dobljeni na podlagi trenutnega poznavanja, z obsežnejšimi odkritji ali novimi terenskimi raziskavami, se lahko stanje bistveno spremeni.
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SPELEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CENTRAL DOLENJSKA AND BELA
KRAJINA
The treated area covers about 24oo k m , with over 8o% of karst
land. First caves of the region have been mentioned by Valvasor (1689) already, and modem speleological investigations
began in 19o6. There are 611 caves registered up to nowadays,
2
that is o,25 cave/km , or real cave density of 1,5 caves/km
in average. 15% of the caves are active ones (water-caves),
85% are dry. The longest cave is 1700 m long system of
Viršnica- Zatočna jama on Radensko karst polje, the deepest
is 15o m deep Šolnovo brezno in Suha krajina. Mean lenght of
the caves is 5o m, depth 21 m, and mean altitude of cave
entrance 411 m.

77
UDK

911 . 2 : 55O . 34 (497 . 12 - 12) = 863

MILAN OROŽEN ADAMIČ
POTRESNA OGROŽENOST DOLENJSKE
Zaradi same narave pojava so potresi v veliki meri še vedno
dokaj nepredvidljiv naraven pojav. S pomočjo številnih razis k a v so seizmologi izdelali karto (1) seizmičnih območij.
To je območij, v katerih ne pričakujemo močnejših potresov
kot je to na karti označeno. Ob tem seveda ne smemo pozabiti,
da lahko tudi manjši potresi povzroče precej škode. Karta 1.
je bila kot dodatek Pravilnika o normativih za graditev objektov visoke gradnje na seizmičnih območjih, objavljena v Uradnem listu SFRJ (št. 49, 1982). Po tej karti, v dokaj grobem
merilu 1 : 2.5oo.ooo, je Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij (TOZD Geotehnika) izdelal podrobnejšo karto v merilu
1 : 4oo.ooo, kar je še vedno razmeroma grobo merilo, ki pa
nam že omogoča podrobnejše analize na nivoju občine (Orožen
Adamič, 1983). Naš osnovni namen teh raziskav je bil, da
poiskusimo z dodajanjem različnih statističnih podatkov, preračunanih na posamezna MCS območja, kar se le da podrobno ugotoviti kapaciteto ogroženosti posameznih območij.
Najbolj ogrožena območja v Sloveniji, na katerih lahko pričakujemo potrese do 9° MCS, so: tolminsko (9a), idrijsko (9c),
ljubljansko (9o) in brežiško (9d).xx

mag., Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut
Antona Melika, 61ooo Ljubljana, Novi trg 5, YU
Posamezna MCS območja ne predstavljajo zaključenih geografskih enot. Poimenovanje, ki smo ga uporabili, to le približno
označuje. To še posebej velja za geografsko močno heterogene
enote.
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Ta do največje stopnje ogrožena območja obsegajo skupaj 863 km
ali 4,26% površine Slovenije (karta 1., tabela 1.). Po obsegu
največje je tolminsko območje s 398 km ali z nekaj manj kot
2% površine Slovenije, sledi ljubljansko območje s 233 km 2 ,
ki obsega južni del Ljubljane z Ljubljanskim barjem, nato brežiško s 121 km 2 in končno najmanjše idrijsko območje s 111 km.
V 8° MCS razmeroma močno ogroženih delov Slovenije je uvrščenih pet območij: kranjskogorsko (8a), zahodnoalpsko (8b),
ilirskobistriško (8c), spodnjeposavsko-kozjansko (8d) in belokranjsko (8e). Skupaj obsegajo ta območja 5.47o km ali 27%
Slovenije.
V 7° MCS ogroženosti je v Sloveniji eno samo sklenjeno in
močno razvejano območje, ki se razteza od Primorske, preko
osrednje Slovenije, dela Kamniških ali Savinjskih Alp, dalje
proti vzhodni Sloveniji vse do Goričkega in Lendave. To je
največje območje s 11.457 k m , kar predstavlja po površini več
kot polovico Slovenije.
V 6° MCS, to je od potresov manj ogroženih območij, sodi pet
območij in sicer: istrsko (6a), notranjsko (6b), koroško s Pohorjem (6c), vzhodnogoričko (6d) in spodnjelendavsko (6e).
Skupaj je pred potresnimi poškodbami v Sloveniji varnih razmeroma malo površin, le 2.469 km 2 ali 12,19%.
Potrese z jakostjo do 8 in 9° MCS lahko pričakujemo na kar
31,26% ozemlja Slovenije. Če k temu prištejemo še območja s
pričakovanimi potresi do 7° MCS, v katerih lahko še vedno pride do znatne materialne škode, je razmeroma močno ogrožene
kar 87,81% površine Slovenije.

79
Da bi podrobneje ugotovili, kaj to pomeni, smo se odločili, da
bomo najprej, kolikor se le da natančno, ugotovili število
prebivalstva v posameznih MCS območjih. Naslonili smo se na
podatke popisa prebivalstva iz leta 1981 in pomagali smo si
tudi z osnovnimi materiali za elaborat "Poselitvena problematika SRS" (Urbanistični inštitut SRS, 1982), v katerih so podatki o prebivalstvu in drugi podatki računalniško obdelani,
zbrani in dostopni po 392 matičnih okoliših. V primerih, ko
meje med posameznimi seizmičnimi območji sekajo meje matičnih
okolišev, smo si pomagali s podatki po naseljih, in to tako, da
smo v primerih, ko je bila lokacija posameznega kraja na izoliniji, le-tega uvrstili v območje višje stopnje MCS (tabela 1.).
V območjih 9° MCS, to je najbolj ogroženih območjih, je prebivalo 142.911 ljudi ali 7,57% prebivalstva Slovenije. V brežiškem (9d) območju s površino 12o,73 km2, kar predstavlja le
o,6% površine Slovenije, je prebivalo 17.539 ljudi, z nadpovprečno gostoto poselitve na km2 145 (povprečje v SRS je 93).
Od dolenjskih občin Trebnje, Novo mesto, Črnomelj in Metlika
sicer nobena ne sega neposredno v to območje, so pa v bližini
tega žarišča, kjer lahko pričakujemo potrese do 9° MCS in imajo
le-ti lahko znatno rušilno moč tudi v dolenjskih občinah.
Velik del občine Novo mesto leži, tako smo ga imenovali, v
spodnjeposavsko-kozjanskem (8d) MCS območju, Tu prebiva kar
več kot dve tretjini ali 38.276 prebivalcev občine Novo mesto.
Ostala slaba tretjina prebivalcev občine prebiva v sosednjem
že znatno manj ogroženem območju 7° MCS (16.4o6 prebivalcev).
Občinsko središče in središče Dolenjske, Novo mesto, leži s
svojim neposrednim obrobjem v celoti v območju 8° MCS. Tega
pri razvoju Dolenjske metropole nikakor ne kaže podcenjevati.
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Da je temu tako, nam zelo zgovorno priča študija "Seizmičnost
Slovenije, katalog potresov od 792. n.e. do 1981" (Bibarič,
1982). Po tej študiji je bilo v obravnavanem območju ali neposredni bližini le-tega zabeleženih oziroma znanih kar 158
potresov .ali zaporednih serij potresov z močjo 5° ali več po
MSK lestvici (MSK lestvica se ne razlikuje mnogo od MCS lestvi
ce, je nekoliko novejša in jo uporabljajo v zadnjem času
seizmologi; starejšo MCS lestvico uporablja zakonodaja). Za
Novo mesto ali njegovo neposredno zaledje je zabeleženih 17
potresov 5. ali večje stopnje po MSE lestvici.
Po stopnji potresne ogroženosti nista nič manj ogroženi občini Črnomelj in Metlika, katerih del sega v območje 8e ali belo
kranjsko MCS območje, katerega površina v SRS je 197,78 km2
ali 0,98% površine SRS. V njem prebiva 17.785 ljudi. Od tega
lo.658 v občini Črnomelj in občini Metlika 7.147 ljudi.
V relativnem smislu je znatno bolj ogrožena občina Metlika
kot Črnomelj, ker več kot 9o% prebivalstva te občine živi v
območju 8. stopnje. Po drugi strani pa je pošteviluprebivalstva občina Metlika približno za polovico manjša od občine
Črnomelj. V celoti le nekaj manj kot 7oo ljudi metliške občine, prebiva v potresno varnejšem sosednjem območju 7° MCS.
V večji črnomaljski občini je delež prebivalstva, ki prebiva
v območju 7° MCS, znatnovečji,približno 4o% ali v absolutnem
smislu 7.741 ljudi.
Povsem drugačna je slika z občino Trebnje, ki v celoti leži v
območju 7° MCS.
Z ozirom na število prebivalstva slovenskih občin v potresno
ogroženih območjih je daleč na prvem mestu občina Ljubljana
Vič-Rudnik, sledi Ljubljana-Center, na tretjem mestu je
občina Brežice, šele nato Tolmin, Idrija in Nova Gorica.

81
Občina Novo mesto je med slovenski mi občinami z ozirom na potresno ogroženost na razmeroma visokem 12. mestu, na 25. je
Črnomelj, 29. je Metlika in z razmeroma malo prebivalstva, v
primerjavi z drugimi 6o-imi občinami (leta 1981 še ni bila
razdeljena občina Maribor), so Trebnje kar na 48. mestu. Občino Trebnje lahko upravičeno, v celoti smatramo med pred potresnimi poškodbami razmeroma varnejšo občino.
Ob enaki jakosti potresnih posledic, ki so prizadele tolminsko
oziroma Posočje leta 1976, bi bile te v ljubljanskem potresnem
območju 9° MCS znatno večje, pač zaradi znatno večje kapacitete poselitve in drugih sfer dejavnosti tega območja. Zato
tudi ne preseneča, da se je že samo po kriteriju gostote poselitve v odnosu do največje pričakovane seizmične intenzitete, od dolenjskih občin Novo mesto uvrstilo tako visoko.
Prebivalstvo v posameznih MCS območjih je le eden od pokazateljev kapacitete in v nadaljevanju bomo poiskušali analizirati
še nekaj drugih elementov.
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Tabela 1

Območja mak.
MCS jakosti

Prebiv.
1981

Preb./
km

Družb .proizv.
v din/preb.

9a tolminsko
9b idrijsko
9c ljubljansko
9d brežiško

15.24o
lo.569
99.563
17.539

38
95
428
145

125.328
159.618
272.661
1O6.9O5

9 Skupaj

142.911

166

228.247

8a
8b
8c
Sd

kranjskogorsko
zahodnoalpsko
ilirskobistriško
spodajeposavskokozjansko
8e belokranjsko

5.o68
546.7o8
lo.771

39
137
81

228.295
197.813
173.641

lo5.441
17.785

lo2
85

143.625
151.147

8

684.773

125

188.17o

7 Prim.osred.in V
Slovenija
6a istrsko
6b notranjsko
6 c koroško s Pohorjem
6 d vzh.Goričko
6 e spod. Lendavsko

92o.16o
987
5o.lo9
78.683
6.520
2.569

80
23
54
60
43
62

167.652
2o7.7oo
164.165
151.519
loo.92o
lo7.824

6

139.068

56

153.313

1.886.912

93

178.631

Skupaj

Skupaj
SRS Skupaj
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Iz izkušenj proučevanj posledic potresov v Posočju (Orožen
Adamič, 1978) leta 1976 smo se odločili, da je pomembno ugotoviti družbeni proizvod po posameznih MCS območjih, ker
nam ta prikazuje količino (maso) in vrednost dobrin, proizvedenih v določenem območju in v določenem obdobju. V našem
primeru smo izračunali povprečni družbeni proizvod na prebivalca v letu 1981. Odločili smo se za analizo družbenega
proizvoda v letu 1981, ker imamo za to leto zbrane tudi podatke o prebivalstvu. Podatke o družbenem proizvodu smo črpali
iz Statistične informacije št. 319 (Zavod SR Slovenije za
statistiko, december 1982, Ljubljana). Za analizo družbenega
proizvoda smo se odločili, ker je to najbolj sintetični ekonomski kazalec, ki vsebuje ustvarjeno akumulacijo, čiste
osebne dohodke in prejemke, kar predstavlja skupaj narodni
dohodek in še amortizacijo. V tabeli (1) je prikazan družbeni
proizvod posameznega MCS območja preračunan na prebivalca.
Čeprav gre za povprečne vrednosti nekaterih razmeroma velikih
in znotraj sebe dokaj različno razvitih enot, se nam le pokažejo značilne razlike v družbenoekonomskem potencialu posameznih MCS enot.
Daleč v ospredju je ljubljansko območje (9c), ki je po številu
ogroženega prebivalstva na prvem mestu in ima v primerjavi z
ostalimi območji največji povprečni družbeni proizvod na prebivalca. Nadpovprečni družbeni proizvod na prebivalca imata
v 8° MCS še kranjskogorsko območje in tako smo ga imenovali
zahodnoalpsko ali pretežno gorenjsko območje (8b). V teh,
rekli bi "najbogatejših" območjih, lahko ob potresih pričakujemo tudi največji izpad družbenega proizvoda v primerjavi s
celo Slovenijo. Po drugi strani pa ne smemo pustiti vnemar,
da je prav zaradi nadpovprečno visokega družbenega proizvoda
na teh območjih lastni potencial prebivalstva in gospodarstva
ob morebitni popotresni obnovi znatno večji kot v drugih, razmeroma manj razvitih območjih.
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V skupino MCS območij z visoko stopnjo ogroženosti in podpovprečnim družbenim proizvodom na prebivalca se uvršča kar pet
območij, in to tri z 9° in dvoje z 8° MCS. Močno v ospredju
je brežiško območje (9b) z izredno nizkim povprečnim družbenim proizvodom na prebivalca (lo6.9o5 din). Podpovprečni družbeni proizvod na prebivalca je tudi na idrijskem območju (8b)
s 159.618 din in na tolminskem območju (9a), kjer je še nižji
125.328 din. Sledi spodnjeposavsko-kozjansko območje s
143.625, nato belokranjsko območje (8e) s 151.14-7 din družbenega proizvoda na prebivalca in še ilirskobistriško območje z
le malenkost podpovprečnim družbenim proizvodom na prebivalca
(173.614 din).
V dolenjskih občinah Trebnje, Novo mesto, Metlika in Črnomelj
je družbeni proizvod preračunan na prebivalca, tak kot je prikazan v tabeli (2).
Tabela 2

Občina

Družb .proizvod v din/preb.
(1981)

Metlika
Črnomelj
Novo mesto
Trebnje

162.loo
129.596
168.793
126.314

Vse štiri obravnavane dolenjske občine imajo z ozirom na Slovenijo (178.631) podpovprečen družbeni proizvod na prebivalca.
Ta je zlasti nizek v občinah Trebnje in Črnomelj. Nekoliko
boljša je situacija v "bogatejših" dveh dolenjskih občinah
Metlika in Novo mesto. Ob predpostavki, da je škoda ob enako
močnih potresih, večja v "bogatejših" območjih, si slede
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dolenjske občine po naslednjem vrstnem redu: Novo mesto,
Metlika, Črnomelj in Trebnje.
Sumarni podatki o družbenem proizvodu nam povedo znatno manj,
kot informacije o družbenem proizvodu po posameznih sektorjih
dejavnosti. Zato smo se odločili, da bomo posebej na kratko
analizirali še industrijo. Pri našem delu smo se oprli na
Vrišerjevi študiji o industriji (198o; 1981) in na osnovne
podatke za ti dve študiji. Vrišer je izdelal analizo in prikaz
industrije v Sloveniji ter Jugoslaviji s pomočjo dvojnih podatkov: s številom zaposlenih v industriji in z vrednostjo
industrijske proizvodnje v letu 1979. Ker so ti osnovni podatki
razkropljeni po občinah in naseljih smo imeli možnost, da
smo lahko s precejšnjo stopnjo natančnosti uvrščali posamezne
industrijske obrate znotraj občin v naša MCS območja in tako
smo lahko za obravnavane občine izdelali zbirno tabelo 3.
Tabela 3: INDUSTRIJA PO OBČINAH IN DELEŽ LE-TE PO MCS OBMOČJIH
(število organizacij združenega dela in družbeni
proizvod industrije v ooo din)
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V občini Metlika je industrija le v Metliki. Nekoliko bolje
je v sosednji črnomaljski občini, kjer je le dobra polovica
industrije locirane v delu občine, ki je v območju 8° MCS.
V celoti je od vseh štirih občin skupaj, od lol OZD le 29 OZD,
ki so locirane izven območij 8° MCS in te skupaj ustvarjajo
1.021.544.ooo dinarjev družbenega, proizvoda. To pomeni le
slabo četrtino v industriji ustvarjenega družbenega proizvoda.
Tri četrtine industrije obravnavanih štirih občin je v območjih, kjer pričakujemo potrese do 8° MCS. Ob potresu ali seriji
potresov 8° MCS bi lahko prišlo že do znatnih poškodb industrijskih obratov, večjih motenj proizvodnje ali celo ustavitve proizvodnje.
To je le del analiz, ki smo jih izdelali. Analize starosti
stanovanjskega fonda, spomeniško zaščitenih objektov in druge
le še dodatno podkrepljujejo že orisano splošno sliko razmer.
Že omenjeni katalog potresov nam priča o številnih preteklih
potresih v tem ali v neposredni bližini tega območja. Zavedati se moramo kar precejšnje potencialne nevarnosti potresov
in biti nanje pripravljeni, ter tudi temu ustrezno načrtovati vse naše dejavnosti.
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EARTHQUAKE THREAT OF DOLENJSKA
Big parts of communes Črnomelj, Metlika and Novo mesto are
located in the areas where quite strong and demolishing
earthquakes of 8° MCS are expected. Only the commune of
Trebnje is located in a relatively safer area of 7° MCS.
There live in the commune of Novo mesto two thirds of population in the more threatened part of it. More than 75%
of industrial GNP of Dolenjska is created in the more
threatened areas of 8° MCS. We must be well aware of
earthquake threat, be prepared on it and according to it
organise and act for future development.
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UDK 911 . 2 : 551 . 58 (497 . 12 - 12) = 863
FRANCE BERNOTX
OPIS KLIMATSKIH RAZMER OBČIN TREBNJE, NOVO MESTO, METLIKA IN
ČRNOMELJ
Opis klimatskih razmer dela Dolenjske in Bele krajine, ki
pripadata občinam Trebnje, Novo mesto, Črnomelj in Metlika,
temelji na opazovanih in izmerjenih podatkih obdobja 1951 198o. Meteoroloških opazovalnic s tako dolgim nizom opazovanj - razen Novega mesta - na tem ozemlju ni, zato so bili
podatki ostalih meteoroloških postaj reducirani na tridesetletno dobo.
Relief obravnavanega področja je razgiban, vendar med dnom
dolin in kotlin ter obrobnimi slemeni in vrhovi višinske razlike niso velike, razen v Gorjancih in Kočevskem Rogu. Temu
ustrezne so tudi klimatske razlike.
Severni in južni del, t.j. področje občin Trebnje in Novo
mesto, loči od občin Metlika in Črnomelj masiv Gorjancev,
proti zahodu pa področje zapira Kočevski Rog. Celotno področje je razmeroma dobro odprto proti severovzhodu, od koder
segajo vanj klimatski vplivi panonskega podnebja.
Temperaturne razmere
V temperaturnem pogledu na področja občin Trebnje, Novo mesto,
Metlika in Črnomelj ni bistvenih temperaturnih razlik - sodeč
po dolgoletnih letnih temperaturnih poprečkih, ki so med
x

dr ., Hidrometeorološki zavod SRS, 61000 Ljubljana,
Vojkova 1/b, YU

9o

9,o in lo,2 stopinj C. Izjema so Gorjanci z ozirom na nadmorsko višino in ekspozicijo. Sodeč po dolgoletnih mesečnih
temperaturnih poprečkih se izkažejo manjše razlike (tabela 1),
ki so nedvomno posledice ekspozicije in nadmorske višine. Iz
podatkov je razvidno, da je bil v obdobju 1951 - 198o januar
najhladnejši mesec. Dolgoletni temperaturni poprečki so bili
med - o,6 stopinj v Beli krajini in - 1,1 stopinje v Mirni
na Dolenjskem in na Malkovcu. Proti poletju temperatura narašča in nekaj za poletnim solsticijem je zrak najbolj ogret.
Najvišji temperaturni povprečki leže med 2o,l°C in 18,3°C.
Nato se zrak proti zimi, proti zimskemu- solsticiju polagoma
ohlaja. Če bi imeli na razpolago podatke o temperaturi zraka
za vsak mesec v 3o-letnem obdobju, bi videli, da nastop
najvišjega in najnižjega mesečnega temperaturnega poprečka
ni tako enoten. Odvisen je od različnih dejavnikov. Zato je
najtoplejši mesec leta lahko tudi junij ali avgust, najhladnejši pa december ali februar. Po dolgoletnih podatkih in v
večini primerov pa sta ekstremno temperirana meseca julij in
januar.
Tabela 1: SREDNJE MESEČNE IN LETNE TEMPERATURE ZRAKA V °C
V OBDOBJU 1951 - 198o
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Primerjava pomladanskih in jesenskih temperaturnih poprečkov
pokaže, da je na celotnem področju jesen toplejša od pomladi
(tabela 1), kar je normalno za našo geografsko višino.
Tabela 2: POMLADANSKI IN JESENSKI TEMPERATURNI POPREČKI
1951 - 198o

Pomlad
Sevno
Mirna
Malkovec
Novo mesto
Črnomelj

8.6
9.3
9.5
9.5
lo.3

Jesen
9.8
9.8
lo.2
9.7
lo.5

dt
1.2
o.5
o.9
o.2
o.2

Absolutni temperaturni ekstremi se na ozemlju štirih občin
(Trebnje, Novo mesto, Metlikam Črnomelj) uveljavljajo s
približno enomesečno zamudo za ustreznim solsticijem, kar
seveda ni stoodstotno pravilo. Absolutne maksimalne temperature so se v obravnavanem obdobju pojavljale redno julija.
Če pa bi imeli daljši niz podatkov, bi ugotovili, da se je
včasih absolutni letni maksimum pojavil že junija, ali pa
šele avgusta. Za to seveda nimamo podatkov, temveč lahko
le sklepamo po analogiji s podatki meteoroloških opazovalnic
z daljšim nizom opazovanj.
Letne minimalne temperature se pojavljajo v zimskih mesecih
(december, januar, februar). Najpogosteje se javljajo v
januarju, redkeje v februarju, v decembru so redke. Najnižje
temperature v obravnavanem obdobju pa so se pojavile ponekod
z enomesečno, drugod z dvomesečno zamudo za zimskim solsticijem (tabela 3.).
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Nekako v intervalu temperaturnih ekstremov, ki jih prikazuje
tabela 3., se gibljejo temperature tega predela Slovenije.
Samo po sebi se razume, da bo daljši niz opazovanj prinesel
nove podatke.
Na splošno pa ugotovimo, da sta temperaturna ekstrema Bele
krajine večja, kot pa na področju severozahodno od Gorjancev.
Vzrok temu je nedvomno močnejši vpliv panonskega podnebja.

lol
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Število tropskih dni in njihov razpored sta odsev nadmorske
višine opazovalnic. Obe opazovalnici z večjo nadmorsko višino
(Sevno na Dolenjskem in Malkovec) imata v dolgoletnem poprečku le po dva tropska dneva na leto. Z nižanjem nadmorske višine se število tropskih dni povečuje in je največje na najnižji opazovalnici, v Črnomlju. Nasprotno sliko nudi razpored števila ledenih dni. Največ ledenih dni je v višjih legah,
najmanj pa v nižjih legah.
Hladnih dni ima največ Novo mesto (lo6), dokaj manj pa Sevno
na Dolenjskem, Mirna na Dolenjskem, Črnomelj in Malkovec.
Verjetno na takšen razpored učinkuje temperaturna inverzija,
ki je tudi dobro znana.

Padavinske razmere
Padavinske razmere Slovenije so dokaj raziskane. Raziskovali
so jih številni domači geografi (A.Melik, O.Reya, D.Furlan).
Med njihovimi ugotovitvami ni bistvenih razlik. Razlike so
samo zaradi različnih obdobij, ki so jih posamezni avtorji
obravnavali.
Tabela 5: POPREČNE MESEČNE IN LETNE VIŠINE PADAVIN V MM V
OBDOBJU 1951 - 198o

Sevno
Mirna
Malkovec
Novo mesto
Črnomelj

J

F

M

A

M

J

J

A

73
71
71
62
89

66
59
6o
5*
7^

76
69
7o
66
89

94
83
97
9^
lo9

lo5
lo3
lo4
lo2
lo8

13o
13o
137
124
117

124
116
124
12o
114

132
lo7
116
116
117

S"
117
113
113
lo6
121

0

N

lo4
94
lol
99
114

117
lo8
lo9
111
134

Letna
L vsota
9o
89
87
79
lo5

1227
1142
1189
1134
129o

95

Obravnavano področje Dolenjske in Bele krajine je skozi vse
leto prilično dobro namočeno. Letna višina padavin je nekako med lloo in 13oo mm. Gorjanci, ki so med obema področjema orografska meja, nedvomno v višjih legah prejmejo nekaj
več moče, vendar o tem nimamo podatkov, kajti meteorološka
opazovalnica, ki je svoj čas delovala v planinskem domu na
Trdinovem vrhu, (Miklavž na Gorjancih) je bila ukinjena.
Pripomniti pa je, da prejme Bela krajina nekaj več padavin
kot pa področje tostran Gorjancev (tabela 5).
Gibanje množine padavin od meseca do meseca je zelo živahno.
Zato se poleg primarnih padavinskih ekstremov (maksimuma in
minimuma) pojavljajo še sekundarni, terciarni in celo kvartarni. Razumljivo je, čimveč ekstremov se pojavi, toliko
manj so izraziti.
V Sevnem na Dolenjskem, na Malkovcu in v Novem mestu se razvijeta po dva maksimuma in dva minimuma. Primarni maksimum
je junija, primarni minimum februarja. Sekundarni maksimum
je novembra, sekundarni minimum pa oktobra. V Mirni na Dolenjskem se pojavi primarni maksimum junija, primarni minimum februarja, sekundami maksimum septembra, sekundarni
minimum oktobra, terciarni maksimum novembra, minimum pa
avgusta.
V Črnomlju je primarni maksimum izražen novembra, sekundarni
septembra, terciarni junija, kvartarni pa aprila. Minimumi
pa so razporejeni takole: primarni je februarja, sekundarni
maja, terciarni julija in kvartarni oktobra.
Maksimalne dnevne višine padavin, to je množina padavin, ki
pade v 24 urah, so le izjemoma večje od loo mm. Tabela 6.
prikazuje maksimalne dnevne množine padavin po posameznih
opazovalnicah.
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Tabela 6: MAKSIMALNE DNEVNE VIŠINE PADAVIN (V mm), KI SO
BILE IZMERJENE V OBDOBJU 1951 - 198o

mm

dne

Sevno na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Malkovec
Novo mesto
Črnomelj

lo8
124
93
lo9
97

25.okt.197o
2o.maj 1969
16.jun.1964
21.jun.1953
9.sept.l963

Pretežni del padavin pade kot dež in le manjši kot sneg.
Na obravnavanem področju je letno poprečno lo5 - 117 dni
z dnevno višino padavin > 1 mm. Njih razpored po mesecih
kaže tabela 7.
Tabela 7: ŠTEVILO DNI S PADAVINAMI >1.0 mm(1951-198o)
N

A

M

lo
lo
lo
9
8
lo
9 lo lo

lo
lo
11
11
lo

J

P

M

Sevno
lo
Mirna
9
Malkovec
lo
Novo mesto 8
Črnomelj
lo

8
8

9
9
9
9

J

J

11 lo lo
11 9 9
11 lo 9
11 lo lo
11 9 9

D

Letno
število

lo lo

114

O

A__
8
8
8
8
8

8
8
8
8

S

9

lo9

lo

114

lo 9
9 11 11

lo5

9
9

117

V hladnejši polovici leta često zapade sneg in snežna odeja
ne obleži ves čas, temveč večkrat vmes skopni, nakar zapade
nov sneg. Poprečno število dni s snežno odejo je med 41 in
61, kar pač zavisi od nadmorske višine in ekspozicije. Podrobnejši razpored Števila dni s snežno odejo > 1 cm prikazuje tabela 8.
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Tabela 8: POPREČNO ŠTEVILO DNI S SNEŽNO ODEJO >lcm
(1951-198o)

J
Sevno
18
Mirna
16
Malkovec
2o
Novo mesto 2o
Črnomelj
19

P
11
9
13
14
12

M
7
4
8
7
6

A
1
1
1

M J J A S
4
3
5
4
3

Letno
D številoO N
11
56
41
9
14
61
59
13
12
52

Število dni s snežno odejo >1 cm narašča od novembra do januarja (maksimum), nakar se proti pomladi znižuje. Poprečna
debelina snežne odeje je med 2o in 4o cm. Ob izjemnih prilikah pa naraste tudi za nekaj cm nad 1 meter (Malkovec abs.
max. loo cm, Novo mesto abs. max. lo3 cm).
Opis klimatskih razmer ozemelj občin: Trebnje, Novo mesto,
Črnomelj in Metlika, lahko zaključimo z ugotovitvijo, da vlada na celotnem področju enoten klimatski tip, ki je do neke
mere pod vplivom panonskega podnebja. Le-ta pa je močnejši
v Beli krajini, ki je bolj na široko odprta proti Panonskemu
nižavju, in nekaj slabši na severozahodni strani Gorjancev.
Poletja so topla, vendar ne prevroča. Zime so hladne, a ne
premrzle. Višek padavin je v juniju, minimum pa februarja.
Klimatski tip, ki se v tem območju uveljavlja, bi lahko označili kot modificirano panonsko klimo. V višjih legah, na
področju Gorjancev in Kočevskega Roga pa se uveljavlja gorska
klima. Temperature so ustrezno nadmorski višini nekaj nižje,
zato so zime bolj snežene.

98

DESCRIPTION OF CLIMATE CONDITIONS IN COMMUNITIES TREBNJE,
NOVO MESTO, METLIKA AND ČRNOMELJ
In this paper author describes climate conditions in communities Trebnje, Novo mesto, Metlika and Crnomelj on the basis
of the following parameters, which are given for the period
1951 - 198o: average monthly temperatures^ absolute extreme
temperatures, average monthly number of warm, cold and icy
days, average monthly and annual quantity of precipitation,
average monthly number of days with precipitation, snow cover
etc. ...
Author estimates that the climate of this regions is under
influence of climate in Pannonis. There fore he means that
climate type of discussed regions we can qualify like modificated Pannonian climate (subpannonian type).
On Gorjanci and Kočevski Rog are - in adequate altitude above
sea level - lower temperatures and there fore more snowy
winters, which we may characterize like mountain climate.
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UDK 911 . 2 : 551 . 48 (497 . 12 - 12) = 863
DUŠAN PLUTX
NEKATERE ZNAČILNOSTI VODNIH VIROV NOVOMEŠKE OBČINE
Med vodnimi viri novomeške občine smo nekoliko podrobneje
geografsko proučili izvire, ki so najbolj pomembni pri vodni
oskrbi s pomočjo vodovoda. Naslonili smo se na zbrane podatke katastra vodnih virov v občini Novo mesto (Zavod za družbeno planiranje Novo mesto, 1982; nosilec raziskave M.Ravbar,
terensko delo s študenti geografije FF). Ugotovitve smo dopolnili na terenskih vajah študentov 3. in 4. letnika Oddelka
za geografijo FF iz Ljubljane v juniju 1984. S pomočjo prelivov smo opravili meritve pretokov in temperature 53 pomembnejših izvirov ob srednjem vodnem stanju. V fizičnogeografskem laboratoriju (analiziral laborant P.Markelj) pa so bile
opravljene analize trdote, pH in lektrične prevodnosti 22
vzorcev, pri najbolj pomembnih izvirih (z vidika vodne oskrbe)
pa še dodatne kemične analize.
Površje novomeške občine je v glavnem zakraselo, osrednja
vodna žila - Krka pa se uvršča med najbolj tipične kraške
reke z obsežno podzemeljsko hidrografijo (Šifrer et al.,1981).
V zgornjem toku je praktično brez površinskih pritokov in
sprejema vodo iz številnih kraških izvirov. V osrednjem delu
Krške kotline se zaradi večjega deleža dolomita in terciarnih
sedimentov nekoliko poveča število površinskih pritokov
(Radešca, Težka voda, Bršljinski potok), normalno razvita
rečna mreža pa je značilna za posamezna področja vzhodnega,
delno zakraselega dela Krške kotline.
mag., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta,61ooo
Ljubljana, Aškerčeva 12, YU
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V občini Novo mesto je 382 izvirov, ki imajo povprečni letni
minimalni pretok (pmp) večji od o,l l/s. Ocena sloni na občas
nih meritvah, upoštevana pa je tudi sodba domačinov. Dobre
tri četrtine izvirov (292) ima pmp med o,l l/s in l,o l/s.,
v skupini 1,1-5,o l/s je 52 izvirov (13,6%), 5-lo,o l/s ima
21 izvirov (5,5%), lo,l-5o,o l/s lo in nad 5o l/s 7 izvirov
novomeške občine.
Povprečna gostota izvirov je o,5 izvira na k m . Največ izvirov je v vzhodnem delu občine, zlasti v Krškem hribovju in
SV delu Gorjancev. Tu se bolj uveljavijo značilnosti normalnega pretakanja vode. Vendar so izviri vzhodnega dela manj
vodnati, saj ima le izvir v Družinski vasi pmp nad loo l/s.
Najbolj vodnati so kraški izviri zahodnega dela ob Krki, ki
zbirajo vode Kočevskega Roga (Tominčev izvir pri Dvoru,
Radešca pri Podturnu) in zahodnih delov Gorjancev (Težka voda
pri Stopičah) ter izvir Prečne. Na stiku med Krško kotlino in
višjimi predeli globokega krasa, kjer ob prelomih privrejo na
dan tudi topli izviri (Šifrer, 197o), so najbolj vodnati,
čeprav redki izviri. Z izjemo izvira pri Gabrju, ležijo vsi
vodnati izviri v nadmorski višini med 16o in 2oo m. V primerjavi s sosednjo, tudi pretežno kraško Belo krajino, je v novomeški občini večji delež bolj vodnatih izvirov, večja pa
je tudi povprečna gostota izvirov.
V zakraselem svetu Suhe krajine prevladuje kraška hidrologija,
redki izviri pa se pojavljajo le ob deževju (Olas, 1962) in
za vodno oskrbo nimajo večjega pomena. Voda prihaja na površje v vodnatih izvirih na obeh bregovih Krke. Izviri so tik
ob strugi, ob deževju se voda skali, pogosto pa jo preplavi
narasla Krka. Prevladujejo srednje vodnati izviri s pmp 5-lo
l/s (karta). Suha krajina in Kočevski Rog dajeta vodo izvirom
ob Krki med Globočcem v grosupeljski občini in izviri ob
Radešci pri Podturnu (Novak, 1982). Izvirov je sicer manj,
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vendar so zelo vodnati. Tominčev izvir pri Podgozdu (Dvor)
na desnem bregu Krke je največji izvir v novomeški občini.
Novak (197o) sodi, da znaša srednji letni pretok do 1,6 m3/s,
minimalni o,7 ur/s, ob visokih vodah pa komaj zaostaja za
vodami Krke. Nekaj dni po deževju je imel 1.6.1984 pretok
okoli 6 m3/s, voda pa ni bila kalna. Z barvanji Rakitnice in
Bistrice pri Goriči vasi je bilo ugotovljeno podzemeljsko odtekanje, vode v Tominčev izvir (Novak, 197o; Gams, 1974-).
Radešca izvira v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah, pmp pa je
okoli 3oo l/s (zajet izvir). Neugodno je, da se voda pogosto
skali, tudi s primesmi premogovega prahu iz opuščenega kočevskega rudnika. Ugotovljena je bila podzemeljska zveza med
Šalkovškim potokom pri Kočevju in Radešco (Gams, 1974). Sosednji Obrh ima sicer manjši pmp (5o-loo l/s), vendar je z
vidika vodne oskrbe ugodno, da se ob deževju ne kali tako pogosto kot sicer bolj vodnata Radešca.
Za izvire ob Krki, ki zbirajo vode Suhe krajine in Kočevskega
Roga, so po pripovedovanju domačinov značilne stalno nizke
temperature, ki so v juniju 1984 znašale okoli lo°C. (tabela 1)
Najnižje temperature so imele vode izvirov, ki dobivajo vodo
iz Kočevskega Roga (Tominčev izvir, Crkavnik, Radešca). Po
vrednostih za pH gre za alkalne vode, največji pH pa je imel
izvir pri Žužemberku (8,18). Skupna trdota je znašala med
12 in 15°N in bila le nekoliko večja od karbonatne. Višjo
temperaturo je imela voda izvira Prečne (Luknja), saj gre za
vode Temenice in dela ajdovske Suhe krajine (Novak, 1982),
skupna trdota pa je bila nekoliko večja kot pri ostalih izvirih ob Krki. Novak (l97o) sodi, da brani odtok proti Krki dolomitni pas, ki spremlja levi breg Krke od Zagradca do Dvora,
zato več vode odteka proti izviru Prečne. V različni gostoti
in vodnatosti izvirov pod Gorjanci (Podgorje) se odražajo
razlike v pokrajinski sestavi Gorjancev.
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Tabela 1: TRDOTE IN pH VEČJIH IZVIROV NOVOMEŠKE OBČINE
Mg. pH

Ime
izvira

Lokacija

PreDatum
tok
vzorčenja l/s

Temp.
Trdota
v N°
Karb.
Skup.
Kalc.

Šlandrčev
Šmihel
1.6.1984 2 lo,l 13,6 12,o 11,3 2,3 7,65
Dolga Loka Stran.vas 1.6.1984 7 12,1 14,6 13,2 12,o 2,6 8,18
Pod Jamo
Jama
1.6.1984 11 11,1 12,8 lo,9 9,9 3,o 7,68
Tominčev
Podgozd' 1.6.1984 6ooo 9,7 11,2 lo,l 9,1 2,1 7,82
Crkavnik
Loška vas 4.6.1984 7 •9,3 14,9 13,7 12,2 2,7 7,39
Obrh
Obrh
2.6.1984 6oo lo ,4 12,7 lo,6 lo,o 2,8 7,49
Radešca
Podturn 2.6.1984 15oo lo,l 12,8 lo,9 lo,o 2,o 7,71
Pod vrhovim Vrhovo
1.6.1984 25 lo,l 14,4 12,9 11,9 2,5 7,43
1.6.1984 2ooo 11,3 15,o 13,7 12,2 2,8 7,9o
Luknja
Prečna
Bršljinski p.Bršljin 3.6.1984 12 •lo ,8 16,5 14,8 13,6 2,9 8,oo
Bučenski s. Bučna vas 3.6.1984 26 lo,2 14,6 13,2 12,1 2,5 7,62
V dolini
Trška g. 4.6.1984 2 13,6 18,8 16,8 16,o 2,o 7,78
Žlebe
Trška g. 4.6.1984 3 15,o 15,0 13,4 12,2 2,8 7,39
Obrh
S.Toplice 2.6.1984 23 11,9 17,4 15,7 14,7 3,o 7,71
Rebzel
K.Poljane 3.6.1984 3o lo ,8 12,8 lo,9 9,9 2,9 7,6o
V vasi
Vavta vas 1.6.1984 7 11,0 14,7 13,4 12,1 2,6 7,25
Rajnovišče Birčna v. 5.6.1984 5 11,4 14,9 14,o 12,2 2,7 7,81
Težka voda Stopiče 5.6.1984 2ooo 9,2 12,9 11,5 lo,l 2,8 7,83
Pri Šentjoš. Šentjošt 5.6.1984 6 9,4 11,9 9,5 9,5 2,4 7,43
V koteh
3.6.1984 9 lo,l 11,8 9,5 9,5 2,3 7,92
Gabrje
Pendirj evka Cerov Log 3.6.1984 23 9,4 13,6 12,o 11,3 2,3 8,12
Pleterski s. Pleterje 2.6.1984 4 9,3 18,8 16,5 15,7 3,1 7,47
(analiziral P.Markelj - fizičnogeografski laboratorij Oddelka
za geografijo Filozofske fakultete, Ljubljana)
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Jugozahodni del Gorjancev med Dolenjskimi Toplicami in Težko
vodo je nižji, bolj kraški in manj gozdnat. Rečna mreža je
redka, srednje vodnati izviri pa so le ob Krki ter na stiku
jurskega belega in sivega apnenca z redki mi plastmi dolomita
ali terciarnih plasti gline in ilovice (Osnovna geološka karta SFRJ 1 : loo.ooo, list Novo mesto, Beograd 1975). Največji
izvir je pri Stopičah (težka voda), ki dobiva vodo verjetno
iz JZ in delno osrednjih Gorjancev, (pmp-looo l/s). V kraškem
izviru Težka voda je bila 5.6.1984 temperatura vode le 9,2°C,
skupna trdota pa 12,9°N. Za SV del Gorjancev je značilen
večji delež dolomitov, apnenci pa so manj čisti. Na vododržnih
kameninah se je razvila razmeroma gosta rečna mreža. Površje
je razčlenjeno s številnimi, grapami in žlebovi, prevladujejo
pa številni, a manj vodnati izviri (do 5 l/s). Na dan prihajajo zlasti na stiku pretežno karbonatnih kamenin Gorjancev
in nasute Kostanjevške kotline. Le posamezni izviri pri Gabrju
imajo pmp nad lo l/s. Dokaj hladni izviri imajo veliko trdoto
vode. To velja zlasti za izvir pri Pleterjah, kjer je bila
celokupna trdota (2.6.1984) 18,8°N, karbonatna pa 16,5°N. V
pokrajinskem smislu je Krško hribovje prehodna pokrajina, reliefno razčlenjena, prevladuje pa površinska rečna mreža
(Ladešič, 1982). V drobnem pa se zlasti v zahodnem delu hribovja (Karteljevo) uveljavlja kraška hidrologija. Izvirov je
veliko, vendar so slabo vodnati (pod 1 l/s). Tudi za Krško hribovje nimamo neposrednih dokazov, kam odteka voda (Savnik,
1962; Novak, 1982). Največ izvirov je okoli Šmarjete in Škocjana, po trdoti pa sodijo izviri med najbolj trde v novomeški
občini, v analizirani h vodah izvirov je znašala skupna trdota
vode 15 - 19°N.
Sodimo, da znaša skupen pmp 382 izvirov v novomeški občini
okoli 5ooo l/s. Ob daljših poletnih sušah je skupen pretok še
za polovico manjši. Skupni pmp treh največjih izvirov (Tominčev izvir, Težka voda, izvir Prečne) znaša okoli 35oo l/s.
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Po količini vode so za vodno oskrbo s pomočjo vodovoda iz
lastnih izvirov najslabše razmere v Suhi krajini (Hinje,
Ajdovska planota), sledi Kočevski Rog, JZ Gorjanci in območje
neposredno ob desnem bregu Krke južno od Otočca. V Krškem hri
bovju so večje količine vode le okoli Šmarjeških Toplic. Največ vode pa je v izvirih neposredno ob Krki med Zagradcem in
Dvorom, ob Radešci, pri Stopičah in Prečni. Tudi v SV delu
Gorjancev so večje količine voda iz izvirov, vendar gre za
večje število izvirov, ki pa imajo pmp pod 5o l/s.
V letu 1984 je bilo v novomeški občini za oskrbo s pomočjo
vodovodov zajetih 54 izvirov, kar predstavlja 14,1% vseh izvirov. Značilno je, da za organizirano vodno opkrbo (vodovod)
koristijo večje število izvirov, ki se nahajajo v različnih
pokrajinskih enotah. Za vodno oskrbo s pomočjo vodovoda je
zajetih 31 (lo,6%) izvirov s pmp pod 1 l/s (karta), 23 izvirov pa ima večji pmp kot 1 l/s. Celotna količina vode izvirov
ki so zajeti, znaša sicer več kot tretjino vode izvirov novomeške občine, vendar se dejansko črpa le del vode posameznega izvira. Naselja v Suhi krajini pa dobivajo vodo tudi iz
izvira Globočec ob Krki, ki je v sosednji grosupeljski občini
Največji delež zajetih izvirov je v Krškem hribovju, kjer je
3o črpališč. Zaradi skromnih pretokov pa zadostuje voda le za
oskrbo manjšega Števila prebivalcev in prevladujejo krajevni
(lokalni) vodovodi. Izjemo predstavlja izvir v Družinski vasi
ki ima regionalni pomen (Cvitkovič, 1983). Večje število zaje
tih izvirov je tudi v Podgorju, zlasti v SV delu (19). Z izjemo zajetega izvira Težka voda prevladujejo manjši izviri,
ki služijo za krajevno vodno oskrbo. V Suhi krajini in obronkih Kočevskega Roga je le pet zajetih izvirov, vendar ima le
eden pmp pod 1 l/s. Skupno je na območju občine Novo mesto
sedem izvirov, ki imajo pmp večji od 5o l/s in sicer:
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Tominčev izvir, izvir Prečne, Težka voda - nad 5oo l/s
Radešca, Družinska vas - loo-5oo l/s
Obrh pri Podturnu, Bršljinski potok(po sotočju več izvirov)
- 5o-loo l/s.
Za vodovodno oskrbo so od večjih izvirov zajeti Težka voda,
Radešca in izvir pri Družinski vasi. V občini kot celoti je
dovolj vode za kritje naraščajočih potreb po pitni vodi, saj
se lahko poveča črpanje pri že obstoječih zajetjih, obenem
pa niso zajeti vsi največji izviri.
Pri oskrbi s pitno vodo pa je potrebno zagotoviti ne le količino, temveč tudi ustrezno kvaliteto pitne vode. Zlasti večji
in za vodno oskrbo najbolj pomembni izviri novomeške občine
pa imajo zaledje v kraškem svetu, kjer se voda lažje in hitreje onesnaži (Novak, 1982). Večji del izvirov se ob deževju pogosto kali, kar velja tudi za vodnate izvire ob Krki, katere
pogosto tudi zalije narasla Krka. Tako se Radešca pogosto tako
močno skali, da z običajnimi ukrepi ni možno zagotoviti ustrezne kvalitete pitne vode. Zaradi širokega in večkrat nejasnega
zaledja kraških izvirov je težko zagotoviti ustrezno kvaliteto
vode iz izvirov ob Krki. Tudi za večje, že zajete izvire še
niso opredeljeni podrobnejši varstveni pasovi in ustrezni naravovarstveni ukrepi. Po podatkih Komunalnega podjetja Novo
mesto (Cvetkovič, 1983)
voda zajetih izvirov pogosto bakteriološko ni ustrezna brez čiščenja, kar zlasti velja za vodo
zajetih izvirov pri Žužemberku, Straži, Podturnu, Stopicah,
Šmarjeti in Brusnicah. Bakteriološko so torej najbolj ogroženi
vodnati izviri s širokim zaledjem v krasu, kjer so tudi naselja
z neurejenim čiščenjem, odpadne vode. V letu 1982 je bilo opravljenih 354 bakterioloških analiz vod zajetih izvirov za vodno
oskrbo novomeške občine. V 54 primerih (18,6%) je bila voda
bakteriološko neustrezna za pitje brez predhodnega čiščenja
(Cvetkovič, 1983). Neugodno je, da za večji del zajetih izvirov
ni znan obseg zaledja (Novak, 1982). Ker večji del naselij v
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zaledju izvirov nima urejene kanalizacije ali čiščenja odpadnih
vod, neurejena pa so tudi gnojišča, se veča možnost onesnaženja
izvirov, k temu pa je treba prišteti še možnost kmetijskega
onesnaževanja (zaščitna sredstva, umetna gnojila).
Tabela 2: KOLIČINA KISIKA (O2), PETDNEVNA BIOKEMIČNA PORABA
KISIKA (BPK5) IN KEMIČNA PORABA KISIKA (KPK) V
mg/l NEKATERIH VODNIH VIROV DNE 15.7.1984

Lokacija

O2

12,2
Izvir Težka voda
lo,12
Obrh (pri Podturnu)
Radešca
lo,83
Tominčev izvir
7,o4
Krka-Podgozd(pri Dvoru) 8,71

BPK5

KPK

2,21
1,67
1,87
o,74
1,13

2,22
1,86
2,47
2,47
2,37

(analize opravil P.Markelj - fizičnogeografski laboratorij
Oddelka za geografijo Filozofske fakultete, Ljubljana)
Z vidika ocene primernosti za vodno oskrbo so bile opravljene
tudi nekatere kemične analize večjih izvirov, zaradi primerjave pa je bila analizirana tudi voda Krke pri Dvoru (tabela 2.).
Po količini raztopljenega kisika se z izjemo Tominčevega izvira vode analiziranih izvirov in Krke pri Dvoru uvrščajo v
prvi kvalitetni razred, voda Tominčevega izvira pa v 1 - 2.
kvalitetni razred (po Uradnem listu SFRJ 1978/6). Glede biokemične porabe kisika v petih dnevih (BPK5) pa se v prvi
kvalitetni razred uvrščajo analizirane vode vseh izvirov in
Krke, z izjemo Radešce, ki pa le nekoliko presega norme za
prvi kvalitetni razred. Analizirani vzorci vode (za 15.7.1984)
glede kemične porabe kisika (KPK) ustrezajo normam za prvi
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kvalitetni razred. Vzorci vode so bili vzeti ob povprečnem
poletnem vodnem stanju. Na osnovi sicer redkih analiz je težko sklepati, vendar sodimo, da so vode izvirov predvsem bakteriološko onesnažene.
Smatramo, da bo potrebno v bodoče nameniti večjo pozornost
čiščenju vode in določitvi varstvenih pasov ter režimov vseh
pomembnejših zajetih izvirov, predvsem Težki vodi in Radešci.
V prvi fazi bi bilo potrebno zagotoviti ustrezno kvaliteto
vode iz že obstoječih zajetih izvirov. V neposredni bližini
zajetega izvira Težka voda je naselje in prometna cesta
Novo mesto - Metlika, kar otežkoča zagotavljanje kvalitete.
Sodimo, da bo razen varstvenih ukrepov potrebna gradnja čistilne naprave, sicer je nadaljne črpanje vode zdravstveno
nevarno. Radešca je ob deževju pogosto kalna in tako zlasti
ob deževju neustrezna za vodno oskrbo. V bližini pa je izvir
Obrh, ki je po pripovedovanju domačinov manj kalen. Potrebno
bi bilo proučiti možnost dodatnega črpanja in skupnega čiščenja vode Radešce in Obrha pri Podturnu. Pri zajetih izvirih
v Žužemberku in Straži pa je zaradi lege v urbaniziranem
okolju praktično nemogoče zagotoviti ustrezno kvaliteto vode
za pitje, zato bo potrebno opustiti črpanje vode za oskrbo
prebivalcev, voda pa bi se lahko uporabljala v druge namene
(industrija). Med izviri, ki niso zajeti, ima po našem mnenju
regionalen pomen Tominčev izvir, vendar bi bilo potrebno točno
določiti obseg zaledja in izvesti vrsto varstvenih ukrepov.
Izvir Prečne (Luknja) zaradi ekološko občutljivega zaledja
(Trebnje z okolico) v bližnji bodočnosti ne pride v poštev
za vodno oskrbo prebivalstva.
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Širši pomen (možnost vodne oskrbe več naselij) ima Obrh pri
Podturnu in delno tudi Rojčev izvir pri Jami (Žužemberk). Neugodno pa je, da se ob deževju voda izvirov pogosto skali, čeprav
se zbistri po dveh, treh dnevih. Ker v SV delu Gorjancev ni
večjega izvira, obstaja možnost, da bi zajeli potok Pendirjevka
nad Cerovim Logom (Nad kamnolomom). in Kobile nad Mihovim pri
Šentjerneju. Zaradi pokrajinskih potez zaledja izvirov ne bi
bili potrebni širši varstveni ukrepi, vodovod pa bi bil gravitacijski. Lokalni pomen za vodno oskrbo pa imajo zlasti izviri
pri Klevežu nad Šmarjeto, Topliški Obrh nad Šmarjeto, Rabzel
pri D.Doleh nad Škocjanom in izvir v Koteh pri Karteljevem.
Potrebno pa je vzdrževati in urediti izvire v Kočevskem Rogu
in Gorjancih, ki so pomembni tudi z vidika SLO. Podrobneje pa
bi bilo potrebno proučiti talno vodo vzhodnega dela Krške
kotline.

LITERATURA
Cvitkovič J., 1983, Analiza gospodarskega stanja vodovodov
v občini Novo mesto, Komunalno podjetje Novo
mesto (tipkopis), s.53.
Černe A., Piry I., Plut D., 1983, Usmerjanje razvojnih procesov v Beli krajini z vidika ocene naravnih
in socioekonomskih možnosti. Inštitut za geografijo Univerze E.Kardelja v Ljubljani,
s. 121.
Gams I., Kras, Ljubljana, s.359.
Gams I., 1962, Nekatere značilnosti Krke in njenih pritokov,
Dolenjska zemlja in ljudje, Novo mesto,
s. 92-llo.

lo9

Habič P., 1975, Speleološka karta Novo mesto 4, Inštitut za
raziskovanje krasa SAZU, Postojna.
Kataster vodnih virov v občini Novo mesto (nosilec M.Ravbar),
Zavod za družbeno planiranje Novo mesto.
Ladešič B., 1982, Hidrografske in speleološke karakteristike
Temeniškega podolja, Dolenjski kras, Novo mesto,
42 - 48.
Novak D., 1982, Hidrogeološke raziskave na krasu na Dolenjskem,
Dolenjski kras, Novo mesto, s. 22-24.
Novak D., 197o, Hidrogeološke značilnosti Osrednje Dolenjske,
Naše jame 11, Ljubljana, s. 17-24.
Olas L., 1962, Viri pitne vode v Novomeški pokrajini, Dolenjska zemlja in ljudje, Novo mesto, s. 116-124.
Savnik R.,.1962, Nekateri problemi kraške hidrografije na
Dolenjskem, Dolenjska zemlja in ljudje, Novo mesto,
- s. 15-3o.
Šifrer M., Lovrenčak F., Natek M., 1981, Geografske značilnosti poplavnih območij ob Krki pod Otočcem, Geografski zbornik XX., Ljubljana, s. 95-2o4.
Šifrer M., 197o, Nekateri geomorfološki problemi Dolenjskega
krasa, Naše jame 11, Ljubljana, s. 7-15.

llo
SOME CHARACTERISTICS OF WATER SOURCES IN THE COMMUNE OF
NOVO MESTO
From the view of an organized water supply (water-pipes)
the 382 springs of the Novo mesto commune are very
important. The areal dispersity and waters quantity are
significant for the communal landscape diversity. The
springs are mostly located in the hilly region of the
Krka valley and in the NE part of Gorjanci; limited is
theire appearance in Suha krajina and Kočevski Rog.
From the quantity standpoint the springs of the Krka
valley are mostly atractive for a future water supply
use, but they are bacteriological often unsuitable for
drinking. In the future efforts have to be made to preserve and improve the quality of waters. The commune has
waters enough for their developing needs. Possibilities
for the use of waters comming from the Tominec spring
(near Dvor), Obrh (near Podturn), Pendirjevka (above
Cerov Log) and Kobila have to be analised.
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UDK 911 . 2 : 628 . 1 (497 . 12 - 12) = 863
DARKO RADINJAx
OSKRBA S PITNO VODO V NOVOMEŠKI OBČINI
Stari načini
Po tradicionalnih oblikah vodne oskrbe se obsežna novomeška
občina nazorno kaže kot široko prehodno ozemlje med notranjim
še docela kraškim svetom na eni strani ter subpanonskim, že
terciarnim in kvartarno naplavinskim na drugi. V ravninskih
vaseh pretežno prodnatega Šentjernejskega polja, v skrajnem
vzhodnem delu občine, so tako uporabljali le vodnjake s talno vodo, v kraški Suhi krajini na zahodu pa izključno samo
kapnice (karta 1). Za vmesni, najobsežnejši del občine, za
kotlinsko zasnovano Novomeško pokrajino (Srednjekrško dolino)
pa je značilno široko prepletanje različnih oblik vodne
oskrbe, ki se pogosto razlikujejo že po posameznih vaseh,
kar je odraz zelo drobne razčlenjenosti njihovih vodnih in
drugih pokrajinskih osnov. V večini naselij se je tako uveljavila mešana oskrba z vodo (uporaba kapnic, vodnjakov, studencev, potokov in tudi kraških vodnih jam), vendar pa so
kapnice kot svojevrstna antropogena značilnost kraškega sveta
najbolj razširjena in najpogostejša. Kraška tla namreč tudi
v tej pokrajini, dasi prehodni, vseeno prevladujejo, čeprav
večinoma z napol prikritimi, blažjimi potezami, kakršnih drugod po Sloveniji ne srečujemo. To je ena najbolj značilnih
lastnosti srednjekrškega sveta, kar je našlo odraz tudi v
svojevrstni vodni oskrbi kot eni izmed naravnim osnovam neposredno prilagojenih oblik nekdanjega kultiviranja pokrajine
v prvi vrsti kmetijskega, ki je bilo seveda samooskrbno tudi
glede pitne vode.
x

dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, 61111
Ljubljana, Aškerčeva 12, TU
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Še leta 1971 (takratni popis prebivalstva) je v občini uporabljalo kapnice preko 3ooo gospodinjstev (22,5% vseh), kar
je dvakrat več od teh, ki so imela vodnjake in trikrat več
od onih, ki so uporabljala studence in potoke. Dejansko pa
je bilo kapnic, kakor so pokazale terenske raziskave, s kritičnim pretresom omenjenega popisa vred, precej več, saj so
jih popisovalci pogosto zamenjali z vodnjaki. Poleg tega pa
so veliko kapnic v tem času že opustili, saj se je vodovodno
omrežje že pred tem začelo naglo širiti, ko je v petdesetih
in šestdesetih letih tudi novomeško podeželje zajela nagla
urbanizacija. In tako se je medtem večina gospodinjstev z
vodovodom že opremila (57,6%).
Pomen kapnic kot nekdaj edini možni obliki vodne samooskrbe
v kraškem svetu, se kaže že v tem, da jih je bilo v brezvodni
Suhi krajini (ime!) več kakor hiš. Za njen vzhodni del so
poleg Krajevnega leksikona Dravske banovine (Ljubljana, 1937)
na to opozorili tudi podatki Centralnega higienskega zavoda
iz Ljubljane, zbrani 1954. leta s pomočjo takratnih KLO. Za
večino novomeške občine smo po teh podatkih dobili tudi ustrezni kartografski prikaz (Olas, 1962). Tudi popis iz leta 1971
je značilnosti vodne oskrbe sistematično dokumentiral ter
prejšnje ugotovitve razširil in poglobil.
S kritičnim pretresom teh podatkov in dopolnjenimi terenskimi
raziskavami smo dobili vpogled v tipologijo in regionalizacijo
oblik vodne oskrbe za celotno občino, kar smo prikazali tudi
kartografsko (karta 1). Na njenem ozemlju se je izoblikovalo
šest osnovnih tipov in le nekaj več regij, ker le nekateri
tipi niso sklenjeno razširjeni. Značilno je svojevrstno prepletanje dveh, navidezno nasprotujočih si načinov vodne oskrbe
- kapnic in vodnjakov - kakršno se je uveljavilo zlasti ob
Temenici okrog Mirne peči, v Globodolu in Zaloški kotlinici

karta 1

TRADICIONALNE OBLIKE VODNE

OSKRBE

V NOVOMEŠKI OBČINI

(VEČ KAPNIC KOT HIŠ)
PRETEŽNA UPORABA KAPNIC
(VEČINA HIŠ IMA KAPNICE)
RAZLIČNE OBLIKE OSKRBE (MANJŠINA HIŠ
UPORABLJA KAPNICE, VEČINA STUDENCE IN TEH. VODE
(IN LE REDKO STUDENCEV)
PRETEŽNA UPORABA STUDENCEV
(IN LE ? KAPNIC)

UPORABA KAPNIC IN VODNJAKOV

IZKLUČNA ALI PREVLADUJOČA UPORABA VO
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ter še ponekod. Osnova talni vodi in vodnjakom so različno
prepustni periglacialni nanosi, značilni tudi za kraška polja
in druge globeli. Na tovrstne oblike vodne oskrbe naletimo
zato tudi osamljeno sredi kraškega sveta in sredi drugih oblik.
Zaradi skopo odmerjenega prostora tu ni mogoče osvetliti tipologije kapnic in njihovih razvojnih stopenj; od najstarejših, še lesenih, do sodobnih, že v celoti betoniranih. Toda
od različnih oblik tradicionalne vodne oskrbe gradijo še danes na novo edinole kapnice, ker se, opremljene s hidroforom,
uspešno merijo z vodovodom, ki naj bi bil po splošnem mnenju
edini sodobni način oskrbe s pitno vodo. Ker utemeljitev drugačnih stališč presega namen tega pregleda, naj tu opozorimo
le na to, da se razvojna usmerjenost naših krajev kaže na
tem področju za preveč enostransko in apriorno, brž ko jo
vsestransko (pokrajinsko) pretresemo in brž ko jo presojamo
v širokih primerjavah ter z različnimi izkušnjami, pridobljenimi bodisi doma, še zlasti pa po svetu.
Po vodni oskrbi presenečajo naselja ob zgornji Krki, za katera bi pričakovali, da se v večji meri naslanjajo na reko,
vendar so v obkrških vaseh kapnice na široko uporabljali. Ker
neposredno ob Krki, tekoči v tesnem dolu, za naselitev ni bilo prostora, so se naselja morala namestiti na terasah, a tudi z najnižje dostop do reke ni enostaven. In ker so še zakrasele, na njih ni nikakršnih voda, ne izvirov, ne potokov
in še manj talne vode. Zato po vodni oskrbi ni med naselji
ob Krki in onimi, ki so višja in bolj oddaljena, bistvenih
razlik. Razlikujejo se le po tem, da je v prvih sorazmerno
manj kapnic, vsekakor manj kot hiš, medtem ko jih je v drugih
vselej več (karta 1). V obkrških vaseh so tako kapnice sicer
splošno razširjene, vendar pa niso edina oblika vodne oskrbe,
saj so Krki najbližji deli teh vasi zajemali vodo neposredno
iz reke ali iz številnih izvirov, ki so tik ob njej. Še več
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je bilo tega v Srednjekrški dolini, kjer kapnice tudi najbolj
stran od Krke sicer niso edini način vodne oskrbe, vendar pa
prevladujejo. Povsod tod je namreč po nekaj izvirov, potokov
in lokalno tudi talne vode, čeprav je vsega tega za večino
naselij premalo in ne dovolj blizu. Zato so vodno oskrbo povsod tod morali dopolnjevati s kapnicami. Ta način vodne oskrbe
- mešani, a s prevlado kapnic - je v novomeški občini marsikje značilen, čeprav so v osrednjem delu, bliže Krki, kapnice
že v manjšini. Še manj jih je v severovzhodnem, trškogorskem
delu občine, kjer že prevladujejo urejeni studenci. Preden so
se kapnice splošno razširile (sprva so bile namreč le skupne,
vaške), so imele tekoče vode, posebno pa Krka, mnogo večjo
vodooskrbno vlogo. Za obrežne vasi je. bila ta vloga splošna
in stalna, za bolj oddaljene pa vsaj obdobna, zlasti ob manjših in večjih sušah.
Ko obravnavamo tradicionalno vodno oskrbo in njen popis iz
leta 1971, ne smemo prezreti, da je bil ta pravzaprav že prekasen, da bi jo v celoti zajel. Popisovanje je namreč seglo
v zelo značilno povojno obdobje, ko se je vodovodno omrežje
začelo naglo razpletati po našem čedalje bolj urbaniziranem
podeželju, kar v celoti velja tudi za novomeško občino.
Takrat zbrani podatki označujejo pravzaprav poteze zelo značilnega, prehodnega vodooskrbnega obdobja, ne pa dotedanjega,
še povsem samooskrbnega, veljavnega skozi dolga stoletja,
pravzaprav ves čas, z izjemo zadnjih dveh, treh desetletij.
Do takega popisa bi moralo priti pravzaprav kmalu po vojni,
recimo 1946. leta ali najkasneje 1951. Vseeno pa je ta popis
edini, ki je za vso Slovenijo podal sistematični pregled nad
strukturo in razširjenostjo tradicionalne vodne oskrbe. Ne
sicer o celotnem obsegu, vsekakor pa o tistem delu, ki so ga
takrat, že sredi opuščanja vodne samooskrbe, še uporabljali.
Naslednji popis (1981) je, žal, metodologijo vodne oskrbe
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povsem spremenil, pravzaprav skrčil le na vodovod, očitno v
pričakovanju, da Je takrat ta že močno prevladoval. To pa je
večkrat bolj navidezno, Če upoštevamo posodobljeno vodno samooskrbo ali t.i. hišne vodovode, ki so v bistvu le modernizirana napeljava vode iz kapnic, vodnjakov ali najbližjih studencev,
največkrat v hiše in s pomočjo električnih črpalk (hidroforov).
Ko torej ugotavljamo, koliko kapnic, vodnjakov in urejenih
studencev smo nekdaj imeli ter jih uporabljali prva leta po
vojni skoraj še v celoti, in ki jih pravzaprav tudi še imamo,
se moramo zavedati časovnih in drugih lastnosti našega edinega popisa tradicionalne vodne oskrbe* Upravičeno zato presojamo, da se je na ozemlju sedanje novomeške občine ohranilo približno dvakrat več kapnic, saj jih 1971. leta vsaj polovico
niso več uporabljali, vsaj redno ne in jih zato popis ni zajel.
To so potrdile tudi preizkusne raziskave v izbranih naseljih.
Podobno velja tudi za vodnjake in urejene izvire. Povprečna
gostota kapnic je zato dejansko večja, čeprav tudi gostota
teh, ki so jih leta 1971 še uporabljali, ni mala (4 kapnice
2
na 1 km
V posameznih delih občine je seveda zelo različna,
na splošno pa pojema od kraškega zahoda proti subpanonskemu
vzhodu in z obeh strani višjega obrobja proti Krki.
V primerjavi s kapnicami je povprečna gostota vodnjakov dvakrat manjša in urejenih izvirov trikrat, a gostota vseh v letu
1971 še rabljenih enot vodne samooskrbe je vseeno presegla
2
8 na 1 km , nekdaj pa je bila vsaj dvakrat večja. Če odštejemo večje, sklenjeno neposeljene dele občine (Roško višavje,
Gorjance, vzhodni del Ajdovske planote in zgornje Podgorje),
je dejanska gostota še veliko večja. A vseeno je bila premala, zlasti ob sušah, vendar bolj zaradi prešibkih virov in
preskromnih zmogljivosti, kar velja zlasti za kapnice, kakor
zaradi premajhnega števila.
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Glede na druge oblike vodne samooskrbe je delež kapnic nekakšno merilo za "kraškost" posameznih pokrajin ali občin, čeprav
moramo pri slednjih upoštevati različno sestavo njihovih naravnih osnov. Primerjava s sosednjimi občinami kaže, da so po
pričakovanju bolj "kraške" od novomeške (z 22,5% kapnic) zlasti grosupeljska (43,5% kapnic), črnomaljska (39,2%), trebanjska (33,4%) in metliška občina (26,2%), manj kraški od nje
pa sta sevniška (15,3%) in krška (11,5%), kar je tudi razumljivo. Pač pa preseneča zelo skromen delež kapnic v kočevski
občini (12,4%), saj je dvakrat nižji kakor v novomeški in skoraj najnižji med vsemi naštetimi sploh. Podobno neskladje kaže
primerjava z nekaterimi kraškimi občinami na Primorskem ali
z nekaterimi nekraškimi v subpanonski Sloveniji. Drugačne
primerjave pa kmalu pokažejo, da moramo pri tem upoštevati
različno "vodovodnost" posameznih občin, kar delež kapnic
bistveno spremeni. V tem se namreč kažejo značilnosti že omenjenega prehodnega obdobja, ko je preobrazba vodne oskrbe po
posameznih delih Slovenije in po posameznih občinah v tem času (1971) različno napredovala. Delež kapnic kaže zato poleg
različne "zakraselosti" posameznih občin tudi različno stopnjo
njihove industrializacije, pravzaprav urbanizacije. V primerjavi s celotno Slovenijo je delež kapnic v novomeški občini
blizu republiškega povprečja (24,6% kapnic), in sicer je malo
pod njim.
Posebno vprašanje je opuščanje in propadanje na tisoče naprav
(kapnic in vodnjakov), s katerimi so opremljeni domovi in
naselja in ki so jih skozi stoletja ustvarjali ter ohranjevali,
Gre hkrati za gospodarsko in kulturno dediščino, ki je ne bi
smeli omalovaževati in še manj zavreči. Toda sredi omalovaževanja in opuščanja zemlje ter neustreznega odnosa današnjega
urbanizirajočega se človeka do nje, ki naj bi se navidezno
otresel njene odvisnosti, je tak odnos do vodnjakov in kapnic
razumljiv, ne pa tudi razumen. Še posebno tedaj ne, ko vodnjake spreminjajo v hišno kanalizacijo, kar pa so že pereča
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vprašanja neposrednega varstva lokalnega in s tem tudi širšega geografskega okolja.

Novi načini vodne oskrbe
Geografska problematika vodovodov je v marsičem drugačna,
kakor pri tradicionalni vodni oskrbi. Če so stare oblike
razdrobljene in drobne, individualne ter izrazito lokalne,
skrajno prilagojene drobnim naravnim osnovam, predvsem pa
samooskrbne, so nasprotno sodobni vodovodi obsežni, zahtevni
in velikopotezni. So širši pojav ter element specializiranega, tržnega vodnega gospodarstva, pri nas pa korigiranega.
Uvrščamo jih zato med osnovno infrastrukturo regij, nujno
za vsakršno širše organizirano in višje razvito pokrajino,
zlasti za industrijsko oziroma urbano. To infrastrukturo štejemo tudi med merila za razvitost regij. Če so tradicionalne
oblike samooskrbne ter odraz prav tako samooskrbnega gospodarstva, zlasti ekstenzivnega polikulturnega kmetijstva, so
nasprotno vodovodni sistemi že odraz medsebojno široko prepletenega, specializiranega gospodarskega razvoja pokrajin. Še
več, v razvitosti in razširjenosti vodovodnega omrežja odseva tudi razvitost in notranja struktura regij. Zato vodovodno
omrežje nedvomno odseva gospodarski razvoj, a ga hkrati tudi
(so)usmerja. V novomeški občini smo zato skušali vodovod in
njegovo omrežje osvetliti tudi s te strani.
Podatke o tem, kako so z vodovodom opremljena stanovanja oziroma naselja, nudijo redni popisi prebivalstva, zlasti zadnja
dva (1971, 1981), starejši (1961) pa le za mesta. Pomemben
vir podatkov so mestne oziroma občinske vodovodne organizacije
(komunalne), ki z javnimi vodovodi gospodarijo oziroma upravljajo. Za krajevne vodovode, ki so za Slovenijo in tudi za
novomeško občino značilni, je treba zbrati podatke na vaških
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in krajevnih skupnostih. Tudi vseh drugih podatkov, kakršne
vsebujejo vodnogospodarske osnove posameznih območij, pa urbanistični, prostorski, regionalni in drugi načrti, ne kaže prezreti. Pri iskanju povezav med vodovodom in drugimi pokrajinskimi potezami, ki na vodovodno omrežje bodisi vplivajo ali
so od njega odvisne, je treba marsikam poseči, saj je vodovodno omrežje hkrati vzrok in posledica celotnega pokrajinskega
razvoja, v prvi vrsti seveda gospodarskega, a vse povezave
niso vselej otipljive in teh vseh vprašanj tudi v novomeški
občini ni mogoče razplesti.
Vodovod štejemo sicer za sodobno obliko vodne oskrbe, je pa
hkrati tudi med njenimi najstarejšimi. Tako je tudi v novomeški občini, saj so na Šentjernejskem polju ugotovili ostanke rimskega vodovoda (Pirkovič, 1968), ki so ga pred približno
dva tisoč leti napeljali izpod Gorjancev več kilometrov daleč
v tedanji Crucium, današnje Groblje (ime!) pri Prekopi. Toda
sklenjen razvoj vodovodov je na ozemlju novomeške občine veliko mlajši, saj po dosedanjih raziskavah ne sega, če izvzamemo grajske vodovode, niti sto let nazaj.
Najstarejši vodovod v občini je pravzaprav zdraviliški in
ne mestni ali morda trški. Zgradili so ga leta 1897 v Dolenjskih Toplicah, vodo pa so napeljevali iz dva kilometra oddaljenega kraškega izvira Radešice pri Podturnu. Novo mesto je
dobilo vodovod šele šest let kasneje (1903), vodo pa so napeljali iz pet kilometrov oddaljenih kraških izvirov Težke
vode pri Stopičah. Približno v tistem času naj bi zgradili
tudi samostanski vodovod v Pleterjah. Do prve svetovne vojne,
in tudi še nekaj Časa po njej, sta bila torej na ozemlju sedanje novomeške občine le dva javna vodovoda, ki sta poleg
Dolenjskih Toplic in Novega mesta oskrbovala z vodo le še tri
naselja, skozi katera so novomeški vodovod položili od izvirov do mesta (Jedinščica, Gotna vas, Šmihel pri Novem mestu).

119

Ne smemo pa prezreti, da so vodo speljali le do javnih pip
in ne v hiše, kar je prav tako veljalo za Dolenjske Toplice
in večinoma tudi za Novo mesto. Značilno pa je, da sta brez
vodovoda ostali obe naselji neposredno ob zajetih izvirih
(Podturn in Stopiče), kamor so vodo napeljali šele 50 let kasneje. Med obema vojnama so začeli nastajati prvi vaški vodovodi sredi dolenjske (vodno )gospodarsko še povsem avtarkične
agrarne pokrajine, v bistvu kot izraz istih teženj, le na nekoliko višji stopnji. Tri so zgradili v zgornjem, z vodo najrevnejšem delu Podgorja (Gabrje, Gor. Suhadol, Javorovica) in
enega v zahodnem, robnem delu Trškogorskih hribov (Hmeljčič).
Lastni vodovod iz bližnjega izvira ob Krki si je takrat pridobilo tudi središče Suhe krajine - Žužemberk, seveda le
na osrednji prostor. To so bili torej prvi, skromni začetki
predvojne vodovodne rasti na takrat še povsem agrarnem in
slabo razvitem Dolenjskem. Povsod tod pa so vodovod speljali
le do redkih javnih pip v naseljih in o vodovodni opremljenosti domov še ne moremo govoriti. V vseh naseljih z vodovodom
so zato še naprej uporabljali prejšnje načine vodne oskrbe,
dasi v manjšem obsegu. Zato prave presoje o tem, kolikšen
delež prebivalstva se je pred vojno redno posluževal vodovoda,
pravzaprav ni, a na ozemlju sedanje občine ni presegel nekaj
odstotkov vsega prebivalstva, čeprav upoštevamo pri tem
večino ljudi v vodovodnih naseljih. Medvojna doba pomeni torej
za naše dolenjsko podeželje prve začetke vodovodnosti.
Take razmere so se obdržale do konca zadnje vojne in še prva
leta po njej. Šele po letu 1950 so začeli vodovode ponovno
graditi in v desetih letih (1951-l96o) jih je nastalo 15,
kar je 2,5-krat več kot v vsem prejšnjem polstoletnem razvoju (Risba 5). Poleg lokalnih, vaških vodovodov so tokrat začeli nastajati tudi zametki večjega suhokrajinskega vodovoda,
ki se od tedaj še ves čas širi, sicer počasi, a vztrajno.
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Pomeni pa bistveno nekaj dragega v nastajanju dolenjske vodovodne mreže, kakor pa majhni, razdrobljeni vaški vodovodi.
Po pričakovanju so lokalne vodovode dobili najprej kraji z
živahnejšim gospodarskim utripom (Straža, Otočec, Šmarjeta,
Škocjan). Hkrati pa so v različnih delih občine nastajali
vodovodi tudi v krajih, ki niso nič večji ali pomembnejši
od drugih (Žaloviče, Karteljevo, Šentjurij na Dolenjskem,
Dol. Brezovica, Hrastje pri Mirni peči). Očitno so odločale
različne lokalne pobude, saj med njimi presenetljivo ni največjih krajev, recimo s 5oo do looo prebivalci (Mirna peč,
Dvor, Brusnice, Uršna sela, Jurka vas itd.). Bolj kot velikost in gospodarski pomen sta odločali večja stiska z vodo
ter pripravljenost ljudi, da se predvsem z lastnimi močmi
dokopljejo do vodovoda.
Vodovod je spodbudila tudi avtocesta, ki so jo takrat gradili preko Dolenjske in je bilo potrebno za brigadirska naselja položiti vsaj provizorne vodovode, ki so se jih kasneje
oprijeli bližnji domovi, zaselki ali kar celotna naselja,
npr. Gor. in Dol. Karteljevo. Lahko bi govorili kar o brigadirskih vodovodih. Pri avtocesti se je nazorno pokazalo,
kako povojno posodabljanje cest prednjači pred vodovodom,
saj so avtocesto gradili skozi pokrajino, ki je bila praktično še v celoti brez vodovodnega omrežja. Takšna razmerja
med cesto in vodovodom veljajo nasploh, tudi za lokalne poti
sredi podeželskih naselij. Vanje pride praviloma najprej
asfalt, šele nato vodovod, kasneje tudi telefon in dolgo zatem morda še kanalizacija.
V šestdesetih letih je precejšen korak napravilo tudi občinsko središče. V Novem mestu so v celoti obnovili na začetku
stoletja zgrajen vodovod, ga z razširjenim zajetjem močno
okrepili in na mestnem območju zgostili omrežje, kar je

RISBA 5
ŠTEVILO

VODOVODOV

NARAŠČANJE ŠTEVILA VODOVODOV V NOVOMEŠKI OBČINI
(ne glede na njihovo velikost)
RISAL : T. VUGRIN

D.

RADINJA
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bilo za rast Novega mesta in za kasnejše nastajanje osrednjega vodovodnega omrežja bistvenega pomena.
Tudi v naslednjem desetletju (1961-197o) je gradnja vodovodov
naglo napredovala, saj so jih v tem času zgradili prav toliko
(15) kot v prejšnjem. Poleg lokalnih so začeli nastajati
tudi večji, skupinski vodovodi, za več sosednjih vasi, ki
so jih zasnovali širše in bolj načrtno, navadno v okviru krajevnih skupnosti in ne le vaških kot prej. V posameznih delih
občine so tako nastajala samostojna vodovodna omrežja kot
odraz najbolj živih lokalnih središč - v KS Šentjernej,
Škocjan, Šmarjeta. Podobne težnje so se rojevale tudi v KS
Orehovica, Brusnice in M.Slatnik. V zahodnem delu občine so
se razraščala tri vodovodna omrežja: okrog industrijske in
močno urbanizirane Straže, v topliški, prav tako se razvijajoči se okolici ter ob zgornji Krki (Žužemberk - Dvor); torej
v treh gospodarsko sorazmerno živahnih žariščih. V tem se
na svojevrsten način kaže oblikovanje ustreznih krajevnih
središč vmesne stopnje, ki jih je pri slabo razviti mreži
centralnih krajev novomeška občina v tem času že močno pogrešala.
Druga značilnost tega desetletja je širjenje novomeškega vodovoda v obmestna naselja, s prvim preraščanjem mestnih meja,
kar je bilo povezano zlasti z oblikovanjem Novega mesta kot
čedalje močnejšega središča, ne le za lastno občino, temveč
tudi za širše gravitacijsko območje.
Tretja značilnost tega razvojnega obdobja je nadaljnje širjenje skupnega vodovodnega omrežja zahodne Suhe krajine, in
sicer v njenem najvišjem ter od Krke najbolj odmaknjenem
delu (KS Hinje), kjer je bila stiska z vodo najhujša. Suhokrajinski vodovod ima svoje začetke sicer v grosupeljski občini,
v močnem kraškem izviru Globočca blizu Zagradca, njegova
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ambruška veja pa sega tudi v novomeški del Suhe krajine, kjer
vsako leto priraste do tega ali onega naselja. Krajinski vodovod je svojevrsten pojav, saj so ga poleg gospodarskih spodbudili še drugi razlogi. Med njimi tudi težnja po premagovanju predvojne in vojne dediščine teh krajev ter sploh načrtna
pomoč manj razviti Suhi krajini kot sestavni del razvojne
usmerjenosti Slovenije do zaostalih delov sploh, ki se je tedaj že uveljavljala. S tem vodovodom so zato tesno povezane
tudi mladinske brigade , ki ga z vsakoletnimi delovnimi akcijami dograjujejo že od leta 1974 dalje.
Tudi v zadnjem razvojnem obdobju, že po letu 1971, je prav
tako nastala vrsta novih vodovodov (13), po številu le malo
manjša kakor v vsakem od prejšnjih dveh desetletij. Pomembnejše pa so v tem času strukturne spremembe, ki so se kazale že
prej, a so sedaj prevladovale. Lokalni vodovodi so sicer tudi v tem času še nastajali, saj so zadnjega zgradili na
Jugorjih 1981. leta. Pomembnejša pa sta druga dva pojava.
Prvi je širjenje vodovodnega omrežja v posameznih krajevnih
skupnostih, saj se je v vzhodnem delu občine škocjanski vodovod razrasel po sedemnajstih naseljih, šentjernejski po
dvanajstih in šmarješki po sedmih. V zahodnem delu občine pa
straški vodovod oskrbuje lo naselij, topliški 14 in žužemberški 13.
Drugi pojav je nastajanje osrednjega vodovoda, ko je namreč
novomeški preraščal v hrbtenico celotnega tovrstnega omrežja
v občini. Pa ne le s tem, da se je sam širil, temveč je vse
bolj združeval do tedaj samostojna omrežja v različnih delih
občine, saj so potrebe po pitni vodi v tem času še vedno
močno naraščale. Novomeški vodovod jim je kos z novim, 1973.
leta zajetim virom v Družinski vasi, dvakrat večjim od Težke
vode. Širjenje osrednjega vodovoda je zelo značilno. Razraščal
se je najprej ob Krki navzdol, torej ob glavni prometni in
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drugi osi občine, se tam povezal s šentjernejskim v enotno
omrežje in preko njega tudi z orehovškim. Pritegnil pa je
tudi že del šmarješkega vodovoda. Druga, sicer precej krajša
veja osrednjega omrežja se je širila ob Krki navzgor, kjer
je pred tem, da se poveže s traškim omrežjem, ta pa s topliškim. Osrednji vodovod se je razrasel tudi v prečni smeri. Na
eno stran je razmeroma pozno segla temeniška veja, ki je dosegla Mirno peč, na drugo stran pa podgorska z dvema bližnjima poganjkoma, na eno stran do M.Slatnika in na drugo do
Boričevega. V KS Birčna vas in Podgrad pa še ni pognala,
kljub bližnjim izvirom Težke vode in sorazmerni bližini Novega mesta, kar zgovorno opozarja na neenakomeren gospodarski
in drugi razvoj občine. Medsebojno povezovanje posameznih
omrežij v skupni, osrednji vodovodni sistem ima kot vsi večji
sistemi tudi slabe strani, a te so pri novomeškem omiljene
zaradi tega, ker ga hrani večje število vodnih virov, kar
je posledica združevanja omrežja.
Nasprotje osrednjemu vodovodu so zunanji, ki so iz sosednjih
občin pognali veje na novomeško stran, kar je otipljiv odraz
nujnih potreb po medobčinskem sodelovanju. Poleg suhokrajinskega, ki že s tremi vejami sega iz grosupeljske občine v
novomeški del Suhe krajine (z višinsko in srednjo vejo v KS
Hinje ter nižinsko v KS Žužemberk), so še štirje taki vodovodi. Iz trebanjske občine sega dobrniška veja do Globodola in
oskrbuje štiri naselja. Iz krške občine se je na novomeško
stran razširil kostanjeviški vodovod z dvema vejama. Prva
oskrbuje pet naselij v vzhodnem delu Šentjernejskega polja,
druga, na levi strani Krke, pa del Čistega brega, medtem ko
je tretja, ki je v Podgorju napajala štiri naselja, že usahni
la, ko jo je zamenjal domači vodovod z Javorovice. Manjša
veja je do Stare Bučke in na Stopno pognala iz sevniške občine.

124
Zadnja tri desetletja so torej novomeški občini prinesla
silovit razvoj vodovodne infrastrukture in ustrezno opremljenost naselij ter stanovanj. V tem času so naglo razpadli
tradicionalni načini vodne oskrbe, ki jih je v celoti zamenjal vodovodni. Medtem ko je pred vojno segal vodovod v manj
kot
vseh naselij (s skupno 16% vsega prebivalstva, od
tega največ v Novem mestu), je še vse do 1951. leta uporab.
ljala vodovod manj kot desetina vseh prebivalcev. Šele zatem
se začenja njegova izredno nagla rast. Do leta 196o je imela
vodovod že četrtina prebivalstva (24%), deset let kasneje
(1971) več kot polovica (57%) in še deset let zatem (1981)
so ga imele že več kot štiri petine - 83% (karta 2,3,4 in
6). Brez vodovoda je do danes ostalo sicer še 85 naselij,
kar je slaba četrtina vseh, a v njih živi manj kot desetina
vsega prebivalstva. Med njimi so večinoma manjša, odmaknje.
na, razložena ter najbolj agrarna naselja, značilna po
praznenju in ostarelosti prebivalstva ter po vrsti drugih
potez, ki so s tem povezane.
Glede na naravne osnove vodovodne infrastrukture je treba
povedati, da je v občini vodnih virov dovolj tudi za razvoj
po najbolj drznih populacijskih, gospodarskih in drugih
prognozah, ki Novemu mestu pripisujejo do leta 2ooo celo
4o-45.ooo prebivalcev (Kokole, 1979). Pereča pa je kvaliteta
vodnih virov, ki zlasti bakteriološko ne ustrezajo, čeprav
so njihova zaledja sorazmerno redko naseljena ter povrh še
depopulacijska, agrarna in manj razvita, vendar so kraška
in za onesnaževanje vode močno občutljiva. Odtod težave s
kraškimi izviri, ki polnijo vodovodna omrežja in ki jih
morajo krotiti s kloriranjem. Kakor so pokazala barvanja,
segajo zaledja večjih kraških izvirov daleč v sosedstvo in
njihovo varovanje se ne more omejiti le na novomeško občino.
Toda tudi v njej za kakovost vode, preden priteče do zajetih izvirov, še ne skrbijo. Zato o pravem, smotrnem gospodarjenju z vodo še ne moremo govoriti, saj je v ospredju
še vedno le njeno izkoriščanje.

Oskrba s pitno vodo v občini
Novo mesto 1971

1) Podgrad

KARTA
delež

gospodinjstev

2) Orehovica
3) Prečna
4) Birčna vas
5) Uršna sala

2
z

vodovodom

po

ks

6) Brusnice
7) Hinje
8) M.Blatnik
9) Žužemberk
lo) Bela cerkev

SESTAVIL : D. RADINJA
RISAL :T.VUGRIN

:

POPIS PREBIVALSTVA

17,8
21,9
22,7
23,0
23,4
25,6
26,9

11) Stopiče
12) Mirna peč

32,7
33,0

13) Bučna vas
14) Otočec
15) Šentjernej

40,9

16) Škocjan

VIR

3,9%
9,8

34,8
41,3
43,4

17) Šmarjeta
18) Dol.Toplice

46,7

19) Straža
2o) Gabrje
21) Novo mesto

65,1
84,4

Občina Novo mesto

55,3

1971

55,1

99,1

11

Oskrba s pitno vodo v občini
Novo mesto 1981

48,3%
1) Podgrad
2) Birčna vas

KARTA

3) Bučna vas
4) Ursna sela

3

VIR

62,3
62,9

5) Stopica
6) Otočec

63,7

7) Žužemberk
8 ) Brusnice

63,9
68,9

9) Hinje
lo) Mirna peč

69,5
71,8

11) Orehovica
12) Šmarjeta

73,1
74,4

13) Škocjan
14) Bela cerkev

78,2

15) M.Slatnik
16) Gabrje
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58,9
61,2

74,6
81,1
81,6

17) Dol. toplice

81,8

18) Šentjernej

81,8

19) Prečna
2o) Straža

83,6

69,3
21) Novo mesto
97,7
:
POPIS PREBIVALSTVA
Občina Novo mesto 83,1

Širjenje vodovoda v občini
Novo mesto 1971-1981

KARTA

4

SPREMENJEN DELEŽ STANOVANJ Z VODOVODOM PO KS

1)
2)
3)
4)

5) Bučna vas
6) Dol. Toplice
7)
8)
9)
10)
11)
12)

VIR : POPIS GOSPODINJSTEV OZIROMA STANOVANJ 1971, 1981

Novo mesto
Gabrje
Otočec
Straža

Šmarjeta
Stopiče
Škocjan
Žužemberk
Mirna peč
Uršna sela

-

1,4%

2,8
22,8
24,2
26,4
26,7
27,7
29,5
31,2
38,3
38,8
40,4

13) Šentjernej
14) Birčna vas

41,1

15) Podgrad

44,4

16) Brusnice

46,2

17) Hinje

46,5

18) Bela cerkev

51,3

19) M.Slatnik

57,7

20) Orehovica

63,3

21) Prečna

71,9

Občina Novo mesto

27,8

40,5

SESTAVIL : D. RADINJA
RISAL

: T. VUGRIN

Oskrba s pitno vodo v občini
Novo mesto 1978

KARTA

6

1) Novo mesto
2) Mali Slatnik
3) Bučna vas
Gabrje
5) Hinje
6) Straža
7) Dol.Toplice
8) Brusnice

99,3%
97,3
91,9 4)
89,8
88,4
86,3
84,5

9) Orehovica
lo) Bela cerkev

8o,8
77,6
77,4

11) Šentjernej
12) Šmarjeta

76,0
75,4

13) škocjan
14) Stopiče

72,7

15) Otočec
16) Žužemberk
17) Mirna peč

50,7
49,6
46,2
35,9

0,

18) Birčna vas

0

19) Prečna
2o) Uršna sala
VIR : KOMUNALA NOVO MESTO ( M. MATKO )

21) Podgrad

0
0,0

SESTAVIL : D. RADINJA
RISAL : T. VUGRIN

Občina Novo mesto

75,3
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Na sedanji razvojni stopnji so osrednja skrb vodovodnih podjetij predvsem zadostne količine vode, manj pa njena kakovost,
ki jo zagotavljajo šele z dezinfekcijo v zajetjihsamih.Torej kurativno, ne pa preventivno, z ustreznimi varnostnimi
režimi okrog vodnih zajetij. Da o širšem, posrednem varovanju
vodnih virov z ustrezno rabo naravnih osnov v njihovih zaledjih, usmerjeno s prostorskimi plani novomeške in sosednjih
občin, niti ne govorimo, ker teh še ni. To seveda ni le stvar
vodovodnih organizacij, temveč predvsem ustreznega gospodarskega in družbenega razvoja sploh. Bodoči razvoj, ki bo moral
na naslednji višji razvojni stopnji to vsekakor zagotavljati,
bo nedvomno veliko zahtevnejši od sedanjega - vodnogospodarskega in splošnega. Prvi v ožjem, to je operativnem in organizacijsko -tehničnem pogledu, morda že sedaj ustreza, medtem
ko je drugi še povsem neustrezen in neperspektiven, saj slabšanja vodnih virov in vseh težav, ki so s tem povezane, ne
more s sedanjim razvojem preprečevati, kar pa je bistveno.
V občini je zato vodna oskrba nedvomno na značilni prelomni
stopnji; potem, ko si je v kratkih treh desetletjih povsem
na novo že zgradila solidno ogrodje vodovodne infrastrukture.
Eno osnovnih vprašanj so nedvomno tudi razmerja med vodovodom
ter gospodarskim oziroma družbenim razvojem občine. Kdaj in
kako je namreč vodovodna infrastruktura ta razvoj spodbujala
in usmerjala, ko je bila vsaj korak pred njim, in kdaj ga
je nasprotno lovila, ko je za njim zaostajala ter bila od
njega razvojno odvisna. V novomeški občini izrazitih tovrstnih protislovij sicer ni bilo, čeprav je širjenje oziroma
zaostajanje nekaterih vej vodovodnega omrežja ponekod nepričakovano, v celoti pa je bilo vendarle drugo razmerje vseskozi živo ali pa se je s prvim vsaj prepletalo. Vodovodno omrežje je namreč nastajalo, zlasti sprva, lokalno, raztrgano in
z dvojnim namenom, enako pomembnim za prebivalstvo in
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gospodarstvo, torej s storitveno In proizvodno funkcijo. Temu
ustrezno se je oblikovalo tudi vodovodno omrežje. Leta 1972
so javni vodovodi dajali gospodarstvu in gospodinjstvom približno enako količino vode in od tedaj dalje se je delež gospodarstva le malo povečal (na 55%). Industrija ima namreč svoja
črpališča, iz katerih dobiva skoraj štirikrat več vode kot
jo dobiva iz javnih vodovodov, a to so že druga vprašanja.
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THE DRINKING WATER SUPPLY OP THE COMMUNE NOVO MESTO
The commune of Novo mesto is characterized by the traditional supply of drinking water that results from the differences of the landscape. Different types of water supply are
to be found in the basin of Novo mesto aswell. The percentage of the rain watersupplyhas been determined by the
degree of karst significants aswell as with the industrialisation and urbanisation grade. The commune of Novo mesto has
developed during the last three decades an extensive sistem
of drinking water pipe-lines with equivalent equipment in
houses and settlements. The development seeks the assurance
of quantities supply, less attention has been devoted to
the quality of the drinking water.
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UDK 911-2 : 551 . 48 (497 . 12 - 12) = 863
MILAN NATEK
NEKATERE GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI IZRABE VODNE SILE V POREČJU
KRKE
Uvod
V oblikah in načinih izrabe tekočih voda za najrazličnejše
potrebe in namene gospodarskih in drugih dejavnosti se kažejo stopnja razvitosti proizvajalnih sredstev in možnosti
človekove prilagoditve prenekaterim naravnim danostim in sestavinam pokrajine. Izraba pogonskih moči potokov se je sproti prilagajala zahtevam in potrebam okolja oziroma pokrajine,
ki ji je bila namenjena. Zato lahko trdimo, da so bile oblike in načini izrabe vodnih pogonskih moči vedno v soglasju
s sočasnimi tehnološkimi in gospodarskimi možnostmi in potrebami ter zahtevami zaledja, ki mu je rabila. V oblikah izrabe tekočih voda so zarisane sočasna gospodarska in socialna
podoba območja ter njegove temeljne naravno-geografske razmere. V medsebojnem in vzročno pogojenem prepletanju posameznih
naravnih in družbenih sestavin okolja spoznavamo vzajemno povezanost med njimi, ki je "udejanjena" oziroma "utelešena" v
posameznih pokrajinskih sestavinah in v pokrajini še posebej.
Ko spremljamo razvoj oziroma spremembe v izrabi pogonskih
sposobnosti potokov skozi daljše obdobje, lahko bolj nazorno
spoznavamo tiste sočasne in temeljne dejavnike, ki so pomembno soodločali pri vsakokratni obliki in namenu izrabe voda
v gospodarske ali druge svrhe. Vse to pa sega že na področje
historične geografije, ki pa s svojimi izsledki bogati znanje
o posamezni pokrajini in odkriva funkcije posameznih pokrajinskih sestavin v preteklih obdobjih.
x
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Izraba pogonskih moči potokov in rek je s posameznimi geografskimi prvinami in sestavinami neposredno zarisana v pokrajini, v njeni fiziognomiji. S spremembami gospodarstva in socialnega stanja, kar se kaže v razvoju tehnologije in proizvajalnih sil, prihaja do pogostnega prevrednotenja človekovega
odnosa do (posameznih) sestavin okolja oziroma pokrajine. S
tem pa se lahko tudi rahljajo ali poglabljajo vezi med posameznimi geografskimi in pokrajinskimi sestavinami, ki šo bile
že dlje časa v trdnem medsebojnem in harmoničnem ravnovesju.
Hkrati pa se porajajo in vzpostavljajo med njimi nova razmerja
in soodvisnosti, ki bolj ustrezajo stopnji sočasnega gospodarskega, tehnološkega in socialnega razvoja. V porajanju novih
vzročno pogojenih vezi med posameznimi prvinami okolja, ki so
s tem tudi menjale svoje nekdanje funkcije, se oblikuje nova
podoba pokrajine.
Tudi za porečje Krke, ki meri 2.o53 km , lahko trdimo, da se
v oblikah in namenih izrabe tamkajšnjih potokov zrcali stopnja
njegove gospodarske in socialne razvitosti. Pri tem ugotavljamo, da je bilo prebivalstvo na manj razvitih območjih, kar
se med drugim kaže tudi v samooskrbni in polikulturni usmerjenosti njihove primarne proizvodnje ter v agrarni preobljudenosti, dolgo Časa neposredno odvisno od zmogljivosti in smotrnosti izrabe (obstoječih) domačih energetskih virov, ki so bili
potrebni za predelavo kmetijskih pridelkov in drugih dobrin.
Z elektrifikacijo podeželja in z deagrarizacijo, ki sta jo
pospeševala industrializacija podeželja in nastanek močnejših
krajevnih središč z neagrarnimi dejavnostmi, pa še s številnimi drugimi posegi in ukrepi, je bil v izredno kratkem času
pretrgan dotedanji bolj ali manj samonikel gospodarski in
družbeno-socialni razvoj večjega dela Krkinega porečja. In
prav v teh spremembah, ki so segledomaladoslehernega, tudi
najbolj oddaljenega doma, moramo iskati številne in najpomembnejše vzroke za naglo opuščanje in zamenjavo skoraj vseh
nekdanjih načinov in oblik izrabe pogonskih moči potokov.
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Metodološka zasnova proučitve
Prikaz izrabe tekočih voda v porečju Krke je v glavnem zasnovan na podlagi objavljenih metodoloških napotkov za geografska
proučevanja poplavnih območij ter mlinov in mlinarstva na
Slovenskem (Radinja in dr., 1974; Radinja, 1979). Osnovno
statistično gradivo, ki je predstavljeno v obeh tabelah, je
bilo zbrano in preverjeno na terenu. Ob proučevanju družbenogeografskih značilnosti poplavnega sveta ob spodnjem delu
Krkinega poreč j a (pod Otočcem) je bilo v letih 1976 - 1977
zbrano tudi gradivo o energetski izrabi Krke ter njenih pritokov (prim. Šifrer in dr., 1981). Ustrezni podatki za zgornji del Krkinega porečja so bili zbrani v letošnjem letu.
Pri pregledu porečja Višnjice sem se naslonil tudi na objavljeno gradivo o tamkajšnjih mlinih, stopah in žagah (prim.
Adamič, 1973 in 1974). V kolikor je bilo mogoče, sem prikaz
izrabe voda v porečju Krke pod Otočcem dopolnil z nekaterimi
najnovejšimi podatki. Za prikaz stanja in razvoja mlinarstva
in Žagarstva ob zgornji Krki pa sem uporabil tudi objavljene
podatke (Bogataj, 1982), ki sem jih dopolnil z najnovejšim
stanjem.
Na največjo težavo oziroma oviro sem naletel pri kartiranju
oziroma ugotavljanju izrabe vodne sile ob Črmošnjici, zlasti
še na območju med Občicami in Črmošnjicami,kjer skoraj ni
več nekdanjega domačega (kočevarskega) prebivalstva, ki se
je odselilo v jeseni 1941. leta. Povojni priseljenci pa se
tudi ne spominjajo več vseh osnovnih podrobnosti o posameznih obratih na vodni pogon. Da bi dobil kolikor toliko zanesljivo podobo o številu mlinov in žag na tem območju, sem v
ta pregled zajel samo tiste obrate, ki sem jih lahko lociral
na osnovi razvalin ali drugih verodostojnih podatkov. (Npr.:
pri opisu Starih žag je za predvojni čas navedeno 17 žag in
9 mlinov, česar pa na terenu nikakor nisem mogel potrditi;
prim. KLS, II., str. 532.).
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Čeprav so bili podatki o izrabi voda zbrani v dveh različnih
obdobjih, sem skušal njihovo aktualnost dopolniti oziroma uskladiti z najnovejšim stanjem. Glavno vrednost zbranega gradiva
pa vidim predvsem v tem, da nam pokaže nekdanjo in današnjo
gospodarsko veljavo tekočih voda v vsakdanjem življenju naselij in njihovega prebivalstva na celotnem območju Krkinega
porečja. Na osnovi teh dveh spoznanj, ki ponujata vpogled v
izredno naglo usihanje pogonske veljave Krke in njenih pritokov, ugotavljamo tiste korenite strukturalne spremembe, ki
so v zadnjih treh desetletjih in več čisto predrugačile gospodarski in socialni ustroj našega podeželja (prim. tudi Melik,
1955; Radinja, 1979).
Regionalna razporeditev obratov na vodni pogon
Možnosti gospodarske izrabe pogonskih moči potokov so bile
odvisne od nekaterih osnovnih geografskih značilnosti Krkinega
porečja. Vsakdanje življenjske potrebe so zahtevale in narekovale optimalno izrabo vsega razpoložljivega energetskega
potenciala, ki so ga v prvi vrsti predstavljali potoki in reke.
Skratka, v gospodarskih, eksistenčnih in socialnih razlogih,
ki izvirajo iz temeljnih geografskih danosti vsakega posameznega območja, moramo iskati nekdanjo in današnjo razporeditev
obratov na vodni pogon v porečju Krke.
Mlinarstvo in žagarstvo sta tisti osnovni dejavnosti, ki sta
bili že od nekdaj tesno povezani s proizvodno usmerjenostjo
in potrebami našega podeželja. Še posebej mlinarstvo predstavlja neposredno proizvodno nadgradnjo poljedelstva. Kajti kmetijstvo in mlini so pravzaprav predstavljali enovito pridelovalno - predelovalno celoto, ki je bila tako značilna za vse
oblike samooskrbnega kmetovanja v preteklih desetletjih
(prim. tudi Melik, 1953, str. 3-4).
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Podrobnejša prostorska razporeditev mlinov, žag in nekaterih
drugih vzporednih ali dopolnjujočih obratov, ki so prvenstveno rabili potrebam podeželja, je prikazana v obeh tabelah.
Od 453 obratov, kolikor smo jih spoznali v porečju Krke, ki
je bilo kar tri Četrtine namenjeno mlinom, edna petina žagarskim potrebam in samo 4,2% so zavzemali objekti z drugimi dejavnostmi (npr. kovačije, valjkalnice, elektrarne, pogon
kmetijskih strojev itd.).
Tabela 1: ŠTEVILO IN NAMEMBNOST OBRATOV NA VODNI POGON IN
NJIHOVO OPUŠČANJE V POREČJU KRKE
v

Porečje

N

0

a

b

C

C

d

Levi
pritoki

M
Ž
0
Sk

162
29
11
2o2

7

7

lo
7
3
2o

38
lo
3
51

7o
5
2
77

26
1
1
28

11
6
2
19

M.
Ž
0
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12?
40
3
18o

8
5
1
14

20
18
2
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25
4

56
12

18
1
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29

68

19

lo

M
Ž
0
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41

7
11
3
21

13
5

16
6

2
1

5
71

1
1
1
3

18

22

5

2
1
1
4

M
Ž
0
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34o
94
19
453

16
6
2
24

37
36
8
81

76
19
3
98

142

46
3
1
5o

23
7
3
53

Desni pritoki

Krka

Skupaj

Opomba k tabeli

-

2
167

l

d2
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Opomba k tabeli 1: N = namembnost, M = mlin, Ž = žaga,
0 = obrati, namenjeni drugim dejavnostim
(kovačija, pogon kmetijskih strojev,
elektrarna, valjkalnica itd.); 0 = število
obratov; a = opuščen do leta 1919,
b = opuščen v letih 1919 - 1945, c = opuščen v obdobju 1946 - 196o, č = opuščen po
letu 196o, d1 = dela za dom ali občasno,
d2 = redno obratuje; Sk = skupaj.

Tudi v sami razporeditvi obratov na vodni pogon, s posebnim
ozirom na njihov osnovni namen oziroma dejavnost, se kažejo
razlike med posameznimi potoki. V celotnem porečju levih
Krkinih pritokov je bilo med tamkajšnjimi obrati 8o% mlinov
in 14,4% žag, ob desnih pritokih pa je stalo 76% mlinov in
22,2% žag. Ob Krki, ki ima največjo pogonsko moč, pluvionivalni rečni režim s primarnim viškom v novembru in z drugotnim v marcu (Ilešič, 1948, str. 82-85), in sorazmerno majhen strmec (v povprečju le l,14%o; prim. Gams, 1962, str.lo8),
je stalo 71 obratov, od tega je bilo 57,8% namenjenih mlinarstvu, 35,4% žagarstvu in 7% še različnim drugim dejavnostim.
Potemtakem je bilo mlinarstvo prevladujoča dejavnost, ki
je izrabljala pogonsko moč potokov v različnih letnih časih.
Spričo ogromnih potreb po predelavi domačega žitnega pridelka
v najrazličnejše zvrsti mlevskih izdelkov, ki so v glavnem
zadoščali prehrani skoraj vsega prebivalstva v porečju Krke,
niti ni presenetljiva izredna gostota mlinov na nekaterih
Krkinih pritokih (npr. Črmošnjica, Čadraški potok, podbočjanska Sušica, Višnjica, Bukovica v porečju Temenice, Radulja
itd.). Odločujočo vlogo pri zgostitvi mlinov na posameznih odsekih potokov so narekovale zahteve po (domači) predelavi žit
na eni strani, na drugi pa strmec in vodnatost oziroma pogonska
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moč potokov. Vsekakor so bili mlini tisti objekti, ki so jim
zadostovali za pogon vodnih koles že izredno majhni pretoki.
Osnovnim hidrogeografskim značilnostim potokov so se izredno
tankočutno prilagodile številne oblike vodnega pogona, pa
razporeditev posameznih stavb s pogonskimi kolesi v okviru
enotnega mlinskega obrata (npr.: v mnogih primerih so bile
stope prostorsko oddeljene od mlinskih kamnov; ali, mlinski
obrat je delal v dveh ali celo v treh, tudi po nekaj deset
metrov med seboj oddaljenih stavbah; ali, mlinski kamni so
bili v zgornjem in spodnjem delu posamezne zgradbe itd.;
prim. tudi Struna, 1955).
Za razrez lesa, tudi na najbolj preprostih žagah - venecijankah, je bila potrebna znatno močnejša pogonska moč potokov
kot za mline. Zato najdemo žage le ob večjih oziroma močnejših
potokih: 25 ali 27% vseh ugotovljenih žag je poganjala Krka,
preostalih 69 je bilo postavljenih ob 15 Krkinih pritokih.
Najštevilnejše žage so bile ob Črmošnjici, in sicer na območju
naselja Stare Žage, pa ob Težki vodi, Višnjici, Temenici,
Kobilščici itd.
Velikost oziroma proizvodno sposobnost obratov na vodni pogon
je mogoče ovrednotiti s številom mlinskih kamnov, pri žagah
pa s številom klin, ki jih je zmoglo hkrati poganjati vodno
kolo ali turbina. Na večini Krkinih pritokih so prevladovale
majhne žage, z enim samim žagnim listom. Le ob Krki, Temenici
in še na nekaterih drugih potokih so bile žage z dvema in
tudi z večjim številom klin.
V porečju Krke so prevladovali sorazmerno majhni mlini, ki
so šteli v povprečju po 2,75 kamna. Skoraj 43% mlinov je
imelo le po dva para kamnov, v eni tretjini mlinov so bili
trije kamni in slaba petina mlinov je imela vgrajene štiri
ali več parov kamnov. Pred predelavo v valjčne mline so imeli
mlini ob Krki povprečno po 4,3 kamne.
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Tabela 2: REGIONALNI PREGLED OBRATOV NA VODNI POGON IN NJIHOVO
OPUŠČANJE TER VELIKOST MLINOV V POREČJU KRKE
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Porečo®
pritokov

N

0

Čadraški
M 15
potok
Ž 5
Kobilščica M 19
Ž 8
Lačni potok
M 8
M
Studena3
Obrh
Ž
1
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Opomba: N = namembnost objekta, M = mlin, Ž = žaga; 0 = število
obratov; a = opuščen do konca leta 1918, b » opuščen
v letih 1919-1945, c opuščen v obdobju 1946 - 196o,
č = opuščen po letu 196o, d1 dela za dom ali samo
občasno, d2 - redno obratuje; S = število mlinov s
stopami.
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Ni pa bilo mogoče ugotoviti pomembnejših razlik v velikosti
mlinov med levimi in desnimi pritoki Krke: oboji so imeli v
povprečju po dva kamna in pol. Pomembnejše razlike smo spoznali med posameznimi potoki: največji mlini so bili ob
Globočkem ali Malenškem potoku (po 3,5 kamnov),Rateškempotoku in Težki vodi (po 3,2 kamna) ter Toplici (3 kamne), ki
so imeli po tri in tudi več parov kamnov. Najmanjše, prave
kmečke mline pa so poganjali Štrlek, Studenec in Lešnica ter
Lokavec; mlini na navedenih potokih so imeli manj kot dva para
kamnov.
Podrobnejša členitev v tabelah prikazanih podatkov pokaže razliko med mlini v zgornjem in spodnjem delu Krkinega porečja.
Mlini nad Otočcem so imeli v povprečju po 3 pare kamnov, pod
njim samo 2,5 kamna. Toda mlini ob Krki pod Otočcem so bili
večji od tistih, ki so stali na obeh straneh reke nad nekdanjim otoškim gradom: spodnji so imeli po 5,2 kamnov, zgornji
le 4 kamne. V povprečju je imelo lo mlinov naKrkinihpritokih nad Otočcem po 27 kamnov, pod njim pa 24 kamnov.
Usihanje izrabe vodnega pogona
Nagle in korenite povojne gospodarske in socialne spremembe,
ki so zajele večino našega podeželja, so bistveno prispevale tudi k zamenjavi majhnih, marsikje le občasnih pogonskih
virov, kakršne so več stoletij predstavljali naši potoki.
Nov energetski vir - elektrika je zagotovila kontinuirano
proizvodnjo, ki ni bila nič več odvisna od vremenskih prilik
oziroma količine vodnega pretoka. Prehod na nove pogonske možnosti je terjal temeljito preureditev mlinov in žag, ki so
se morali prilagoditi tudi novim tehnološkim zahtevam in
spoznanjem. Njihova selišča niso bila več življenjsko vezana
na lego ob potokih.
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Od nekdanjih 453 objektov na vodni pogon, jih danes dela le
še 83 ali 18,3%. Med njimi je 69 mlinov, lo žag in 4 obrati
z drugačnimi nameni. V zadnjih dveh desetletjih je prenehalo
z delom 37% obratov z vodnim pogonom v porečju Krke, v letih
1946 - 196o pa 21,6%. Samo v povojnih letih so opustili več
kot 58% mlinov in žag, v letih med obema vojnama ter v času
zadnje vojne pa 18%.
Značilne so nekatere regionalne razlike v opuščanju izrabe
vodnega pogona. Najbolj prizadeti so bili obrati ob Krki;
danes stoji in dela ob njej samo ena desetina nekdanjih delavnic, mnoge med njimi imajo že kombiniran - vodni in
električni - pogon. Na desnih pritokih Krke dela ali zgolj
za domače potrebe ali tudi v obrtne namene le 16,2% nekdanjih
mlinov in žag, na desnih Krkinih pritokih pa je takih obratov še 23,3%. Nekateri potoki so popolnoma izgubili mline
in žage (Potok, Šajsar ali Bajer pri Novem mestu, Rateški
potok, Studena - Obrh, Kolarčnica, Štrlek, piroška Sušica,
Igmanica in Studenec). Sorazmerno največ mlinov in žag se
je ohranilo na Višnjici, Temenici, Radulji in Račni, Težki
vodi, Kobilščici itd.
Opuščanje obratov na vodni pogon je bilo različno z ozirom
na posamezne dejavnosti. Več kot dve petini mlinov sta prenehali z meljo po letu 196o, torej v zadnjem četrt stoletju.
V prvem povojnem poldrugem desetletju so opustili več kot
eno petino mlinov, v letih med obema vojnama pa je prenehalo
z meljo 11% mlinov, 4,7% pa že pred letom 1919.
Največ žag - 38,3% - so opustili v letih 1919-1945, eno četrtino po letu 196o. V prvem povojnem obdobju je propadla ena
petina žag, pred letom 1919 pa 6,4%.
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Različnim drugim dejavnostim je bilo namenjenih 19 obratov na
vodni pogon. Teh je največ prenehalo z delom med obema vojnama
in po letu 1945.
Skratka, v načinih in namenih izrabe vodnega pogona v porečju
Krke kot tudi drugod na Slovenskem, se kažejo stopnja razvitosti proizvajalnih sredstev in samooskrbne oblike proizvodnje,
predelave in življenja. Vse to je značilno za območja pred
deagrarizacijo in industrializacijo. Skromna sredstva za preživljanje agrarno preobljudenih območij so silila, da si je
njihovo prebivalstvo iskalo dodatnih Virov za preživljanje.
In mnogi so jih našli z delom v mlinu ali na žagi.
Sklep
Povojne družbene in gospodarske spremembe, ki so do temeljev
razrahljale nekdanjo, domala enovito in še v avtarkijo zazrto
in usmerjeno socialno podobo našega podeželja, so med najpomembnejšimi pospeševalci opuščanja izrabe vodnega pogona naših
potokov. S fiziognomskimi in strukturalnimi spremembami, ki
sta jih podeželju vtisnila deagrarizacija in industrializacija
kar je sprožilo gospodarnejšo zaposlitev znatnega dela podeželjskega življa v ne agrarnih dejavnostih, je prišlo do pomembnih proizvodnih preusmeritev na veliki večini kmečkih gospodarstev. Opustili so stare domačijske oblike kmetovanja na
zemlji, s tem pa se je spremenila tudi sestava kmečkih pridelkov.
V šestdesetih letih je prišlo do temeljitega preloma med nekdanjim, večinoma polikulturnim kmetijstvom in novim, ki se
je pričelo čedalje vidneje usmerjati v specializirano tržno
proizvodnjo. V tem prelomnem času je prišlo, tako kot vedno
ob takšnih kritičnih obdobjih gospodarskega razvoja, do ponovnega prevrednotenja namembnosti kmetijskega zemljišča. Vedno
več ornih površin, ki so bile dotlej namenjene pridelavi najrazličnejših prehrambenih kultur, so prepustili travnatim
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ledinam (prim. tudi Klemeneič, 1975). Ob novi proizvodnji
usmerjenosti kmetij, čedalje večjem številu delavcev - vozačev,
ki živijo na kmetijah in delajo v nekmetijstvu, pa v gosto
razpredeni mreži prodajaln pekovskega kruha, to so nekateri
osnovni razlogi, ki so prispevali k usihanju številnih podeželskih mlinov na vodni pogon.
Med ostalimi pomembnejšimi razlogi, ki so pospeševali zamiranje nekdanjih oblik izrabe vodnega pogona, so še naslednji:
elektrifikacija podeželja; naglo naraščanje zaposlitve mladega kmečkega prebivalstva v neagrarnih dejavnostih; včasih
nerazumljivo strogi obrtni predpisi in previsoki davki; racionalnejša predelava lesa na večjih žagah; pomanjkanje sredstev
za posodobitev ali vsaj za obnovitev vodnih mlinov in žag;
izselitev Kočevarjev in preureditev vodnega pogona za najrazličnejše potrebe in namene medvojnega partizanskega gospodarstva (predvsem ob Črmošnjici); s številnimi zajetji za potrebe vodovodov so bile zmanjšane količine potoških voda, zlasti
še ob sušnih obdobjih ter regulacije potokov, s katerimi se
je nova struga potokov izognila posameznih žag in mlinov. V
številnih primerih so s smrtjo starega gospodarja prenehali
z meljo. Nekdanji gospodarji mlinov so se preživljali z delom
na (manjši) kmetiji in v mlinu, kajti večina mlinov ni imela
zadosti meli za celo leto pa tudi vodne razmere niso bile
naklonjene nepretrganemu delu v mlinu. Ob večjem številu ljudi na kmetijah se je lahko delo na zemlji skladno dopolnjevalo z domačim mlinarstvom ali žagarstvom (prim. Melik, 1953,
str. 19 - 23; Radinja, 1979, str. 138-139; Adamič, 1973 in
1974). Z ostarelostjo ali s smrtjo mlinarjev izginevajo zadnji kmečki mlini, ki so več desetletij služili potrebam posameznih naselij.
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Čeprav je vprašljivo, ali so bili vsi navedeni obrati na vodni pogon gospodarsko upravičeni in potrebni, pa vendarle
ugotavljamo, da se kaže v njih izredno smotrna izraba energetskega potenciala, ki ga nudijo potoki in reke. V današnjem
energetskem pomanjkanju, ki že resno ogroža prenekatere dejavnosti, se lahko samo čudimo, da niti ne pomišljamo na
(dopolnilno) izrabo naših potokov. Stopnja današnje izrabe
energetskega potenciala Krke in njenih pritokov je enostranska in premajhna, da bi bili z njo lahko zadovoljni. Prispevek,
s katerim sem želel opozoriti na nekdanjo in današnjo izrabo
pogonskih moči tekočih voda, naj bo spodbuda za razmišljanja
in iskanje novih možnosti, namreč kako bi bilo mogoče Krko in
njene pritoke najbolj smotrno vključiti v nadaljnji gospodarski in družbeni razvoj Dolenjske in njenega sosedstva.
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SOME GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF THE USE THE WATER MOTIVE
POWER IN THE KRKA RIVER BASIN
The river basin of the river Krka, extending over an area
comprising 2,o53 sq. km, is one of those characterised by
the utilization of the water motive power for mills, sawmills, forging, house electrical plants, and for a few other
purposes. On this spacious territory, where karstic and
fluvial relief patterns intermingle, there have existed
during the last eighty years at least 453 different manufacturing units utilizing the water motive power.
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The present article outlines of the basic reasons determing
the increasing use of the running water for mills, saw-mills,
and similar works. The primary reasons for this stemmed
from the poly-cultural and autharchic farming, from the
available yet not exploited sources of energy, as offered
by brooks and rivers, and last not least from the needs and
demands that various cereals be milled to give flour and
similar products. Of the 453 manufacturing units utilizing
the water motive power there were 34o mills, 94 saw-mills,
and another 19 workshops serving other purposes.
A detailed account is given of the size of mills, either along
the rivulets or in bigger regional units. In the river-basin
of the Krka there were mostly small mills, with an average
of 2.75 millstones. Almost as many as 43% of the mills had
only two millstones, one third of the mills three, and only
19% 4 or more millstones.
The number and the functions of the mills, their size and
their disuse of the water power are in detail presented in
Table 1 and 2. Most of the mills and saw-mills using water
power have been abandoned since the World War II (58,5%),
but during the 1919-1945 period only 18%. Today water motive
power is used still by 69 (2o.3%) mills, lo (lo.7%) saw-mills
and 4 minor electric power plants. In the year 1984 46 mills
were operating purely for domestic needs and only 23 mills
were operating also for the needs of other people.
Among the principal reasons for the rapid disuse of mills and
saw-mills utilizing the water motive power the following
factors should be included: electrification of provincial
areas since the second World, deagrarization and industrialization, the reorientation of farming from self-sufficient
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UDK 911 . 2 : 581 . 9 : 553 . 6 (497 . 12 - 1 2 ) = 863
FRANC LOVRENČAK
PEDOGEOGRAFSKE IN VEGETACIJSKOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI DOLENJSKE
Med dejavniki, ki opredeljujejo določeno pokrajino, sta dokaj
značilna odeja prsti in rastja. Prav pestra sestava vegetacije in prsti Dolenjske vabi k podrobnejšemu spoznavanju njunih
lastnosti in njunega mesta v geografskem okolju in s tem k
boljšemu razumevanju geografskih zakonitosti te pokrajine. V
tem pogledu pedogeografskih in vegetacijskogeografskih značilnosti se bomo omejili le na novomeški občini pripadajoči
del Dolenjske.
Kamninska sestava
V osnovi na robnih delih in delno tudi v osredju pokrajine
prevladujejo karbonatne kamnine (Viri 6.). Med najstarejše
spadajo triadni dolomiti in apnenci na južni, jugovzhodni,
zahodni in severni strani. Obilno so zastopani tudi apnenci
(sivi plastnati oolitni, apnenec z rožencem itd.) iz jure
in krede v osredju in na jugu pokrajine. Jugovzhodno in severno od Novega mesta se nahajajo v večjem obsegu kamnine,
kjer poteka drugačna pedogeneza kot na apnencih, to so rjav
in zelen lapor, peščen lapor, laporni apnenec itd. - vse
iz krede.

x

dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, 61ooo
Ljubljana, Aškerčeva 12, YU

147

V srednjem nižjem delu obravnavane pokrajine se poleg t
kamnin kažejo tudi klastični sedimenti terciarne in kvartarne starosti. Severno od Robne vasi se pojavljajo miocenski
siv, bel in rjav lapor, peščenjak itd. Še pogosteje so plasti
pliokvartarne rjave ilovnate prepereline v širši okolici
Novega mesta ter glina in ilovica s prodniki ali kosi roženca severovzhodno od Novega mesta. Na lastnosti prsti in s
tem na rastje imajo velik vpliv kremenovi peski severno od
Mokrega polja.
Med pleistocensko litološko osnovo se na večjih površinah
uvrščata glina in alevrolit pri Zalogu in severno od Hrvaškega broda ter prod in pesek na Šent jerne jskem vršaju. Najmlajšim aluvialnim naplavinam pripada le manjše površje južno
od Soteske ob Krki, ob Prečni ter na obeh straneh Krke od
Otočca navzdol. Marsikje živo skalno osnovo prekriva bolj ali
manj debela rdečkasta preperlina, tako v Suhi krajini, kot
na dnu Novomeške kotline, kar zopet vpliva na poseben potek

Relief
Reliefna izoblikovanost se kaže v posrednih vplivih na prsti
in rastje, tektonsko zasnovana, strma in premočrtno potekajoča pobočja Roga, Ajdovske planote in delno Gorjancev zaradi
naklona in ekspozicije pogojujejo drugačno pedogenezo kot
ravnejši relief na dnu Novomeške kotline. Na strminah nastajajo plitvejše in sušnejše prsti. Te skupno z mikroklimo na
tako izoblikovanem reliefu ustvarjajo značilne rastne razmere
ki jih v drugih delih pokrajine ni.

Večji osrednji del obravnavane pokrajine pripada Novomeški
kotlini. Tu so potoki razrez ali površje na dolge ploščate in
položne hrbte npr. med Novim mestom in Šentjernejem ali na
kopaste položno vzpenjajoče griče med dolinami (Melik, 1959).
Glavni vodotok Krka in potoki večinoma tečejo po globljih in
tesnih strugah. Tako so aluvialne ravnice malo obsežne. Ob
Krki se ta ravnica začne šele pri Soteski, vendar se kmalu
konča. Šele pri Kronovem, ko reka prestopi v spodnji del
Krške kotline, se aluvialna ravnica razširi (Melik, 1959).
Širši raven svet se nahaja še zahodno od Novega mesta ob
Prečni. Sestavljajo ga fino zrnati sedimenti, ki leže pa
udrtem apnencu (Gams, 1962).
Zahodni in južni del proučevane pokrajine ima izrazito kraško
preoblikovano površje. Na krednih apnencih se širijo vrtače,
uvale in razne nepravilne kraške kotanje. Odeja prsti je
tanka tako, da marsikje gleda skala na dan. Debelejše prsti
se nahajajo na ravnejših delih površja in na dnu konkavnih
kraških oblik. Na levi strani Krke v Suhi krajini se nad
nižjim kraškim površjem dvigajo višji hrbti, npr. Kremenjak
in deli Ajdovske planote (Melik, 1959) kar vpliva na sestavo
in razprostranjenost rastja.
Jugovzhodno od kraške Suhe krajine se dviga obsežen apniški
višji svet Roga. Po Meliku (1959) predstavlja ostanek prostrane pliocenske uravnave. Nad planotastim površjem se dvigajo
posamezne kope (95o-11oo m), tudi ta kraški svet vpliva na
samosvojo kombinacijo ekoloških dejavnikov, ki pogojujejo
tipične rastne razmere.
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Podnebje
Večji del obravnavane pokrajine po Gamsu (1972) spada v klimatsko provinco srednje Slovenije, rajon Suha krajina, kjer
je letnih padavin 12oo-135o mm. Podnebje v kotlinskem delu
lahko označimo kot zmerno celinsko, humidno, s toplim poletjem in mrzlo zimo (Pirnar, 1983). Če glede na razpoložljive
podatke primerjamo zračne temperature, se pokaže rahlo zviševanje srednjih letnih temperatur od zahoda proti vzhodu. V
predvojnem opazovalnem nizu (1. 1925-4o) so bile srednje letne
temperature v Občicah na zahodni strani 9,5 C in v Novem
mestu bolj proti vzhodu lo,l°C (Gams, 1962 a). Podobno razmerje se kaže tudi v še starejši dobi (tabela 1).
Nekaj nižje srednje letne temperature ima Novo mesto za
daljši opazovalni niz (1951-197o) 9,4°C (Marinček, 198o).
Opazno se srednje letne in mesečne temperature zraka znižujejo z nadmorsko višino, v Novem mestu 9,6°C in na Gorjancih
pri Miklavžu 7,3°C za dobo 1955 - 1959 leta (Gams, 1962).
Podobno mora biti tudi na Rogu, vendar ni na razpolago podatkov. Za rastje je zlasti pomembno trajanje ugodnih temperatur
za rast. Po Marinčku (l98o), na osnovi podatkov za Novo mesto,
traja vegetacijska doba (temperature nad 5°C) povprečno 7,5
mesecev, povprečno od 25.III. - lo.XI. Na osnovi fenoloških
opazovanj (temperatura cca lo°C) pa traja 6 mesecev, povprečno od 22.IV. - ca. 21.X.
Primerjava teh podatkov s podatki o nastopu slane pokaže,
da se v Novem mestu slana pojavi še 2o.5. (niz 196o - 197o)
in še trikrat v začetku maja, večinoma pa v aprilu (šestkrat)
(Pirnar, 1983). Prva slana se pojavi v Novem mestu 23.9. in
še enkrat v septembru. V Dolenjskih Toplicah nastopi zadnja
slana še 5.6. in trikrat v maju, prva pa 22.9. in še dvakrat
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v septembru. Vse to bi kazalo, da je zahodni del pokrajine
nekaj hladnejši od osrednjega, kar ima posledice tudi v
rastnih razmerah.
Na rast rastlin vplivajo tudi absolutne temperature. Absolutni
maksimum so v Občicah namerili 35,4°C (junij 1935) in v Novem
mestu 56,6°C (julija 1951). Absolutni minimum pa je znašal v
Novem mestu - 3o,8°C (3. februar j a 1929) (vse za dobo 1. 1925194o, po Gamsu, 1962 a). Povprečne letne padavine so v predvojni dobi (leta 1925-4o) znašale v Novem mestu 1299 mm in v
Občicah 1367 mm (Gams, 1962 a). Povojni niz (1951 - 197o,
Marinček, 198o) kaže v Novem mestu 1154 mm in v Dolenjskih
Toplicah 137o mm padavin letno. Ti padavinski podatki kažejo,
da se višina padavin zmanjšuje od zahoda proti vzhodu novomeške pokrajine. Za razporeditev padavin je značilen maksimum
spomladi in traja še v poletje, kar je ugodno za rast gozdne
vegetacije (Marinček, 198o).
Zanimiva razporeditev padavin glede na nadmorsko višino se kaže v tem, da na Gorjancih pade le malenkost več ali morda celo
manj padavin kot v Dolenjskih Toplicah (tabela 2). Gams
(1962 a) predpostavlja, da je verjetno vzrok v alpski usmerjenosti Gorjancev, ko v njih ne udarjajo prevladujoči zahodni
vetrovi.
Rastne razmere opredeljuje tudi potencialna evapotranspiracija.
Po metodi Thornthwaita znaša letni presežek padavin 5ol mm
(Novo mesto, 1958-1973), v dobi bujne rasti pa le 112 mm. To
kaže na večjo verjetnost suše na plitvih prsteh (Pirnar, 1983).
Na rast rastlin vpliva tudi zračna vlaga. Med drevesnimi vrstami, ki prevladujejo v obravnavani pokrajini, jelka rabi najvišjo zračno vlažnost. Dobro uspeva pri srednji letni vlažnosti zraka 7o - 9o% (Lakušič, 198o). Glede na ta pogoj ji je
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podobna bukev, medtem ko graden in beli gaber uspevata tudi
v bolj suhem ozračju. Morda s tem lahko vsaj delno razložimo
obširen jelov gozd v Topliškem predelu, kjer je bolj hladno
in vlažnejše kot v osrednjem in vzhodnem delu, kjer je veliko
gradna in belega gabra. Po klimatskih indeksih, ki jih je
Marinček (198o) izračunal za Novomeško kotlino, se jasno kaže,
da podnebne razmere v tej pokrajini pogojujejo gozd kot naravno rastje.
Vodne razmere
Vlažnost vpliva na lastnosti prsti in sestavo ter fiziognomijo rastja, vendar le na manjših delih obravnavane pokrajine.
Višja gladina talne vode, ki močno vlaži prsti, se pojavlja
le ponekod v aluvialni ravnici Krke in nekaterih pritokih.
Na lastnosti prsti in s tem na vegetacijo do neke mere vpliva
tudi poplavna voda. Rečne poplave redno nastopajo ob Krki
(npr. pod Sotesko in od Bele cerkve navzdol) in njenih pritokih tako, da se tu pojavlja značilna prst in vlagoljubna vegetacija (Šifrer et coll., 1981).
Vplivi človeka
Na prsti in rastje področja, ki pripada novomeški občini, so
poleg prirodnih dejavnikov dokaj vplivali tudi posegi človeka.
Zaradi ugodnih podnebnih in reliefnih razmer se je Človek
tu že zelo zgodaj naselil. Že v halštatu je bilo gosto naseljeno Raduljsko-krško hribovje (Šifrer et coll., 1981).
Tudi ostali, zlasti nižinski deli so bili dokaj naseljeni od
te dobe pa skozi rimsko in ves srednji vek. Človek je zlasti
krčil gozd v nižinskem delu in gričevnatem svetu na severozahodu. Manj pa je posegel na kraško planotasto površje Roga,
Ajdovske planote in na Gorjance ter Topliški predel.
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Na nekdanjih gozdnih rastiščih so si ljudje uredili kmetijske
površine. V gozdu so pasli živino, steljarili in sekali
drva. Razširili so si tudi travniške površine.
S tem je človek spremenil naravno rastje, zmanjšal gozdne površine in vplival tudi na sestavo rastja. Kljub temu je po podatkih za leto 1977 (Pirnar, 1983) še vedno večino ozemlja
poraščal gozd 52,o%, kmetijskih površin je bilo 43,9%, od
tega 16,8% travnikov in 6,7% pašnikov. Če seštejemo vse gozdne in travniške površine, se pokaže, da nad 75% proučevanega področja poraščata ti dve obliki rastja.
Prsti in rastje
Rezultat prepletenega delovanja prirodnogeografskih dejavnikov in delovanja človeka je vrsta različnih prsti in različnih oblik rastja (tabela 3)«
Na najmlajšem površju ob Krki in njenih pritokih so na aluvialnih rečnih naplavinah nastali zaradi velike vlažnosti gleji
in psevdoglej, na sušnejših delih pa obrečne prsti. Te prsti
po teksturi spadajo med glinaste ilovice, izjema so prsti
tik ob Krki, kjer se zveča delež drobnega peska, kar je posledica še trajajoče rečne akumulacije. Prsti ob reki imajo
večinoma alkalno do slabo kislo reakcijo. Nekaj vstran od
reke se vrednost pH zniža in reakcija postane kisla (npr.
na Loškem polju pH 5,4-5,8 tabela 4), v prsti ni prostega
kalcijevega karbonata.
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5. Antropogeno sekundarno rastje
5.1. Ruderalno rastje
3.2. Segetalno rastje
4. Rastje v vodi
4.1. Rastje v Krki
4.1.1. Združba dristavca in vodne zlatice - Potsmeto
perfoliati - Ranunculetum fluitantis

Gozdno rastje na teh prsteh v sedanjosti predstavlja vlažni
dobov in gabrov gozd Krakovskega gozda. Na večini obrežnih in
ogljenih prsteh uspeva travniško rastje, ki je na gleju
higrofilno, na sušnejši prsti pa se širijo gojeni travniki.
Med gozdno rastje uvrščamo tudi loge jelše, vrb, topola in
jesena, ki v ozkih pasovih obraščajo strugo Krke in njenih
pritokov.
Ilovnati nanosi in kremenov pesek tvorijo matično osnovo
sprani rjavi in kisli rjavi prsti. Kisle prsti so plitve,
vsebujejo precej glinastih delcev. Malo imajo humusa, reakcija pa je zelo kisla (Viri, 3). Sprane rjave prsti so debelejše kot kisle rjave, teksturo imajo meljnato, glinasto, ilovnato, reakcija je kisla, zasičenost z bazami je srednje (Viri,
3). Take lastnosti prsti pogojujejo rast acidofilnega rastja.
Obširne površine porašcajo preddinarski gozdovi belega gabra
in borovnicevja. Razširjeni so tudi gozdovi gradna s travniškim črnilcem, gozd bukve, vimčka in belkaste bekice ter gozd
z rebrenjačo. Od iglastih gozdov porašča precejšnje površine
gozd jelke z vimčkom in okroglolistno lakoto, zlasti na obeh
hrbtih ob Sušici pri Dolenjskih Toplicah (Marinček, 198o).
Marinček (198o) sklepa, da je lokalno-klimatsko pogojen.
Vendar se postavlja vprašanje, zakaj so ravno tu take mikroklimatske razmere?
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Na jurskih in krednih apnencih prekritih z rdečkasto rjavo
glino so nastale pokarbonatne prsti, ki prekrivajo precejšnje
površine na levi strani Radulje, na Ajdovski planoti, v
Topliškem predelu, na Gorjancih itd. (Viri, 3). Prst je debela okoli 4o cm ali še več, če je rdeča glina globlje. Vsebuje dokaj glinastih delcev tako, da ima meljnato glinasto
teksturo (tabela 4). V spodnjem delu profila se delež gline
močno zviša. Reakcija je slabo kisla, humusa ni veliko
(1-5%). Tu se postavlja zanimivo vprašanje odnosa med to
rdečkasto glino, katere nastanek še ni pojasnjen in lastnostmi prsti na njej.
Te prsti so dobro gozdno rastišče v nižjih nadmorskih višinah
in tudi v višjih legah. Poraščajo jih listnati gozdovi. V
njih se z naraščajočo nadmorsko višino vedno bolj uveljavlja
bukev. V višini do 456 m se širi predgorski preddinarski bukov gozd, na toplih in strmih pobočjih toploljubni bukov
gozd, na hladnih pobočjih bukov gozd s kresničevjem in na
zmerno vlažnih rastiščih gozd lipe in ostrolistnega javorja
(Marinček, 1971).
V nadmorski višini nad 45o m pa skoraj docela prevlada bukov
gozd. Tu razločujemo gorski bukov gozd z bilnico, visokogorski bukov gozd in bukov gozd z polžarsko (Marinček, 1971).
V višjih legah na Rogu in Gorjancih, kjer prevladuje apnenec,
so nastale rendzine. Često se uveljavlja sprsteninasta rendzina sama ali v kompleksu s pokarbonatnimi prstmi (Viri, 1,3).
Ta rendzina ima do 3o cm debel A horizont, ki je često mlejnato glinaste ilovnate teksture. Količina organskih snovi
se spreminja (lo-ll%). Reakcija je slabo kisla, pH 6,5-0,8
(tabela 4).
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Na Rogu se na rendzini ali na kompleksu rendzine in pokarbonatnih prsti razraščajo obširni dinarski jelovo-bukovi gozdovi.
V drevesnem sloju gradita gozd jelka in bukev. Obema je včasih
primešan gorski javor. V zeliščnem sloju se nahaja deveterolistna konopica. Ta gozd se uvršča med zelo pomembne gospodarske gozdove, zlasti zaradi kvalitetne jelovine.
Na skrajnem severovzhodnem delu obravnavane pokrajine na Šentjernej skem vršaju se nahajajo plasti fluvioperiglacialnega
dolomitnega proda in peska. Ta sediment je matična osnova za
rjavo rendzino, ki prekriva Šentjernejsko polje. Na tej
rendzini dobro uspevajo kulturne rastline, zato so tu uredili obdelovalne površine. Na starejšem višjem delu zahodno od
Šentjernejskega polja, kjer je karbonatni prod že močno preperel, so v pedogenezi nastale rjave lesivirane prsti. Tudi
v tej prsti dobro uspevajo kulturne rastline, zato je več
kot tretjina površja pod njivami (Lovrenčak, 1981).
Na laporjih so nastale evtrične rjave prsti. Razprostirajo
se npr. v okolici Šmarjete. Po teksturi so glinaste, vendar
ugodne za rast kulturnih rastlin. Tako tu goje deteljo, koruzo in peso (Pirnar, 1983). Marsikje jih porašča travniško
rastje. Gojeni travniki so razširjeni tudi na drugih prsteh.
Bolj ali manj obsežni travniki in pašniki se razprostirajo
ob večini vasi.
Povzetek
Območje Dolenjske, ki pripada novomeški občini, lahko iz
pedogeografskega in vegetacijskega vidika razčlenimo na pet
osnovnih pokrajinskih enot (regij), v jih ločujemo še nekaj
enot nižjega reda (subregij) (glej karto).
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1. regija. V tej regiji združujemo rastje poraščajoče evtrični
mineralni hipoglej in obrečne prsti na holocenski ravnici Krke
in njenih pritokih. Glede na fiziognomijo in sestavo rastja to
regijo delimo na dve subregiji. V prvi so razširjeni logi črne
jelše, vrb in topola ter gozd doba in belega gabra ter gozd
velikega jesena. V drugo podenoto uvrščamo traviščno rastje:
združbo modre stožke, združbo z mehkim osatom (Cirsium oleraceum) in ločke (Juncus), ki za ta predel fitocenološko še niso
bile opisane.
2. regija. Ta regija zajema gozdove na kisli rjavi in sprani
rjavi prsti na sipkih sedimentih (gline, ilovice, kremenčevega
peska) pokrivajočih ploščate in položne hrbte ter kopaste griče. Prva subregija zajema acidofilne listnate gozdove od preddinarskega gozda belega gabra in borovničevja, preddinarskega
gozda gradna in travniškega črnilca, gozda bukve z vimčkom in
belkasto bekico do bukovega gozda z rebrenjačo. V drugo podenoto uvrščamo vse acidofilne iglaste gozdove, ki tudi poraščajo
kisle rjave prsti, nastale na glini z roženci in sprane rjave
prsti. Na njih uspeva gozd jelke z vimčkom in okroglolistno
lakoto ter južnoalpski gozd rdečega bora in borovničevja.
3. regija. V to enoto vključujemo še ostale listnate gozdove.
Ti so večinoma vezani na tipične pokarbonatne prsti , nastale
na apnencu in dolomitu. Ker segajo ti gozdovi tudi v višje
dele Gorjancev, Ajdovske planote in Trške gore, delimo enoto
v dve podenoti. V prvo nižjo (3oo-45o m) podenoto spadajo
gozd gradna s črnim grahorjem, termofilni bukov gozd, preddinarski submontanski bukov gozd (tu sta združeni bukov gozd s
tevjem in hrastovo - bukov gozd), gozd bukve s kresničevjem
in gozd lipe ter ostrolistnega javorja.
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V drugo višjo podenoto (večinoma nad 45o m) so uvrščeni preddinarski gorski in visokogorski bukov gozd, gozd gorskega javorja in bresta, če naštejemo najbolj razširjene.
4. regija. Enota obsega gospodarsko najpomembnejše iglastolistnate gozdove na sprsteninasti rendzini in na plitvih ter
srednje globokih pokarbonatnih prsteh na apnencu in dolomitu,
ki gradita višji planotast svet. To je obširni dinarski jelovobukov gozd, ki se začne že v višjih pobočnih delih nad dolino
Črmošnjice in se razprostira po večjem delu Kočevskega Roga.
5. regija. Zajema Šentjernejski vršaj. Vode pritekajoče iz Gorjancev so hasule obširen vršaj. Gradi ga slabo zaobljen prod,
na njem so nastale rjave rendzine in na starejšem produ rjave
lesivirane prsti. Prvotna gozdna rastišča so spremenjena v
kmetijske površine.
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1.1. Logi in gozdovi na hipogleju na holocenski ravnici Krke
in pritokov
1.2. Travniško rastje na hipogleju na holocenski ravnici Krke
in pritokov
2.1. Listnati gozdovi na kisli rjavi, pokarbonatni akrični in
sprani rjavi prsti na sipkih sedimentih (gline, ilovice,
kremenov pesek) na ploščatih hrbtih ter kopastih gričih
2.2. Iglasti gozdovi na kisli rjavi prsti na glini z roženci
in sprani rjavi prsti na glini in ilovici na ploščatih
hrbtih
3.1. Listnati gozdovi na pokarbonatnih prsti, tipični in
rjavi prsti na apnencu in dolomitu v višini 3oo-45o m
3.2. Listnati gozdovi na pokarbonatni prsti, tipični in rjavi
prsti na apnencu in dolomitu v višini nad 45o m
4.
Iglasto-listnati gozdovi na sprsteninasti rendzini in
na plitvih ter srednje globokih pokarbonatnih prsteh na
apnencu in dolomitu na planotastem površju
Antropogeno kulturno rastje na rjavi rendzini in rjavi
lesivirani prsti na produ na Šentjernejskem vršaju
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GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF SOIL AND VEGETATION IN THE
DOLENJSKA REGION
The article first describes the natural geographical conditions
that have had an influence on the formation and the characteristic of soils and the related vegetation. Shortly are also
discussed the influences exercised by Man on soils and
vegetation. Follows the description of the main types of
soils and vegetation found in the large commune of Novo mesto
(SE Slovenia). An appendix and summary overview of the
regional differentiation with the regard to soil and vegetation is added. Five basic regions are identified, al though
several sub-sections can be distinguished in each of them.
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UDK 911 . 2 : 551 . 4 (497 . 12 - 12) = 863

IVAN GAMSX
GEOMORFOLOŠKE IN POKRAJINSKO-EKOLOŠKE RAZMERE SREDNJE
KRŠKE DOLINE Z ZALEDJEM
Tu je obravnavano približno ozemlje novomeške občine. Glavnino v zahodnem delu Krške kotline v geografiji navadno imenujemo Novomeška pokrajina ali Novomeška kotlina. Kot nakazuje
tudi ta sestavek, je to ozemlje zelo heterogeno in zato izraz pokrajina ni primeren. Ker znotraj Krške kotline ne
predstavlja ločene kotline, lahko tudi ime Novomeška kotlina
zavede k napačni predstavi o reliefu. Zato je tu v naslovu
srednja Krška dolina, ki med Zagradcem in Belo cerkvijo predstavlja gravitacijsko os našega ozemlja. Od omenjenih imen
je Krška dolina edini ljudski izraz.
Za pokrajinsko ekološko analizo je bilo potrebno izpopolniti
znanje iz klimatologije in geomorfologije.
Važnejša od horizontalnih klimatskih sprememb v smeri proti
vzhodu, o katerih govori uvodni članek v tem zborniku (regionalizacija nizke Jugovzhodne Slovenije) in drugi viri
(Furlan, 1965, Gams, 1962, Košir, 1979, Marinček, 198o), je
višinska pasovitost. Izrazit termalni pas v višinah nekaj
sto metrov nad dolino je nakazala primerjava srednjih dnevnih
temperatur za čas junij 1956 - december 1959 med postajama
Kandija pri Novem mestu (193
in Trška gora (38o m). Dve
sto metrov nad dnom so bile srednje dnevne temperature za
o,5°višje (Gams, 1962). Še bolj do izraza pride ta pas pri
X

dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, 61ooo
Ljubljana, Aškerčeva 12, YU
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dnevnih minimalnih temperaturah. To kaže tabela št.l.
Tabela l: DNEVNE MINIMALNE TEMPERATURE AVGUST-OKTOBER 1956
IN FEBRUAR-NOVEMBER 1957(po arhivu HMZ SRS)

Postaja
mesec
Kandija

N.v.
m

2

3

193 0,0 -0,4

Trška gora 38o

4

5

6

7

8

9

lo

11 letno

3,1 5,8 12,1 13,o 11,25 7,8 3,8 3,3 6,3

2,2 2,5 5,2 6,9 13,o 14,8 13,4 lo,7 6,3 3,8 7,9

Sv.Miklavž 969 o,3 o,8 2,7 4,1 11,9 12,7 11,9

9,55 5,1 1,5 6,1

Ob jasnem suhem mirnem vremenu so dnevni minimi v dnu kotline
znatno nižji od povprečka in razlike s Trško goro in Gorjanci
večje. V povprečku so na Gorjancih nižji minimi kot v Novem
mestu samo pozimi. Ker so minimi v višini Trške gore za 1,8°
višji kot pri Sv.Miklavžu, je soditi, da se naraščanje od dna
navzgor loo-2oo pod vrhom Gorjancev v letnem povprečku zaustavi. V mesečnih povprečkih so pri teh postajah najmanjše razlike junija.
Ker izjemni meseci opazno vplivajo še na večletne povprečke,
je potrebno primerjati dnevne minime postaj Kandija in Sv.
Miklavž v vsej dobi z razpoložljivimi podatki. To obsega tabela št. 2.
V dolgoletnem povprečku (tabela št.2) naraščajo razlike pri
srednjih dnevnih temperaturah od zime proti poletju in jeseni spet upadajo.

Tabela 2: MINIMALNE, MAKSIMALNE IN SREDNJE MESEČNE TEMPERATURE 1953-59 TER VIŠINSKI
GRADIENTI POSTAJ NOVO MESTO-KANDIJA (193 m) IN SV.MIKLAVŽ(969 m)
Gradientne temperature se z višino pri predznaku +zvišujejo, - znižujejo
Temperature

I

Srednja dnevna min.:
Kandija
-5,37
-4,96
Sv.Miklavž
gradient/loo m
+o,o5
Srednja dnevna maks.:
Kandija
3,55
2,8
Sv.Miklavž
gradient/loom
o,o9
Srednja dnevna:
Kandija
-1,9
Sv.Miklavž
-2,o
gradient/loo m
o,ol

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

XII Letno

-5,6 -1,27 2,85 7,o 11,4 13,08 11,96 8,57 4,9o 1,46 -1,34 3,97
-5,o7 -1,37 2,36 6,9 lo,83 12,74 12,06 9,67 4,97 o,16 -1,16 3,93
0,0 -o,17 +o,o2 o,o
+o,o7 -o,ol +o,17 -o,ol -o,o7 -o,o4 0,0 +0,14
5,43 lo,4 14,95 20,73 24,18 26,3 25,3 22,3 16,22 8,28 6,25 o,45
5,95 6,17 lo,9 16,28 19,4 21,93 2o ,88 18,1 13,o5 4,56 5,3 11,81
0,06 o,54 o,56 o,57 o,62 o,56 o,57 o,54 o,42 o,48 o,12 o,45
- 3,57 4,5 9,2 14,06 17,9 19,8 18,24 14,78 9,77 4,56 2,o 9,11
- 1,77 1,93 5,88 lo,87 14,4 16,74 15,9 13,'38 8,33 2,46 1,27 7,28
o,23 o,33 o,43 o,41 0,45 . o,39 o,3o o,18 o,19 o,27 o,o9 o,23

Opomba: pri srednjih maksimalnih temperaturah so upoštevana samo leta 1954-1959
(novembra samo 1955-59).
Vir: Letna poročila HMZ Slovenije in Hidrometeorološki godišnjak SFRJ.
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Pri dnevnih minimih med dnom kotline in Gorjanci v letnem
povprečku ni več nobene razlike. Te se javljajo v sezonah.
Pozimi je na Gorjancih topleje, poleti hladneje.
Povsem drugačen je višinski razpored dnevnih maksimalnih temperatur. Za čas avgust - oktober 1956 in februar-november
1957 imamo na razpolago podatke za vse tri postaje (tabela 3).
Tabela 3: DNEVNE MAKSIMALNE TEMPERATURE V MESECIH AVGUSTOKTOBER 1956 IN FEBRUAR-NOVEMBER 1957

Postaja
2

3

Meseci
4
5 6

7

8

9

lo

11

Letno

Kandija 12,2 15,8 16,6 17,9 27,2 27,6 25,5 23,o 16,45 lo,8 19,28
Trška g. lo,4 13,7 14,5 16,9 23,8 23,85 24,45
15,5 9,7 17,65
Sv.Miklavž 6,0 9,2 lo,o 11,6 2o,9 21,5 2o,l 17,2 11,34 6,5 13,43

Razlike med Kandijo in Trško goro so spomladi in junija
enkrat večje kot jeseni. Toda med Trško goro in Sv.Miklavžem
so te razlike skoraj vse leto dokaj enake. V letnem povprečku je gradient med Trško goro in Sv. Miklavžem (o,84°/loo m)
manjši kot med Trško goro in Gorjanci (o,72°/loo m).
Dnevne maksimalne temperature julija postaje Sv.Miklavž so
po Furlanu (1965, s.7o) povprečne za te višine v Sloveniji.
Srednje dnevne julija pa so po Furlanu (I965,s.ll8) povprečne,
po Gamsu (1983, s.11) pa rahlo nadpovprečne za Slovenijo.
Izračunani gradient srednjih letnih temperatur na črti Novo
mesto-Gorjanci o,23°/loo m je za polovico manjši kot ga navaja Furlan (1965, s.177) za slovensko povprečje. Ni videti,
da bi bila s temi razmeroma usklajena razmeroma nizka zgornja
meja agrarne naseljenosti, ki je pod Gorjanci najvišja v
Javorovici. Tu so hiše v nadmorski višini 54o-56o m, njive
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pa do okoli 59o m. Dodajmo, da znašajo naši izračunani gradienti pri maksimalnih temperaturah o,45, po Furlanu (1965,
s.75) v Sloveniji povprečno o,6. Tudi gradienti minimalnih
temperatur (o,o°/loo m) so znatno manjši kot je po Furlanu
(1965, s.86) slovensko povprečje (o,47 /loo m).
Termalni pas odražajo v prisojnih legah vinogradi. Pod Gorjanci segajo najvišje nad Gabrjem, pri cerkvi Sv.Miklavža do
45o m. Na Ljubenu so na južni strani do 44o, na zahodni, strani do 46o m, krajevna do 5oo m. V ostalem ozemlju so gornje
meje tem višje, čim višja je okolica "gore", to je hriba oz.
rebri. Na Straški gori segajo do 36o m na zahodu. Nad naseljem Kot segajo po Podšenpavelski gori do 34o m, na Brinovi
gori 4o5 m in Kriški gori 37o m. V višji vzhodni Suhi krajini
so na Lipovški gori do 47o m, na Golobinjeku do 45o m, na
Šmaverju do 41o m in Liški gori (Liscu) do 5oo m. V našem
delu Krškega hribovja ostajajo navadno pod 5oo m, na Novi
gori in Štravkersku pa segajo izjemoma do 53o m.
Višinska klimatska pasovitost se odraža v gozdnih združbah
s tem, da v nižinah prevladuje beli gaber, v termalnem pasu
združba gabra in hrasta (Querco-Carpinetum), na debelih
prsteh na apnencu in na kislih prsteh vobče združba hrasta
in bukve (Querco-Fagetum). Najvišje lege zavzemajo na Ajdovski
planoti in pod Gorjanci združba Enneaphyllo-Fagetum, na
roški planoti združba jelke in bukve (Abieti-Fagetum-Marinček,
198o, karta Gozdne združbe GG Novo mesto). Nad Gabrjem se na
osojnem pobočju Gorjancev začenjajo čisti bukovi gozdovi že
pri nadmorski višini 5oo m.
Za lito-morfo-pedološki kompleks je pomembna lega med dinarskim krasom na zahodu in nekraškim ozemljem na vzhodu. Zato
je precej apnencih razvitih v tankih skladih ali lapornato,
otočno pa se javljajo že terciarne kamnine. Naše planimetriranje po geološki karti listov 1 : loo.ooo je za novomeško
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občino dalo naslednje deleže: kredni apnenci (17?5 km2) 2,5%,
jurski apnenci (175 km 2 ) 23%, kredni apnenci z vložki dolomita (179,5 km 2 ) 23,5%, dolomiti (H9,5 km 2 ) 15,5%, kredni laporji (75 km 2 ) lo%, miocenski lapor (18,5 km 2 ) 2,5%, pliokvartarni sedimenti (93,5 km 2 ) 13,o%, terciarni fliš (pri
Hinjah) (o,5 km2), kremenov pesek (3 km2), pobočni grušč
(2,5 km2), ilovice v Globodolu (2,5 km2), skupno 3,2%, aluvij
(41 km2) 5,5%. Ostalo je nerazporejeno. Polprepustnih sedi mentov je polovica ozemlja, po četrt ozemlja zavzemajo prepustni
in nepropustni sedimenti. Med polprepustnimi so tudi tako
imenovani velikotrnski skladi, v katerih se v našem delu Krške
ga hribovja javlja fluviokraški relief s slepimi dolinami, pa
tudi fluvialni relief. Zaradi precejšnjega deleža polprepustnih in neprepustnih vložkov in majhne višine dna nad erozijsko bazo Krke je razumljivo, da je delovanje površinsko tekoče vode, denudacija in erozija, med poglavitnimi geomorfogenetskimi dejavniki tudi na apnencih. Kombinacijo fluvialnodenudacijskega reliefa in vodoprepustne do delno prepustne
podlage pa v novejši geomorfologiji označujemo za fluviokras,
ki v našem ozemlju prevladuje. Kras zavzema predvsem višje
lege.
Omenjena stratigrafska prehodnost se odraža tudi v litološki
sestavi. Naše planimetriranje je ugotovilo naslednje deleže
(skupno 76o km2):apnenec 61,8%, dolomit 18,69%, lapor, peščenjak 8,4-5%, glina, ilovica 7,88%, kvartarni prod 1,43%,
karbonatni prod in pesek o,26%, kvartarne ilovice 1,63%.
Za naše ozemlje razpolagamo s karto teras in nivojev (Šifrer,
1962). Za ugotavljanje zvez med reliefom in pokrajinsko-ekološkimi razmeroma je bilo potrebno izdelati karto reliefnih
tipov, ki je po izrisanju v črno-beli tehniki izgubila na
preglednosti (priloga).
Izvršeno je bilo v seminarju za fizično geografijo Oddelka
za geografijo FF pod vodstvom asistenta M.Bata.
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Karta ločuje kraški in fluviokraški ravnik. Prvi je bolj raven
in je pretežno na apnencu. Razvit je največ obkraj Krke niže
Dvora, južno in severozahodno od Ljubena, vzhodno od vasi
Dobrava v južnem delu Dobrniškega polja. V zahodni Krški kotlini prevladuje fluviokraški ravnik, ki je bolj vegast in razčlenjen s plitvimi dolinami. Največ ga je južno in severno od
Novega mesta. Imenovali b i ga lahko Novomeški ravnik. Najlepše
je razvit v dolomitu.
Kot nadaljevanje nizkega dolinskega dna v Zgornji Krški dolini
se med Dvorom in Zagradcem javlja valoviti relief z kopastimi
vzpetinami visokimi do sto metrov. Označili smo ga za nizko
valovito planoto. Skupno s kraškim ravnikom je domnevno nastala v starem pleistocenu (Gams, 1973). Širina ni v razmerju s
količino Krke, ki je vdolbla ozko korito. To nesorazmerje bi
si lahko delno tolmačili z Melikovo (1931) tezo, da so reke iz
zahodne Suhe krajine prvotno tekle k površinski pliocenski
Ljubljanici, ali s Šifrerjevo (1969) tezo, da so do gornje
Krke in čez pritekali površinski pritoki s Posavskih hribov.
V teku je študija, da je po Zgornji Krški dolini v pliocenu
tekla Ljublanica. Za to tezo govori široka zatrepna dolina
Krke nad Vidmom, nenavadno velika slepa dolina - Radenjsko
polje in široka odprtost Grosupeljskega polja proti Ljubljanskemu barju, ki se je v kvartarju ugreznilo in pretočilo Ljubljanico k Savi.
Značilna oblika so tako imenovane rebri, to je strma premočrtna in nerazčlenjena pobočja v smislu pregibnic (gl.Gams Natek, 1981). Na njih je mnogo ledinskih ime Reber, pod njimi
pa dve naselji v Zgornji Krški dolini - Reber in Rebrce. Ob
taki tektonski stopnji se je Ajdovska planota dvignila nad
Straško kotlinico na zahodu do 35o m , blizu Prečne do loo m .
Premru (1976) je dvig povezoval s sedimentacijo talnih ilovic
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v Straški kotlinici, ki so po Šerclju (1961) iz glinškomindelskega interglaciala. Premru je po tem vse tektonske linije smeri JZ - SZ pripisal tej starosti, ne oziraje se na
dejstvo, da ista reber v kolenu Krke zavija v smer Zgornje
Krške doline in jo v smeri proti SZ spremlja okoli 2o k m .
Nad Sotesko je reber visoka nad 2oo m , nad Dvorom p a manj,
ker se pregibnica razveji. Ob prvi pregibnici je bil ravnik
pri Dvoru razkosan in dvignjen za 5o m . Zavzema polje pri
Sadinji vasi (25o m n.v.).
Teza o ginško-mindelski starosti tektonskega dviga se ujema z
začetkom grezanja Ljubljanskega barja, ki je preusmerilo
Ljubljanico. Prva pregibnica sledi Krki od Sadinje vasi do
blizu Zagradca, druga, manj premočrtna, poteka severneje in
ob njej je lepa reber na Brinovi gori. Od Žužemberka dalje
na SZ je pregibnica razkosala nizko valovito planoto, ki je
zdaj za okoli 5o m dvignjena na stopnjo med Vrhom in Cvibljem
V zgornjem delu Črmošnjiške doline je reber roške planote visoka okoli 2oo m , v spodnjem 25o - 3oo m , v dolini Radešce in
nad Sotesko nad 3oo m . Njeno nadaljevanje v Zgornji Krški dolini je manj premočrtno in reber je manj strma kot na nasprot
ni strani doline, kjer ima 22-28° naklona. V severnem delu
ozemlja se z rebrijo začenja Krško hribovje na črti od Trške
gore mimo Karteljevega do Rihpovca. Ob Gorjancih je reber med
Radoho in povirjem Pezdirjevke, ki jo je z grapami razčlenila.
Niže te rebri se dno zahodne Krške kotline dokaj enakomerno
spušča proti Krki. Označili smo ga za nagnjeno planoto. Po
dolinah razrezama pripada fluviokrasu. Najnižje dele planote,
ki jo prekrivajo kremenčev pesek in plio-kvartarni sedimenti,
smo označili za dolinasto-slemenasti relief, ker planoto razčlenjujejo do 5o m globoke doline. Plio-kvartarni sedimenti,
ki so bili v pliokvartarni dobi domnevno preloženi v tektonske jarke in ugreze (glej Pleničar.Premru, 197o; Marinček,
198o, s. 14 in 54), so ostali neerodirani zaradi slabega tektonskega dviga. Višji dolinasto slemenasti relief je razvit
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v polprepustnih sedimentih Krškega hribovja in med tektonskima prelomnicama po dolini Črmošnjice ter Sušice. Vmesni hrbet
ob Krki potone pod kvartarne (aluvialne) sedimente Loškega
polja. Recentne poplave (gl. Šifrer-Lovrenčak-Natek, 198o)
kažejo na recentno grezanje tu, kot tudi v srednjem delu
Krške kotline. Njeno dno se je ob dinarsko potekajočih prelomnicah Šmarješke toplice - Mokro polje in Dobruška vas Vrhpolje znižalo v primerjavi z karbonatnim dnom Zahodne Krške
kotline. Vanj se je Krka poglobila vse od Loškega polja dalje,
tudi v Straški kotlinici (Seidl - Teppner, 1919, sta jo imenovala Prečenska, Melik, 1959, tudi Zaloška kotlinica). Zaradi
grezanja zahodne Krške kotline in (ali) dviganja oboda se doline nekaterih vodnih tokov na prehodu zožijo (ob Krki v Soteski, ob Črmošnjici v Starih Žagah, ob Lešnici pri Starem
gradu). Grezanje srednje Krške kotline je zmanjšalo strmec
Krke na o,25 do o,ooo4 promile (Rus - Goljevšček, 1962).
Srednjeveško naselja Otok je Krka ob poplavljanju prekrila z
1,5 m debelo naplavino.
Med Krškim hribovjem in Suho krajino ter vzhodno od Dvora so
značilne kopaste vzpetine. V zahodni Suhi krajini so vzpetine
bolj podolgovate in nepravilnih oblik. Zato smo ta relief
imenovali kotanjasto - hrbasti relief, ki v čistih apnencih
južno od Žvirč polagoma prehaja v planotasti kras. Ali so
bili iz kotanj odneseni terciarni sedimenti, kot meni Šifrer
(197o), ali gre za neotektonsko tvorbo, je po mojem odprto
vprašanje. Tudi drugod po planotah so raztresene značilne
osamljene vzpetine, med katerimi so največje Ljuben, Lisec,
Kačje ride (419 m), Golobinjek, Veliki vrh, zlasti pa mizasta
gora na severnem robu roške planote, ki ima na topografski
karti 1 : 25.000 ime Pečka. Osamljene kope, ki vzbujajo pozornost (Habič, 198o), omejujejo navadno nerazčlenjene rebri. Če
se bodo izkazale za ovalne pozitivne neotektonske tvorbe,
potem bo mogoče tudi udorino Globodola, za katerega je bila
podana korozijsko-erozijska razlaga (Gams, 1959), razlagati
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kot negativno tektonsko strukturo, omejeno z rebrijo.
Ker leži znaten del ozemlja v dnu Krške kotline, zavzemajo
nadmorske višine do 4oo m 6o,2% občinskega ozemlja. 29,8%
površja je v pasu 4oo-6oo m in višjega je lo,o%. O razmeroma slabi reliefni razgibanosti govori naša analiza izohipsne
karte, po kateri zavzemajo nagibi površja o-3° 22% občine,
3-9° 57%, 9-18° 11%, 18-27° 9% in 27-45° 1% vsega ozemlja.
Za pokrajinsko ekologijo in kmetijstvo je pomemben podatek,
da sam naklon na polovici površja ne ovira oranja in da je
9/lo površja sposobnega za strojno košnjo. S tem p a ni v
skladu dejstvo, da znašajo gozdovi, izračunani, po karti
1 : loo.ooo, v občini 57,4% površja (v zahodnem delu 65,7%
in v vzhodnem 5o,2%).
Tudi na našem ozemlju je najbolj izkrčena in poseljena ravnina v kvartarnih sedimentih. Podobno vlogo ima akumulacijski del Šentjernejskega vršaja, ki je pedološko dokaj heterogen (Lovrenčak, 1981). Domala povsem je izkrčeno in poseljeno površje, ki ga na naši geomorfološki karti zajemajo
kategorije kraški ravnik, fluviokraški ravnik in nizka valovita gluviokraška planota. Gozdovi so tod ohranjeni otočno.
V enem od njih, vzhodno od naselja G.Kot, so v njem vdelane
vrtače (dolina) in trebljeni kras, kar izpričuje mlajši
postanek pretežno gabrovega gozdička. Na debelejših in kislih prsteh so gozdovi starejši. Južno od Brinove gore smo
v takem gozdu v B horizontu v globini 15 cm v več kot en
meter debeli zemlji namerili pH (KCl) 7,32, nedaleč zahodneje proti vasi D.Križ pa v plitvejši rjavi ilovici pod travnikom pH 5,84. Po naših meritvah se pH na njivah in travnikih
na ravniškem svetu v B horizontu giblje med 5 in 6 , ako je
podlaga prepustni apnenec ali dolomit.
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V dolinasto-slemenastem reliefu v tankoplastovitih in lapornatih apnencih v Krškem hribovju je izraba tal podobna kot v
vinorodnih Slovenskih goricah: v prisojah vinogradi, travniki in njive, v osojah gozd. Kjer je v istem tipu reliefa južno od Krke v podlagi prsti kremenčev pesek, prevladuje v debelih tleh pH med 4,5 in 5,2 (gl. tudi Marinček, 192o). Taka
p a so predvsem tam, kjer je majhen naklon. To je predvsem na
vrhu slemen. Zato toliko gozda severno od Brusnic. Iz istih
razlogov so gozdnati ravniki na vrhu slemen, kjer med Rateškim
potokom in Vavto vasjo apnenec več metrov ali več deset metrov
na debelo prekrivajo plio-lcvartarni ilovnati, peščeni do glinasti sedimenti. Tu je prikriti kras z gostimi aluvialnimi
vrtačami na ravnem vrhu slemen. Apneniška ali dolomitna podlaga sega na površje le redkokje v obliki kamnov na pobočjih
25-6o m globokih rečnih dolin z nestalno vodo. Ker je na pobočjih zemlja manj debela in manj kisla, lokalno domnevo bolj
koluvialna, je tod največ obdelovalnih zemljišč. Jugovzhodno
od Novega mesta in med Krko ter železnico za Uršna sela zavzema gozd na razmeroma zložnih ali ravnih površinah nad polovico površja. Podobne so razmere med Cegelnico in Prečno.
Odkar imajo ravna zemljišča spričo moderne tehnike obdelovanja in kemizacije veliko prednost pred strmejšimi, se ob
sedanjih težnjah po povečevanju domače hrane zastavlja vprašanje o smotrnosti gozdne prevlade v nižavju. Ker dajejo nekmetijski poklici glavni zaslužek zemljiškim lastnikom, ti
nimajo zanimanje za širjenje njiv in travnikov na račun gozda
tudi tam, kjer trebijenje in melioracija gozdnih zemljišč
(domačini govorijo o gozdni zemlji) ne bi zahtevala dolgoletnih investicij za nove rodovitne obdelovalne površine.
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Fluviokraške nagnjene planote v novomeškem Podgorju so mnogo
bolj izkrečene kot kraške zahodno od tod. Do okoli polovice
sta izkrčena reliefna tipa kopasti relief in kotanjastohrbtasti relief. V slednjem so v Zahodni Suhi krajini obdelovalna zemljišča in naselja predvsem v dnu uval in na njihovih prisojnih zložnih pobočjih. Južneje, kjer je prst tanjša
tipa rendzina, vedno več pa polpokritega in kamnitega krasa,
se naselja umaknejo na vrhove hrbtov, kjer je zemlja debelejša (primer: Žvirče). Nekaj vasi pa je nastalo na precej
kamni tem krasu, kjer je zemlja sicer plitva, a manj kisla.
(Naša meritev v Prevolah v B horizontu: pH 5,91). Obdelovanje pa je postalo mogoče šele po intenzivnem trebljenju kamenja.
Velik del rebri v prisojah v višjih, in srednjih legah zavzemajo vinogradi. V osojah na njih prevladuje gozd. Kategoriji
strmi gorati relief in višje planote zavzema gbzd. Više 5oo m
je le še malo krčevin. Obdelovalne površine le ponekod segajo više od vinogradov. To je verjetno posebnost srednje
Krške doline. Druga posebnost je navezanost mnogih višjih
vasi na rahlo nagnjena pobočja. Vzrok, da se izgobojo ravnejših višjih zemljišč, je verjetno v manjši kislosti tal. Lepi
primeri naselij na policah so razgledni Kuzarjev kal (naša
meritev: pH 5,21), Ždinja vas in mnoge višje vasi v Podgorju,
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GEOMORPHOLOGICAL AND LANDSCAPE-ECOLOGICAL CIRCUMSTANCES IN
THE MIDDLE VALLEY OF KRKA WITH ITS HINTERLAND
Prom the ecological conditions for vegetation and land use
some olimatic and geomorphological features are analysed
in more detail. For a better understanding the vertical
zonation in the tables are collected the daily minimal and
daily maximal temperatures. The meteorological station
Novo mesto - Kandija (193 m of altitude, period 1953 - 59)
in the bottom of the basin has in the yearly average for 1,5°C
lower daily minimal temperatures as the 187 m higher station
Trska gora in the vineyard-belt. They are the same as at
the 776 m higher station Sv.Miklavž on Mts Gorjanci (969 m ) .
The daily maximal temperatures are decreasing much more
regularly with the increasing altitudes but the gradients
are smaller up to Trška gora (38o m ) as higher.
The enclosed geomorphological map shows, beside some morphotectonic forms, mostly the relief types. As the area is in
transition from the Dinaric Karst to the nonkarstic Prealpine system in East, the most widespread and typical type
is fluviokarst (that is to say, relief with the predominant
karst water drainage and with the denudation-erosional
surface). As regards the land use, there are great differences between these types. The share of cultivated land is
diminishing and the share of forest is increasing nearly in
this order: plain built of gravel, plains built of silt,
fluvikarst plain, karst plain, low undulating fluvikarst
plain, karst plateau, steeo nountainous relief. The deep
acid soils on the Plio-Quarternary sediments are mostly
under woods although the relief in the bottom of the basin
is low and gentle.
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UDK 911 . 3 : 62 "71" (497 . 12 - 12) = 863
IGOR VRIŠER
RAZVOJ INDUSTRIJE V DOLENJSKI REGIJI
Razvoj industrije
Zastoj v regionalnem razvoju Dolenjske se je začel, sodeč po
različnih znakih, v drugi polovici 19. stoletja. Do takrat med
Dolenjsko in drugimi regijami v Sloveniji ni bilo bistvenih
razlik. Poglavitni razlogi za stagnacijo so bili pozna zgraditev dolenjske (leta 1894), belokranjske (leta 1914) in
mirenske (leta 19o8) železnice, pozna in skromna elektrifikacija (po letu 192o) ter šibka industrializacija. Leta 1893
je izgubila Dolenjska celo svoj največji industrijski obrat:
železarno na Dvoru. Prenehale so obratovati tudi fužine v
Gradacu in Zagradcu ter glažuta na Gorjancih.
Pred I.svetovno vojno so nastali na Dolenjskem nekateri novi industrijski obrati, kot je kovinska industrija v Črnomlju,
številne žage (Soteska, Straža, Kočevje), premogovniki v
Kočevju, Krmelju in Kanižarici, usnjarna v Mokronogu in več
podjetij gradbenega materiala. Tudi z nastankom Jugoslavije
se industrializacija na Dolenjskem ni okrepila, Čeprav so
takrat osnovali nekaj industrijskih podjetij v Novem mestu
(predilnica, konfekcija, tovarna čevljev, žaga), Črnomlju,
Zgornji Straži in Mirni. Večina teh obratov je bila majhnih
in je zaposlovala večidel manj kot 5o delavcev. Proizvajala
so drobno potrošno blago in so se opirala na lokalne surovine
in ceneno delovno silo. Večjih in tehnološko zahtevnejših
obratov med njimi ni bilo.
x

d r . , Oddelek za geografijo. Filozofska fakulteta, 61ooo
Ljubljana, Aškerčeva 12, YU
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Zategadelj industrija ni pomembneje posegla v družbeno življenje Dolenjske. Pokrajina je sodila med tista slovenska območja, ki so izkazovala zelo nizke deleže aktivnega industrijskega prebivalstva. Leta 191o je bilo po popisu prebivalstva
na Dolenjskem komajda okoli 6,8% aktivnega prebivalstva zaposlenega v industriji in obrti, leta 1931 pa le nekaj več,
okoli 9,8%. Pri tem kaže upoštevati, da takratna statistika
ni razlikovala industrije in obrti in da so zaradi tega podatki večji, kot so bili v resnici.
Povojna industrializacija je zajela Dolenjsko razmeroma pozno:
šele konec petdesetih in v šestdesetih letih. Iz gibanja zaposlenih je razvidno, da beležimo najvišje verižne indekse
pri gibanju zaposlenih v industriji med leti 1955-196o, 19621964 in 1967-1971, vendar je del te rasti treba pripisati ne
le osnovanju novih podjetij, temveč tudi ekstenzivnemu zaposlovanju v pretežno delovno intenzivni industriji. Število
zaposlenih se je tako dvignilo od 1.717 leta 1948 na 21.5ol
leta 1982 (indeks 1442). Delež Dolenjske v zaposlenosti SR
Slovenije, ki je znašal leta 1948 komaj 1,39%, se je tako
dvignil na 6 , 0 % .
K razvoju industrializacije so največ pripomogla nova industrijska podjetja, kot so Industrija motornih vozil v Novem
mestu, s podružnicami, vrsta tovarn v SOZD Iskra v Novem mestu,
Semiču, Šentjerneju, Žužemberku in Mokronogu, tovarna zdravil
v Novem mestu, tovarne v sklopu SOZD Novoles v Straži, Novem
mestu in Trebnjem, tekstilna podjetja v Novem mestu, Metliki,
Črnomlju, Vinici, Adlešičih, Dobruški vasi, Mirni peči in
Krmelju, industrija obutve v Novem mestu, živilska industrija
v Mirni in kovinska industrija v Trebnjem.
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Industrializacijska stopnja
Pri merjenju industrializacijske stopnje najpogosteje uporabljamo kot kazalec zaposlenost v industriji. Po tem indikatorju
je dosegla Dolenjska regija z 21.5ol zaposlenimi leta 1982
šesto mesto med 12 slovenskimi regijami (leta 1952 je bila na
predzadnjem mestu!). Absolutni porast zaposlenih je bil največji v novomeški občini, kjer je sedaj 12.271 zaposlenih v
industriji, in v črnomaljski občini (4244 zaposlenih), relativno pa je najbolj porasla zaposlenost v občini Metlika,
kjer po osvoboditvi sploh ni bilo nobenega industrijskega
obrata (sedaj je 2.o76 zaposlenih) in v občini Trebnje (2.91o
zaposlenih).
Nove tovarne so industrializacijo tudi prostorsko razprostrle. Poživile so številna ruralna središča in njihove centralne funkcije, npr. Mirna, Semič, Žužemberk, Šentjernej,
Vinica, Mokronog, Dolenjske Toplice - Straža. Pripomogle so,
da se je agrarno prenaseljena Dolenjska v dveh desetletjih
spremenila v območje, ki mu je začelo primanjkovati delovne
sile. Razvoj zaposlenosti v industriji za čas 1952-1982
(s funkcijo trenda y' = loo43 + 3456 x; y' = število zaposlenih, x = leto) j-e bil tako hiter, da se je kmečko prebivalstvo ob zadnjem popisu prebivalstva leta 1981 znižalo
na 14,9%.
Do podobnih ugotovitev pridemo z lokacijskim, kvocientom.
Ta kazalec izračunamo kot dvojni ulomek iz primerjave zaposlenosti s prebivalstvom na ozemlju SRS ali kakšnim drugim
občim indikatorjem. V našem primeru se glasi:

Lokacijski
kvocient

Zaposleni v industriji v občini(regiji)
Zaposleni v industriji v SR Sloveniji
Prebivalstvo v občini (regiji)
Prebivalstvo v SR Sloveniji
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Po njem se uvršča Dolenjska regija z vrednostjo 1,164 med
tri najbolj industrializirane regije v SR Sloveniji (SRS =
l,ooo). Ali drugače povedano: zaposlenost v industriji je
na Dolenjskem glede na število oziroma delež celotnega prebivalstva znatno nad slovenski m povprečjem. Lokacijski kvocient za štiri dolenjske občine znaša: Črnomelj 1,254,
Metlika 1,466, Novo mesto l,2oo in Trebnje o,849 (leta 1981).
Ob uporabi zaposlenosti kot merila industrializacijske stopnje je vendarle treba upoštevati, da so podatki, ki smo jih
izračunali, nedvomno previsoki, Vzroka sta dva: dolenjska
industrija je izvajala ekstenzivno zaposlovanje, hkrati je
ta industrija izredno delovno intenzivna.
Kot tretji kazalec o doseženi industrializacijski stopnji
smo uporabili število in delež aktivnega industrijskega prebivalstva. Njihovo število se je povečalo od leta 1953, ko
je znašalo 1948, na 19 175 leta 1981.

Delež aktivnih v

industriji se je tako povečal od 5,2% na 4o,o%. (Linearni
trend deleža aktivnih v industriji ima funkcijo y' = 12,o4 - 7,9; y' = delež aktivnih v industriji, x = leto). Na
Dolenjsko je odpadlo leta 1953 med 12 slovenskimi regijami
1,62% industrijskega aktivnega prebivalstva

v SR Sloveniji,

leta 1981 pa 5,83%. Tudi pri tem merjenju izstopata občini
Metlika in Trebnje, ki sta imeli leta 1953 manj kot 2% aktivnih v industriji, a se je leta 1981 ta delež zvečal na 44%
oziroma 37%. Pri občini Novo mesto se je ta delež povzpel na
38,5% in pri občini Črnomelj na 47,o% (leta 1953 je znašal
5,2% oziroma 5,5%).
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Zelo nazorni so tudi podatki o prostorskem širjenju industrializacije. 11 Tako je bilo leta 1953 komaj 15 katastrskih občin, ki so presegle lo% aktivnega industrijskega prebivalstva,
leta 1961 se je to število zvečalo na 64, leta 1971 na 131 in
leta 1981 na 167 od skupnih 172 katastrskih občih v Dolenjski
regiji. Ostalo je le nekaj osamljenih območij, kot so Suha
krajina, Krško hribovje, pobočja Gorjancev in Roga ter deli
Pokolpja, kjer je delež aktivnega industrijskega prebivalstva
še dalje znašal pod lo ali 2o%. Prostorsko širjenje industrializacije po katastrskih občinah in stopnjevanje njene intenzivnosti ob posameznih štetjih lahko izrazimo tudi s korelacijo,
katere regresijski premici imata potek y' = 7,284 x + l,ol in
x' = 0,0686 + 1,182 in kjer je y = delež aktivnih v industriji v % in x = leta popisa prebivalstva. Determinacijski koeficient v korelaciji je znašal o,499.
Iz razumljivih razlogov je delež aktivnih v industriji dosegel
najvišje vrednosti v okolici večjih zaposlitvenih centrov,
kot so bili Črnomelj, Semič, Straža, Šentjernej, Žužemberk,
Mirna, Mokronog in Krmelj. Nasprotno temu je bil delež v mestih
zaradi razvoja drugih dejavnosti pod 4o% (npr. Novo mesto). V
okolici teh zaposlitvenih središč je delež marsikje presegel
5o ali celo 6o% in ustvaril v teh krajih izrazito monofunkcionalno zaposlitveno strukturo z vsemi slabostmi in tveganji, ki
so z njo povezana.
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Narodni dohodek ustvarjen v industriji in pogonska, sredstva
v industriji Dolenjske regije
Še z dvema podatkoma lahko dodatno osvetlimo pomen industrije
na Dolenjskem; to sta narodni dohodek, ki ga je ustvarila
industrija, in moč strojev in motorjev v industriji. Vrednost
ustvarjenega narodnega dohodka v industriji Dolenjske je bila
leta 1981 6 397 ooo ooo din
oziroma je predstavljala 5,6%
vsega narodnega dohodka ustvarjenega v industriji SRS tega
leta. Leta 1952 je znašal ta delež komajda o,9%! Tudi po tem
kazalcu se je Dolenjska regija uvrstila med nadpovprečno
industrializirane slovenske regije. Lokacijski kvocient med
narodnim dohodkom (ustvarjenim v industriji) in prebivalstvom
je znašal za Dolenjsko (leta 1981) l,o21 in je tako bila ta
regija poleg Gorenjske, Zasavske, Osrednje slovenske, Savinjske, Notranjske in Koroške regije na sedmem mestu med najbolj industrializiranimi območji Slovenije.
Delež industrije v ustvarjenem narodnem dohodku Dolenjske
je bil leta 1981 46,9%, v Črnomlju 53,2%, Metliki 5o,5%,
Novem mestu 43,8% in v Trebnjem 54,2%.
Moč pogonskih strojev in motorjev v Dolenjski regiji so ocenili s loo.791 kW, kar je bilo 5, 13% od celokupne moči slovenske industrije. Na občino Novo mesto je od te vsote odpadlo kar 68 861 kW. 13
Iz vseh teh navedb lahko razberemo, da se je delež Dolenjske
regije v slovenski industriji gibal med 6 , 0 6 % pri zaposlenih,
5,83% pri aktivnih v industriji, 5,6% pri narodnem dohodku,
ustvarjenem v industriji, in 5,13% pri moči pogonskih motorjev in strojev.
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Dejavnostna struktura industrije
Struktura industrije v Dolenjski regiji je dokaj enostranska. Prevladujejo kovinska (27,7% zaposlenih), tekstilna
(21,1%), elektrotehnična (17,2%) in lesna (11,9%) panoga.
Druge panoge so manj zastopane, med njimi je še najbolj pomembna kemična industrija (8,6% zaposlenih). Z izjemo občine
Novo mesto prevladuje v drugih občinah monostrukturna sestava. Tako je v občini Metlika kar 77% zaposlenih v tekstilni
industriji, v občini Trebnje je v ospredju kovinska industri
ja (5o,6%) in v občini Črnomelj kovinska (31,5%) in elektrotehnična dejavnost (31,4%). Zaradi tega dobimo za vse štiri
občine razmeroma visoke koeficiente specializacije: Metlika
o,65, Trebnje o,368, Novo mesto 0,217 in Črnomelj o,143.
Druga značilnost industrije v Dolenjski regiji je prevlada
delovno intenzivne industrije: nanjo je odpadlo kar 42,4%
vseh zaposlenih v industriji. Kapitalno intenzivna industrija je zajela 9,1%, tehnološko intenzivna 27,9% in tehnološko
in kapitalno intenzivna industrija 2o,6% zaposlenih.
To
pomeni, da struktura dolenjske industrije niti ni bistveno
odstopala od slovenskega povprečja, ki je znašalo 43,8% :
24,5% : 2o,o% : 12,5%, kar pa je bilo v prvi vrsti neugodno
za slovensko industrijo.
Industrializacija in socialnoekonomski razvoj v Dolenjski
regiji
Dolenjska je doživela v štiridesetletnem povojnem razvoju
vzporedno z industrializacijo temeljito socioekonomsko preobrazbo, ki ji skorajda ni primere drugod v Sloveniji. Pred
tem se je dolenjsko prebivalstvo izseljevalo in število
prebivalstva je nazadovalo. Mestno prebivalstvo se zaradi
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gospodarske in socialne stagnacije in prevlade agrarnih dejavnosti skorajda ni večalo. Delež kmečkega prebivalstva je
b i l nad 7996 leta 1931.
Industrializacija, ki se je intenzivneje začela v Šestdesetih l e t i h , je zvečala število zaposlenih v industriji in
občo zaposlenost v družbenem sektorju. Omogočila j e , da je
prebivalstvo na tem izrazito emigracijskem območju spet
začelo naraščati. Večati se je začelo tudi mestno prebivalstvo, ki je od 9 , 8 % leta 1931 naraslo na 3o,5# leta 1981
(upoštevano je b i l o prebivalstvo Novega mesta, Črnomlja,
Metlike in Trebnjega), število in delež kmečkega prebivalstva
sta hitro nazadovala: od 6 5 , l e t a

1953 na 14,836 leta 1981.

Razvoj teh štirih družbenih razvojnih komponent (zaposleni
v i n d u s t r i j i , kmečko in mestno prebivalstvo in zaposleni v
družbenem sektorju) kaže tesno dvostransko in večstransko
(multiplo) korelacijsko razmerje, pri čemer je b i l determinacijaki koeficient H ^

234 » o,98oo5.

Izven te preobrazbe so ostala le redka robna in odmaknjena
območja ter hriboviti predeli. Dokaj decentralizirana industrializacija je oživela številne ruralne centre in je vnesla
novo industrijsko dobo tudi v izrazito kmečko in konzervativno okolje, ki je pred tem prevladovalo v osrčju Dolenjske.
Ob tem se zastavlja vprašanje, kakšne so perspektive dolenjske
industrije in industrializacije. Očitno j e , da dosedanji
ekstenzivni industrijski razvoj nima prihodnosti. Zaradi izčrpanosti zalog delovne sile ni mogoče graditi nadaljnje industrializacije na tej podlagi kot doslej. Prihodnost je prehod na tehnološko oziroma, če bodo možnosti, na kapitalno in
tehnološko intenzivno industrijo. Dolenjska nima nobenih
posebnih naravnih virov, da bi lahko razvijala kapitalno intenzivno Industrijo. Ta prehod bo nedvomno težak, toda
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dolenjska industrija se mora zavedati, da je Se preživela
svojo otroško dobo.
Zelo verjetno j e , da se bo ob tem znova zastavilo vprašanje:
ali nadaljevati z izrazitim decentraliziranim industrijskim
razvojem ali iz različnih nacionalno-gospodarskih, organizacijskih in tehnoloških razlogov raje pristopiti k zmernemu
osredotočenju industrije v nekaterih najbolj primernih krajih.
Skratka, ali naj industrija gre k stanovanju delavcev ali
n a j , nasprotno, potuje delavec k i n d u s t r i j i . Novo informacijska doba uvaja v to tradicionalno razpravo docela nove poglede, ki bodo temeljito spremenili naše poglede na to problematiko. Sicer pa to niso vprašanja zgolj dolenjskega, temveč
čedalje bolj tudi celotnega slovenskega gospodarstva.
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Popis p r e b i v a l s t v a 1981, Zavod SRS za s t a t i s t i k o , L j u b l j a n a ,
računalniški i z p i s .
1 1 . V r i š e r I . , 1977, o . c . , s t . 64-78.
1 2 . Zavod SRS za s t a t i s t i k o , S t a t i s t i č n i podatki po občinah,
o.c.
13. Po podatkih Zavoda SRS za s t a t i s t i k o v L j u b l j a n i .
1 4 . Skupščina SR S l o v e n i j e , P r i l o g a skupščinskemu poročevalcu;
1984, Predlog smernic za dolgoročni p l a n SR S l o v e n i j e ,
17.4.1984, X / I I I . , k a r t a " I n d u s t r i j s k i c e n t r i " .

THE DEVELOPMENT OF MANUFACTURING INDUSTRY IN THEREGIONOF
DOLENJSKA(SR SLOVENIA)
The paper presents the i n d u s t r i a l development and current
problems o f the i n d u s t r i a l i s a t i o n i n the region o f Dolenjsko.
The autor analyses dates o f the w o r k f o r c e and t h e i r share
i n the i n d u s t r y , as well t h e i r b r u t t o n a t i o n a l product and
the power of energy p r o v i d i n g machines i n the i n d u s t r y . Dolenjsko was before the war, almost w i t h o u t i n d u s t r y . The
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postwar development saw a fast but extensive industrialisation, which has lead us, with the share of 5-6% in the
Slovenian industry, to the conclusion that the region can
be ranked among the better industrialised regions of Slovenia.
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UDK 911 . 3 : 312 (497 . 12 - 1 2 ) = 863
VLADIMIR KLEMENČIČ, DRAGO PERKO, DAMJANA POČKAJ
POSELITEV IN REGIONALNA STRUKTURA PREBIVALSTVA VZHODNE
DOLENJSKE Z BELO KRAJINO
Referat Poselitev in regionalna struktura prebivalstva Vzhodne Dolenjske z Belo krajino je rezultat dela družbenogeografskega seminarja Oddelka za geografijo 1983/84. Pri seminarju
z referati o Dolenjski so sodelovali:
1. Majda Borštnar: Bibliografija Dolenjske
2. Meri Germanis: Zgodovinsko-geografska poselitev Dolenjske
3. Uroš Horvat: Javni potniški promet in prometna povezanost
krajev na Vzhodnem Dolenjskem z Belo krajino
4. Anita Ivanković: Živinoreja v občinah Trebnje, Novo mesto,
Črnomelj in Metlika
5. Jana Jerman: Prebivalstvo po panogah gospodarskih dejavnosti v občinah Dolenjske
6 . Bojana Košnik: Razvoj števila stanovanj in počitniških
bivališč na Vzhodnem Dolenjskem z Belo krajino
7. Mojca Zupančič: Prebivalstvo Vzhodne Dolenjske z Belo
krajino
Tekst, dopolnilne analize, teoretični uvod in sinteza so
bili izdelani pod vodstvom prof. dr. Vladimirja Klemenčiča
in študentov Draga Perka in Damjane Počkaj v okviru programa
v času obvezne študijske prakse v juliju 1984.
dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, 61ooo
Ljubljana, ASkerceva 12, YU
Študenta 3.letnika Oddelka za geografijo, Filozofska
fakulteta, 6I000 Ljubljana, Aškerčeva 12, YU
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Referat predstavlja del raziskovalne naloge Regionalna preobrazba Vzhodne Dolenjske z Belo krajino. C i l j referata je predstaviti spreminjanje poselitve in strukture prebivalstva v procesih deagrarizacije, urbanizacije in industrializacije v zadnjih dvajsetih l e t i h .
Referat je le skrčen del oziroma sinteza, v kateri so nakazani
osnovni problemi. Tendence prehoda z agrarnega načina poselitve
v urbano strukturo prebivalstva so prikazane v tabelah in
kartah. Novo težišče poselitve, ki se usmerja h koncentraciji
in praznjenju, tako kot v vseh območjih, podvrženih hitri
i n d u s t r i a l i z a c i j i , odpira tudi na Dolenjskem nove probleme
oblikovanja kulturne pokrajine.
Na osnovi analize rasti prebivalstva, spreminjanja gostote
prebivalstva, načina poselitve glede na Število h i š ,

deleža

prebivalstva po velikosti n a s e l i j , spreminjanje strukture
prebivalstva po panogah gospodarskih dejavnosti in strukture
prebivalstva po narodnosti smo ugotovili, da poselitev in
struktura prebivalstva že dobiva prve znake, značilne za
urbano družbo. Hkrati smo ugotovili, da prirodno geografske
danosti s prevlado neravnega sveta in poselitev po naseljih
z majhnim številom hiš in prebivalcev (kar je dediščina predindustrijske družbe), predstavlja veliko oviro taki ureditvi
prostora oziroma pokrajine, ki bi odgovarjale potrebam urbane
družbe.
V referatu so izbrani le t i s t i prostorsko relevantni demogeografski podatki, ki so pomembni za osvetlitev sedanjega procesa preobrazbe strukture prebivalstva in načina poselitve.
Zaključki slonijo na številnih kartah, zbranem i n tabelarno
obdelanem gradivu i z seminarja. Pripravo referata je spremljalo terensko delo slušateljev, ki so s pomočjo anket, kartiranja in opazovanja v pokrajini pod vodstvom mentorjev
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V . Klemenčiča in A.Gosarja zbrali obilo gradiva, ki je bistveno prispevalo k zasnovi referata.
Tabela 1 : SPREMEMBA ŠTEVILA PREBIVALSTVA PO KO ZA OBDOBJE
1961-1971, 1971-1981 V OBČINAH NOVO MESTO,
TREBNJE, ČRNOMELJ IN METLIKA

št.KO - %
Št.preb.v obeh
obdobjih narašča
št.preb.v obeh
obdobjih pada

Črnomelj

Metlika

49-loo

18-100

Novo mesto
68-100

Trebnje
36-loo

5-10,2

2-11,0

23-33,8

4-11,1

37-75,5

9-5o,o

23-33,8

23-63,8

v l.obd.narašča,
v 2.pada

5-lo,2

1-5,6

lo-14,7

5-13,9

v l.obd.pada,
v 2.narašča

2 - 4,1

6 -33,5

12-17,6

4-11,1

V i r : Popis prebivalstva za leta 1961, 1971, 1981,
Zavod za statistiko SRS v Ljubljani.
Tabela l a : RAST PREBIVALSTVA MED LETI 1961-1981

1971
1961
Občina
Črnomelj
Metlika

1981
169o6

17158

17511
7842

ind.71/61 8 1 / 7 1
lol,4

81/61

lo2,2

lo3,6

lo3,8

lo9,8

114

llo,6

121,8

6881

714o

Novo mesto

45457

5oo68

55371

110,1

Trebnje

16966

16525

17179

97,4

lo4,o

lol,3

Dolenjska

8521o

9o869

979o3
15915o7 1727137 1891864

lo9,2

lo7,7

117,7

lo8,5

lo9.5

118,9

SRS

V i r : Popis prebivalstva 1961,1971,1981, Zavod SRS za
statistiko v Ljubljani.

Tabela 2 : ŠTEVILO NASELIJ Z ZMANJŠANJEM OZIROMA POVEČANJEM ŠTEVILA PREBIVALSTVA PO
POSAMEZNIH VELIKOSTNIH KATEGORIJAH NASELIJ LETA 1981

Velikost
naselja
pod loo

%

loo-2oo

%

2oo-5oo

%
nad 5oo

%

Skupaj

%

Opomba:

1

Črnomelj
2

Metlika
2

Novo mesto

1

Trebnje
1

lo8

476

14

18

82

49

7

19

48

95

37

63

27

73

34

66

2

2o

1

2

67

74

33

67

25
64

14

33

7
26

55

167

26

25

75

1

11

29

59

8

92

3

3

1

5o

5o

117

11

16

41

Dolenjska
22

157
86

35
81

19
14

1

8

86

36

2

0

2

0

4

2

. 2

1

lo

3

loo

0

loo

o

67

33

67

33

77

23

35

136

12

48

lo8

225

36

179

191

588

2o

8o

2o

8o

32

68

27

83

25

75

1 = Število krajev s povečanjem števila prebivalcev
2 = Število krajev a pomanjšanjem števila prebivalcev

V i r : Zavod SRS za statistiko v Ljubljani, Popis naselij

19

197
V celotni pokrajini se kažejo tako kot v ostali Sloveniji
tendence k naraščanju števila prebivalstva (tabela l a ) ,

saj

se je na Vzhodnem Dolenjskem z Belo krajino (od sedaj naprej
Dolenjska) povečalo število prebivalstva med letoma 1961 1981 za 1856, v SR Sloveniji pa za 19%. Med Slovenijo in
Dolenjsko tudi ni velikih razlik v rasti prebivalstva med
obdobjema 1961 - 1971 in 1971 - 1981. Na Dolenjskem je v drugem obdobju porast manjši za 1 , 5 % od prvega obdobja, v Sloveniji pa večji za 1%. Nekoliko večje razlike v rasti prebivalstva se^kažejo med občinami znotraj Dolenjske. Medtem ko
je v občini Novo mesto v obeh obdobjih 1961 - 1971 in 1971 1981 ter skupaj med letoma 1961 - 1981 porast prebivalstva
večji kot na Dolenjskem in v SR Sloveniji, pa občini Črnomelj
in Trebnje močno zaostajata za rastjo na celotni Dolenjski
kot tudi za rastjo prebivalstva v SR S l o v e n i j i . V občini
Metlika je rast sicer počasnejša kot na celotni Dolenjski
in v SR Sloveniji, vendar je v drugem razdobju 1971 - 1981
močnejša in se približa rasti prebivalstva celotne Dolenjske
in SR Slovenije.
Mikrogeografsko so seveda v rasti prebivalstva znotraj Dolenjske velike razlike. Prav v rasti prebivalstva po n a s e l j i h ,
KD in KS se kažejo učinki pri rodno geografski h danosti in
stare poselitvene mreže, ki močno temelji na poselitvi prebivalstva po naseljih z majhnim številom hiš in nizkim številom prebivalstva (tabela 1, tabela 2 ) . V poselitvi se
kaže tudi zapoznelost industrializacije, ki zaradi zakraselosti in reliefne razbitosti pa ne nazadnje tudi neugodnih
hidrografskih razmer ni doživela vse do zadnjih let takega
razmaha, da bi lahko govorili o sklenjenem območju urbanizacije z bolj ali manj enakomerno rastjo prebivalstva na vsem
območju.
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Na Dolenjskem je kar tri četrtine n a s e l i j , ki imajo manj kot
loo prebivalcev ( 2 7 5 ) . Slaba petina naselij ( 1 8 , 6 % ali 145
n a s e l i j ) ima od loo-2oo prebivalcev, od 2oo-5oo prebivalcev
jih ima 5,196 naselij (4o) in vsega skupaj 13 naselij je z
več kot 5oo prebivalci; 6 je takih, ki imajo do 5°oo prebivalcev in le naselje Novo mesto ima več kot 5ooo prebivalcev.
V občinah Trebnje in Metlika je z več kot 2oo prebivalci le
6 n a s e l i j . Večje število ( 3 2 ) naselij z več kot 2oo prebivalci
ima le Novo mesto. Ker so naselja z majhnim številom prebivalcev večinoma hribovita in za življenje urbanega prebivalstva
slabo opremljena, nazaduje Število prebivalcev kar v 75%
naselij Dolenjske. Od n a s e l i j , ki imajo manj kot loo prebivalcev, nazaduje število prebivalstva kar v 82%; v naseljih,
ki imajo od loo-2oo prebivalcev 66% n a s e l i j , od 2oo-5oo prebivalcev pa v 36% n a s e l i j . V naseljih z več kot 5oo prebivalci
pa Število prebivalcev nazaduje le v 23% n a s e l i j . Tako vidimo, da so tendence k naraščanju prebivalstva prisotne večinoma pri naseljih z več kot 5oo prebivalcev, v naseljih z manj
kot 2oo prebivalcev pa so močno prisotne tendence k zmanjševanju števila prebivalstva.
Dolenjska se po rasti prebivalstva notranje močno diferencir a . Analiza rasti prebivalstva po obdobjih 1961 - 1971 in
1971 - 1981 nam kaze, da je število

K.O.,

s tem pa tudi nase-

l i j , kjer je naraščalo Število prebivalcev v obeh obdobjih,
relativno majhno. Število K . O . , kjer je v prvem obdobju
1961 - 1971 še nazadovalo, v letih 1971 - 1981 pa naraščalo,
pa kaže skupaj s K . O . , kjer je naraščalo število prebivalcev
v obeh obdobjih, da se tudi na Dolenjskem tako kot v ostali
Sloveniji ali sploh v industrializaciji podvrženih območjih,
pričenja proces diferenciacije na območja koncentracije in
območja praznjenja prebivalstva. Ta proces kaže, da je oblikovanje območij koncentracije in območij praznjenja prebivalstva močno odvisno od reliefne izoblikovanosti in z njo
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povezanim načinom poselitve in prometne povezanosti. Na primeru Dolenjske lahko govorimo o dekoncentrirani koncentrac i j i prebivalstva z nekoliko obsežnejšim območjem koncentracije prebivalstva v dolini reke Krke oziroma v Dolenjskem
podolju in Novomeški pokrajini. To je območje, kjer je gosteje posejana i n skoncentrirana večina naselij z več kot 5oo
prebivalci.
Drugi tip koncentracije prebivalstva pa predstavlja večina
drugih, lokalnih centrov sredi izoliranih dolin ali kraških
polj kot na primer Trebnje, Mirna v Mirenski d o l i n i , Žužemberk v Suhi k r a j i n i , Črnomelj, Metlika in Semič v Beli kraj i n i . Vsa ostala območja, ki obsegajo okoli dveh tretjin
velik t e r i t o r i j , pa predstavljajo območja depopulacije in
praznjenja prebivalstva.

Tabela 4 : ŠTEVILO KRAJEV PO ŠTEVILU PREBIVALSTVA 1981

Občine
Trebnje

35

16,3

65

3o,l

Novo mesto

33
9

9,9
15,o

71
14

36

21,o

113

14,5

Metlika
Črnomelj
Skupaj

Občine
Trebnje

1

201-500

38,6

26

12,1

3

1,4

21,3

83
116

34,9

81

24,3

25

23,3

2o

33,3

11

18,3

5

7,5
8,4

43

25,1

56

32,8

27

15,8

7

4,1
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24,8

275

35,3

145

18,6

4o

5,1

%

%
%
501-1000
10001-20000
5001-10000

1001-5000

%

Novo mesto

1-25 %

%
101-200

51-100

26-50

o,5

2

1,0

-

-

1,2

2

o,6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

4

Metlika

-

-

1

1,7

Črnomelj

1

0,6

1

o,6

-

Skupaj

6

o,8

6

o,8

-

-

o,3

1

V i r : Zavod SR Slovenije za statistiko v LJubljani, Popis prebivalstva

Skupaj
215
333
6o
171
779

%

%
%

201

Najobsežnejša območja praznjenja so Krško hribovje, Kočevsko
hribovje, Gorjanci in vsa Bela krajina razen okolice Metlike,
Črnomlja in Semiča.
Celotno območje Dolenjske je redkeje poseljeno kot Slovenija
ali Jugoslavija v povprečju. Med letoma 1971 - 1981 se je
gostota sorazmerno malo povečala (od 55 na 59). Medtem ko
se je v celotni Jugoslaviji povečala gostota v istem obdobju
za 21%, v SR Sloveniji za 18%, se je na Dolenjskem povečala
le za 13%. Vzrok za to moramo iskati v velikem deležu hribovskega sveta, kjer število prebivalcev nenehno nazaduje in
s tem upada tudi gostota prebivalstva. Za Dolenjsko je značilno, da je redko poseljena tudi na območjih doseljevanja prebivalstva v Novomeški pokrajini. Obsežna so tudi območja z
izredno nizko gostoto prebivalstva, ki so hkrati tudi območja praznjenja (Kočevsko hribovje, Suha krajina razen doline
Krke, Bela krajina in Gorjanci). Tu je gostota nižja od 5o
prebivalcev na km2, znotraj teh pa so tudi obsežna območja z
manj kot 25 prebivalci na km2.

Le-ta so območja i z r a z i t e

depopulacije. Zapadla pa so tudi že razkroju kulturne pokraj i n e , saj tod ne nazaduje le število prebivalcev, temveč se
vse bolj veča število neposeljenih h i š . Terenska opazovanja
pa kažejo, da vsa ta območja zapadajo hitremu ogozdovanju,
vzporedno z manjšanjem Števila živine se vse bolj krči tudi
obseg obdelanih kmetijskih površin (tabela 5).

2o2

Tabela 5: PRIMERJAVA GOSTOTE PREBIVALSTVA ZA LETA 1961,
1971 IN 1981 (indeksi)

Občina

1971/
1961

1981/
1971

1981/
1961

Gost.preb./km

Črnomelj

lol,4

lo2,2

103,6

Metlika

lo3,8

lo9,8

114,0

35
66

72

Novo mesto

llo,l

llo,6

121,8

66

73

97,4

lo4,o

lol,3

53

55

lo5,4

lo7,7

113,6

55

59

lo8,5
llo,6

lo9,o

118,4

lo9,6

121,2

85
80

93
88

Trebnje
Dolenjska z
Belo krajino
SR Slovenija
SFRJ

V i r : Popis prebivalstva za leta 1961, 1 9 7 1 ,

36

1981,

Zavod za statistiko SRS v Ljubljani

Učinki industrializacije v zadnjih dveh desetletjih se najbolj nazorno kažejo z velikimi spremembami strukture aktivnega prebivalstva po panogah dejavnosti med letoma 1971
1981 (tabela 6 , tabela 7 ) . Najbolj je očiten padec pri
aktivnem prebivalstvu primarnih dejavnosti ter sorazmerno
velik porast aktivnega prebivalstva sekundarnega sektorja.
Delež kmečkega prebivalstva je nazadoval kar za 38% (od
4 1 , 3 na 3 , 2 % ) , delež industrijskega pa porastel od 3 4 , 7 na
6 o , 3 % . Značilno je tudi t o , da je v letih 1971 na račun
kmečkega prebivalstva ob zmernem porastu terciarnega od
15,o na 1 8 , 6 % kvartarno prebivalstvo narastlo od 8% na 1 7 , 4 % .
Delež sekundarnega prebivalstva v vseh občinah Dolenjske presega povprečen delež sekundarnega sektorja v Sloveniji
(52,5%).

Občina Črnomelj in Metlika imata med aktivnim pre-

bivalstvom kar okoli dve tretjini aktivnega prebivalstva
sekundarnega sektorja.
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Tabela 6 : DELEŽ AKTIVNEGA PREBIVALSTVA PO PANOGI DEJAVNOSTI
ZA LETO 1971 in 1981

Panoge

Črnomelj Metlika

Novo
_mesto

Trebnj e

Dolenjska

Slovenija

Primarni
1971

48,9

4o,8

36,6

48,8

41,3

27,o

1981

3,2

4,9

3,2

2,3

3,2

2,6

32,9
68,4

39,1

37,9

24,5

34,7

39,o

64,7

57,4

6o,9

6o,3

52,5

13.1
16.2

15,2

18,9

15,o

21,1

19,4

21,7

18,6

23,o

9,3
19,6

6,7

8,'o

11,5

14,7

17,4

21,1

Sekundarni
1971
1981
Terciarni
1971

11,2

1981

13,4

Kvartarni
1971

6,1

5.8

1981

13,9

12,7

1971

o,9

1,2

o,9

1,3

l,o

1,4

1981

1.1

1,3

o,4

o,3

o,5

o,8

Ostalo

V i r : Zavod SR Slovenije za statistiko v Ljubljani,
Popis prebivalstva
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Tabela 7 : AKTIVNO KMEČKO PREBIVALSTVO ZA LETI 1971 IN 1981

Občina

1981

1971

%

%

Indeks
1981/1971

4152

24

1415
876o

19,8

653

8,3

46

7351
2538

13,3
14,8

84

Dolenj ska

3695
18o22

17,5
22,4
2o,9

12237

11,5

SR Slovenija

219610

12,7

ni podatka

4207645

2o , 5

ni podatka

Črnomelj
Metlika
Novo mesto
Trebnje

SFRJ

1695 . 9 , 7

41

69
68

V i r : Popis prebivalstva za leti 1971 in 1981,
Zavod za statistiko SRS v Ljubljani
Z močnim povečanjem deleža nekmečkega prebivalstva se ni pričelo samo oblikovanje območij koncentracije prebivalstva,
temveč intenzivna preslojitev i z kmečkih v nekmečke poklice,
kar je povezano z oblikovanjem con dnevne migracije delovne
s i l e , ki je zajela skoraj večino območij Dolenjske, tudi
t i s t a , ki so zapadla praznjenju in depopulaciji. Seveda so
cone intenzivne dnevne migracije okoli n a s e l i j , ki imajo več
kot 5oo prebivalcev.
Dolenjska je vse do leta 1971 predstavljala območje odseljevanja, saj je zalagala s svojimi viški delovne sile industrializirano Ljubljansko kotlino. Veliko število se j i h je moralo
zaposlovati na začasnem delu v t u j i n i . Število delavcev na
začasnem delu v tujini se je med letoma 1971 - 1981 zmanjšalo od 2541 na 1822, kar je prav gotovo povezano z izboljšanimi možnostmi zaposlitve v industriji in drugih neagrarnih
dejavnostih v zadnjem desetletju doma (tabela 8 ) .
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I n d u s t r i a l i z a c i j a pa ni l e zaustavila odseljevanja in depopul a c i j e , temveč je p r i t e g n i l a k p o s e l i t v i tudi prebivalstvo
i z drugih republik ( t a b e l a 9 ) .

Delež prebivalstva i z drugih

republik se je povečal od 4% na 8 % , kar je več kot v S l o v e n i j i ,
vendar pa je na Dolenjskem delež Slovencev z 92% Še vedno
v i š j i od povprečnega deleža Slovencev v SR S l o v e n i j i . Med
doseljenimi i z drugih republik je največ Hrvatov, kar
razumljivo,

saj so medrepubliške selitve v obmejnih območjih

Slovenije in Hrvatske že od nekdaj

žive.

Tabela 8 : DELAVCI NA ZAČASNEM DELO V TUJINI ZA LETI
1971 IN 1981

Indeks
1981/1971

Občina

1971

Črnomelj

889

416

46,8

Metlika

269

18o

66,9

Novo mesto

899
284

869

96,7

357

125,7

2541

1822

77,8

452o9

39514

87,4

Trebnj e
Dolenjska
SR Slovenija
SFRJ

je

589168

1981

ni podatka

V i r : Popis prebivalstva za l e t i 1971 i n 1 9 8 1 ,
Zavod za statistiko SRS v L j u b l j a n i

Tabela 9 : ETNIČNA STRUKTURA 1971 - 1981
( v i r : Zavod SR Slovenije za statistiko v Ljubljani, Popis prebivalstva)
Metlika

Črnomelj

Narodi

Novo mesto

št. ind. št.

ind.

Trebnje

ind.

3
12

4oo

78
115

147

1978
3217

163

Dolenjska
št.

Slovenija

št.

ind. š
ind.

Črnogorci
23
11

1971
1981
Hrvati

48

7
5

71

45
87

193

441
787

178

5o9
866

17o

651
128o

197

46
llo

239

1647
3o43

185

42657
55625

13o

1971
1981
Muslimani

lo
18

18o

4
8

2oo

51
47

92

2
2

loo

67
75

112

1613
3288
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1971
1981
Slovenci

25
77

3o8

23
11

48

82
131

16o

2
9

450

132
228

173

3231
13425

416

16o32
15584

97

6296
6369

lol

48435
51799

lo7

16822
16963

lol

4o3
. 489

121

114
218

191

441
977

222

57
76

133

lol5
176o

2o2
587

286

187
383

2o5

363
1263

348

168
116

69

92o
234o

17544

lo2

714o
786o

llo

5oo68
55548

111

17100
17288

1971
1981
Makedonci

1971
1981

104
1624o29
1712455

lo5

173

2o521
22182

108

254

331o8
61682

186

91446
1727137
98276 lo7 1891864

llo

Srbi
1971
1981
Ostali
1971
1981
Skupaj 1971
1981
lol
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Zaključek
Poselitev in spreminjanje strukture prebivalstva na Dolenjskem
j e v zadnjih dveh d e s e t l e t j i h pod močnim vplivom i n d u s t r i a l i z a c i j e . Ta je sprožila intenzivne tokove selitve s
proti zaposlitvenim krajem, oblikovala območja dnevne migrac i j e delovne s i l e , močno zmanjšala delež aktivnega prebivalstva v primarnih t e r močno povečala delež prebivalstva v sekundarnih in kvartarnih dejavnostih. Ker se j e razvijala delovno
intenzivna industrija, ki j e t e r j a l a več delovne s i l e kot j o
j e premogla prirodna rast odraslega prebivalstva, se j e sprož i l o dotekanje delovne s i l e i z drugih republik.
Proces industrializacije in z njo povezani demografski procesi
so Dolenjsko močno zdiferencirali na aktivnejša in pasivnejša
območja. Ugodnejši pogoji za delo in zaslužek izven kmetijstva
so z dvajsetletnim odtegovanjem kmečke delovne s i l e v nekmečke dejavnosti prispevali k oblikovanju dveh pokrajinskih tipov
takih, kjer j e deagrarizacija spremljala urbanizacija in se
j e pokrajina ter regionalna struktura in struktura prebivalstva urbanizirala, in taka, kjer pomeni deagrarizacija razseljevanje prebivalstva ter z opuščanjem hiš in obdelave zemlje
razkroj kulturne pokrajine. Obseg območij, ki t e ž i j o k urbaniz a c i j i j e teritorialno sorazmerno manj obsežen, po številu
prebivalstva pa močnejši od ostalih območij. Podrobnejše r a ziskave bodo morale pokazati, do kakšne mere kaže take s o c i o ekonomske procese in z njimi povezano preobrazbo pokrajine,
ki vodi k r a z s e l i t v i in razkroju obsežnih delov kulturne
pokrajine, še vnaprej prepuščati s t i h i j i . Ob tem bo treba
z l a s t i preveriti sedanje trende razmeščanja industrije z vsemi
v p l i v i na s o c i a l n i , ekonomski in prostorski razvoj Dolenjske.

podežel
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THE SETTLEMENT AND REGIONAL STRUCTURE OF THE POPULATION IN
EASTERN DOLENJSKO AND BELA KRAJINA
The a r t i c l e presents changes of the settlement and regional
structure of inhabitants settled in Eastern Dolenjsko and
in Bela krajina. I t analyses the.period between the year
1961 and 1981. Based on datas of the population arid
appartment growth, the change of the population structure but also considering they economical activity and the population density, aswell as the daily migration of pupils
and workers of the area, regions of the concentration and
of depopulation were sorted out.
The main research show that during the process of an
desintegration of the agrarian and the outforming of the
urban society a population and settlement structure was
formed out that shows a deconcentrated population concentration in the suburban zone of Novo mesto and around some
dispersed employment centers in more or less closed
valleys and basins. Almost two thirds of the mentioned
t e r r i t o r y belongs to the areas of depopulation o f the SR
Slovenia.
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UDK 911 . 3 : 325 . 2 (497 . 12 - 12) = 863
RADO GENORIO*
SELITVENA DINAMIKA V DOLENJSKI REGIJI S POUDARKOM NA
TRAJNEM IZSELJEVANJU
Uvod
Migracije prebivalstva so temeljni proces spreminjanja p r o storskih struktur oziroma človekove prostorske organiziranosti (tudi načina poselitve) in socialno-ekonomskega u s t r o j a nekega območja. Torej so tudi dejavnik sprememb v geografski strukturi o ž j i h a l i š i r š i h območij zemeljske površinske s f e r e . Pri proučevanju tega procesa postavlja geograf
(med drugim) v ospredje posamezne vidike ljudskega obstoja,
ki vplivajo na prostorske spremembe in prostorsko organiziranost na vseh n i v o j i h . Migracije prebivalstva odsevajo
namreč socialne, ekonomske in prostorske spremembe t e r so
uporabljive tudi kot indikator za t i p i z i r a n j e posameznih
območij. Vršijo spremembe v prostorski strukturi t e r vodijo
k novim oblikam in prostorski organiziranosti osnovnih funk c i j ljudskega obstoja (bivanje, delo, oskrba, udeležba
v prometu, izobraževanje, rekreacija i t d . ) .
Vsaka oblika gibanja prebivalstva v prostoru povzroča d o l o čene spremembe na zemeljski površini. Med različnimi oblikami gibanja pa so ravno trajne migracije na daljše razdalje
t i s t e , ki vsebujejo najširšo paleto a k c i j , rezultat l e - t e h
pa so vedno nove strukture oziroma spremembe regionalnih
sistemov (Genorio, 1981; 195). Sodijo med najkompleksnejše
* m a g . , Inštitut za geografijo Univerze E.Kardelja v Ljub l j a n i , 61000 Ljubljana, Trg f r a n c . r e v . 7 . , YU
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komponente v rasti in spremembi števila prebivalstva. Zaradi
tega, kot trdi Demko (197o; 286) - ker so n e l o č l j i v o povezane s prostorskimi karakteristikami, so še posebej tudi predmet proučevanj v g e o g r a f i j i .
Če hočemo na primeru Dolenjske r e g i j e upoštevati vse vidike
migracijskega procesa, j e potreben dosti š i r š i pristop. Vendar to ni namen n i t i ni to mogoče v tako kratkem prispevku.
Zaradi tega j e v ospredje postavljeno predvsem trajno i z s e ljevanje - tako na daljše razdalje (v tujino) kot tudi na
krajše. Ta vidik j e predstavljen ločeno po obsegu in območjih.
Hkrati pa so opredeljeni nekateri vzroki in posledice i z s e ljevanja, z l a s t i t i s t i , ki skupaj z drugimi prostorskimi
procesi pogojujejo oziroma so pogojevali transformacijo c e lotne r e g i j e . Lahko rečemo, da gre do neke mere tudi za obravnavanje s e l i t e v v povezanosti z razvojem območja. Same s e l i t ve prebivalstva so empirično utemeljene, medtem ko so drugi
v i d i k i , ki spremljajo ta pojav samo omenjeni zaradi lažjega
razumevanja tega procesa.
Gledano z vidika geografske t e o r i j e proučevanja migracijskega procesa j e v prispevku osvetljen t i s t i v i d i k , ki obravnava izseljevanje v povezavi z izvornim območjem t e r v povezav i z drugimi prostorskimi p r o c e s i . V okviru tega pa so p o sredno poudarjeni sledeči vzroki oziroma posledice i z s e l j e vanja:
- demografski (Zaradi množičnega izseljevanja prebivalstva
se p o j a v l j a d e f i c i t mladega prebivalstva, ki močno zniža
stopnjo rodnosti. Demografski razvoj vodi v stagnacijo
a l i nazadovanje š t e v i l a prebivalstva. S tem v zvezi se p o j a v l j a j o depopulacijska območja z ostarelo strukturo agrarnega prebivalstva in razkrojem kulturne pokrajine);
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- ekonomski (Zaostala agrarna produkcija in z njo povezano
primitivno kmetovanje; nizka stopnja industrijske proizvodn j e , propad tradicionalnih obrtnih dejavnosti; zmanjšani
eksistenčni pogoji zaradi znižanega standarda; neustrezne
možnosti zaposlovanja in podobno. Vse to j e povzročalo v
b l i ž n j i p r e t e k l o s t i , deloma pa povzroča še danes, da j e
b i l višek agrarnega prebivalstva p r i s i l j e n iskati svojo
eksistenco izven izvornega območja);
- socialni (Izseljevanje j e pomenilo določeno socialno t r a d i c i j o , kar j e povzročalo določeno verižnost v selitvenih
tokovih. Pri tem so odigrali pomembno vlogo že odseljeni
sorodniki in p r i j a t e l j i . Veliko vlogo so odigrale z l a s t i
informacije, ki so kot eksterni dejavnik vplivale na
spremembe v predstavah o namembnih območjih);
- p o l i t i č n i (Revolucionarne spremembe v izvornem območju z l a s t i v času NOB in v prvih l e t i h po vojni so p r i s i l i l e
posameznike a l i skupine, da so se i z s e l i l i zaradi možnih
represalij a l i zaradi nasprotovanja novemu družbenemu
sistemu).
Omenjeni dejavniki so v posameznih fazah različno v p l i v a l i
na i z s e l j e v a n j e . Ker so l e - t i več a l i manj znani - vsaj za
obdobje klasičnega izseljevanja - v tekstu niso deležni
večje omembe. Poleg tega pa so b i l i že na primeru Dolenjske
r e g i j e ob p r i l i k i prejšnjega geografskega zborovanja na
Dolenjskem že obravnavani (Dobovšek M., 1962; Šuklje M.,
1937). Zaradi tega j e v e č j i poudarek posvečen selitvam v
obdobju dvajsetih l e t in obravnavanju tega procesa z današnje perspektive. Da b i vsaj deloma zadostili potrebam po
predstavitvi i z s e l j e v a n j a , ki j e prav v t e j r e g i j i tako
radikalno vplivalo na demografski razvoj ter porušilo prvobitno obliko dokaj enakomerne p o s e l i t v e , so b i l i uporabljeni
predvsem podatki popisov prebivalstva; za novejše obdobje
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pa tudi letni s t a t i s t i č n i podatki Zavoda SR Slovenije za stat i s t i k o o neto selitvah po posameznih občinah. Pri slednjih
so upoštevane vse s e l i t v e , ki vplivajo na selitveni saldo
občin (pri tem so upoštevane medobčinske in medrepubliške
selitve t e r selitve v t u j i n o ) , ne pa tudi celotne r e g i j e .
Dolenjska r e g i j a - območja tradicionalnega izseljevanja
Obravnavano območje j e že od srede preteklega s t o l e t j a v s k l j u čeno v intenzivne tokove izseljevanja v t u j i n o . V tem pogledu
j e že od vsega začetka prednjačila predvsem Bela krajina.
Razen Prekmurja, b i težko našli še kakšno drugo območje na
slovenskem etničnem ozemlju, ki j e dalo t o l i k o ljudi v t u jino kot ravno robna Bela krajina. Razlog tem selitvam so
b i l e predvsem težke gospodarske razmere, v katerih se j e
znašel tamkajšnji kmečki ž i v e l j ob nastopu industrijske revol u c i j e ; kasneje pa zapozneli razvoj neagrarnih dejavnosti. Z
uporabo posredne metode (od dejanskega prirastka prebivalstva
ob dveh zaporednih stanjih odštejemo njegov naravni prirastek)
ki je edino možna pri ugotavljanju i z s e l i t e v v obdobju pred
prvo svetovno vojno, smo u g o t o v i l i , da se j e praktično i z s e l i l celotni naravni prirastek prebivalstva, v posameznih območjih pa je b i l a zaradi izseljevanja močno načeta tudi sama
prebivalstvena baza« To se z l a s t i očitno pokaže v večjem
številu belokranjskih n a s e l i j ter v primeru hribovitih območ i j občin Novo mesto in Trebnje. Izračun kaže, da se j e od
srede preteklega s t o l e t j a pa do prve svetovne vojne i z s e l i l o
i z območja današnjih občin Dolenjske r e g i j e okrog 23.ooo l j u d i . V absolutnem i n relativnem pogledu je že takrat prednjač i l o belokranjsko območje, ki predstavlja v omenjenem številu
več kot polovico vseh i z s e l i t e v . Ali drugače povedano: i z s e l i l a se j e t r e t j i n a vsega prebivalstva občin Črnomelj in
Metlika. Izseljevanje j e b i l o v tem času usmerjeno predvsem
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v ZDA; v manjši meri pa tudi v druge dežele onstran oceanov
ter na kontinentu. V bistvu j e imelo to izseljevanje po svoj e značaj "bega s podeželja" oziroma "bega v mesta" i n d u s t r i j sko razvitih dežel. Zaradi množičnega izseljevanja v tujino
se j e z l a s t i v hribovitem in kraškem svetu bistveno spremen i l o tradicionalno razmerje v agrarni p o s e l i t v i . Razlike v
gostoti poselitve so se začele v e č a t i , kar se očitno kaže
tudi še vedno v današnji podobi pokrajine.
Množično izseljevanje v tujino se j e nadaljevalo tudi v obdobju med obema vojnama ter v prvih povojnih l e t i h . Pri tem
so se spreminjale l e smeri izseljevanja v t u j i n o . Tako so
v obdobju med obema vojnama ZDA zamenjale predvsem Kanada,
Argentina, Nemčija in Francija. Kanadi in Argentini pa se po
zadnji vojni pridružita še Avstralija in ponovno tudi ZDA.
V zadnjem primeru gre ob že omenjenih ekonomskih vzrokih za
izseljevanje omeniti tudi p o l i t i č n e in socialne - povezane
s t r a d i c i j o izseljevanja v t u j i n o .
Obseg i z s e l i t e v j e b i l med obema vojnama sicer n i ž j i kot predhodni, vendar j e ljub temu v omenjenih š t i r i h občinah z a j e l
okrog lo.ooo l j u d i (Dobovšek M., 1962; 182-191). Ponovno pa
se obseg i z s e l i t e v močno poveča v petdesetih l e t i h - vendar
takrat že tudi na račun izseljevanja v industrijska središča
osrednje Slovenije. Vse š t i r i občine b e l e ž i j o v obdobju
1948 - 1961 prebivalstveno izgubo v v i š i n i 9.56o. Relativno
gledano sta ponovno največjo izgubo utrpeli obe belokranjski
občini in občina Trebnje. V novomeški občini pa so prvi indus t r i j s k i obrati omogočili, da si j e - sicer že skromni del prebivalstva našel zaslužek doma. Prav zapoznela indus t r i a l i z a c i j a r e g i j e j e eden glavnih vzrokov, da j e b i l
obseg zunanjih s e l i t e v v tem obdobju še vedno izredno visok,
medtem ko j e v Sloveniji v c e l o t i gledano ta obseg že močno
upadal v vsem povojnem obdobju. Posamezna območja Dolenjske
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r e g i j e pa so zaradi močnega izseljevanja še naprej nazadovala.
Intenzivnost i z s e l i t e v j e marsikje celo presegla t i s t o v č a su pred prvo svetovno vojno. Prednjačila so hribovita območja
- zlasti Krško hribovje, Suha krajina, Podgorje ter celotna
Bela krajina - razen upravnih središč. Ti tokovi niso z a j e l i
l e novomeške kotline, dela doline Krke t e r Temeniškega podolja.
Zaradi močnega izseljevanja je š t e v i l o prebivalcev v obdobju
med popisoma l e t a 1953 in 1961 ponovno upadlo v občinah:
Črnomelj, Metlika in Trebnje; medtem ko j e v občini Novo mesto
v tem času l e rahlo narastlo.

Selitvena dinamika po letu 196o
Do določenih sprememb v pogledu selitvene dinamike j e v obravnavanem območju p r i š l o šele v novejšem obdobju, z l a s t i po
gospodarski reformi, ko se tudi v Dolenjski r e g i j i začne
postopoma u v e l j a v l j a t i neagrarni sektor dejavnosti - predvsem
pa industrija. To j e povzročilo spremembe v obsegu, smereh,
strukturi in tudi pojavnih oblikah s e l i t e v . Izseljevanje v
tujino se j e bistveno zmanjšalo. Omembe vredno j e l e i z s e l j e vanje v dežele zahodne Evrope koncem šestdesetih in v začetku
sedemdesetih l e t . Izseljevanje i z hribovitih oziroma robnih
območij pa j e potekalo še naprej predvsem v smeri i n d u s t r i j skih središč znotraj republike. Po drugi strani pa beležimo
v tem obdobju vsled i n d u s t r i a l i z a c i j e močno priseljevanje i z
drugih republik. Tako pomeni z l a s t i desetletje 1961 - 1971
bistveni prelom tudi v selitvenih trendih Dolenjske r e g i j e
s pripombo, da j e omenjeni proces izredno diferenciran, saj
j e zajel l e ožja območja r e g i j e . V prvi v r s t i Novomeška k o t l i na, dolina Krke t e r posamezna upravna središča občin. Ostala
območja so b i l a tudi v tem obdobju več a l i manj še naprej
podvržena razseljevanju. Depopulacija hribovskih območij,ki
j o beležimo že od srede preteklega s t o l e t j a , se j e z različno
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intenzivnostjo nadaljevala tudi v najnovejšem času; čeprav
tu že dolgo ni več govora o kakšni agrarni prenaseljenosti.
Več kot stoletno izseljevanja j e povzročilo stalno krčenje
poseljenega prostora. Tako j e kritičen položaj zaradi tega
nastal predvsem v dolini Kolpe, v Suhi krajini in delu
Krškega hribovja. To so ruralna območja z močno depopulacijo (Gosar L . : 1963; 21). Omenjena območja že dolgo časa ne
dosegajo več tistega praga, ki še omogoča enostavno reprodukc i j o prebivalstva.
Selitveno dinamiko v tem obdobju j e tudi l a ž j e empirično opred e l i t i . Koristne so z l a s t i neposredne evidence o selitvah
preko registra prebivalstva. Prav s pomočjo slednjih j e mogoče natančen vpogled v značilnosti novejših selitvenih t o kov Dolenjske r e g i j e . Analize neto selitev za posamezne občine jasno odražajo nekatere tokove družbenega razvoja c e l o t ne r e g i j e oziroma njenih posameznih delov in nenazadnje š t e vilnih prostorskih procesov, ki so v zadnjem času bistveno
v p l i v a l i na spremembe prostorske strukture. Podatki o neto
selitvah kažejo ( g l e j tabelo in grafikone), da j e v globalu
gledano - z vidika posameznih občin - selitveni saldo za
obdobje 1961 - 198o negativen samo še v primeru občine
Črnomelj in občine Trebnje. Močnejše izseljevanje nad p r i seljevanjem j e b i l o še v vsem obdobju šestdesetih l e t v
vseh občinah, razen Metlike. In to celo v občini Novo mesto,
ki j e v tem času že b e l e ž i l o močne tokove doseljevanja i z
drugih republik. Zaradi zmanjševanja obsega i z s e l i t e v v
obdobju 1971 - 198o j e selitveni saldo negativen samo še
v občinah Črnomelj in Trebnje; pa še tu j e v primerjavi s
predhodnim obdobjem bistveno manjši - v izgubi prebivalstva
že malenkosten, če ga primerjamo z neto izgubami prebivalstva v obdobju pred letom 196o. Očitno se kaže, da j e v
Trebnjem in tudi v Črnomlju pozni razvoj industrije šele v
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sedemdesetih l e t i h zmanjšal obseg i z s e l i t e v . Rezultat tega j e ,
da tudi število prebivalcev v omenjenih občinah nič več ne
nazaduje, temveč kaže celo tendenco rahlega naraščanja.
Da se j e bistveno zmanjšal tudi obseg izseljevanja v t u j i n o ,
nam kažejo tudi podatki popisa prebivalstva "začasno zaposlenih" v t u j i n i . Po zadnjem popisu j e le-teh v t u j i n i i z Dolenjske regije l e še 1.822, kar j e precej manj v primerjavi z
letom 1971, ko j i h j e . b i l o še 2.341. Ti podatki kažejo, da
se j e obseg zaposlovanja v t u j i n i zmanjševal v vsem obdobju
sedemdesetih l e t sorazmerno vsem izselitvam i z območja Dolenjske r e g i j e . Najbolj pa i z območja občine Črnomelj; medtem ko
j e število zaposlenih iz občine Trebnje celo nekoliko narastlo
Vendar pa je to š t e v i l o zanemarljivo v primerjavi z obsegom
zunanjih selitev iz t e občine v predhodnih obdobjih.
Zanimivejšo sliko nam nudi izračun koeficientov zaposlenosti
v t u j i n i po posameznih krajevnih skupnostih Dolenjske r e g i j e
( g l e j karto). Slednji nam potrjuje tezo o diferenciranih t o kovih izseljevanja v t u j i n o . V novejšem obdobju se je ta p r o ces nadaljeval predvsem v območjih, ki so b i l a izven vpliva
industrijskih središč oziroma ta v svojem zapoznelem razvoju
niso mogla p r i t e g n i t i prebivalstva širših območij. Po drugi
strani pa gre upoštevati tudi t r a d i c i j o izseljevanja v t u j i no prav i z območij, ki so v zadnjih sto l e t i h dala t u j i n i
največ l j u d i . Tu so mišljene KS Adlešiči, Dobliče, Vinica,
T a l č j i vrh in Butoraj v občini Črnomelj t e r Božakovo, Radovica
Rosalnice in Gradac v občini Metlika. V vseh omenjenih krajevnih skupnostih j e koeficient "zaposlenosti" v t u j i n i nad
4o. Absolutno n a j v i š j i j e v krajevni skupnosti Radovica v
občini Metlika (76,16), kar pomeni, da j i h j e na l . o o o p r e b i valcev 76 na začasnem delu v t u j i n i .

Tabela: SELITVENA DINAMIKA V OBČINAH DOLENJSKE REGIJE V LETIH 1961 - 197o
IN 1971 - 198o

Občina

1961 - 1 9 7 0
izsepriselitve
litve

saldo

1971 - 198o
prise- izselitve
litve

saldo

S k u p a j
prise- izselitve litve

saldo

Črnomelj

2.738

3.872

- 1.134

2.62o

2.855

- 235

5.358

6.727

- 1.369

Metlika

2.o4o

1.9o4

-

136

2.622

2.oU

+ 611

4.662

3.915

+

Novo mesto

8.4o6

8.790

-

384

7.517

5.814

+1.703

Trebnje

2.658

4.446

- 1.788

2.532

2.786

- 254

15.923 14.6o4
5.19o

7.232

747

+ 1.319
- 2.o42
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Tudi ta del prispevka nam posredno pokaže, da so s e l i t v e v
dobršni meri vplivale na spremembe v prostorski strukturi
Dolenjske r e g i j e . Več kot stoletno izseljevanje v tujino
in tudi v industrijska središča Slovenije j e pomenilo ogromno izgubo prebivalstva. Največ škode so p r i tem utrpela
kraška in hribovita območja - večinoma robna območja sedanj i h občin. Od nekdanje dokaj enakomerne poselitve s š t e v i l n i
mi majhnimi agrarnimi središči ( t r g i ) se j e tudi zaradi i n tenzivnih s e l i t e v r e g i j a p o l a r i z i r a l a v dvoje popolnoma r a z l i č n i h območij. Na eni strani so območja s pozitivnimi regio
nalnimi trendi t e r z možnostjo nadaljnjega razvoja; na
drugi pa obsežna območja v zaledju s krčenjem poselitvenega prostora in razkrojem kulturne pokrajine.
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MIGRATION DYNAMICS IN DOLENJSKA REGION WITH EMPHASIS
ON CONSTANT EMIGRATION
The paper present the migration trends in Dolenjska region
since the middle of the 19 t h century to the present days.
In that relatively short survey are accentuated the migration
currents in past twenty years. Since 196o the emigration
abroad ceased to he the main pattern of population movement.
The entire region and in particular their southern part
(Bela krajina) has been evolved in large emigration currents
to transatlantic countries since the past century. Before
World War I. towards USA, between two wars to Canada,
Argentina and western Europe and since World War II and up
to the sixties once again to overseas.
In that periode emigrated the whole natural increase of
population. The entire region was early rural over populated
and there was no other economic activity which could employ
the rural population. The emigration of population abroad
ceased to be the problem in past twenty years when the
industrialisation Trebnje, Črnomelj and Metlika.
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UDK 911 . 9 : 711 (497 . 12 - 12) = 863
MARJAN RAVBARX
VREDNOTENJE NASELIJ ZA POTREBE PROSTORSKEGA RAZVOJA V
OBČINI NOVO MESTO
S pričujočo študijo smo želeli kompleksno proučiti razvojne
težnje naselij v občini Novo mesto. Zastavljeno delo je slonelo na ciljih, ki izhajajo iz dolgoročnih usmeritev družbenega razvoja občine:
a) Ob upoštevanju prednosti in omejitev, ki izhajajo iz
naravnega, demografskega in družbenega bogastva je potrebno dosledneje izvajati politiko policentričnega razvoja
tudi na nivoju občine (varianta zmerne koncentracije prebivalstva).
b) Zaradi ohranjanja poselitve je potrebno posebno skrb nameniti izboljšanju delovnih in življenjskih razmer na
robnih delih občine.
Realizacija teh ciljev pa pomeni temeljito proučevanje poselitvene problematike. Ob poiskusu vrednotenja in usmeritvah,
ki izhajajo iz nakazanega, želimo tudi opozarjati na še
vedno trpko in neurejeno stran planiranja našega, predvsem
podeželskega, slabše razvitega prostora. Temu prostoru v
urbanistični praksi še vedno ne posvečamo dovoljšnje pozornosti. Izraža pa se v stihijski gradnji, v prostorski neskladnosti in samovolji posameznikov. Zastavljeno delo sloni na
predpostavki, da je vsako naselje svojevrsten "individuum"
v omrežju naselij s specifičnimi mikrolokalnimi zakonitostmi
na eni strani, istočasno pa tudi soodvisna in občutljiva
na dogajanje v širšem prostoru. Na teh dveh plasteh smo tudi
*mag., Zavod za družbeno planiranje, 68000 Novo mesto,
Prešernov trg 8, YU.
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iskali možne odgovore za realizacijo družbenih ciljev. Zavedamo se, da je nemogoče ugotoviti vse, kar vpliva (bo vplivalo)
na razvoj vsakega naselja posebej. Pri delu smo združevali pet
skupin kazalcev: naravne razmere v neposredni okolici vsakega naselja, položaj in opremljenost naselja v odnosu širšega
prostora, prostorske kvalitete naselja (spomeniško varstvena
valorizacija), demografske in socialno-ekonomske kazalce razvoja. V vsaki od naštetih skupin kazalcev smo vrednotili bodisi z merljivimi indikatorji (npr.: gibanje števila prebivalcev),
bodisi ocenjevali (npr.: ohranjenost stanovanjskega fonda z
opisno oceno - velika). Ko smo na ta način analizirali in
ovrednotili vseh pet skupin kazalcev, smo dobili "večplastno"
oceno naselja in z njim povezanega ožjega prostora. Za celovito podobo smo dobljene rezultate v naslednji fazi sintetično
prikazali. Pričujoča analiza nas je opozorila na naslednje globalne zakonitosti ter nakazala razvojne možnosti.
Podeželska naselja so se v novomeški občini, podobno kot v vseh
občinah v Sloveniji, v povojnih letih razvijale pretežno brez
predhodno oblikovanih dolgoročnih razvojnih ciljev in zavestno
izbrane strokovno in družbeno preverjene dolgoročne zasnove
politike. Posledice se na eni strani odražajo v tem, da so
območja praznjenja in stagnacije vedno obsežnejša, na drugi
strani pa "prikrita urbanizacija" vasi in naglo preslojevanje
prebivalstva močno pospešujejo preobrazbo zunanje podobe naselij. V neposredni vzročni zvezi s socialno-demografskimi gibanji v naseljih je tudi raba zemljišč. Za občino veljajo naslednje zakonitosti:
- zgoščevanje prebivalstva v nižinskem pasu ob Krki, kjer se
je število prebivalstva v preteklih dvajsetih letih povečalo
za tretjino,
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- praznjenje prebivalstva na obsežnih površinah (nad 3oo m
nadmorske višine), kjer se je prebivalstvo zmanjšalo za
petino,
- določene premike koncentracije prebivalstva v večja naselja
občine (nad 5oo prebivalcev), kjer se Je število prebivalcev v zadnjih dvajsetih letih povečalo za 2,5 krat, od tega
v zadnjem desetletju za tretjino,
- za najmanjše vasi (do 2oo prebivalcev) je v obdobju dvajsetih let značilen padec prebivalstva za petino, od tega v
zadnjih desetih letih le za dvajsetino.
Med številnimi naselji v občini se je samo Novo mesto razvilo
v pomembno urbano središče z okoli 2o.ooo prebivalci in okoli 19.000 delovnimi mesti v družbenem sektorju. Ostalih 332
naselij v izvenmestnem prostoru je bolj ali manj povezanih z
zemljo, ne glede na to, da je v občini le 12% kmečkega prebivalstva. V poselitvi občine prevladuje veliko število majhnih
naselij. Le 6 naselij predstavlja izrazitejša poselitvena
jedra (v njih živi 44% vsega prebivalstva občine, od tega
35% v Novem mestu), 3656 prebivalcev živi v naseljih od 2oo5oo prebivalcev. V ostalih 88% naselij velikosti do 2oo prebivalcev pa živi le 3o% celotnega prebivalstva. Uveljavlja se
težnja po disperzni poselitvi ob komunikacijskih koridorjih,
kar vodi v zraščanje naselij. Takih naselij je 115. V njih
Živi 36.574 prebivalcev ali 66% vsega prebivalstva občine.
Trendi torej kažejo, da se že javljajo težnje po suburbanizaciji - razseljevanju prebivalstva na podeželje. Disperzna
urbanizacija in celo dezurbanizacija se opira na sloj delavcev - kmetov. Trendi sicer odražajo zasičenost ožjega mestnega prostora, menimo pa, da so v večji meri odraz stanja na
področju zemljiške politike in stanovanjske gradnje. Na
disperzno urbanizacijo vplivajo Še: zboljšanje prometne dostopnosti, promet z osebnimi vozili, individualizem in razpad
patriarhalne družine ter številnih tradicij. Disperznost naselij otežkoča oskrbo, draži vlaganja v infrastrukturo ter
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pospešuje prostorsko anarhijo in spontani razvoj naselij.
Disciplina na tem področju se zmanjšuje kljub stalnim opozorilom o veliki družbeni škodi, ki jo takšen razvoj povzroča.
Ob takšnem razvoju pa se vedno znova zastavlja vprašanje,
kakšne so sistemske možnosti za usmerjanje razvoja naselij,
ko kljub jasnim političnim stališčem le-teh dosledno ne
uveljavljamo v praksi?!
Povsem nasprotne težnje v razvoju poselitve se odpirajo v
najmanjših in najmanj opremljenih naseljih z manj kot loo
prebivalci. Teh je 22o (65,9%) in v njih prebiva 2o,6% prebivalstva občine, toda med njimi je 16o (47,9%) vasi, ki v
zadnjem desetletju izkazujejo izrazito nazadovanje Števila
prebivalcev. Pri tem se moramo zavedati tudi razmeroma visokega deleža višjih starostnih kontingentov (17%), kar je
Še posebna značilnost odmaknjenih podeželskih naselij, če
naseljem, ki ne izkazujejo lastne Življenjske moči po demografski "obnovi", priključimo še 78 naselij, kjer število
prebivalstva "miruje", potem lahko zaključimo, da v 71%
naselij stopajo v ospredje vprašanja, ki zadevajo praznjenje 258 vasi v občini Novo mesto in s tem vprašljivost obstoja poselitve tega prostora.
Analiza poseljenega prostora občine nam kaže izredno močne
razlike med posameznimi območji, ki so predvsem odraz obstoječe razporeditve delovnih mest. Očiten je razkorak v razvitosti naselij, ki leže v 3-5 kilometrskem pasu ob Krki od
Soteske navzdol. Tu je 263 naselij (74%), v njih prebiva
85% vsega prebivalstva občine, tu je 67% vseh pozidanih
površin, 95% delovnih mest v družbenem sektorju in 98%
delovnih mest v terciarnih in kvartarnih dejavnostih. Vse
to opozarja, da se je formirala močna "razvojna os" v dolini Krke, kjer povprečna velikost naselja šteje 469 prebivalcev proti 53 prebivalcem v "ostalem" delu občine, kar se
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seveda odraža v nižjih razvojnih potencialih večine naselij.
Posledice takšnega razvoja se odražajo v močni dnevni migraciji, deagrarizaciji in depopulaciji.
Naselja, ki leže izven razvojne OSI, SO majhna, brez krakšnihkoli centralnih ter oskrbnih dejavnosti, v veliki meri sovpadajo s tipom ruralnih naselij, ki leže pretežno v hribovitem
in gričevnatem svetu. Najizrazitejša sklenjena območja teh
vasi so Suha krajina, severni rob Krškega hribovja, ki se
vleče od Mirne peči do Škocjana ter podgorje Gorjancev, ki
se začne že v dolini Starih žag in zaključi nad Šentjernejskim
poljem.
Razmestitvi poselitve v določeni meri tudi ustreza razporeditev delovnih mest. Zlasti območja Suhe krajine (lo% prebivalcev občine in 5% delovnih mest), podgorje Gorjancev
od Uršnih sel do občinske meje (1236 prebivalcev in le o,2%
delovnih mest) ter skrajni severovzhodni del občine (6%
prebivalcev in le 1,5% delovnih mest) so glede na Število
prebivalstva močno zapostavljena pri delovnih mestih. Nasprotno temu je v dolini Krke (še posebej med Stražo in
Cikavo), kjer je
delovnih mest ter od tega 95% delovnih
mest v terciarnih in kvartarnih dejavnostih tolikšno, da
presega število prebivalstva, kar povzroča obsežne migracije
zaposlenih.
V luči teh ugotovitev moramo oblikovati izhodišča za obvladovanje stihijske preobrazbe našega podeželja. Glede na to,
da je v zadnjih letih razvoj krenil na eni strani v smeri
koncentracije prebivalstva v širokem območju okrog novomeškega žarišča urbanega razvoja, na drugi strani pa visoka stopnja depopulacije, ki zajema 55% območje občine, že močno
ogroža poselitveni prostor občine, smo za obvladovanje
teh negativnih procesov izdelali model bodoče poselitve.
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Izhajali smo iz predpostavke, da teritorij novomeške občine
predstavlja v bistvu pravokotnik, ki leži v osi doline Krke.
Zato smo vsa primerna poselitvena območja na tej osi obravnavali kot strateška. S tega vidika je potrebno preprečiti vdor
razvojno neinteresantnih in ekstenzivnih dejavnosti, ki se
javlja predvsem v primeru stihijske individualne gradnje,
če želimo zavarovati pomembne komplekse kmetijskih zemljišč
ob srednjem in spodnjem toku Krke, moramo pravočasno "odpreti"
nove razvojne smeri, ki zagotavljajo sicer urejeno in organizirano, toda mnogo bolj razvejano poselitev. Istočasno Je
pri razmišljanju o tako radikalnih premikih potrebno upoštevati obstoječo strukturo naselij in se v Čim večji meri
"nasloniti" na že pričete procese in na obstoječe infrastrukturne objekte.
Prenos občinske razvojne osi s sedaj prevladujoče smeri vzhodzahod na nov koncept razvoja osi sever-jug utemeljuje več
pomembnih elementov, ki jih povezujemo v predloženi koncept
poselitve. Zelo pomembno dejstvo, ki je nakazano z geografsko
opredelitvijo, je jasna potreba po medobčinskem povezovanju
z mejnimi občinami v smeri razvojne osi predvsem občinami
Trebnje, Črnomelj in Metlika. Naslednji element, ki govori
za spremembo razvojne strategije v smeri vzhod-zahod je zahteva po preprečevanju načelnega spajanja naselij vzdolž osi
vzhod-zahod.
Danes so naselja na razvojni osi vzhod-zahod še (kolikor toliko) med seboj ločena od širokega pasu kvalitetnih gozdnih
in kmetijskih površin, ki naj tudi v bodoče predstavljajo
pomembno osnovo za dnevni oddih prebivalstva v urbanih naseljih.
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Posebno pozornost smo posvetili tudi temeljni ravni funkcij
za vsakodnevno urbano opremo, ki jo lahko zagotavljajo le naselja z zadostno absolutno velikostjo in gravitacijskim zaledjem 3ooo - 5ooo prebivalcev. Takšna pomembnejša središča,
kjer naj bi bil vsaj en manjši proizvodni obrat, so sposobna
zadrževati tudi prebivalstvo odročnih agrarnih območij s tem,
da jim nudijo poleg zaposlitve še nujne storitvene in oskrbne
dejavnosti. V agrarnih območjih pa tudi odkup proizvodov,
pospeševalno dejavnost, strojni park ipd.
Izhajajoč iz gornjih predpostavk, se v smislu "dekoncentrirane
koncentracije" In enakomernega pokrivanja celotnega gravitacijskega območja občine, ponujajo naslednje možnosti:
a) Širše območje Novega mesta ima prostorske možnosti za večjo
demografsko koncentracijo, razvoj proizvodnih in oskrbnih
dejavnosti. Koncentracija je ugodna zaradi centralne lege
v občini, dolenjski regiji pa tudi v širšem prostoru JV
Slovenije. Nadaljnji razvoj zahteva racionalnejšo ureditev
proizvodnih površin, centralnih dejavnosti in stanovanjske
graditve. Prebivalstvo bi od sedanjih 2o.ooo naraslo na
nekaj nad 3o.ooo (točnejša Številka je vprašanje razlik
v predpostavkah). To pomeni, da Je potrebno opredeliti
strateška območja za najosnovnejše kategorije rabe prostora (proizvodnja, oskrba, stanovanja). Pri iskanju možnih
površin za navedene rabe prostora smo na podlagi izločitvenih kriterijev zaradi širših ekoloških razmer izločili
površine zahodno od Novega mesta kot neprimerne za industrijsko dejavnost, ki naj bi Jo usmerjali vzhodno in
jugovzhodno od mesta aglomeracije. Stanovanjske in spremljajoče oskrbne dejavnosti bi usmerjali predvsem na južnem
in jugozahodnem obrobju. Ostala poselitvena območja za
stanovanjsko graditev in spremljajoče dejavnosti bi nanizali Še ob smiselnem zapolnjevanju že začete gradnje ob
"bršljinski" vpadnici.
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b) Ostala naselja, za katera predvidevamo nadpovprečno rast
v smislu razvoja osnovne družbene infrastrukture in prebivalstva so predvsem: Šentjernej, Straža, Dolenjske Toplice
in Žužemberk. V nekoliko manjši meri pa še Mirna peč in
Uršna sela (Birčna vas). Pri tem pa ima vsako naselje svoje
specifične omejitve, ki jih je potrebno brezpogojno upoštevati: zgornja dolina Krke pri Žužemberku je utesnjena
in iz krajinskega ter ekološkega vidika izredno občutljiva,
zato naj bi se del poselitve usmeril tudi na Dvor in desni
breg Krke. Podobne ugotovitve veljajo tudi za Dolenjske
Toplice, kjer so tako kot v Žužemberku ugodni bivalni pogoji, vendar obstajajo omejitve, ki se odražajo v ranljivosti pokrajine (naravo-varstveni pomen območja Krke, Roga,
vplivna območja kulturne dediščine, turistično rekreacijska
območja). V vsakem primeru je širše območje Žužemberka in
tudi Dolenjskih Toplic neprimerno za razvoj industrije
(razen eventuelno lahke industrije in malega gospodarstva).
Povsem svojstvena je tudi poselitvena problematika Šentjerneja, ki ima v omrežju centralnih krajev in pripadajočega
funkcijskega (gravitacijskega) zaledja vse možnosti, da
si do leta 2ooo pridobi značaj mestnega naselja. Toda njegov razvoj je v konfliktu s kmetijstvom in proizvodnjo
hrane. Zato se v dolgoročni strategiji ponuja edina možna
alternativa: izredno racionalna (visoka gostota) gradnja
centralnih dejavnosti in stanovanj, medtem ko je širše
šentjernejsko območje neprimerno za razvoj industrije,
razen eventuelno živilske.
Gornje omejitve (ranljivost prostora in varstvo kmetijskih
zemljišč) pa so v neprimerno manjši meri prisotne v Straži,
kjer se možni razvoj poselitve ponuja v prečni smeri od
Vavte vasi proti Drganjim selam.
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Manjši razvoj je potrebno stimulirati še v Mirni peči in
Uršnih selih (Birčni vasi), predvsem zato, ker mora izvenmestni prostor izražati enakomerno rast celotne občine.

Za doseganje takega cilja bodo v gornjih naseljih potrebni
stimulativni ukrepi, predvsem zadovoljitve oskrbe s centralnimi funkcijami in kvalitetna prometna dostopnost. V stanovanjski graditvi pa bo potrebno doseči ugodne bivalne in
ambientalne pogoje v smislu kvalitete okolja, v urbanističnem oziru pa se bo morala gradnja prilagajati obstoječim
strukturam naselij, kar narekuje predvsem višjo gostote.
V
mnogih primer
in omogočili izvajanje prenove naselij.
c)Poleg že navedenih naselij lahko pričakujemo določeno rast
števila prebivalstva še v: Beli cerkvi, Ratežu, Vel.Brusnicah, Hinjah, Podturnu, Malem Slatniku, Otočcu, Prečni,
Stopičah, Dol.Straži, Šmarjeti, Šmarjeških toplicah,
Škocjanu, Gabrju. Tu naj bi razvoj usmerjali na podlagi
naslednjih kriterijev: zadrži se naravna rast prebivalstva
in razvijajo se mikrolokalne oskrbne funkcije, ki naj bi
zaposlile del deagrarizlranlh prebivalcev.
d)Pri ostalih naseljih pričakujemo nadaljevanje že prisotnih
procesov preobrazbe, katere bo potrebno usmerjati z jasno
kmetijsko politiko preusmerjanja kmetij, ki naj bi Še
ostale v obstoječih naseljih. Ta naselja smo označili kot
prevladujoče agrarna brez rasti.
Odgovori o njihovem nadaljnjem razvoju temelje na variantno
zasnovanih predpostavkah:
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- najbolj radikalna varianta predvideva izpraznitev tistih
naselij in območij z izrazito negativnim trendom prebivalstva. Pri tem bi se obstoječe agrarno prebivalstvo koncentriralo v posameznih bolje opremljenih lokalnih centrih.
Dosedanjo agrarno rabo pa bi "nadomestile" dobro opremljene in razvite kmetije ali kmetijski obrati z arondiranim
zemljiščem, ki bi gospodarili z razpoložljivim zemljiščem
in opravljali osnovno kmetijsko funkcijo. Varianta bi narekovala večanje števila lokalnih centrov in predvsem kvalitetnejšo infrastrukturno povezanost kot jo imajo danes
obstoječi lokalni centri. Takšno razvojno usmeritev je
možno uveljavljati le v območjih ekstremne depopulacije,
ob pogoju načrtovanega pristopa in podpori Široke družbene
akcije;
- druga možnost je pogosto prisotna v planskih dokumentih,
izraža pa težjo po ohranjanju minimalne potrebne poselitve
in v bistvu ne menja obstoječega omrežja naselij. Ta usmeritev upošteva obstoj in razvoj kmetijstva in gozdarstva
kot osnovne funkcije prostora. Nadaljnja skrb je dana kvalitetnejšemu opremljanju lokalnih centrov, kvalitetnejšim
povezavam med naselji in osnovnemu komunalnemu standardu
ter odgovornejšemu urejanju in prenovi obstoječih naselij.
Samo na tej podlagi bo mogoče razvijati tudi dopolnilne
dejavnosti kot so turizem in domača obrt ter ohranjati celoten prostor živ.
Takšna planirana razmestitev naselij in prebivalcev predstavlja dolgoročni cilj s težnjo, da z načrtnimi ukrepi dosežemo
enakomernejšo poselitev. Ob tem se moramo zavedati, da
sedanjih trendov gibanja prebivalstva in razvoja naselij ne
moremo takoj spremeniti, zato moramo še nekaj časa računati
z nadaljnjim praznjenjem robnih območij občine in stihijsko
koncentracijo v nižinskem obmestnem območju. Prav tem območjem je zato potrebno posvetiti posebno pozornost s
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selektivnim stimuliranjem ekonomskega razvoja in z urejevalskimu ukrepi.

THE EVALUATION OF SETTLEMENTS FOR THE NEEDS OF THE REGIONAL
DEVELOPMENT OF THE COMMUNE NOVO MESTO
In the post-war years, the provincial settlements in the
commune of Novo mesto were developing - like the provincial
settlements in all other communes in Slovenia - in the
absence of carefully elaborated developmental goals and
without a consciously selected technical and socially
verified long-range concept of the development of settlements. The consequences are reflected, on the o n e hand,
in the fact that the regions of depopulation and stagnation
are increasingly bigger, end on the other hand, in the
"covered-up urbanization" of the village and the rapid
restructuring of the population, which is speeding up the
transformation of the external physiognomy of settlements.
There is a marked disparity in the state of development
among the settlements lying within a 3 - 5 km belt along
the river Krka from the settlement of Soteska downwards.
Here are 263 settlements (74%), with 85% of the entire population of the commune: here in 67% of all the built-up surfaces, 95% of jobs in the social sector and 98% of jobs in
tertiary and quartary activities.
This shows that there has been formed a strong "development
axis" in the Krka valley. The settlements lying outside the
development axis are small, without any developed central
or supply activities, they can more of less be classified
as typical rural settlements and are situated in the
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mountainous or hilly areas. Compact regions of such villages
are to be found in Suha krajina, on the northern fringes of
Krško hribovje extending from Mirna peč to Škocjan, and
at the foothills of Gorjanci starting in the valley Stare
žage and extending as far as Šentjernejsko polje.
The findings outlined above have served as the basis for
forming the starting point for bringing the unchecked transformation of the countryside under control. Here we proceeded from the idea that the territory of the commune of
Novo mesto represents essentially a rectangle lying on the
axis and suitable for settlement are treated as strategic;
from this point of view it is necessary to prevent the
break-in of development ally uninteresting and extensive
activities to be found mainly in the cases of uncontrolled
building of in private houses. In order to protect the
important complexes of agrarian surfaces along the middle
and the lower section of the Krka it is important in due
course "to open" new developmental directions which will
provide for an orderly and organized but also much more
spread-out settlement. While considering such radical shifts
we have paid full attention to the already existing structure
of settlements and as much as possible we have "drawn on"
the already ongoing processes and on thee x i s t i n ginfrastructure objects.
Such a planned distribution of settlements and inhabitants
represents a long range goal intended by means of planned
policy to achieve a more even settlement. In this
we must be aware that the present trends in the movement
of the population and the development cannot be changed
overnight and so for a certain period of time
is still
necessary to reckon with a further depopulation of
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peripheral regions of the commune and with the uncontrolled
concentration in the lower, urban regions. It is these peripheral regions that will require special attention: a
selective stimulation of the economic development and
regulative measures.
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UDK 911 . 3 : 354 . 84 (497 . 12 - 12) = 863
MIRKO PAK*
REGIONALNI POMEN OSKRBNE FUNKCIJE NA DOLENJSKEM
Uvod
Razvitost centralnih naselij in njihovih vplivnih območij ter
infrastrukturna opremljenost na sploh so rezultat splošne
razvitosti in (ali) hkrati osnova za hitrejši in skladnejši
razvoj nekega območja. To terja ustrezno razvitost in dostopnost centralnih naselij, kar se kaže v potrebah in možnostih
enakomerne oskrbe prebivalcev celotnega območja. Za ovrednotenje tega smo opredelili centralna naselja, omrežje dveh najbolj pogosto in množično uporabljenih oskrbnih funkcij trgovine in obrti, odnos obeh funkcij do omrežja in gostote poselitve in dostopnosti, ter regionalno usmeritev oskrbe prebivalstva celotnega območja. Težišče regionalne analize je na
krajevnih skupnostih (v nadaljevanju KS), ki so pri obstoječi
prostorski organizaciji teh dveh funkcij, ob modelu poselitve
obravnavanega območja in pri značaju obeh oskrbnih funkcij
primerno.
Geografsko problematiko trgovine in obrti sestavljajo v osnovi njihova razmestitev, sestava in kvaliteta. Razmestitev je
odvisna od velikosti središč, njihove gospodarske razvitosti
in posebnih dodatnih pogojev (turizem, promet, prekomejno
oskrbovanje, upravna funkcija); od oddaljenosti od središča,
kar pomeni večjo gostoto naselij z več trgovinami in obrtnimi
obrati ter s samimi obrati v njihovi bližini v smislu seveda
x

dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, 61ooo
LJubljana, YU
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močno modificirane Christallerjeve sheme omrežja centralnih
krajev; in od pojava središč nižjih stopenj v določeni oddaljenosti od največjega oskrbnega središča. Pri naši upravni
ureditvi so občinska središča tudi oskrbna središča različnih
stopenj za celotno območje občin. Na splošno pa so pri nas
v omrežju trgovin in obrti precejšnje razlike, v smislu večje koncentracije trgovin in večje disperzije obrti, ki se
je ob odmiranju tradicionalnih obrti v Šestdesetih letih številčno močno zmanjšala, od takrat pa povsod ponovno povečala.
Sestava trgovin (prodajaln) je ugodna v največjih središčih,
v manjših občinskih središčih je že pomanjkljiva, medtem ko
je v manjših oskrbnih središčih skromna, največkrat omejena
na osnovno ali kratkoročno oskrbo. S tem je povezana kvaliteta oskrbe, ki je zelo različna in odvisna od števila obratov, njihove starosti ter konkurenčnosti. Zlasti v sestavi
obrti so velike razlike med glavnimi središči in drugimi
naselji.
Soodvisnost reliefa ter s tem pogojenim omrežjem poselitve z
organizacijo in omrežjem trgovine je na Dolenjskem močno v
ospredju. Zato imamo tukaj tudi za subpanonsko Slovenijo
specifičen model infrastrukturne opremljenosti kraškega subpanonskega obrobja, ki je odvisen od naslednjih dejavnikov:
- slabša gospodarska razvitost celotnega območja z velikimi
razvojnimi razlikami med občinskimi središči ter njimi in
med podeželjem;
- velika reliefna razdrobljenost in pokrajinska pestrost z
različnimi, največkrat sila skopimi pogoji za primarno
proizvodnjo (kmetijstvo) in s tem povezanimi omejenimi
možnostmi za poselitev, za prometno povezavo znotraj območja in navzven, z izjemo osrednje Novomeške kotline;
- redka in razdrobljena poselitev s številnimi majhnimi naselji;
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- neustrezna razvitost centralnih naselij;
- majhna kupna moč prebivalstva;
- neustrezna dostopnost, oziroma velika časovna oddaljenost
naselij od oskrbnih središč.
Gornji dejavniki vplivajo na razlike med Štirimi občinami,
še zlasti v različnih pokrajinskih enotah, kar pa ne izbriše
skupnih značilnosti omrežja, sestave in kvalitete trgovine
in obrti celotne Dolenjske.
Oskrbno omrežje
Omrežje oskrbnih naselij temelji na centralnih naseljih, ki
je bolje oblikovano pri trgovini in slabše v primeru obrti.
Centralna naselja so v zadnjih letih zlasti močno okrepila
svojo trgovsko funkcijo. Najmanjša oskrbna naselja, po Kokoletu subcentralne vasi (Sokole, 1971) in zlasti naselja s
samo eno trgovino ali obrtjo, ki jih niti ne moremo uvrstiti
v najnižjo stopnjo centralnosti, pa so pridobila najmanj
dejavnosti. Številne nove dejavnosti vedno bolj otežkočajo
opredelitev centralnih naselij, ki smo jih s pomočjo Kokoletove metodologije in z upoštevanjem dejanske centralnosti
razvrstili v šest skupin:
I. stopnja (subcentralne vasi) - Suhor, Šentlovrenc, Trebelno,
Velika Loka, Birčna vas, Gaberje, Hinje, Podgrad, Stopiče,
Uršna Sela;
II. stopnja (centralne vasi) - Adlešiči, Dragatuš, Stari trg
ob Kolpi, Vinica, Dobrnič, Šentrupert, Veliki Gaber,
Velike Brusnice, Škocjan, Otočec, Škocjan, Šmarjeta,
Dvor, Gradac;
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III. stopnja (nadpovprečno opremljene centralne vasi) - Semič,
Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Gornja Straža, Žužemberk;
IV. stopnja (ruralna središča) - Mokronog, Mirna, Šentjernej;
V. stopnja - Črnomelj, Metlika, Trebnje;
VI. stopnja - Novo mesto.
Po številu, sestavi in kvaliteti trgovin močno izstopa regionalno središče Novo mesto s 33% vseh trgovin. Kumulativna
distribucija po treh osnovnih skupinah: za kratkoročno oskrbo
(živila, mešano blago, kioski), za srednjeročno oskrbo
(tekstil in usnje, gospodinjski in osebni predmeti) ter za
dolgoročno oskrbo (kmetijski stroji in železnina, vozila,
pohištvo, posebni predmeti, kurivo in gradbeni material ter
drugo neživilsko blago in goriva), pa kaže naslednje:

Centralna
naselja

T r g o
kratkoročno
oskrbo
št.
%

VI. stopnje
46
V. stopnje
68
IV. stopnje
8o
III.stopnje
95
II.stopnje
118
I.stopnje
131
Ostala naselja
s trgovino
157

29,3
43,3
51,o
6o,5
75,2
83,4
loo

v i n e
za:
srednjeročno dolgoročno Skupaj
oskrbo
oskrbo
št.
%
št.
%
št.
%
29
47
54
54
54
54

53,7
87,o
loo
loo
loo
loo

19
32
36
42
52
54

25,7
43,2
48,6
56,8
7o,3
73iO

54

loo

74 loo

94
147
17o

33,o
51,6
59,6

191
224

67,o
78,6

239

83,9

285

loo
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Značilna je relativno skromna opremljenost centralnih naselij, prevlada trgovin za kratkoročno oskrbo v centralnih naseljih vseh stopenj, neustrezna opremljenost manjših centralnih naselij, zlasti II., III. in IV. stopnje s trgovinami
za srednjeročno oskrbo. Podobno velja za opremljenost s trgovinami za dolgoročno oskrbo, kjer sicer prišteta prodaja goriv njihovo Število in omrežje močno poveča.
Gostota naselij s trgovinami je na Dolenjskem najmanjša v
Sloveniji. Občina Trebnje s 7,5%, Črnomelj z 8,0% in Metlika
z 8,5% so zadnje v Sloveniji, Novo mesto z 12,6% pa je le
nekoliko na boljšem. Pri tem je imelo trgovino za kratkoročno oskrbo lo,l%, za srednjeročno le 1,9% in za dolgoročno
oskrbo 4,8% naselij.
Na splošno imajo večje KS višji delež naselij s trgovino in
s tem bistveno višji delež naselij s trgovinami za srednjeročno in za dolgoročno oskrbo, še zlasti v občini Novo mesto.
Na Dolenjskem pa je stanje naslednje:
KS GLEDE NA ŠTEVILO FREBIVALSTVA IN NA DELEŽ NASELIJ S TRGOVINAMI
Trgovine za:
lool02ooonad
Skulooopreb.. 2ooo
3ooo
3ooo
paj
kratkoročno
oskrbo
srednjeročno
oskrbo
dolgoročno
oskrbo
Skupaj

15,8%

16,7%

8,6%

14,o%

56,1%

3,5%

3,5%

4,4%

11,4%

3,5%

7,o%

5,3%

16,7%

32,5%

19,3%

27,2%

18,4%

35,1%
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Nizek odstotek naselij s trgovinami imajo KS v bližini občinskih središč z izjemo Novega mesta, ali pa tiste na obrobju
z velikim številom majhnih naselij. Ob tem pa 4 KS v bližini
Trebnjega in Črnomlja ter 6 v bližini Metlike sploh nimajo
nobene trgovine. Tako so prebivalci teh naselij tudi v
kratkoročni oskrbi vezani na občinsko središče. Takšne manjše KS z manjšim številom prebivalstva BO brez centralnega
naselja. Ročno neustrezne pogoje za oskrbovanje imajo še naselja v KS s samo do lo in deloma tudi do 15% naselij s trgovino. Takšnih KS je v občini Trebnje kar 82%, netilka 78%,
Črnomelj 64% in v občini Novo mesto 56%. Ugodnejše stanje
v občini Novo mesto je posledica koncentracije večjih naselij na obrobju Novomeške kotline in boljše prometne povezanosti. Slednje pokaže tudi analiza gostote trgovin po cestnih
in lokalnih sektorjih glede na oddaljenost od občinskih
središč:

Oddaljenost od
občinskih središč

Občina Novo mesto
Sektor
Cestni
Lokalni

o - 5 km
5 - lo km
lo - 15 km
15 - 2o km

58,o%
3,4%
5,8%
32,7%

1,4%
19,2%
17,8%
61,6%

Občina netilka
Sektor
Cestni
Lokalni
41,4%
5,3%

2o,7%
44,8%

53,6%

34,5%

V prvo zono oddaljenosti do 5km sta vključeni tudi obe občinski središči, v zono oddaljenosti 15 - 2okm pa tudi obe sosednji občinski središči. Cestna sektorja v občini Novo mesto
in Metlika kažeta na pomanjkanje trgovin v oddaljenosti od
5 - 15 km kot posledica pomanjkanja ustreznih centralnih naselij in naselij s trgovinami sploh. V tem kažeta lokalna
sektorja veliko bolj ustrezno regionalno razporeditev trgovin (Pak, 1975).
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Delež naselij z obrtnimi obrati je na Dolenjskem s 27,9%
mnogo višji od deleža naselij s trgovinami, velike pa so
razlike med občinami. V občini Novo mesto ima obrt 3 8 n a selij, Trebnje 27,6%, Metlika celo 44,9% in v občini Črnomelj le 7,5%. Bistveni sta dve razliki s trgovino: absolutna koncentracija v KS v neposredni bližini občinskih središč
in enakomerno upadanje števila naselij z obrtjo z oddaljevanjem od občinskega središča. Izjema je občina Novo mesto,
kjer je več obrtnih obratov .Še v naseljih na obrobju Novomeške kotline; druga razlika pa je povezana z zgoraj omenjenimi
regionalnim modelom, kar pomeni majhne razlike glede na velikost KS. Zato sta na vsem območju deleža posameznih skupin
obrti in delež naselij s posameznimi skupinami obrti podobna
stanju po občinah: 36.7% (kovinska, lesna, gradbena), 19,9%
(tekstilna, živilska, izdelava raznih predmetov), 43,4%
(storitve, prevozniki, gostinstvo).
Pogosto uporabljen pokazatelj gostote trgovin je število prebivalcev na prodajalne. To je najnižje v občini Metlika,
sledijo Trebnje, Črnomelj in najvišje v občini Novo mesto,
kjer je ob najbolj razviti trgovini tudi gostota prebivalstva
najvišja. Po ugodni gostoti prebivalstva na trgovino izstopajo v glavnem samo občinska središča, večina ostalih KS pa
ima višjo gostoto, še zlasti v večjih in gosteje naseljenih
KS z enim samim oskrbnim naseljem.
Kar 14 KS nima trgovine, v 15% KS pride loo-3oo prebivalcev
na eno trgovino, v 23,3% 3oo-5oo, v 16,7% 5oo-7oo, v 8,3%
7oo-l.ooo in v 13,3% celo nad looo prebivalcev na eno trgovino. Gostota je bolj ugodna v občinah Trebnje in Metlika,
kjer pa Je tudi največ KS brez trgovine, in načeloma pri KS
z manjšim številom prebivalstva. KS z visokim deležem prebivalcev na eno trgovino pa sklenjeno obkrožajo občinska središča, še zlasti v občinah Novo mesto in Črnomelj. Nižjo
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gostoto imajo poleg vseh štirih občinskih središč še samo KS
Mokronog, Dolenjske Toplice in Stari trg ob Kolpi, sklenjeno
območje s sicer še vedno visoko gostoto 3oo-4oo prebivalcev
na trgovino pa predstavlja ves zahodni del trebanjske občine,
kjer gre tudi sicer za koncentracijo KS za majhnim številom
prebivalstva.
Nasprotno pa tudi veČina KS s centralnimi naselji nima ugodnega odnosa med številom trgovin in številom prebivalstva: izmed
središč I.stopnje imajo neugodno gostoto Suhor, Trebelno,
Birčna vas, Gaberje, Hinje, Podgrad, Stopiče in Uršna sela
(4 od lo KS), izmed središč II. stopnje Adlešiči, Dragatuš,
Dobrnič, Šentrupert, Veliki Gaber, Velike Brusnice, Otočec,
Škocjan, Šmarjeta in Gradac (vse), od središč III. stopnje
Semič, Mirna peč, Gornja Straža in Žužemberk (4 od 5 KS) in
od središč IV. stopnje Šentjernej (1 od 3 KS). VeČ kot polovica teh KS leži blizu občinskih središč, zato pa veliko naselij v teh KS leži odročno tako glede na občinska središča
kot glede na regionalna središča, kar jim otežkoča že kratkoročno oskrbovanje.
Bistveno ugodnejša je gostota obrtnih obratov v odnosu do prebivalstva. Kar 53% KS ima samo do 2oo prebivalcev na obrtni
obrat. Mnogo nižja je gostota v manjših KS blizu občinskih
središč in v bližini večjih lokalnih središč.
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Regionalna usmeritev oskrbe
Regionalna usmeritev oskrbe je bila raziskana z anketiranjem
159 naselij v 62 KS, od tega v občini Novo mesto 64 naselij
v 23 KS, v občini Trebnje 48 naselij v 16 KS, v občini Metlika 26 naselij v 13 KS in v občini Črnomelj 21 naselij v lo
KS. Prva skupina vprašanj je bila namenjena trgovinski oskrbi,
druga pa obrtnim storitvam. Trgovinska oskrba je bila razdeljena na naslednje skupine: živila, kmetijske potrebščine, tekstil
in usnjeni izdelki, konfekcija, kozmetika, gospodinjski stroji,
posebni predmeti. Obrtne storitve so bile razdeljene na naslednje skupine: urar, optik, zlatar, frizer, čevljar, krojač,
mizar, avtomehanik, ključavničar in kovač; pri čemer sta
bili pri analizi posebej izoblikovani dve skupini; prve tri
vrste obrtnih storitev dolgoročne oskrbe in ostale skupine
pogostejše oskrbe. Za trgovinsko oskrbo so bila vprašanja
po redni, občasni, redki in izjemni oskrbi, vendar slednja
ni bila vključena v analizo. Pri obrtnih storitvah pa je bila
pogostost opredeljena z redno, občasno in izjemoma, slednja
pa prav tako ni bila zajeta v analizo.
Analiza trgovinske oskrbe je pokazala naslednje skupine usmeritev rednih, občasnih in redkih nakupov, ki je prikazana
po Številu odgovorov in po ovrednotenju (V odgovorov) lo točk
za redno, 5 točk za občasno in 1 točka za redko oskrbo.

ŠTEVIL0 IN VREDNOST(V) OSKRBNE USMERITVE NASELIJ POSAMEZNIH OBČIN
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Opazna je močna odvisnost od velikosti in opremljenosti občinskega središča, od razvitosti in razporeditve manjših oskrbnih
središč in od dostopnosti, oziroma prometne povezanosti. Najvišji delež celotne oskrbe naselij dosežeta Metlika in Črnomelj
z okrog 45%, vrednost pa celo okrog 67%. To Je posledica prometne oddaljenosti Bele krajine od večjih in bolje opremljenih središč ter skromne razvitosti in majhnega števila drugih oskrbnih središč. Izjemno visok, nad 63% je delež rednih
nakupov v Metliki in Črnomlju v kar sodi tudi visok delež
kratkoročne oskrbe. 7 ostalih naseljih metliške občine opravlja redne nakupe le 4,l% in v črnomaljski občini 12,1% anketiranih naselij.
Mnogo nižji je ta delež v občinah Novo mesto in Trebnje, kjer
del nakupov odpade na številnejša manjša oskrbna središča,
v novomeški občini zlasti na Šentjernej, v občini Trebnje
na Mirno in Mokronog, zaradi boljše prometne povezanosti pa
tudi na Ljubljano in Zagreb. Zato je tudi skupna vrednost
usmeritev nakupov v Trebnje s 4o,6% skromna.
Medtem ko je redna oskrba prvenstveno usmerjena v občinska
središča in z velikim zaostankom na drugem mestu v lokalna
oskrbna središča, pa je regionalna usmeritev občasne oskrbe
veliko bolj disperzna. Vanje so vključena tudi središča
izven Dolenjske, v celotnem območju pa je visok zlasti
delež Novega mesta. V občini Novo mesto je delež Novega
mesta le 13,1% zaradi visokega deleža redne oskrbe v tem središču. Visok pa je z 19,8% zlasti delež Ljubljane. Se višji
je delež redke oskrbe v Ljubljani s 33%, medtem ko dosežeta
Zagreb nad 17% in Trebnje nad 12%. Najbolj enakomerno porazdelitev občasne oskrbe kažejo naselja občine Trebnje, kjer
s 27,7% sicer prednjači Trebnje, s 26,1% pa mu sledi Novo
mesto in z 2o,o% Ljubljana. V primeru redke oskrbe pa z
41,5% že prednjači Ljubljana, medtem ko je delež Trebnjega
in Novega mesta po 2o,7%.
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Ob močni koncentraciji redne oskrbe v občinsko središče, je
v občini Metlika kar 27,8% občasne oskrbe usmerjene v Novo
mesto, 26,8% v Karlovac, 2o,6% v Črnomelj in le lo,3% v Metliko. Pri redki oskrbi pa Novo mesto s 45,1% ter Karlovac in
Črnomelj že močno prevladujejo. Podobno je v občini Črnomelj,
kjer je delež občasne oskrbe v Novem mestu z 4o,7% še višji,
medtem ko v redki oskrbi povsem prevladujeta Ljubljana in
Karlovac.
Na splošno lahko govorimo o prevladujoči primarni usmeritvi
oskrbe naselij v občinska središča na prvem in Šele na drugem
mestu tudi v lokalna središča. V sekundami (občasni) in
terciarni (redki) oskrbni usmeritvi pa prednjačijo poleg
regionalnega središča Novega mesta tudi Se oddaljena velika
oskrbna središča Ljubljana, Zagreb in Karlovac. Slednja Še
močneje prevladujejo v primeru najbolj redkih oskrbovanj
(označene z izjemoma), pri katerih pa so razlike bistvene: v
občini Novo mesto enakovredno prednjačita Zagreb in Ljubljana,
pojavlja pa se tudi precejšnje število lokalnih in sosednjih
središč. V občini Trebnje močno prevladuje LJubljana, na
drugem mestu je Novo mesto. V občini Metlika se enakovredno
pojavlja Novo mesto, Ljubljana in Karlovac, v občini Črnomelj
pa prednjačita Karlovac in Novo mesto.
Nakazane smeri oskrbe naselij lahko podrobneje opredelimo še
s prikazom posameznih skupin oskrbe. Z zahtevnejšimi nakupi
narašča delež regionalnega in občinskih središč. Razdelitev
na tri skupine (živila, kmetijske potrebščine, ostalo), pa
pokaže za redne ali primarne nakupe naslednje: pri živilih
je v občini Novo mesto le lo,9% naselij usmerjenih v Novo
mesto, 87,5% pa v,druga naselja v občini; v občini Trebnje
je 29,2% naselij usmerjenih v samo Trebnje in 66,7% v druga
naselja občine; v občini Metlika je 23,1% naselij usmerjenih
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v občinsko središče in 73,1% v druga naselja občine ter v
občini Črnomelj 33,3% v Črnomelj in 66,7% v druga naselja
občine. S kmetijskimi potrebščinami se v občini Novo mesto
oskrbuje 2o,3% naselij v občinskem središču, v občini Trebnje
25%, v občini Metlika 92,3% in v občini Črnomelj 8o,9%. Oba
primera kažeta na močne razlike v trgovinskem omrežju med
posameznimi občinami in še poudarjata koncentracijo v Metliko
in Črnomelj zaradi slabše razvitosti trgovinskega omrežja,
medtem ko je v preostalih dveh občinah večji delež sekundarnih središč. Pri vseh ostalih nakupih je delež občinskih
središč še veliko višji, v občini Novo mesto 77,5%, Trebnje
48,7%, Metlika 92,3% in Črnomelj 89,5%.
Iz tega izhaja tudi absolutna usmeritev rednega oskrbovanja
anketiranih naselij, kar prikazuje karta za novomeško občino. Absolutne orientacijo oskrbe v občinska središča imajo
le 3 naselja. Zato pa večina naselij gravitira pri nakupu
živil v središča domače KS, podobno tudi pri nakupu kmetijskih potrebščin. Za ostale nakupe pa v Novo mesto in le v
dveh primerih najbolj oddaljeni naselji gravitirata v Kočevje
oziroma Brežice. Bistvenih regionalnih razlik ni, razen
rahle krepitve oskrbe v večjih lokalnih središčih in redkih
primerov močnejše usmeritve v Novo mesto tam, kjer ni ustreznega središča KS, oziroma lokalnega oskrbnega središča.
V občini Trebnje se najbolj mešajo vplivi njenega odprtega
prometnega položaja, lokalnih središč, skromno razvitega
občinskega središča in bližine Novega mesta. Zato je oskrbna
usmeritev naselij najbolj pestra, na vzhodu usmerjena v
domača lokalna središča Mirno in Mokronog, na zahodu v Ljubljano in na jugu v Novo mesto.
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Najbolj enostavna in s tem tudi enostransko gravitacijo imajo
naselja v občinah Metlika in Črnomelj. Približno polovica občinskih središč najbližjih anketiranih naselij gravitira v celoti
k občinskima središčema, ostala polovica pa razen pri nakupih
živil in kmetijskih potrebščin. Severneje ležeča naselja kažejo tudi usmeritev k Novemu mestu, vendar samo pri oskrbi s
posebnimi predmeti.
V osnovi kažejo podobne smeri oskrbe tudi obrtne usluge. Razdeljene v dve skupini imajo povsem različne smeri. Obrti prve
skupine dolgoročne oskrbe se nahajajo namreč samo v večjih
središčih. Tako je kar 96,2% redne ali primarne oskrbe s prvo
skupino obrti v občini Novo mesto usmerjene v Novo mesto,
ostalo v Kočevje; v občini Trebnje 95,1%, ostalo v Ljubljano,
v občini Metlika 41,2%, kar 42,6% v Novo mesto in 16,2% v
Črnomelj ter v občini Črnomelj 56,1% v Črnomelj, 59% v Novo
mesto in 4,9% v Ljubljano. Delež redne oskrbe obrti druge
skupine pa Je seveda bolj decentraliziran, toda zaradi pomanjkljive razvitosti obrti v lokalnih središčih še vedno močno
v občinska središča usmerjen, v novomeški in trebanjski občini
z nad 5o% ter v metliški in črnomaljski nad 7o%.
Oskrbno omrežje na Dolenjskem je po gostoti, po sestavi in
po kvaliteti različno razvito med občinskimi središči in med
podeželjem, z velikimi razlikami med občinami. Izstopa koncentracija vsakovrstne oskrbe v Novem mestu, v okviru občin pa
v občinskih središčih, ki so za obrobne in prometno slabo
povezane predele nadpovprečno oddaljena. Glede na relativno
skromno opremljenost vsaj treh občinskih središč in Še zlasti
pomanjkljivega omrežja močnejših lokalnih oskrbnih središč
imajo številna, sicer majhna naselja slabe možnosti za vsakršno oskrbovanje. Težišče trgovske in obrtne infrastrukture
je na prometno dostopnejšem severu območja, medtem ko območje
obeh belokranjskih občin absolutno in relativno zaostaja.
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THE REGIONAL IMPORTANCE OF THE SUPPLYING FUNCTION OF DOLENJSKA
Trade and croft as elementary supplying function are in
Dolenjska developed with reference to relief variations and
population in dependence of relief. The characteristic of
this population is a great number of small settlements with
reference to traffic accessibility in view of the degree
of general economy development and in reference to the development of various central settlements. Their network and
their density relation with population structure quality and
the population supplying orientation provide in general the
following facts:
- by the regional supplying centre Novo mesto there are three
less developed community centers: Trebnje, Metlika and
Črnomelj. Therefore them is a strong dominant influence of
Novo mesto and subdominant influence of some searce small
local centres especially on the level of short-term supply.
- the elementary orientation of supply is directed in centres invade theterritoryand the secondary in larger outside centres: Ljubljana, Zagreb and Karlovac.
- the network of shops shows strong concentration in four
community centres and in other larger centres: craft shows
the model of concentration in community centres and in
settlements in their surroundings, similar to the model
of urbanization which is declining very fast in the
distance from centres.
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UDK 911 . 37 (497 . 12 - 12) = 863
VERAxinVLADIMIR** K0K0LE
GRAVITACIJA K CENTRALNIM NASELJEM NA DOLENJSKEM
Gravitacija v poseljenem prostoru je brez dvoma pomembna
sestavina regionalne strukture in posredno tudi pokrajine.
Pomembna je zlasti zaradi vpliva na prostorsko razmestitev neagrarnih dejavnosti, čeprav je ne moremo prištevati
med "statične" elemente geografske pokrajine v smislu
podobe. Gravitacija je pojav, ki nastane zaradi povezav
med naselji, kjer ljudje stanujejo in naselji, ki ponujajo dobrine, storitve in zaposlitev, ki jih je praviloma
manjše število. Zveze z naselji so vzpostavljene s potovanji zaradi dela in šolanja (dnevno), potovanja zaradi raznih opravkov in zabave ter potovanj, ki so sestavni del
službenih poslov. Razvojno je gravitacija pomemben dejavnik
tako za pomembnejše kraje s ponudbo dobrin, storitev in delom kakor tudi za kraje (vasi), kjer ljudje stanujejo. Za
pomembnejše kraje s ponudbo je pomemben obseg gravitacijskega zaledja, za ostale kraje pa pomeni dobra dostopnost do
pomembnejšega naselja zagotovitev višjega družbenega standarda in večja možnost neagrarne zaposlitve. Za vrednotenje
ustreznosti prostorske razmestitve neagrarnih zlasti tistih
neagrarnih dejavnosti, ki jih Šesto opredeljujemo tudi kot
centralne dejavnosti je poznavanje gravitacije v prostoru
bistvenega pomena.
x

dipl.geog., Urbanistični inštitut SRS, 61ooo Ljubljana,
Jamova 18, YU

**dr., Zavod SRS za družbeno planiranje, 61000 Ljubljana,
Gregorčičeva 23, YU
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Statistično je mogoče ugotavljati dnevno delovno migracijo
šele po popisu 1976 in 1981 leta, za vse ostale vrste gravitacije pa je potrebno izvesti posebne ankete.
V tem prispevku predstavljamo nekaj rezultatov raziskave o
spontani gravitaciji v Sloveniji, to je o tistih poteh, ki
so rezultat svobodne izbire posameznika, ki niso administrativno določene (kot so opravki na občini ali katastru ali
sodišču ali socialnem zavarovanju) in obenem niso pot na
delo ali v šolo.
Te poti nihče ne beleži, zbrati jih je potrebno s posebno
anketo. Leta 1962 smo na Urbanističnem inštitutu SRS prvič
v Sloveniji izvedli te vrste anketo preko osnovnih šol, katere rezultat je tudi znana študija o centralnih krajih
v Sloveniji.x Sedaj po dvajsetih letih smo v nekoliko dopolnjeni strukturi vprašanj anketo preko osnovnih šol ponovili za raziskavo "Gravitacijska območja naselij kot osnova
za usmerjanje razvoja v prostoru", ki se vključuje v URP:
Usmerjanje družbeno razvojnih procesov v prostoru in razvoj
manj razvitih območij SRS in ga financira Raziskovalna skupnost SRS - PORS 11. Raziskava je bila zastavljena leta 1981
s predvidenim programom do leta 1985.
Samo anketiranje je potekalo dve leti in pol. Vzporedno s tem
pa so bile opravljene še nekatere analize prostorske razmestitve dnevne delovne migracije iz podatkov za leto 1976 in
prostorske razmestitve zaposlenih v družbenem sektorju po
poslovnih enotah in naseljih za leto 1981. Vse osnovne obdelave so bile opravljene avtomatsko in za računalniško obdelavo
x

Vladimir Kokole: Centralni kraji v Sloveniji: Problemi njihovega omrežja in problemi njihovih gravitacijskih območij,
SAZU, Ljubljana, 1971
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pripravljamo tudi rezultate ankete o spontani gravitaciji v
Sloveniji. Avtomatika prinaša dobre pa tudi slabe strani.
Zlasti veliko časa in sredstev porabi predpriprava in delni
predhodni rezultati kot smo jih navajeni razumeti pri ročnem
delu praktično niso možni ali pa so zelo dragi. Toda, ko
je pripravljalno delo opravljeno, .odpira avtomatska obdelava
znatno več možnosti vpogleda v posamezne detajle spontane
gravitacije in odpira možnosti razmeroma hitre obdelave
posameznega vidika spontane gravitacije (npr. gravitacijsko
območje posameznega opravka), ali pa vrednotenje vseh opravkov, intenzivnost in kvaliteto spontane gravitacije. Analizirati je mogoče tudi gradient upada intenzivnosti gravitacije od centra do roba območja spontane gravitacije.
Metodološki pristop
V raziskavi smo izvedli anketo za vsa naselja v Sloveniji z
vprašanji o 46 različnih opravkih. Vprašanja so razporejena
v pet skupin vendar z enotno zaporedno numeracijo. Odgovor
na vsako vprašanje je ime naselja, kamor hodijo zaradi
določenega opravka, največkrat oziroma včasih.
Vprašalnik obsega le dve strani z osnovno identifikacijo
vrste ankete in sodelujoče šole na obeh straneh. Za vsako
naselje je potrebno izpolniti poseben list na obeh straneh.
Vprašanja o poti zaradi opravkov so strukturirana v pet poglavij vendar z enotno zaporedno numeracijo. V prvem poglavju
so vprašanja o nakupih materialnih dobrin od dnevnih do
občasnih. V drugem poglavju sprašujemo o poteh (opravkih)
zaradi raznih obrtnih storitev kot so zlasti popravila gospodinjskih in drugih strojev. V tretjem poglavju so nanizana vprašanja o poteh zaradi zdravja ljudi in živine.
Sprašujemo kam gredo po zdravnika, babico, k zobozdravniku,
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na specialne preglede v bolnico in po veterinarja. V četrtem
poglavju so nanizana vprašanja, ki se nanašajo na družbeno
in kulturno življenje prebivalcev posameznega kraja. Sprašujemo o raznih prireditvah (sestanki, zabava, gledališče
in druge), ki se jih udeležujejo prebivalci naselja. In v
petem poglavju želimo izvedeti kakšen način interakcije je
v posameznem naselju najbolj pogost. Sprašujemo kam gredo
na avtobusno in železniško postajo, kam gredo telefonirat,
kam v banko itd.
Za vsako od teh vprašanj sta predvidena po dva možna odgovora,
to je dva kraja, kamor hodijo po opisanih opravkih. Prvi
najbolj pogost in drugi včasih.
Vprašalnike smo poslali na vse osnovne šole izven večjih centrov - mest s prošnjo, da učitelji (geografije ali drugi) s
pomočjo učencev, domačinov posameznih naselij šolskega okoliša,
odgovarjajo za svoj domači kraj.
Pri avtomatski obdelavi odgovorov so naselja definirana z
statistično šifro, kar pri odgovorih z imeni zaselkov ali
drugih točk (npr. avtobusnih postaj) predstavlja nekaj dodatnega dela, predvsem pa je potrebno dobro poznavanje območja, ki ga obdelujemo. Sicer pa je uporaba statističnih
šifer za definicijo naselij zelo primerna, ker je preko tega
mogoče navezati rezultate gravitacije na statistične podatke
popisov (1971 in 1981), ki so že hranjeni v primerni obliki
za avtomatsko uporabo. Pri dosedanjem delu smo uspeli priključiti na podatke o gravitaciji le podatke o številu prebivalcev naselij gravitacijskega zaledja vseh opravkov skupaj.
Za sedaj še brez izločanja nereprezentativnih opravkov v
okviru posameznega gravitacijskega zaledja.
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Do sedaj je bilo vzorčno pripravljeno za avtomatsko obdelavo
območje občine Metlika, delno Novo mesto, v obdelavi je območje ljubljanskih občin in v pripravi območje občine
Grosuplje in Litija.
Z raziskavo preverjamo in ugotavljamo tudi prisotnost storitev in ponudbe v naseljih, ki še ne dosegajo kriterijev centralnega kraja. Pri avtomatski obdelavi naselij posamezne
občine dobimo tudi vsa naselja izven te občine, kjer imajo
kakšne opravke prebivalci naselij občine, ki jo obdelujemo.
Med temi se ne pojavljajo samo veliki regionalni in republiški center ampak tudi točke, ki niti niso opredeljene kot
statistično naselje npr. kadar analiziramo odgovore, kjer
se mladina zabava, kje so prireditve, kam v gostilno. Ti
kraji sicer niso centralni kraji v klasičnem teoretskem pogledu, so pa lahko za razvoj lokalnega območja dokaj pomembni,
lahko so zanimivi tudi lokacijsko za širjenje ponudbe dobrin
in storitev.
Iz dosedanjih obdelav se je pokazalo, da je v Sloveniji nekako 5o do 7o% vseh naselij takih, ki nudijo še nekaj poleg
bivanja in obdelovanja zemlje. To pomeni, da komunikacija
med naselji ni samo med vasmi in centralnimi kraji ampak,
da obstoji tudi med malimi vasmi izven glavnega omrežja
centrov. Seveda pa je manj intenzivna in razvojno gospodarsko nima pomembnosti centralnih krajev.
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Nekaj izbranih rezultatov iz dosedanje analize spontane
gravitacije prebivalcev občine Novo mesto in Metlika
V obeh občinah imajo prebivalci določene opravke v 7o% vseh
naselij. V občini Metlika imajo prebivalci opravke v 42 naseljih od skupaj 59 naselij občine in v občini Novo mesto
imajo opravke v 238 naseljih od skupaj 333 naselij. Imajo
pa prebivalci obeh občin opravke tudi v drugih naseljih
izven občine in tudi izven republike Slovenije. Tako imajo
prebivalci občine Novo mesto opravke še v 15 drugih občinah
v skupaj 46 naseljih pa še v Zagrebu, Karlovcu, Samoboru ter
Trstu in Gorici. Skupaj imajo prebivalci občine Novo mesto
kakršne koli opravke v skupaj 289 naseljih. Od tega jih je
238 ali 82% naselij, kjer imajo opravke znotraj občinskega
ozemlja. Potem si slede sosednje občine. V občini Trebnje
imajo opravke v 11 naselij, dalje v 9 naseljih občine Grosuplje,v 4 naseljih občine Črnomelj, v 4 naseljih občine
Kočevje in v 4 naseljih občine Krško. Večinoma hodijo v druge občine po specialnem enem opravku. Velenje se npr. pogosto omenja zaradi popravila gospodinjskih strojev. Gornja
Radgona zaradi sejmov, Cerknica za nakup pohištva.
Prebivalci občine Metlika imajo opravke izven občinskega
območja še v 15 naseljih, oziroma sedmih občinah. Takoj za
občino Metlika se pojavlja občina Ozalj na Hrvaškem, kjer
imajo kakršnekoli opravke, kar v šestih naseljih, največ
od zunanjih občin.x V občinah Novo mesto, Črnomelj in Brežice
imajo prebivalci občine Metlika opravke le v po dveh naseljih.
*Pri tem je potrebno opozoriti, da se rezultati ankete nanašajo samo na tokove (poti) iz naseljih občine Metlika in
da eventuelni tokovi v nasprotni smeri iz naseljih Hrvaške
v naselja občine Metlika niso znani.
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Z nadaljnjimi koraki analize postopoma luščimo kvaliteto in
kvantiteto spontane gravitacije,na osnovi katere moremo jasneje opredeliti važnejše zares centralne kraje od ostalih naselij s kakršnokoli ponudbo.
Občina Novo mesto
Center
Novo mesto
Šentjernej
Dvor
Otočec
Žužemberk
Gorenja Straža
Škocjan
Vavta vas
Mirna peč
Dolenjske Toplice
itd.

Št.naselij gravitacijskega
območja znotraj občine
553
lo6
58
58
54
47
45
37
29
28

Občina Metlika
Center
Metlika
Gradac
Suhor pri Metliki
Podzemelj
Hrast pri Jugorju
Drašiči
Radovica
Rosalnice
Boršt
Primostek
itd.

Št .naselij gravitacijskega
območja znotraj občine
59
2o
17
15
9
6
6
6
5
5
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Veliko število naselij gravitacijskega območja ni vedno dovolj reprezentativno zato je potrebno opredeliti še število
prebivalcev tega območja in raznolikost opravkov.
Vrstni red krajev s ponudbo (centrov) po številu prebivalcev
v gravitacijskem zaledju je naslednji za obe občini:
Občina Novo mesto

Občina Metlika

Center

Center

Št .prebivalcev
v gravitacijskem
zaledju na območju
občine

Novo mesto
Šentjernej
Gorenja Straža
Vavta vas
Dvor
Otočec
Žužemberk
Škocjan
Dol.Toplice
Stopiče
Šmarjeta
Mirna peč

55.572
10.560
7.066
5.967
5.481
5.342
4.967
4.183
3.429
3.146
2.560
2.431

Št .prebivalcev
v gravitacijskem
zaledju na območ,
občine

7.860
Metlika
1.608
Gradac
Gorenji Suhor
l.lo2
Podzemelj
917
Rosalnice
762
Hrast pri Jugorju 637
Radovica
552
Čurile
48o
Bereča
vas
4o2
Drašiči
382
itd.

Tudi veliko število prebivalcev v gravitacijskem zaledju še
ne more biti odločujoči pokazatelj za pomembnost centra, kjer
so opravki. V bližini več jih urbaniziranih površin, npr. okrog
Novega mesta, so gravitacijska zaledja malih krajev znatno
številnejša kot v redko poseljenih območjih okrog centrov,
ki imajo več karakteristik centra. Da bi se temu izognili smo
uvedli še analizo reznolikosti opravkov s pomočjo povprečnega
števila različnih opravkov na naselje v gravitacijskem zaledju.
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Te vrednosti se gibljejo od 45navzdol*,kar pomeni, da bi v
gravitacijskem zaledju nekega centra, kjer bi prebivalci vseh
naselij opravljali vse opravke v enem centru. Pri dosedanjih
raziskavah se je pokazalo, da pri pomembnejših centrih dosega
raznolikost oziroma intenzivnost spontane gravitacije blizu
2o ali malo več.
Na območju občine Novo mesto in Metlika dosega raznolikost
(intenzivnost) spontane gravitacije naslednje vrednosti po
vrstnem redu:
Občina Novo mesto
Center

Stopnja raznolikosti intenzitete
45=loo%

Novo mesto
Šentjernej
Škocjan
Mirna peč
Žužemberk
Dol.Toplice
Gorenja Straža
Stopiče
Žvirče
Hinje
Dolenj.Ajdovec
itd.
Trebnje
Brežice
Črnomelj
Kočevje
Ljubljana
to

Občina Metlika

22,5
15,o
13,5
12,7
lo,9
lo,l
6,6
6,1
6,o
6,1
5,5

Center

Stopnja raznolikosti intenzitete
45 = loo%

Metlika
28,5
Suhor pri Metl. 6,4
Podzemelj
6,o
Jugorje pri M.
5,7
Radovica
4,5
Gradac
4,1
Novo mesto
4,1
Gor. dobravice
4,o
Črnomelj
3,6
Ljubljana
1,3

4,6
1,0
1,5
3,1
2,7

je loo% vseh opravkov zajetih z anketnim listom
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Iz predhodne analize razberemo pomembnejša središča tudi na
območjih, ki so redko poseljena in je število prebivalcev v
gravitacijskem zaledju majhno. Pomembnejši centri, kjer imajo
prebivalci samo po ene vrste opravka (npr. živinski sejem,
popravilo strojev ali kakšna druga specialna storitev, npr.
dobra gostilna), pa se po tem kriteriju razporejajo na koncu
lestvice.
Poleg vrednotenja centrov znotraj občine pa je mogoče s tem
kazalcem primerjati tudi vplivnost pomembnih sosednjih občinskih središč, kakor tudi regionalnih centrov in Ljubljane.
Ljubljana je npr. za prebivalce občine Novo mesto znatno
bolj pomembna kot za prebivalce občine Metlika (2,7 proti 1,3).
Za Ljubljano pa je pomembno, da predstavljajo prebivalci občine Metlika gravitacijsko zaledje s 57o prebivalci in občine
Novo mesto z lo.o3o prebivalci, upoštevajoč samo odgovore
"največkrat".
Iz istega gradiva za spontano gravitacijo je mogoče tudi podrobna analiza posameznega opravka in prostorske členitve na
gravitacijskega območja samo enega ali skupine opravkov.
Podrobnejša analiza te vrste je bila opravljena doslej samo
za občino Metlika. Analiza spontane gravitacije zaradi nakupov je izločila sedem naselij kamor prihajajo najmanj zaradi
enega od teh opravkov. Zaradi obrtnih storitev gredo v deset
naselij znotraj občine in v sedem naselij zunaj občine.
Zaradi zdravstva in veterinarskih storitev prihajajo v 13
naselij občine in osem naselij (mest) zunaj občine. Zaradi
kulture, zabave in samoupravljanja prihajajo v skupaj 23 naselij znotraj občine in v osem naselij izven občine. Zaradi
vzpostavitve kakršnekoli komunikacije vključno telefoniranja
pa prihajajo v 3o naselij občine in v osem naselij izven
občine.
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To je šele najbolj groba opredelitev krajev s ponudbo (centrov)
po posameznih skupinah vprašanj. Za podrobnejše, pa tudi bolj
značilne rezultate, bi bilo potrebno k tej analizi dodati še
analizo po številu prebivalcev gravitacijskega zaledja, še več
pa bi povedala podrobna analiza po posameznem vprašanju. S tem
smo želeli le na hitro prikazati, kaj je mogoče ugotavljati iz
gradiva ankete o spontani gravitaciji, če jo uspemo prenesti
na računalniški medij v obliki, ki je kompatibilna z drugimi
podatkovnimi bazami. Podatkovne baze popisov prebivalstva
predstavljajo veliko bogastvo informacij, ki jih je seveda
možno avtomatsko vzporejati z območji spontane gravitacije.
Dnevna migracija kot posebna oblika spontane gravitacije

Odnos med mestom in podeželjem - stara tema urbane geografije se kaže v novi luči ne le na področju potrošnje oziroma oskrbe
temveč tudi v ponudbi in povpraševanju glede na zaposlitev.
Mesto, ki je bilo do dobe mehaniziranega prometa (železnice, in
avtomobila), sicer tudi iz netehnoloških vzrokov (skoraj)
zaprto "tržišče delovne sile" (kakor jo je označevala klasična politična ekonomija) je kot tako "eksplodiralo" v prostor,
na teritorij, ki daleč presega fizične in upravne meje mestnega organizma. Le-ta zajema vse izraziteje bližnje a tudi širše
zaledje vsaj glede zaposlovanja. Mesta, ki so se hitreje razvijala in se razvijajo še bolj kot ona, kjer se je odnos že
bolj uravnotežil.
Novo mesto je - kot urbana aglomeracija - dejansko novo mesto
na karti pomembnejših zaposlitvenih urbanih središč. Če je
prva kvantitativna analiza obsega in tokov dnevne migracije
iz zgodnjih petdesetih let (raziskave Vladimirja Klemenčiča)
pokazala kako intenzivno je glede zaposlovanja Novo mesto
povezano s svojo okolico do razdalje 5 in lo km, ali - ob
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železnici - tudi več, pa podatki popisa prebivalstva iz leta
1971 in 1931 (ko je vprašalnik zajel tudi kraj dela vsakega
zaposlenega) pokažejo, da je mesto zajelo v svoje območje
napajanja z delovno silo tudi teritorij, ki je širši kot
velika občina Novo mesto. Obseg in smeri medobčinskih dnevnih
migracij tako zgovorno pričajo o regionalnem pomenu mesta, ki
je - v tem primeru - zajelo več ali manj vso vzhodno Dolenjsko.
Novo mesto in njegovo območje označujejo delna odprtost
(proti Ljubljani in proti Sp.Posavju, delno tudi proti HrvaškiPokupje), prisotnost le enega močnejšega zaposlitvenega središča - Novo mesto - in srednja stopnja razvitosti. Čeprav
je število dnevnih migrantov še naraslo pa je v dnevnih migracijah udeležen manjši del zaposlenega prebivalstva kot pred
desetimi leti (1971). Znatni delež migrantov od vseh zaposlenih je le v občini Trebnje (41,4%), odkoder gre tudi še vedno
več zaposlenih v Ljubljano kot v regijsko središče - Novo
mesto. Gravitacijsko območje Novega mesta (občine) se krepi
zaradi večjih emigracij iz Sp.Posavja ter iz ostalih treh
občin v regiji (predvsem iz Metliške občine, kjer se je tok
močno povečal). Razen onega iz občine Trebnje nobeden drugi
emigracijski tok v občino Novo mesto ne preseže 5oo emigrantov. Toda, značilen je tudi dokaj močen emigracijski tok
proti Ljubljani (okrog 3oo ljudi). Bela krajina glede na delež
emigrantov v številu zaposlenih v subregiji glede na Novo mesto
ni intenzivno nakazana, čeprav je pri Metliki narastel (od
lo,6 na 14,2%). Emigracijski tokovi iz občine Novo mesto so
šibki in so se le malo okrepili v desetih letih (razen toka
proti Ljubljani).
Občina Črnomelj - po velikosti sodi med srednje velike, po
prebivalstvu pa je že bolj v spodnjem delu razpona za srednje
velike občine - je ena od bolj perifernih občin glede na lego
in zgostitev glavnih zaposlitvenih središč v SR Sloveniji.
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Je pa tudi obmejna v odnosu do SR Hrvatske, kjer je Karlovac
dobrih 3o km oddaljen po cesti od Črnomlja in niti 2o km od
najbližje vasi v Sloveniji — edino večje zaposlitveno središče.
V SR Sloveniji je najbližje večje zaposlitveno središče Novo
mesto, ki pa je nekoliko bliže. Občina Črnomelj je bila za
preteklo in tudi predpreteklo petletno obdobje opredeljena
kot manj razvita občina, torej tudi občina, kjer je delež
zaposlenih na sploh razmeroma nizek in kjer ni res močnega
zaposlitvenega središča, to pa je slej ko prej predvsem mesto
Črnomelj. Število zaposlenih, ki živijo v domači občini se je
v petih letih povečalo za 773, število onih, ki pa so bili
udeleženi v dnevni migraciji v druge občine pa se je povečalo
le od 525 na 680, torej komaj za 155. Število onih, ki pa so
bili udeleženi na dnevni migraciji v občino Črnomelj pa se
je tudi povečalo od 216 leta 1971 na 274 leta 1976, torej za
58.
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GRAVITATION TO SERVICE CENTERS IN LOWER CARNIOLE
The paper deals with spontaneous forms of shopping and other
trips to centers as well as with the journey to work patterns.
Spontaneous forms of gravitation flows occur when several
potential service centers providing the same specific services
are available in the region under consideration. The particular choice is determined not only by simple distance or more
specifically by cost and time distance but also by traditional
shopping patterns. The analysis is based on in detailed
questionnaire survey (replicating a similar one carried out
22 years ago). Some changes in the pattern during that period
have been registered as a result of much increased accessibility mostly reflecting the enormous increase in private car
ownership. Journey to work - although also spreading to cover
wider hinterlands - has been limited primarily to the region
of eastern Lower Carniola.
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UDK 911 . 3 : 312 : 314 . 7 (497 . 12 - 12) = 863
IVO PIRY
DNEVNA MIGRACIJA DELOVNE SILE V DOLENJSKI REGIJI
Namen prispevka je osvetliti osnovne značilnosti dnevne migracije v Dolenjski regiji in primerjati sedanje stanje ter
obseg tega pojava, z ugotovitvami R.Piletiča, ki je dnevno
migracijo delovne sile v novomeškem okraju proučeval leta
196o.
Pojav dnevne migracije delovne sile je bil v geografiji
proučevan kot faktor preobrazbe pokrajine iz podeželske v
urbanizirano (V.Klemenčič, 196o), prav tako pa tudi z vidika elementa oblikovanja gravitacijskih območij v regiji.
Razvoj industrije, ki je pred dvajsetimi leti povzročil
dnevno migracijo delovne sile, je v zadnjih nekaj letih
prešel v stagnacijo. Nasprotno pa pridobivajo na pomenu
terciarne in kvartarne dejavnosti,ki zaposlujejo vse večje
število prebivalstva. Prav tako je zaostrovanje energetske
krize povečalo prometne stroške potovanja na delo. Vsi navedeni elementi vplivajo na spreminjanje značilnosti dnevne
migracije delovne sile.
Prestrukturiranje gospodarstva se odraža v spreminjanju deleža posameznih sektorjev gospodarstva v zaposlovanju prebivalstva. Zaradi potreb po specifični poklicni usposobljenosti se spreminja struktura dnevnih migrantov, tako starostna kot zastopanost posameznih sektorjev gospodarstva.
Razvoj industrije je v nekdaj pretežno podeželski pokrajini,
x

dipl.geogr., Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelj
61ooo Ljubljana, Trg frane.rev.7, YU
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kot je Dolenjska regija, z lokacijo manjših industrijskih
obratov, privedel do spreminjanja smeri in obsega dnevne
migracije delovne sile.
V gospodarskem razvoju Dolenjska regija šele v zadnjem času
dosega republiško povprečje, še vedno pa so bile leta 1981
vse štiri občine pod povprečno ravnajo ustvarjenega družbenega proizvoda na prebivalca SR Slovenije (177.177,OO din).
Najbliže republiškemu povprečju sta bili občini Novo mesto
in Metlika, medtem ko občini Črnomelj in Trebnje še močno
zaostajata in sodita med 2o najmanj razvitih občin glede
na višino družbenega proizvoda.
Nosilci razvoja so v Dolenjski regiji še vedno raznovrstna
industrijska podjetja, med katerimi prevladujejo kovinskopredelovalna, industrija motornih vozil, tekstilna in farmacevtska ter elektrotehnična in industrija gradbenih materialov. V zadnjem desetletju je močneje prisotno širjenje vplivov industrije v odročne kraje s postavljanjem manjših proiz
vodnih obratov. S tem je bil pospešen tudi razvoj tistih pre
delov regije, ki zaradi oddaljenosti in težje dostopnosti niso bili vključeni v dnevno migracijo delovne sile in je predstavljal značilno območje izseljevanja prebivalstva.
V vsej regiji je 3o industrijskih krajev, med katerimi je v
7 manj kot loo delovnih mest v industriji. Največji obrati
so v Novem mestu z 8186 zaposlenimi, Črnomlju 2o41, Metliki
2o45, Straži pri Novem mestu 162o, Vrtači pri Semiču 1606
in Mirni z 9o2 delovnimi mesti v industriji. V regiji pa je
skupno 7o6 naselij z 39681 prebivalci v delovnem razmerju.
Zaposlitev v industriji je najpomembnejša, saj je bilo
leta 1981 v občini Črnomelj kar 67,5% zaposlenih v industrij
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v občini Metlika 67,4%, v občini Trebnje 63,o% in v občini
Novo mesto 49,6%. Analiza je pokazala, da dnevna migracija
obsega vse krajevne skupnosti v Dolenjski regiji, za katere
je značilen izredno visok delež dnevnih migrantov v zaposlenem prebivalstvu (glej karto), kar je posledica dokaj
skromnih zaposlitvenih možnosti izven večjih urbanih in zaposlitvenih središč. Vendar ugotavljamo, da je razporeditev
takšna, da omogoča nemoteno dnevno migracijo prebivalstva,
saj so razdalje med temi centri majhne.
Prevladuje dnevna migracija v okvirih regije, saj medsebojna
izmenjava delovne sile v okviru dnevne migracije delovne sile obsega 46,7% vseh zaposlenih v Dolenjski regiji. Odliv
v druge občine, predvsem sosednje ter Ljubljano pa je leta
1981 obsegal lo,9% vseh zaposlenih, kar je le za 1% več kot
za leto 196o ugotavlja R.Piletič (s. 154). To pomeni, da
je razvoj industrije in drugih zaposlitvenih možnosti v
regiji skušal slediti deagrarizaciji v obdobju med letoma
196o - 1981, vendar se je razlika med prilivom in odlivom
zaposlenih v primerjavi z letom 196o bistveno povečala, zlasti v občinah z počasnejšim gospodarskim razvojem.

Tabela 1: DELAVCI PO STALNEM PREBIVALIŠČU IN KRAJU DELA 1981
(Brez oseb na začasnem delu v tujini)

vsi
delavci

v naselju
bivanja
št.

v isti
občini

%

št.

v SRS

%

št.

izven
SRS

%

št.

%

Črnomelj

6142

2471

4o,2

2957

46,1

691

11,2

2o

o,3

Metlika

2581

1133

43,9

949

36,7

473

18,3
4,3

2o

o,7

22353

lo586

47,3

lo737

48,o

957

62

o,2

5851

1275

21,8

2622

44,8

194o

33,1

11

b,2

36927

15465

41,8

17265

46,7

4o61

lo,9

113

o,3

Novo mesto
Trebnje
Dolenjska reg.

Vir: Statistični letopis SRS 1982, s.575

Tabela 2: DNEVNA IZMENJAVA DELOVNE SILE (stanje 1981)

Črnomelj
Metlika
Novo mesto
Trebnje
Dolenjska reg.
sosednje občine
ljublj.obč.
druge obč.v SRS
druge obč.v SFRJ

2949
185
23

166
949

282
22o
lo689
683

76
2596

1
-

2o8

179

1185

77

11
6
26

1
2

879
51
16

3o8

-9

16
8

683

239
245

16
5
299
811

1649

526

1131

449
4o5
112

42
-

533
437

37
16

lo
19
26
8

1763

77

63

5446

713

13
-

Skupaj priliv
2131
398
251
191
Saldo:
-282
-246 +1418 -1365
priliv-odliv
sosednje občine: Brežice, Grosuplje, Kočevje, Krško, Litija, Sevnica
Vir: Zavod SR Slovenije za statistiko - podatki o migracijah prebivalstva MIG-5,
interno gradivo, 1984
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Saldo med prilivom in odlivom delovne sile je v občini
Črnomelj leta. 1961 znašal - 31, leta 1981 pa -282, v občini
Metlika pa je bilo razmerje med migracijami iz občine in
v občino leta 1961 +16, leta 1981 pa -246, kar odraža sedanjo stagnacijo števila zaposlitvenih možnosti ob nadaljevanju procesa socioekonomske preobrazbe prebivalstva.
Za občino Novo mesto je bil saldo dnevnih delovnih migracij tako leta 1961 kot leta 1981 pozitiven. Leta 1961 je
dosegel vrednost +lo5, dvajset let pozneje pa +1418 zaposlenih. To kaže
na eni strani pestro ponudbo velikega
števila delovnih mest,, na drugi strani pa zahteve določenega dela zaposlenega prebivalstva z visoko stopnjo mobilnosti, ki si išče delo izven matične občine, v veliki meri
zaradi strukturnih neskladij med poklicno strukturo ter
razpoložljivimi delovnimi mesti v matični občini. Počasna
rast zaposlitvenih možnosti je vidna v občini Trebnje,
kjer je saldo dnevnih migracij tako na začetku kot na
koncu opazovanega obdobja močno negativen; leta 1961 -862,
leta 1981 pa -1365.
V kolikšni meri pokrivajo zaposlitvene možnosti posameznih
občin potrebe tamkajšnjega prebivalstva, nam pove tudi
razmerje med številom dnevnih delovnih migrantov v občini
ter številom dnevnih delovnih migracij v in iz občine
(Thomas, 1969). Višja vrednost koeficienta pomeni večjo
stopnjo autarkičnosti v pogledu potreb po delovnih mestih.
Tako znaša koeficient zaposlitvenih možnosti za občino
Črnomelj lo,45, za občino Novo mesto 7,5,
občino Metlika
3,85 in za občino Trebnje 1,9.

Tabela 3: STAROSTNA STRUKTURA DNEVNIH MIGRANTOV

Občina
Črnomelj
Metlika
Novo mesto
Trebnje
Dolenjska
regija

do 191et

2o-29

3o-39

%
%

%

%
4o-49

nad 60

5o-59

%

Skupaj

272

7,9

1479

42,7

793

22,9

669

19,3

227

6,5

lo

o,3

3463

99

7,2

564

41,o

368

26,8

264

19,2

74

5,3

4

o,3

1374

loll

8,9

4344

38,3

268o

23,7

2296

2O,3

935

8,2

42

o,3

11327

442

lo,2

164o

37,8

912

21,o

927

21,3

399

9,2

21

4,8

4341

1824

8,9

8o27

39,1

4753

23,2

4156

2o,3

1635

7,9

77

o,4

2o5o5

Vir: Zavod SR Slovenije za statistiko, interno gradivo, MIG-5,
1981, obdelano 1984
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Značilnosti dnevnih delovnih migracij v Dolenjski regiji
kot nam jih odkriva popis prebivalstva 1981, smo strnili
v štiri tabelarične prikaze starostne strukture dnevnih
delovnih migrantov, strukturno zaposlitev dnevnih delovnih
migrantov po dejavnostih v katerih delajo, oddaljenost migrantov od kraja zaposlitve in način potovanja dnevnih
delovnih migrantov na delo.
Primerjava starostne strukture dnevnih delovnih migrantov
med letoma 196o (R.Piletič, 196o, š.151) in podatki za leto
1981 kažejo, da gre za povečevanje deleža v kategoriji od
4o - 49 let in zmanjševanje v starostni kategoriji nad 5o
let, medtem ko deleži dnevnih delovnih migrantov v mlajših
starostnih kategorijah ostajajo tako v regiji kot v posameznih občinah skorajda nespremenjeni glede na leto 196o.
Tabela 4: STRUKTURA MIGRANTOV PO DEJAVNOSTIH V KATERIH DELAJO

I.

Občina
Črnomelj
Metlika
Novo mesto
Trebnje
Dolenjska
regija

II.

IV.

82

2,3

77
466
lo6

5,5
4,1

2728
944
728o

2,4

2765

457 13,1
168
78,3
68,o 226 16,3 lo7
63,8 2533 22,2 lol6
63,4 lo84 24,9 375

3,5 13717

66,5 43oo 2o,8 1666

731

Skupaj

4,8

3482
7,7 1388
8,9 114o2
8,6 4359

8,1 2o631

Vir: Zavod SR Slovenija za statistiko, interno gradivo,
MIG - 5, popis 1981, obdelano 1984
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Strukturo zaposlitve dnevnih delovnih migrantov žal ne moremo primerjati s stanjem pred 26 leti, vendar menimo, da je
tedaj še močneje prevladovala zaposlitev v industriji kot
pa je bilo to ob popisu 1981, ko se je zlasti v občinah
Novo mesto in Trebnje pokazal že visok odstotek migrantov,
zaposlenih v terciarnih in kvartarnih dejavnostih. Vendar
le ta še ne dosega števila tistih, ki so zaposleni v industriji. To pomeni, da urbanizacija še vedno temelji na razvoju industrijske dejavnosti in da terciarne ter kvartarne
dejavnosti le postopoma dosegajo vidnejši položaj - torej
je tudi obseg teh dejavnosti odraz velikosti vplivnih območij
urbanih centrov v Dolenjski regiji.
Vplivna območja so se v primerjavi z letom 196o dokaj povečala, kar kaže predvsem povečevanje razdalj, ki jih premagujejo dnevni delovni migranti pri potovanju na delo, vendar
pa uvajanje sodobnejših prometnih sredstev in povečevanje
potovalne hitrosti zaradi posodabljanja prometnic, tudi dodatno vpliva na povečevanje relativne oddaljenosti kraja
zaposlitve. Leta 196o je le 15,9% dnevnih delovnih migrantov
stanovalo več kot 8 km od delovnega mesta, leta 1981 pa je
kar 49,7% vseh dnevnih delovnih migrantov potovalo na razdaljah večjih od 8 km do delovnega mesta. Takšno stanje dodatno osvetli primerjava načina potovanja na delo. Leta 196o
je le 4,3% dnevnih delovnih migrantov v Dolenjski regiji potovalo na delo z avtobusom, medtem ko je leta 1981 avtobus
uporabljalo kar 52,7% od vseh dnevnih delovnih migrantov.

Tabela 5: ODDALJENOST OD KRAJA DELA

Občina
Črnomelj
Metlika
Novo mesto
Trebnje
Dolenjska
regija

Skupaj

do 1 km

1,1 - 3

8-19

3,1 - 5

5,1 - 8

554 15,9

937

12,5

1116

32,o

nad 19,1

3482

166

4,8

569

16,3

1388
114o2

4,4
3,8
1,9

221
1228

4359

61
436
81

751

15,9
lo,8
17,2

2o5
1452
687

14,7
12,7
15,8

44o
2268
549

31,7
19,9
12,6

226
4293
682

16,3
37,6
15,6

224 16,2
16o2 14,o
1584 36,3

2o631

744

3,6

2769

13,4

2898

14,o

3694 17,9

6317

3o,6

3949

Vir: Zavod SR Slovenije za statistiko, interno gradivo, MIG-5,
popis 1981, obdelano 1984

539

15,5

19,1
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Tabela 6: NAČIN POTOVANJA NA DELO

Občina

peš

motor

avto

Črnomelj
469
Metlika
2o6
Novo mesto 12o2
Trebnje
633

13,5
14,8
lo,5
14,5

85
18
237
176

2,4 698
39o
1,3
2,1 2815
4,o lo34

2o,o
28,1
24,7
23,7

Dol.regija 251o

12,1

516

2,5

4937

23,9

Črnomelj A 425 14,4
77 2,6
B
44
8,2
8 1,5
Metlika A 194 2o ,4 15 1,6
12
B
3 o,7
2,7
Novo
A 1173 lo,9 217 2,o
mesto
B
2o 2,8
4,1
29
Trebnje A 612 23,5 16o 6,2
B
21
16 1,6
2,1

637
61
289
lol

21,6
11,4
3o,4
23,o
24,6
25,2
33,7
16,3

2635
18o
874
16o

bus
1978
7o7
6638
1554

vlak

56,8
5o,9
58,2
35,6

lo877 52,7
1724
254
419
289
623o
4o8

58,5
47,6
44,1
65,8
58,3
57,2
375 29,8
779 79,8

A = migracije znotraj občine
B = migracije v sosednje občine
Opomba: razlike v skupnem številu dnevnih delovnih migrantov
so nastale zaradi pomanjkljivih matičnih številk
delavcev, kar je onemogočilo razvrščanje z ozirom
na različne oblike obdelave
Vir: Zavod SRS za statistiko, interno gradivo, MIG-5,
1981, Obdelano 1984
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Značilno je seveda, da v migracijah znotraj posameznih občin
dosegajo visoke deleže tudi pot na delo peš, s kolesom, motorjem ali osebnim avtomobilom, medtem ko je za medobčinske
migracije znotraj regije avtobus najpogosteje uporabljano
prevozno sredstvo. V preteklosti pa je z ozirom na manjša
vplivna območja prevladovala peš hoja in uporaba koles, na
večjih razdaljah pa vlaka, ki danes predstavlja pomemben
prevoz za migracije v Ljubljano. Odliv dnevne delovne migracije iz občin Dolenjske regije obsega 3446 delavcev, od
tega odpade 1649 ali 47,8% na medobčinsko izmenjavo delovne
sile, 526 ali 15,3% na odliv v sosednje občine, 1131 ali
32,8% na odliv v ljubljanske občine, 77 ali 2,2% na odliv
v druge kraje SR Slovenije in 63 ali 1,8% na odliv v sosednjo republiko SR Hrvatsko. Odliv delovne sile iz občin
Črnomelj in Metlika je usmerjen v občine Dolenjske regije,
iz občine Novo mesto le 55,6% delavcev odhaja na delo v
občine v okviru regije, večji del preostalih pa v Ljubljano
ter sosednje občine. Občina Trebnje pa oddaja delovno silo
le v občino Novo mesto (19,3% tega odliva), medtem ko zaposlitev v Ljubljani najde 811 delavcev iz občine Trebnje
(46,0%).
Priliv dnevne delovne migracije je usmerjen predvsem na
območje občine Novo mesto z najmočnejšim zaposlitvenim središčem regije v Novem mestu, ki zaposluje 71,5% vsega
priliva dnevne delovne migracije v Dolenjski regiji, preostali del (24,3%) pa odpade na zaposlitvena središča v
občini Trebnje.
Dnevna migracija ostaja v Dolenjski regiji eden od pomembnih faktorjev preobrazbe prebivalstva. V večini krajevnih
skupnosti presega število dnevnih migrantov 75% vsega
zaposlenega prebivalstva. Razporeditev in rast zaposlenih
središč še nadalje ohranja izredno močno dnevno delovno
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migracijo, ki poteka v veliki meri v okvirih regije. Vzroki
večjega priliva delavcev v občino Novo mesto in odliva zaposlenih v ljubljanske občine, pa so predvsem strukturna
neskladja med poklicno strukturo in strukturo razpoložljivih
delovnih mest. Obseg dnevne delovne migracije je ob uporabi
sodobnih prometnih sredstev sprejemljiv, vendar bi v prihodnje kazalo osvetliti tudi negativne vplive tega pojava
sodobne industrijske družbe na življenje delavcev, izrabo
prostega časa ter predvsem na možnosti dopolnilnega kmetovanja, ki ostaja pomembna aktivnost dnevnih delovnih migrantov
Dolenjske regije.
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DAILY MIGRATION OF LABOUR FORCE IN THE DOLENJSKA REGION
The paper shows the basic characteristics of daily migration
of labour force in the Dolenjska region as significant
element of spatial transformation of the region. Analysis
shows the daily exchange of labour force within the region
in the year 1981, there are also analysed the age structure
of communters, their sectors of employment, distance
between the place of residence and work and the means of
transportation. There are shown out also the changes in
scale and structure of the above mentioned phenomena, which
is specific for the process of industrialization in rural
area.
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UDK 9 1 1 . 3 : 379 . 8 (497 . 1 2 - 1 2 ) = 863

MATJAŽ JERŠIČX
PROSTORSKI UČINKI REKREACIJE PREBIVALSTVA NOVOMEŠKE
REGIJE
Namen in metodološka zasnova
V prispevku povzemamo delrezultatovproučevanja o rekreacijskih navadah in njihovih prostorskih učinkih prebivalstva Novomeške regije.
Analiza sloni na kazalnikih pridobljenih s posebno anketo o
vsakodnevni, konectedenski in počitniški rekreaciji prebivalstva Novega mesta. Anketa, ki so jo spomladi 1984 leta
izvedli študenti tretjega letnika Oddelka za geografijo
Filozofske fakultete se nanaša na rekreacijo realizirano
v obdobju od aprila 1983 do marca 1984.
Anketirane osebe smo izbrali na osnovi reprezentativnega
vzorca, ki naj bi omogočil temu ustrezno raziskovalno vrednost. Sorazmerno pomemben delež anketiranih odgovorov izbranih oseb nismo mogli vključiti v zaključno analizo,
s čemer se je načrtovana reprezentativnost rezultatov
zmanjšala. (Zaradi odsotnosti ali nepripravljenosti sodelovanja pri anketi, netočnih ali nelogičnih odgovorov, ipd).
V končni obdelavi so upoštevani odgovori 422-ih oseb v
starosti od 16 let naprej.
x

dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, 61ooo
Ljubljana, Aškerčeva 12, YU
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Z
-

anketo smo pridobili kazalnike o:
z obsegom in pogostosti udeleževanja;
rekreacijskih nagibih in aktivnostih;
prostorski usmeritvi in receptnih območjih rekreacijskih
potovanj;
- učinkih na pokrajino;
pri omenjenih treh različnih oblikah rekreacije.

V tem članku je predstavljen le del rezultatov pridobljenih
z omenjeno anketo.
Vsakodnevna rekreacija
Pod pojmom vsakodnevna rekreacija smo proučevali tisti njen
del, ki ga uresničujemo med tednom, po opravljenih delovnih
dolžnostih, pretežno v stanovanju ali kraju bivanja.
Vprašanje 1. Ali ste svoj prosti čas med tednom preživeli
tudi tako, da ste šli v mesto ali kam drugam izven doma in
to kolikokrat?

Odgovori
%
št.
vsak dan
68
vsak drugi dan
82
dvakrat tedensko 85
enkrat tedensko
87
redkeje
loo

23,7

422

loo,o

Skupaj

16,1
19,4
2o,l
2o,6
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Rezultati o pogostosti udeleževanja pri vsakodnevni rekreaciji kažejo (vprašanje št. 1), da ima ožje stanovanjsko okolje
še vedno zelo pomembno rekreacijsko vlogo. Le 16% anketiranih
oseb je zaradi rekreacije odšlo "v mesto" ali "kam drugam"
vsak dan, nadaljnjih 19% le vsak drugi dan, preostali pa so
šli le dvakrat tedensko ali redkeje. Rekreacijski pomen drugih izvenstanovanjskih območij je razviden iz odgovorov na
drugo vprašanje: kaj ste najpogosteje počeli, ko ste šli v
prostem času med tednom v mesto ali kam drugam izven doma
(možni do trije odgovori).

Odgovori
št.
%
- ukvarjal sem se s športom
72
-šel sem na sprehod
153
- obdeloval sem vrt, parcelo
167
- šel sem v kino
83
- šel sem na kulturno prireditev 72
- šel sem v lokal
84
- šel sem na obisk
234
- drugo
71
- brez odgovora
3
Skupaj

422

17
36
39
2o
17
2o
55
17
1
loo

Prave športne oziroma telesnokulturne aktivnosti so relativno manj pomembne, v primerjavi z nekaterimi drugimi rekreacijskimi aktivnostmi kot so: sprehajanje, medsebojno
kontaktiranje (obiskovanje) ali obdelovanje vrta oziroma
kmetijske parcele. Za preživljanje vsakodnevnega prostega
časa torej niso pomembni le telesnokulturni, kulturni in
zabavni objekti in naprave, temveč tudi "ulica". Mestna
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ulica ali trg kot kraj opazovanj, srečanj, informacij, kontaktiranj in hkrati sprehajanja ima očitno za vsakodnevno rekreacijo zelo pomembno rekreacijsko funkcijo; prav tako pa tudi
vrtovi ob stanovanju ali v njegovi okolici.
Rekreacija ob koncu tedna
Na osnovi številnih empiričnih raziskav opravljenih pri nas
in v tujini, je delež prebivalstva, ki ob koncu tedna zaradi
rekreacijskih nagibov odhaja iz mesta, najsibo za nekaj ur
ali za oba prosta dneva, v manjših mestih, kakršno je tudi
Novo mesto, relativno majhen in znaša, zavisno od vremenskih
razmer, od lo do 3o%. Is nase ankete je razvidno, da je v
spomladanskem, poletnem in jesenskem času odšel iz mesta
pogosto sorazmerno pomemben del prebivalcev.
Vprašanje 3. Preteklo pomlad, poletje in jesen je bilo približno trideset sobot oziroma nedelj. Kolikokrat ste šli
v tem času izven mesta?

Odgovori
št.
%
-

več kot 2o krat
15 do 2o krat
lo do 15 krat
3 do lo krat
do 2 krat
nikoli

Skupaj

149
86
59
84
32
12

35,3
2o,4
14,o
19,9
7,6
3,8

422

loo,o

28o
V ospredju konectedenskih potovanj iz mesta so bili naslednji nagibi oziroma aktivnosti: delo na lastnem kmetijskem
zemljišču ali zemljišču sorodnikov, obisk počitniške hiše
ali izlet zaradinabiranjagob. Izmed športnih
je bilo relativno pomembnejše le sončenje oziroma kopanje
(glej vprašanje štev.4).
Take rezultate je lahko obrazložiti z naslednjim: velik del
prebivalstva Novega mesta se. je preselil v mesto iz okolice
kjer imajo še vedno sorodnike ali prijatelje "z zemljo".
Zaradi pogostih sorodstvenih vezi s podeželjem, številni
mestni prebivalci tudi sami pomagajo pri obdelavi ali pa
obdelujejo kmetijsko zemljišče tudi sami, zlasti še vinograd
Temu se pridružuje tudi možnost in želja po zidavi počitniške hišice. Te vezi med mestom in podeželjem ter njihovi
nagibi nedvomno pomembno vplivajo na obseg in pogostost
izletniških potovanj ob koncu tedna.
Ob tem se odpira vprašanje: ali te migracije sploh lahko
uvrstimo med rekreacijska potovanja? Pri občasnih potovanjih
iz mesta, zaradi obdelave kmetijskega zemljišča, se lahko
namreč prepletajo različni nagibi, tako delovni (npr. želja
pomagati sorodnikom pri kmetijskih opravilih), oskrbovalni
(npr. želja po oskrbi z lastnimi pridelki) in rekreacijski
(npr. želja po sprostitvi v drugačnem okolju in ob drugačnem delu od vsakodnevnega, želja po fizični krepitvi na
prostem). Pri večini potovanj izven mesta je nedvomno
vsaj delno prisoten tudi zadnji našteti rekreacijski nagib,
zato te migracije lahko uvrščamo med rekreacijske.
V zadnjem času številni avtorji ugotavljajo, da meja med
rekreacijskimi in drugimi aktivnostmi pogosto ni popolnoma
"čista" in da je zato, pri udejstvovanjih urbanih prebivalcev pomembno mnenje posameznika: "Kaj je zanj rekreacija."

aktivn
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Udejstvovanje mestnih prebivalcev pri delu "na zemlji" je
nedvomno tudi oblika rekreacija, saj se zavedajo da to prispeva k njihovi sprostitvi in obnavljanju fizičnih in psihičnih
moči. Hkrati je delo na zemlji pogojeno pri številnih posameznikih tudi s prestižnimi razlogi, značilnimi za rekreacijsko motoviranje in obnašanje; zlasti "želja po posesti
lastne zidanice, trte in vinske kapljice"!
Nedvomno obravnavaneaktivnostimestnih prebivalcev vplivajo
na funkcijo in izgled sedanje podeželjske pokrajine v okolici mesta, še posebej v vinogradniških območjih (o čemer poroča A.Gosar v posebnem prispevku).
Izmed športnih aktivnosti, je za večino prebivalcev pomembnejše le sončenje in kopanje. Podobno kot v drugih slovenskih
urbanih območjih se zato tudi tukaj zastavlja vprašanje: kako
ob nadaljnjem onesnaževanju površinskih voda, ohranjati njihovo dodatno rekreacijsko funkcijo in s tem zadovoljiti tudi
te interese prebivalcev.
Vprašanje 4: S čem ste se najpogosteje ukvarjali, ko ste
šli spomladi, poleti in jeseni izven mesta (možni do trije
odgovori)
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Šel/sla sem na oz. v:
- delo v lastni vinograd ali na
kmetijsko parcelo
- delo pri kmetijskih opravilih
k sorodnikom ali znancem
- obisk v lastno počitniško
hišo
- obisk v počitniško hišo
znancev oziroma sorodnikov
- sprehod
- izlet z avtom
- izlet zaradi hoje
- izlet zaradi nabiranja gob
- kopanje, sončenje
- ribolov
- drugo športno udejstvovanje
- gostilno, zabavo
- obisk sorodnikov, prijateljev
Skupaj

Odgovori
štev.

123

29

76

18

63

15

38
71
51
39
118
14o
lo
25
44
17o

17
12
9
28
33
2
6
lo
4o

422

loo

Obseg in pogostost udeleževanja pri izletih izven mesta
sta v zimskem času bistveno nižja.
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Večino sobot oziroma nedelj je odšlo pozimi izven mesta le
13,3% prebivalcev, kar 61,1% pa le redko ali sploh ne. Razlika med mnogo večjim obsegom rekreacijskih potovanj ob
koncu tedna med poletnim in zimskim časom je nedvomno posledica bistveno drugačnih nagibov v zimskem času. Tedaj ni
potrebe po delu na zemlji, hkrati pa tudi narava primernost
prostora za rekreacijo na snegu v okolici Novega mesta,
vsaj dosedaj, ni vzpodbujala zimskih rekreacijskih potovanj.
Naravno relativno ugodnejše lokacija za ukvarjanje z zimskošportnimi aktivnostmi in v ustrezni prometni razdalji, so
bile dosedaj v Novomeški regiji infrastrukturno slabo opremljena in zato niso vplivale na razmah zimskih rekreacijskih
navad. Smučanje je bilo sicer pri 25% anketiranih oseb motiv
zaradi katerega so odšli pozimi iz mesta, vendar je velik
del takih oseb potoval zaradi tega iz mesta le redko. Konectedenska bližnja rekreacija pozimi tudi ni tako povzročila
pomembnejših funkcijskih sprememb v rabi prostora tega dela
Slovenije, nastalo je le nekaj točkovno razporejenih smučišč.
Počitniška rekreacija
Pod tem pojmom obravnavamo potovanja in bivanja izven mesta,
z rekreacijskimi nagibi, ki so bila uresničena v času letnih
dopustov ali šolskih počitnic in ki so trajala praviloma
dalj kot tri dni.
Del anketiranega prebivalstva, ki je v letu 1983 bil udeležen pri teh potovanjih je presenetljivo visok in znaša 75%.
Tako visok delež je postal verjeten šele ko smo proučili
in osvetlili nekatere dodatne indikatorje, ki kažejo na
naslednje:
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- večina anketiranih oseb je v času počitniškega potovanja
prebivala v počitniškem domu delovne organizacije (lastne
ali druge), v lastnem šotoru ali prikolici, v lastni
počitniški hišici ali v stanovanju sorodnikov ali prijateljev;
- del anketiranih oseb je med počitniškimi potovanji upošteval tudi bivanje pri sorodnikih in prijateljih v drugem (ne turističnem) kraju;
- le zelo majhen del anketiranih oseb je počitnice preživel
v tako imenovanih turističnih bivalnih objektih (hoteli,
penzioni).
Naveden visok delež oseb, ki je preživel počitnice izven
kraja stalnega bivanja je torej rezultat vpliva takoimenovanih socialnih faktorjev.
Vprašanje 12. Ali ste v letu 1983/84 preživeli dopust oziroma počitnice izven kraja stalnega bivanja?
Odgovori
%
št.
- da
- ne

317
lo5

75,1
24,9

Skupaj

422

loo,o

285
Vprašanje 14. V kakšnem objektu ste preživeli počitnice?
%
Odgovori
št.
- v počitniškem domu ali prikolici
delovne organizacije
- v lastnem šotoru ali prikolici
- v hotelu, penzionu
- v zasebni turistični sobi
- v planinskem domu
- v mladinskem domu
- v lastni počitniški hišici
- v počitniški hišici drugih oseb
- v stalnem stanovanju sorodnikov
- v najetem počitniškem stanovanju
- v drugačnem objektu
- brez odgovora

155
63
38
24
18
4
23
22
44
8
11
12

36,7
14,9
9,o
5,7
4,2
o,9
5,5
5,5
lo,4
1,9
2,6
2,7

Skupaj

422

loo,0

Receptivna območja rekreacijskih potovanj
Glede na ugotovljene nagibe za rekreacijo ob koncu tedna,
je razumljivo, da so ta potovanja večinoma omejena na območje v oddaljenosti do 60 km okrog Novega mesta. Po naši
anketi je 85% anketiranih oseb večino teh potovanj realizirala v tej oddaljenosti, kar hkrati pomeni v območju Dolenjske regije. Le redki in občasni izletniški tokovi so
segali tudi izven regije. To potrjujejo tudi rezultati o
ciljih teh potovanj. Kraji kamor so anketirane osebe sle
v letu 1983 večkrat na izlet (več kot trikrat) so bile
izključno v Dolenjski regiji. Pregled teh krajev kaže, da
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so bila to razmeroma številna podeželjska naselja, še posebej tista v dolenjskih vinogradniških območjih. Med kraji,
ki na osnovi ankete izstopajo po številu izletniških potovanj so turistični kraji: Šmarješke toplice, Otočec, Dolenjske toplice, Gorjanci, vendar jim tesno slede kraji v vinogradniških območjih kot so: Trška gora, območje okrog Šentjerneja, Trebnjega, Semič a in Metlike.
Med ciljnimi kraji zimskih izletniških potovanj izstopajo
Črmošnjice, razen tega pa je bila v tem času nekoliko pomembnejša tudi vloga zimskošportnih krajev Gorenjske.
Vprašanje 9. Kolikšna je bila razdalja večine vaših sobotnih
oziroma nedeljskih potovanj izven mesta?
Odgovori
št.

%

- manj kot 1o km
- od 1o do 3o km
- od 3o do 60 km
- več kot 60 km
- b r e z odgovora

113
185
61
45
18

26,8
43,8
14,4
lo,7
4,3

Skupaj

422

1oo ,0

Receptivno območje počitniškega turizma novomeških prebivalcev je teritorialno jasno opredeljeno. Velika večina teh potovanj je bila v letu 1983 usmerjena na jadransko obalo in
otoke pri čemer pa sta bili očitni dve coni koncentracije.
Prva cona največje koncentracije počitniških potovanj je
bila zahodna obala Istre od Pirana do Pule; druga z rahlo
nižjim deležem obiskov pa območje severno jadranskih otokov:
Krka, Cresa, Raba, Lošinja in Paga. Ciljni kraji izven
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teh dveh con so bili glede na število potovanj bistveno manj
pomembni, vendar so bili tudi ti pretežno le ob srednjem
Jadranu. Med izven jadranskimi kraji je bilo pomembnejše število počitniških potovanj usmerjeno le še v zimskošportne
kraje Gorenjske in to pretežno v zimskem obdobju leta.
Razdalja kot tudi izrazita teritorialna osredotočenost obravnavanih potovanj, potrjujeta pomembnost vpliva že omenjenih
socialnih faktorjev, zlasti pomen prostorske razmestitve
počitniških domov novomeških delovnih organizacij in večjih
campov (zaradi pomena preživljanja počitnic v prikolici ali
šotoru).
Očitna je tudi popolna prevlada počitniškega nagiba ali
želje: "preživeti dopust na morju, ob sončenju in kopanju!"
Vsi drugi motivi so nepomembni. Le še zimskošportni motiv
in motiv po planinarjenju sta pomembna, vendar pri relativno
manjšem delu anketirane populacije kot predhodni, prvenstveni
motiv.
Zaključek
V povojnem obdobju sta turizem in bližnja rekreacija s svojimi različnimi oblikami vplivala zlasti na naslednje funkcijske in fiziognomske učinke v novomeški pokrajini:
- del mednarodnih cestnih turističnih tokov je vplival na
krepitev njene mednarodne tranzitne turistične vloge.
Neposredni učinki te funkcije so se odrazili v nastanku
turističnih bivalnih in gostinskih zmogljivostih ob magistralnih cestah, s koncentracijo pri Otočcu.
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- Najstarejša oblika turizma v obravnavani regiji, to je
zdraviliški turizem, ob obeh pomembnejših termalnih vrelcih, v Dolenjskih in Šmarjeških toplicah, je pričel nov
pomembnejši razvoj doživljati ponovno v zadnjih letih
s popolno prenovo turistične superstrukture. Zaradi razvoja te oblike turizma pretežno le v neposredni, okolici
obeh naštetih krajev ni povzročil teritorialno širših
pokrajinskih učinkov.
- Takoimenovana bližnja, vsakodnevna in konectedenska rekreacija prebivalstva Novomeške regije in drugih sosednjih
urbanih središč je vplivala na večanje pomena rekreacijske funkcije na delu kmetijskih zemljiščih posebej še
vinogradniških. Kmetijska raba številnih vinogradniških
zemljišč je prav zaradi rekreacijske funkcije doživela
celo revitalizacijo. Povečal se je tudi pomen rekreacijske funkcije: gozdov (zaradi gobarjenja); za kopanje primernih voda in obal, posameznih območij posebej privlačnih
za planinstvo in za smučanje. Vendar pa so zadnje naštete
funkcije, zaradi časovno omejene oziroma občasne in ekstenzivne rekreacijske rabe (rekreacija, ki ne terja posebnih
naprav in objektov) vplivale le na dodatno rekreacijsko
rabo kmetijskega in gozdnega prostora in zato tudi niso
povzročile posebej intenzivnih in širših fiziognomskih
učinkov.
Posebej pa se je okrepila tudi rekreacijska funkcija mestnega središča oziroma "ulice" ter "vrtičkarskega" mestnega
območja.
Te poglavitne težnje omogočajo izdvojitev nekaterih tez,
pomembnih za prostorski razvoj turizma in rekreacije:
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za rekreacijo domačega prebivalstva niso pomembne zgolj
ganizirane oblike telesne kulture, zabave in kulture ter
zanje zgrajeni objekti. Pomemben del preživljanja prostega časa se namreč uresničuje v neformalni oziroma neorganizirani sferi. Pomena prostora za te oblike dejavnosti
se zato pogosto posebej ne zavedamo. Mestno središče ali
"ulica", ki je kot kaže anketa eno izmed pomembnejših
območij, kar terja ustrezni prometni režim, uvajanje posebnih funkcijskih območij (cone za pešce) posebno komunalno ureditev (klopi, nasadi itd.) kar vse lahko pomembno
vpliva na zadovoljitev vsakodnevnih rekreacijskih interesov oziroma navad prebivalstva.
Posebno pomembna je vloga "vrtičkarstva" v ali ob mestu
ter vinogradniških ali drugih kmetijskih parcel ob počitniških hišicah. V nekaterih slovenskih območjih, ki naj
bi zaradi izrazitih naravnih vrednot in s tem pogojene
naravne (ekološke, kulturne) in turistične vrednosti
ostala neokrnjena in dostopna vsem, "okupiranje" prostora
z zasebnim "vikendaštvom" gotovi ni družbeno optimalno.
V Dolenjski regiji pa, ob upoštevanju določenih urejevalskih pogojev tako rabo lahko smatramo kot pozitivno, saj
je edina možnost za ohranitev kulturne izrabe, hkrati pa
je tudi oblika s katero je možno dosegati pozitivne smotre
rekreacije.
počitniški turizem domačega prebivalstva ne učinkuje na
pokrajino Dolenjske regije. Njegove oblike kažejo, da je
ta oblika sorazmerno močno razvita, da pa je ob sedanjih
možnostih prebivalstva počitniški turizem potrebno pospeševati s socialnimi ukrepi in to z razvijanjem ustrezne
turistične ponudbe v območju severojadranske regije. V
ospredju je nedvomno problem in naloga po ohranitvi zadostnih površin in tudi za tiste oblike počitniške rekreacije, ki ustreza ekonomskim in socialnim pogojem našega
prebivalstva.
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SPATIAL EFFECTS OF RECREATIONAL BEHAVIOR OF THE POPULATION
OF THE NOVO MESTO REGION
The article s u m s up some results of certain studies on
recreational behavior of the population of the Novo mesto
region and of its landscape impact. The analyses is based
on questionaires made among inhabitants of Novo mesto and
it reflects answers collected in the timespan between
april 1983 and march 1984.
The presentation is limited to the quantity and frequency
of peoples participation in recreational activities and
towards space orientation of the recreational travel, aswell
as to studies on receptive recreational areas, recreational
motives, recreational activities and impacts of recreation. It lights up the everyday recreation in town, the
weekend recreation in the neighbouring areas and
holiday
activities performed in the far-away touristic areas.
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UDK 911 . 3 : 728 . 71 (497 . 12 - 12) = 863
ANTON GOSAR*
POČITNIŠKA BIVALIŠČA NA DOLENJSKEM S POSEBNIM OZIROM NA
RAZVOJ V NOVOMEŠKI POKRAJINI
Rast števila počitniških bivališč v subpanonskem svetu
Slovenije
Edino v treh občinah Slovenije - Ljubljana: Vič-Rudnik, Radovljica in Novo mesto - je popis stanovanj leta 1981 zajel
več kot l.ooo počitniških bivališč. Novomeška občina je
po dokončnih podatkih popisa* z 1343 "stanovanji za počitek
in rekreacijo" na prvem mestu v republiki. To je več kot
sedem odstotkov od 18.965 sorodnih bivališč v Sloveniji.
Ob predzadnjem popisu prebivalstva in stanovanj je bila
po številu počitniških bivališč šele na četrtem mestu
(za občinami Radovljica, Piran in Ljubljana Vič-Rudnik) zaradi česar jo obenem uvrščamo tudi med najbolj dinamične
občine v pogledu izgradnje počitniških bivališč.
V Sloveniji je v medpopisnem obdobju nadpovprečno hitro rastlo število počitniških bivališč v njenem vzhodnem, subpanonskem delu. Indeks rasti je za polovico večji kot znaša
povpreček za republiko, obenem pa je med sedmimi občinami
v Sloveniji z indeksom rasti tisoč in več kar petero v njenem subpanonskem delu. Število počitniških bivališč v
*mag., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, 61ooo
Ljubljana, Aškerčeva 12, YU
*Prvi objavljeni podatki popisa prebivalstva in stanovanj, iz
leta 1981 so navajali precej višje število počitniških bivališč. Predhodni rezultati popisa, ki so jih takrat prevzela
tudi sredstva javnega obveščanja(npr."Teleks"in "Delo"),govore o nekaj čez 27.4oo počitniških bivališčih v Sloveniji in
2.226 v občini Novo mesto! Uvodoma je treba omeniti nejasno
ločnico,ki jo je popis zastavil pri razmejitvi med občasno
poseljenimi bivališči za kmetijska dela in tistimi za počitek in rekreacijo.
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subpanonski Sloveniji presega tretjino vseh počitniških bivališč v republiki zaradi česar lahko omenjeni prostor rekreacije, vsaj glede tovrstne "sekundarne turistične ponudbe",
enakovredno postavljamo ob bok bolj znanim alpskim in primorskim območjem.
Primerjava med številom počitniških bivališč in višino nacionalnega dohodka kaže na kauzalnost med razvitostjo v ekonomskem in rekreacijskem smislu. Pred leti utemeljevano tezo o
soodvisnosti družbenoekonomskega in turističnega razvoja
(Jeršič, 1974) dopolnjujemo z ugotovitvijo, da se počitniška
bivališča, kot specifičen izraz rekreacije na prostem, razvijajo poleg, oziroma ob že razvitih ali razvijajočih se
(izraz suburbanizacije) območij še v območjih, ki so relativno lahko in predvsem hitro dostopna; oziroma leže v neposrednem zaledju magistralnih cest. Potovalni čas in manj razdalja
odločata o novejšem razrastu počitniških bivališč tudi na
Dolenjskem. Primer občine Trebnje (med inicialnima območjema Ljubljane in Novega mesta), a tudi Brežic, je dokaj zgovoren dokaz za to trditev. Obe občini, ki ležita ob "avtocesti"
Ljubljana-Zagreb sta po razvitosti v zadnji tretjini občin
Slovenije, a kljub temu izkazujeta, takoj za Novim mestom,
največja števila počitniških bivališč v subpanonskem delu
Slovenije.
Število "objektov za počitek in rekreacijo" je po popisnih
rezultatih iz let 1971 in 1981 z izjemo sedmih krajevnih skupnosti, v vseh krajevnih skupnostih sedemnajstih občin vzhodne,
subpanonske Slovenije naraščalo. Posebno številne so novogradnje in preureditve zidanic v valovitem, prisojnem gričevnatem in vinorodnem ter razglednem svetu Slovenskih goric, Haloz,
Posotelskega, Bele krajine in Novomeške pokrajine.
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Tabela 1: POČITNIŠKA BIVALIŠČA V SUBPANONSKI SLOVENIJI

Občine

Murska Sobota
Lendava
Gornja Radgona
Lenart
Ormož
Ljutomer
Ptuj
Šmarje pri
Jelšah
Šentjur pri
Celju
Laško
Brežice
Krško
Sevnica
Trebnje
Metlika
Črnomelj
Novo mesto

Število
počitniških
bivališč

Indeks
rasti
1971-81
(loo=
leto
1971

Delež
v republiki
leta
1981
(v%)

Razvitost
obč.v Slov
nac.doh.
na preb.
zapo(v000din) redje*
leta 82

1971

1981

12
11
24
26
3o
2
79

238
9
212
153
354
76
651

1983
82
883
588
1180
38oo
824

1,3
o,l
1,1
o,8
1,9
o,4
3,4

126
114
138
74
94
13o
12o

5o
56
44
60
57

78

485

622

2,6

91

58

33
16
99
8o
5o
72
31
llo
235

239
154
7o7
4ol
365
734
38o
318
1343

724
962
714
5ol
73o
lol9
lo32
289
571

1,3
0,8
3,7

91
144
125
224
121
148
197
157
196

59
43
51
12
52
41
19
37.
21

2,1
1,9
3,9
2,o
1,7
7,1

47
53

Skupaj subpanonska Slovenija 988
SR Slovenija
4281

6819
18965

69o
35,9
443 loo,o

135
211

*zaporedje šestdesetih občin SR Slovenije glede na višino
nacionalnega dohodka na prebivalca leta 1982

-
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Počitniška bivališča v Novomeški pokrajini - izbrane
značilnosti*
Počitniška bivališča so na Dolenjskem in v Beli krajini ponekod že kar prevladujoč element kulturne pokrajine, oziroma
poselitvenih območij posameznih krajevnih skupnosti in nekaterih katastrskih občin ter večjega števila naselij. Število počitniških bivališč v krajevnih skupnostih štirih občin Novo mesto, Trebnje, Črnomelj in Metlika nikjer ne presega števila stanovanj, pa vendar marsikje dosega in občutno
preseže polovico tega števila: v krajevni skupnosti Gabrovec na primer, v občini Metlika, je med vsemi stanovanjskimi
enotami 46,2% počitniških bivališč, v krajevni skupnosti
Drašiči pa je bilo ob popisu leta 1931 registriranih 87 stanovanj in 54 počitniških bivališč ... (Košnik, 1984). Na
Trški gori, v krajevni skupnosti Otočec, je bilo ob istem
času stalno naseljenih 57 stanovanj, počitku in rekreaciji
pa je bilo namenjeno 9o objektov (Stankovič, 1985). Na vaškem
zemljišču nekaterih naselij namreč števila počitniških hiš
nekajkrat presežejo število hiš in gospodinjstev v vasi.
Posebno izraziti primeri nastopajo v gravitacijskem zaledju
Novega mesta.
Analiza števila počitniških bivališč po krajevnih skupnostih,
katastrskih občinah in naseljih omenjene občine je dalo nekaj prostorsko relevantnih ugotovitev. Počitniška bivališča
se po številu zgoste v dveh koncentrično, okrog inicialnega
območja Novega mesta, potekajočih pasovih. Na zahodu najprej
v oddaljenosti 8 do 12 kilometrov (npr. KS Dolenjske Toplice)
in nato okrog 22 kilometrov vstran, ob Zgornji Krki (npr.
Žužemberk), kjer niso rezultat izključno omenjenega
*Študentje III.letnika geografije se v okviru vaj in seminarja
iz družbene geografije že dve leti detaljneje seznanjajo z
družbenogeografsko problematiko Dolenjske. Številnim pripada
zahvala avtorja tega članka, ki je predvsem iz diskusije izluščil nekatere ideje in jih poizkušal(empirično) opredeliti.
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inicialnega središča (Plut, 1977). Na vzhodu so počitniška bivališča ponovno pomembnejši izraz v kulturni pokrajini v oddaljenosti 5-7 kilometrov daleč iz mesta (npr. KS Otočec) in
ponovno v oddaljenosti 13-15 kilometrov vstran (npr. KS Šmarjeta), na robu panonskih uravnav. Skrajni robni predeli občine na zahodu v Suhi krajini in Kočevskem Rogu na severu v
porečju Temenice in deloma tudi ob Spodnji Krki in pod vrhovi
Gorjancev (KS Podgrad) imajo dokaj omejeno število počitniških
bivališč.
Na ordinato oddaljenosti od središča občine lahko vnesemo tudi
vrednosti na abscisi, ki bi predstavljale delež počitniških
bivališč v številu vseh stanovanj v krajevni skupnosti, v katastrski občini, ali naselju. Na poprej omenjenih razdaljah
je delež teh stanovanj nadpovprečno visok. V prvi, mestu
bližji coni, je skoraj petina vseh stanovanj tamkajšnjih krajevnih skupnosti namenjena rekreaciji, podobno kot, za tem
ponovno, v drugi coni počitniških bivališč okrog. 2o kilometrov
vstran. Največji delež počitniških bivališč v številu stanovanj tega območja ima KS Bela cerkev, kjer služi nad četrtino
stanovanj občasnemu delu in rekreaciji.*
Absolutno so najštevilnejša počitniška bivališča v krajevnih
skupnostih Žužemberk, Dolenjske Toplice, Otočec in Šmarjeta,
kjer je po podatkih popisa 1981 povsod več kot loo stanovanj
za počitek in rekreacijo. Katastrske občine Ajdovec (53 počitniških bivališč), Dobindol (59), Dvor (73), Gorenja vas (58),
Gorenje Orehovica (71), Gorenje polje (51), Podturn (57) in
Ždinja vas (67) imajo najmanj polovico tega števila počitniških bivališč. Med vsemi naselji prednjačijo Trška gora s petdeset, Družinska vas z 48, Tolsti vrh s 45, Uršna sela z 41
in Dolenjske Toplice z štiridesetimi počitniškimi bivališči.
*Ob analizi katastrskih občin smo dognali,da ima največ omenje
nih stanovanj KD Ždinja vas(35,8%),v kateri je več kot tretji
na stanovanj namenjenih počitku in rekreaciji.Naselja,v katerih število počitniških bivališč preseže število stalno poseljenih domov so v občini Novo mesto :Mali Lipovec, Boršt pri
Dvoru,Tolsti vrh,Veliki Rigelj,Suhor,Grčevje in Trška gora.
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Tabela 2: POČITNIŠKA BIVALIŠČA V OBČINI NOVO MESTO

Delež

Krajevna skupnost

Indeksrast
1981 1971
absolutna

Število počitniških bivališč

1971 1981 1984

1981

Birčna vas
3
11
Bela cerkev
Brusnice
0
2
Bučna vas
Dol.Toplice 72
Gabrje
0
Hinje
0
Mali Slatnik
2
Mirna peč
8
12
Orehovica
Otočec
77
2
Podgrad
1
Prečna
Stopiče
6
Straža
7
Šentjernej
25
Škocjan
4
16
Šmarjeta
4
Uršna sela
Žužemberk
Novo mesto

5

(vse KS)

34+ 34+
89+ 89
5 61
16 + 16
193 129
3o+ 3o
13 17
36 59
59 5o
72+ 72
145 lo9
7+ 7
17+ 17
6o 93
68

176

56

+121

2,2

18oo
737
6oo

+3o
+13
+34
+51
+6o

188

+68

35o + 5
+16
17oo
looo +54
971 +61
224 +31
12oo +44
7oo +96
lo5o +38
387 +158

lo,5
25,6
1,6

8,5
16,4
16,5
4,4
lo,3
7,8
18,4
18,9
2,9
lo,o
9,5
5,9
3,6
6,3
17,9
17,9
15,9

+23

o,4

571
- +1108

7,3

619 +2327

8,6

560
100,0

1343 1554

448 2775
*podatek je iz popisa 1981

268

2,1

53

Skupaj
občina
Novo mesto

Skupaj
V in235
Dolenjska
Bela
krajina

1133 +31
(v %)
8o9 +78
+ 5
8oo +14

o,9
2,7
4,4
5,4
lo,8
o,5
1,3
4,5
5,1
4,2
3,6
8,3
3,1
15,9

146
48 lo7
112
69
42 74
213 14o
28

2,5
6,6
o,4
1,2
14,4

-

8
13
9
3
12
14
29
4
11

15
6

11
5
7
8

18
lo
14
14
22

0
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Na tem mestu je potrebno še enkrat opozoriti na problematičnost popisne razmejitve "stanovanj, ki se koristijo občasno".
"Stanovanj za počitek (odmor) in rekreacijo" je po terenskem
ogledu in delu bistveno več kot jih navajajo dokončni rezultati zadnjega popisa. Deloma se njih število skriva v podatku "o stanovanjih, ki se uporabljajo v času sezonskega
dela v kmetijstvu...", deloma pa so najbrž zajeta kar v
"stanovanjih za stalno bivanje". Posebno zahtevno nalogo so
imeli popisovalci na Dolenjskem,torej tudi v obravnavani občini, saj je bilo potrebno na podlagi popisnih rezultatov
(velikost, opremljenost, namembnost...) ločiti med "zidanico"
in "vikendom". Na navedbe anketiranca se niso mogli zanesti,
saj je večina navajala tudi za očitno počitniško bivališče
naziv "zidanico" - torej pomožno kmečko poslopje.* Zaradi
tega smo se pri nadaljnjem opredeljevanju problematike (vsaj
deloma)naslonili na vir, ki ga poseduje Oddelek za družbene
prihodke pri SO Novo mesto, oziroma na lastna terenska spoznanja ter ugotovitve.

*Zdi pa se, da vrednotenje popisnih rezultatov vseeno ni bilo
ustrezno opravljeno: v krajevni skupnosti Straža, na primer,
je med 2o2 objektoma začasne poselitve kar 144 stanovanj,ki
se uporabljajo v času sezonskega dela v kmetijstvu(v KS je
le 26 gospodinjstev, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in 91
mešano delavsko kmečkih gospodinjstev) in le 58 počitniških
bivališč, medtem, ko je v sosednji krajevni skupnosti(Dolenjske Toplice)kar 193 stanovanj za počitek in rekreacijo in
le 28 občasno poseljenih stanovanj,ki ne služijo rekreaciji.
V dokaj sorodnem prirodnem okolju enotnega gravitacijskega
zaledja Novega mesta najbrž tako ostre diferenciacije človekovih dejavnosti ni realno pričakovati. Drugi primer: kartiranje(in anketiranje)na Trški gori je leta 1983 zajelo preko
9o počitniških bivališč, popisni rezultati pa govore le o
petdesetih "stanovanjih za počitek in rekreacijo". Celo seštevek s "stanovanji za občasna dela v kmetijstvu..." daje
komajda število 84 občasno poseljenih objektov.
Dokaj enostavno bi bilo razmejiti stanovanje glede na njihovo primarno funkcijo v vinogradniški pokrajinami:med počitniška bivališča bi naj uvrstili objekte;stanovanja,ki omogočajo daljšedobno bivanje in izkazujejo(po že zbranih podatkih)
prenočitvene in prehranitvene zmogljivosti; "zidanice"naj bi
nasprotno bile primerne le za kraj še (dnevno )bivan jeinbi
prvenstveno služile za shranjevanje orodja in kmetijskih
proizvodov(prednostno vina in grozdja).
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"Zidanice" so v objekte za preživljanje prostega časa preurejali in dograjevali prebivalci meščanskega Novega mesta
že pred II. svetovno vojno. Po podatkih s katerimi razpolagamo je bilo na območju občine v predvojnem času zgrajenih
88 stanovanj za počitek in rekreacijo (ZZS, 1973). Največ na
območju Dolenjskih toplic (19,3%) in Žužemberka (lo,2%). Še
bližja Trška gora je postala sčasoma iz izletniškega območja, območje gradenj "zidanic" v smislu izrabe prostega časa.
Poročajo (Marn, 1974), da je alohtonemu lastništvu zemljišča
in zgradb, ki so služile občasnemu bivanju, moč slediti vse
od preloma stoletja dalje. Nazadnje objavljeni podatki (RZS,
1983) omogočajo, v kombinacijah s prejšnjimi objavami, ugotovitve po kateri je bilo pred vojno dograjenih 9,4%
v
prvih povojnih letih - predvsem v petdesetih letih 13,9%
počitniških bivališč. V drugi polovici dvajsetega stoletja
je število počitniških bivališč vedno bolj naraščalo, saj
so v šestdesetih letih dogradili 21,o% in v sedemdesetih
36,8% danes obstoječih počitniških bivališč. Kljub dokaj
intenzivni gradnji število teh novogradenj upada, saj letni
prirast v tem desetletju še zdaleč ne doseže poprejšnjega,
ko so v občini Novo mesto v enem samem letu dogradili tudi
po dvesto in več počitniških bivališč.
Podatki, ki nam jih je ljubeznivo posredovala Skupščina občine izkazujejo naslove počitniških bivališč in stalnega stanovanja njih lastnikov. Lastništvo 1554 "vikendov" in "zidanic"* je v pretežni meri omejeno na prebivalce občine: ena
petina omenjenih stanovanj je v lasti novomeščanov (21,4%),
več kot polovica (56,5%) pa v lasti prebivalcev, ki žive v
isti (oz. sosednji) krajevni skupnosti, v kateri so si zgradili počitniško bivališče. Posebno velik je ta odstotek v
*pozagotovilu odgovornih oseb so pod tem nazivom uvrščena izključno počitniška bivališča, oziroma stanovanja za počitek
in rekreacijo.
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mestu bližnjim krajevnim skupnostim (Straža, Brusnice...).
Ekstraregionalni lastniki počitniških bivališč prihajajo
predvsem iz Ljubljane (16,8%), veliko manj pa iz drugih krajev Slovenije (4,1%) in Jugoslavije (1,3%). Ljubljančani
so lastniki omenjenih nepremičnin ob Zgornji Krki, ki je
itak v območju gravitacije k republiškemu središču; a so
tudi lastniki dokajšnjega dela počitniških bivališč v turistično znanih in atraktivnih območjih novomeške občine (KS
Dolenjske Toplice, KS Otočec), kjer je ponavadi tretjina počitniških bivališč v njihovi lasti. Večje deleže lastnikov
iz Ljubljane zasledimo še v krajevnih skupnostih (Mirna peč,
Škocjan), ki leže neposredno ob avtocesti Ljubljana-Zagreb
in kjer se na vzhodu občine srečujejo z lastniki iz Zagreba.

Počitniška bivališča kot dejavnik preobrazbe kulturne
pokrajine na Trški gori*
Gradnja počitniških bivališč je spremenila podobo številnih
podeželskih območij Slovenije. Najbolj vidni in deloma moteči so učinki te gradnje v panoramskih legah slovenskega
gričevja in hribovja (Ogorelec, 1978). Suburbane cone slovenskih mest nudijo najboljše primere za to, Trška gora, ki
je tri kilometre oddaljena od središča Novega mesta daje
ugodne možnosti za študij sprememb, ki so nastale v kulturni
pokrajini pod vplivom počitniških bivališč - oziroma pod
vplivom teženj industrijske in urbane družbe Slovenije v
drugi polovici dvajsetega stoletja. Zaradi dokaj kontinuiranega spremljanja preobrazbe katastrske občine Ždinja vas, v
kateri je omenjeno območje, smo razvoju tega pojava lahko
sledili vse od šestdesetih let dalje. Kartiranje in anketiranje v preteklem letu je dopolnilo prejšnja vedenja o tem
območju in pojavu počitniških bivališč.
*Opredeliti želimo predvsem zaznane procese za katere imamo
empirično dokazano gradivo. To v tem tekstu ni v celoti vključeno, je pa sestavni del raziskovalne naloge znanstvenega
inštituta filozofske fakultete.
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Na Trški gori je bilo leta 1967 triindvajset objektov, ki so
služili za občasno bivanje lastnikov (Jeršic, 1968), popis
leta 1971 navaja že 59 "stanovanj za odmor in rekreacijo",
kasnejša terenska analiza leta 1973 (Marn, 1974) pa je ugotovila 54 objektov tega tipa. Popis leta 1981 je registriral
na Trški gori štiri stanovanja za počitek in rekreacijo manj
- medtem, ko je istega leta seminarsko delo (Stankovič, 1983)
zajelo 9o počitniških bivališč. Občinski register davkov
razpolaga leta 1984 z 69 naslovi lastnikov počitniških bivališč na Trški gori, oziroma z 91 počitniškimi bivališči v
katastrski občini Ždinja vas. Nesorazmerje med popisnimi, oziroma občinskimi podatki in na terenu ugotovljenim stanjem daje slutiti, da se počitniška bivališča na Trški gori spreminjajo, vsaj fiktivno, v stalna bivališča vsaj enega od članov
lastnikove družine. Bližina mesta in dela onemogoča resnično
eksaktno razmejitev med navideznim in dejanskim stanjem,
oziroma med občasnostjo in stalnostjo bivanja v Trški gori
izgrajenem stanovanjskem (in gospodarskem) objektu.
Nedvomno so zanimivi naravni pogoji (reliefna razgibanost)
v povezavi z družbenimi (depopulacijska, vinogradniška pokrajina v bližini mesta) stopnjevali željo po lastništvu posesti
na Trški gori. Posebno "ljubiteljsko vinogradništvo" je kot
motiv pritegnilo precej lastnikov. Obenem pa so družbeno posest kot naslednico nacionalizirane meščanske v šestdesetih
letih razprodajali, zaradi nerentabilnosti kmetovanja na njej,
za majhne denarce. Prodaji so se pridružili še kmetje, saj zaradi oslabele demografske strukture niso bili sposobni opravljati vsega intenzivnega dela v vinogradu.
Spremembe v lastništvu vinogradniških površin so sprožile
proces oživljanja kmetijske produkcije. Še v šestdesetih letih je na Trški gori prevladoval t. i. "vinogradniški prelog",
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saj je nazadovanje vinogradniških površin v tem stoletju
preseglo dvajset odstotkov. Letno so kmetje, vse tja do sedemdesetih let, opustili povprečno po pol do tričetrt hektarov vinogradov, in površine namenili otravljanju, ali bolje
oplevljanju. Novi lastniki so pričeli obnavljati stare vinograde, oziroma opustele male parcele in jih namenjati prvobitni produkciji vina. Po podatkih, s katerimi razpolagamo,
so lastniki počitniških bivališč v zadnjem desetletju obnovili letno po več kot hektar vinogradniških površin, pri
čemer niso uporabljali le najmodernejše agrotehnične ukrepe
(terasiranje, betonski oporniki, strojno škropljenje, zalivanje in zamreženje parcel), ampak so povsem spremenili strukturo trte v tem območju. Obnove so se po vzgledu "vikendašev", ne nazadnje tudi zaradi drugačnega družbenega odnosa
do gojenja trte, lotili tudi domačini.
Pokrajina kaže danes podobno agrarno podobo kot na začetku
stoletja (obnova več kot polovice po letu 1869 opustelih
vinogradniških površin), dopolnjuje jo le večje število
"zidanic" v smislu "vikendov", oziroma počitniških hiš.
Obnovo zidanic in vinogradov niso pri alohtonih lastnikih
vodili ekonomski motivi, saj male parcele onemogočajo tržno
produkcijo, temveč le, ob intenzivnem delu, boljšo kvaliteto produkta - vina. Ekonomski izračun kaže, da je vino
pridobljeno na teh parcelah celo dražje kot če bi ga kupili
v trgovini. Celo kmečka gospodinjstva se lotevajo vinogradništva vedno bolj iz veselja (rekreacije?) kot iz ekonomske
nuje. Obenem poizkušajo domačini, ki vedno bolj pripadajo
delavsko-kmečkim gospodinjstvom, tudi lastne zidanice približati standardu "mestnih vikendov". Razlika med meščansko
vinogradniško posestjo pred vojno in današnjo je le v tem,
da je slednja še veliko bolj razdrobljena in netržna.
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V podeželski pokrajini prihaja do nesmisla: za vinogradniško
pokrajino (na Trški gori) skrbi in jo neguje pretežno nekmet
in meščan. Agrarna, produkciji hrane namenjena pokrajina v
suburbani coni mesta postaja čedalje bolj dobro urejen vrt
namenjen samooskrbi. V njem so bile v bogatem obdobju družbe
stanovanjske enote, ki služijo dvojnemu namenu: rekreaciji in
(hobi) kmetijstvu. Slednje je izraz dobršnega dela vinorodne
dolenjske pokrajine v gravitacijskem zaledju regionalnega,
ali republiškega središča. Glede na pogostost pojava lahko
zapišemo, da je funkcija rekreacije stopila in ponekod celo
presegla razvoj drugih družbenih (človekovih) funkcij v
prostoru.
Počitniška bivališča kot svojstven izraz rekreacije (in turizma) v prostoru spreminjajo ne le s svojim pojavom, temveč
tudi z odnosom alohtonih, v novomeški pokrajini bolj avtohtonih lastnikov do izrabe, namena in negovanja kulturne pokrajine. Pokrajina v osrčju novomeške kotline ne daje le vtisa
poseljenosti temveč, z redkimi izjemami, tudi urejenosti.
V robnih predelih, koder urejenih prometnic ni, je pokrajina
v zamiranju v vseh pogledih. Celo rekreacija oziroma počitniška bivališča se v mirni, a v mnogih pogledih odročni pokrajini ne razvijajo.
Na Dolenjskem, v novomeški pokrajini prihaja končno še do
drugega paradoksa. Ha razdalji nekaj kilometrov ima preko
tisoč gospodinjstev dva domova, dve bivališči: stalno in občasno. Občasno (počitniško) bivališče, kot razvojna faza
meščanske, ali kmečke zidanice, so v istem naravnem okolju
kot številni, tudi novi, ali prenovljeni stalni domovi lastnikov. Zdi se, da se v tej pokrajini vedno manj uveljavljajo
izletniški centri, vedno bolj pa prihajajo do izraza individualne z egoizmom in ponosom, izgrajene izletniške točke,
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ob številnih "privatnih" počitniških bivališčih - "zidanicah"
in vinogradniških (rekreacijskih) parcelah. Ali smo pripravljeni usmerjati tak razvoj?
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SECOND HOMES OF DOLENJSKO - WITH SPECIAL REGARDS TO THE
DEVELOPMENT IN THE REGION OF NOVO MESTO
The article observes the immense growth of second homes in
the so called subpannonian part of Slovenia. It discusses
the problem with special regards to the development of it
in the commune of Novo mesto. The growth of second homes
in the eastern part of Slovenia was during the last decade
two times faster than the republics average (the index for
Slovenia 1971/1981 = 45o). The commune of Novo mesto leads
the list of Slovenian communes with second homes. Among
them only Novo mesto, Ljubljana-Vič Rudnik and Radovljica
have more than looo second homes.
Theauthoranalyses the communal register of second home
owners and s u m s up following conclusions:
- the predominant number of second home owners are inhabitants of the commune Novo mesto and of its capital, the
extraregional owners are to be found only on well known
places for recreation. They are mostly inhabitants of
Ljubljana;
- the second homes are an attractive and massive settlement
phenomenon of the central hilly region of the Krka valley,
They transform the building structure of the cultural
landscape and impact other landscape features; the agrarian
and landscape use, the regional infrastructure (roads,
electricity...) and the perspective use of the area.
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UDK

913 "71" (497 . 12 "Bela krajina") = 863

DUŠAN PLUT*, IVOPIRY**,ANDREJ ČERNE***
VLOGA REGIONALNIH VIROV BELE KRAJINE PRI DRUŽBENEM RAZVOJU
Bela krajina je pokrajina nizkega krasa, robna slovenska
pokrajina z zapoznelo industrializacijo. Do leta 198o je
občina Črnomelj spadala med manj razvite v SRS. Načrten
razvoj in usmerjanje večjih gospodarskih naložb v manj razvita območja (zlasti Vinica, Stari trg, Suhor pri Metliki)
po letu 197o je povzročil, da je večji del prebivalstva
Bele krajine dosegel višjo življenjsko raven in kvaliteto
bivanja. Vendar so se na posameznih področjih zaostrile
razlike v regionalnem razvoju. Odražajo se v zmanjševanju
števila prebivalstva, slabši demografski strukturi in infra
strukturni opremljenosti ter postopnemu zmanjševanju intenzivneje obdelanih kmetijskih zemljišč. Dvoletno raziskovalno delo v okviru Inštituta za geografijo Univerze E.Kardelj
v Ljubljani (Černe, Piry, Plut, 1983) je pokazalo, da je
potrebno podrobno analizirati razvojne možnosti posameznega naselja, saj za opredelitev in ukrepe v manj razvitih
območjih Bele krajine ne zadošča nivo krajevnih skupnosti.
Raziskava kaže, da se območja z manj ugodnimi razvojnimi
možnostmi vedno ne ujemajo z zakonsko opredeljenimi območji
Sodimo, da predstavlja podroben pregled regionalnih virov
Bele krajine v celoti in po posameznih naseljih, skupno s
kazalci za opredeljevanje manj razvitih KS, solidno osnovo
x

mag., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, 61ooo
Ljubljana, Aškerčeva 12, YU

**dipl.geogr., Inštitut za geografijo Univerze E.Kardelja v
Ljubljani, 61000 Ljubljana, Trg franc.rev.7, YU
***mag.,
Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, 61000
Ljubljana, Aškerčeva 12, YU
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za argumentirano in celovitejšo usmerjanje družbenega razvoja Bele krajine.
Pod pojmom regionalni viri razumemo lastne razvojne možnosti
določene pokrajine, območja, kot so naravni viri, infrastrukturna opremljenost in demografska sestava. V prispevku bomo
skušali v kratkih vrstah celovitejše opredeliti prostorsko
razširjenost in stopnjo rabe regionalnih virov Bele krajine,
ki predstavljajo bolj ali manj izkoriščene lastne razvojne
možnosti. Poskušali bomo tudi nakazati možnosti za njihovo
smotrnejšo rabo v bodočem družbenem razvoju.
V dosedanjih prostorskih načrtih se je med regionalnimi viri
najmanjša pozornost namenjala naravnim virom. Pogosto so se
obravnavali le opisno in formalno. Z vidika vrednotenja naravnih virov Bele krajine je potrebno podčrtati naslednje
osnovne pokrajinske poteze Bele krajine: robno geografsko
lego, prevlada kraškega površja in podzemeljskega pretakanja vode, izrazita višinska plastovitost, visoke vsote aktivnih temperatur v termalnem pasu in dnu Bele krajine, visok delež gozdnih površin in topla in še relativno čista
Kolpa. Količina in raba naravnih virov Bele krajine so odraz
značilnosti pokrajine nizkega krasa, redke naseljenosti,
manjše gospodarske razvitosti, zapoznele industrializacije
in manjše stopnje urbanizacije. Z ekološkega vidika vrednotenja naravnih virov pa je potrebno že uvodoma podčrtati, da
je Bela krajina občutljiva pokrajina, kar zlasti velja za
vodne vire (primer onesnaženja Krupe - največji izvir Bele
krajine). Z izjemo rudnika rjavega premoga pri Kanižarici
Bela krajina nima večjih rudnih bogastev. Letna količina
izkopanega premoga znaša okoli 12o.ooo ton, optimalna pa
do 2oo.ooo ton. Zaradi novih zalog premoga v južnem krilu
se predvideva razširitev izkopa. Dokaj neizkoriščene so tudi možnosti za izdelovanje opeke (Črnomelj, Gradac),
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izkoriščajo pa se številni kamnolomi (problematična je lokacija kamnoloma pri Bučarju, kjer je eden najpomembnejših
arheoloških najdišč v Beli krajini) in peskokopi. Pri kamnolomih in peskokopih bo potrebno več pozornosti nameniti lokaciji, saj pogosto odloča le prometna dostopnost. Premalo
so raziskane in izkoriščene naravne možnosti za proizvodnjo
okrasnega kamna, čeprav je problem neenaka kvaliteta.
Po lesno proizvodnem pomenu prevladujejo v Beli krajini gozdovi na zelo dobrih in dobrih rastiščih, največje površine pa
prekriva nižinski gozd gradna in belega gabra, katerega pomen
pa je zmanjšalo steljarjenje. Belokranjski steljniki so
nastali iz gozda pod vplivom človeka in pomenijo degradacijo
prvotne gozdne vegetacije in prsti (Miklavžič, 1965). Najboljši gozdovi so v višjih predelih Kočevskega Roga, kjer
prevladujejo dinarski jelov in bukov gozd z najvišjimi
rastiščnimi koeficienti. Lahko povzamemo, da so v Beli krajini, zlasti v njenem višjem obrobju, ugodni pogoji za gozdarstvo, ne smemo pa pozabiti tudi na neproizvodno vlogo gozdnih
površin (preprečevanje erozije in denudacije, umirjanje odtoka vode, proizvodnja kisika, vetrovna zavesa).
Kmetijske površine prevladujejo v dnu in termalnem pasu
Bele krajine. Kraške značilnosti v dnu in strmina ter nadmorska višina v obrobju omejujejo možnosti za večji razvoj
kmetijstva. Za usmerjeno kmetijsko proizvodnjo so najbolj
ugodne naravne možnosti v obkolpskem pasu med Grubljami,
Krasincem in Primostkom ter v vinogradniškem pasu okoli
Mavrlena, Stražnjega vrha, Kota, Semiča, Radovice, Drašič
in Vinomera. Z ustreznimi in tudi ekološko pretehtanimi
melioracijami bi narasla kmetijska vloga občasno poplavnih
površin in Kolpi pri Metliki in Podturnščici pri Dragatušu.
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Proučiti bi bilo potrebno možnost namakanja v obkolpskem
pasu (Griblje - Krasinec). Najslabše naravne pogoje za kmetijstvo imajo višje ležeča naselja severnega roba Bele krajine in naselja na močno zakraselem področju okoli Semiča,
Sinjega vrha, Adlešičev, Marindola in višjega obrobja Poljanske doline (Plut, Piry, 1983). V agrarno zgodovinskem razvoju Bele krajine se je odnos med kmetijskimi in gozdnimi
površinami spreminjal. Belokranjski kmet je preizkusil praktično vse možnosti kmetijske rabe. Globalno lahko zaključimo, da gre z vidika naravnih razmer sedanje razmerje med
kmetijskimi in gozdnimi površinami že v negativni smeri
(zmanjševanje kmetijskih zemljišč v korist gozdno grmovnega rastja) v nižinskem, posebno pa višje, obrobnem pasu
Bele krajine (zaraščanje in delno tudi pogozdovanje košenic).
Pri tehtanju primernosti posameznih območij Bele krajine za
rekreacijo in turizem izstopajo s širšo rekreativno vrednostjo
obkolpski predel, višje obrobje Kočevskega Roga okoli Mirne
gore in Črmošnjic in delno vinogradniška območja. Osnovna,
naravna turistična vrednost Bele krajine pa je pravzaprav
Kolpa, ki je v celem belokranjskem toku primerna za čolnarjenje, za plavanja pa se s tokom navzdol zaradi višjih
temperatur pogoji izboljšujejo.
Ker z izjemo Kočevja in Metlika nobeno večje naselje ob
Kolpi nima urejenega čiščenja odpadnih voda, se kvaliteta
vode zlasti bakteriološko slabša. Po sotočju z Lahinjo Kolpa
poleti občasno po bioloških kazalcih kvalitete vode že prehaja v 2 - 3 razred, Dobličica in Lahinja v spodnjem toku
pa zaradi onesnaženosti vode nista več primerni za kopanje.
Obenem je nerealno pričakovanje, da bo lahko turizem zaživel
v vsaki obkolpski vasi. Sodimo, da je potrebno stacionarni
turizem razvijati v obkolpskih naseljih z ugodno prometno
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dostopnostjo in delno zgrajeno turistično infrastrukturo
(Vinica, Podzemelj, Primostek, Metlika, Črmošnjice). Popolnoma zanemarjene in neproučene pa so tudi možnosti razvoja
kmečkega in izletniškega turizma. Tudi s rekreacijskoturističnega vidika je pomembno ohranjanje najpomembnejše
naravne in kulturne dediščine Bele krajine. S širšega vidika je potrebno podpreti pobude za ustanovitev krajinskega
parka ob Kolpi, ki pa bi moral zajeti ožji pas celotnega
toka Kolpe v Beli krajini.
Vodni viri postajajo vse pomembnejši razvojni (in obenem
omejitveni)faktor pri razvoju Bele krajine. Kljub kraškemu
značaju ima Bela krajina po količini zadostne količine vode
za racionalno vodno iskrbo. Vendar je kvaliteta vode površinskih vodnih tokov neprimerna za vodno oskrbo, slabša pa se
tudi kvaliteta voda izvirov. Neugodno je dejstvo, da četrtina prebivalcev Bele krajine ne dobiva vodo iz vodovoda,
obenem pa se okoli 7o% pitne vode uporablja kot tehnološka
voda v industriji. Kljub onesnaženju je dolgoročno gledano
voda izvira (čiščenje) ali zaledja Krupe (zajetje s pomočjo
vrtanja v vzhodnem zaledju izvira) poglavitna rešitev za
bodočo vodno oskrbo s pitno vodo, ob njej pa bodo morali
potekati tudi drugi vodnogospodarski ukrepi (krajevni vodovodi, dopolnilna vodna oskrba na podeželju s kapnico,
črpanje tehnološke vode iz Kolpe pri Metliki in Lahinje
ali Dobličice pri Črnomlju, ureditev kanalizacije in čiščenja odpadnih voda večjih naselij ob vodnih tokovih in v
zaledju izvira Krupe - Črnomelj, Vinica, Semič, medrepubliška
akcija za čistejšo Kolpo). Tudi iz ekološkega vidika je
pomembno ohranjati in ponovno urediti jezove na Kolpi,
Lahinji, Dobličici, Krupi in ostalih vodnih tokovih. Na
belokranjskih vodnih tokovih je v preteklosti delovalo okoli 45 obratov na vodni pogon (pri Kolpi so upoštevani le
vodni obrati na levem bregu - bilo jih je 28). Tiste, ki
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so relativno dobro ohranjeni ali pa imajo druge lokacijske
prednosti, bi lahko izkoristili za gradnjo majhnih hidroelektrarn. Najbolj ugoden vodni potencial ima Kolpa, najbolj ugodne lokacije pa so pri Prelesju, Vinici, Podbrežju
pri Adlešičih in Križevski vasi (pogojno Božakovo), ob
Lahinji pa pri Črnomlju, Gradacu in Primostku ter na Hrupi
pri izvirni in Perovem mlinu. Razen ekološke in ekonomske
vloge bi bila gradnja majhnih hidroelektrarn pomembna tudi
iz narodnoobrambnega vidika.
Sicer zgolj ilustrativen prikaz poglavitnih naravnih virov
kaže, da niso izkoriščene vse možnosti njihove smotrne rabe,
kar posebno velja za vodne vire (rekreacija s turizmom,
majhne hidroelektrarne, namakanje, vodna oskrba itd.). Obenem
pa je potrebno podčrtati, da sedanja stopnja onesnaženosti
belokranjskih voda kljub manjši količini odpadnih voda
potrjuje izredno ekološko občutljivost kraške Bele krajine,
kar bo treba upoštevati pri planiranju nadaljne rabe naravnih virov.
Med družbeno-gospodarskimi viri postavljamo navadno na prvo
mesto značilnosti prebivalstva, kot nosilca gospodarskega
in družbenega razvoja v regiji. Osnovna značilnost Bele krajine je stagnacija prebivalstva, na regionalni ravni, kar
je predvsem posledica rasti prebivalstva v obeh občinskih
središčih (Črnomelj, indeks 81/61 je 115, Metlika, indeks
81/61 je 126), medtem ko je za večino naselij Bele krajine
v zadnjih dveh desetletjih značilno nenehno zmanjševanje
števila prebivalstva. Tako je v 1?2 (73,8%) od skupno 233
naselij v zadnjem dvajsetletju število prebivalstva nazadovalo
(Černe, Piry, Plut, 1983). Takšen razvoj je privedel do
neugodne starostne sestave prebivalstva, ki postaja ena od
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zavor nemotenega razvoja naselij, predvsem na celotnem območju ob Kolpi. Podobna območja depopulacije pa najdemo
tudi na južnih obronkih Gorjancev.
Pomen neugodne starostne sestave in gibanje števila prebivalstva za nadaljno poselitev te regije, se kaže tudi v
sedanji gostoti poselitve. Kraški značaj pokrajine je v
preteklosti narekoval razpršeno poselitev predvsem zaradi
omejenega obsega kmetijskih površin. Danes pa se je gostota
poselitve še zmanjšala zaradi odseljevanja prebivalstva.
V vsem območju ob Kolpi od Adlešičev do Starega trga ne presega 3o prebivalcev na km2, izjema sta le območji v neposredni okolici Vinice in Žuničev. Večja gostota naseljenosti
je le v okolici Dragatuša in Gribelj, najgosteje naseljena
območja v okolico Kanižarice, Črnomlja, Semiča ter Trebnjega
vrha v črnomaljski občini. V občini Metlika je gostota naseljenosti večja od 35 prebivalcev na km2 in le na območju
Gorjancev pade pod 3o. Najgosteje naseljen del občine je
območje Metlike, Rosalnic, Čuril in Gradaca. Prebivalstvo
se koncentrira predvsem okoli obeh občinskih središč, saj
kažejo podatki, da je živelo na območju Črnomlja ob popisu
1981, 3o,5% vsega prebivalstva občine, na območju Metlike
pa celo 39,7% vsega prebivalstva metliške občine.
Vitalne značilnosti prebivalstva v večini naselij Bele krajine ne predstavljajo ugodnega vira za razvoj v prihodnje.
Poleg tega pa pomeni resno oviro tudi nizka raven izobrazbe prebivalstva, ki je zato strokovno slabše usposobljeno
za različne poklice in zato ne priteguje investicij v kapitalno intenzivne gospodarske panoge, temveč predvsem v
delovno intenzivne (tekstilna, kovinsko-predelovalna industrija idr.). Značilen je majhen odstotek prebivalstva z
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višjo in visoko šolo, ki ne presega 3% vsega prebivalstva v
obeh občinah. Nasprotno je na drugi strani prisoten izjemno
velik odstotek prebivalcev brez ali z nedokončano osnovno
šolo, le ta tako v črnomaljski kot v metliški občini praviloma presega 3o% vsega prebivalstva v posameznih krajevnih
skupnostih, v posameznih območjih kot so naselja v okolici
Kanižarice, Petrove vasi, Tribuč v občini Črnomelj in
Božakovega, Dobravic, Drašičev, Grabrovca, Lokvice, Radovice
in Suhorja, pa je skoraj polovica prebivalstva brez osnovnošolske izobrazbe.
Socioekonomska struktura prebivalstva je tudi v Beli krajini
doživela velike spremembe, na kar je predvsem vplivala možnost zaposlitve. Med letoma 1961 in 1981 se je število zaposlenih v vseh krajevnih skupnostih podvojilo, v zaposlitvenih
središčih kot so Črnomelj, Metlika, Semič, Vinica, Suhor
in Stari trg pa tudi večkrat povečalo. Deagrarizacija je zajela vsa naselja v Beli krajini, vendar ostaja v manj razvitih
delih še vedno velik odstotek kmečkega prebivalstva. Delež
aktivnega kmečkega prebivalstva presega namreč v vseh naseljih
obkolpskega predela 2o%, na območju Starega trga, Sinjega
vrha, Zilja, Žuničev, Marindola, Gribelj, Krasinca in Boginje
vasi pa je v kmetijstvu aktivnega še več kot polovica prebivalstva. Predvsem na območju metliške občine so to naselja
v najbolj ugodnih območjih za kmetijstvo, medtem ko naselja
na območju črnomaljske občine nimajo velikih možnosti za
moderno kmetovanje. Razvoj kmetijstva ovirata tako reliefna
razdrobljenost kraškega sveta, kot tudi zemljiško posestna
razdrobljenost, ki z drobljenjem že tako majhnih površin,
ki so primerne za kmetovanje, onemogoča optimalno izkoriščanje za obdelovanje primernih zemljišč. Preobrazba prebivalstva, ki je bila povezana z odseljevanjem v bližino zaposlitvenih središč ali dnevno migracijo zaposlenih, je prispevala
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k opuščanju obdelovanja kmetijskih površin, tako da je za
vso Belo. krajino v obdobju med letoma 1953 in 1979 po podatkih katastra značilno ogozdovanje in ozelenjevanje kmetijskih površin.
V pokrajini, ki je dokaj redko poseljena, kjer prevladuje
ogozdovanje in se ohranja visok delež ostarelega kmečkega
prebivalstva, je vprašanje infrastrukture kot regionalnega
vira dokaj zapleteno. Infrastrukturo smo opredelili na osnovi opremljenosti posameznih naselij z vodovodom, elektriko,
telefonom, pošto, avtobusno postajo in bencinsko črpalko.
V kraški pokrajini predstavlja oskrba z vodo pomemben element
opremljenosti naselij, vendar ima le 47,1% od 231 naselij
Bele krajine urejeno vodovodno omrežje, več naselij z vodovodom je v občini Metlika, v občini Črnomelj pa so ta naselja
koncentrirana v okolici Semiča, Črnomlja in Dragatuša.
Elektrificirana so vsa naselja, v 94% naselij pa imajo tudi
trofazni tok. Vendar nam ta podatek ne pove v celoti kakšna
je kvaliteta oskrbe z električno energijo, pomanjkanje le-te,
nihanje napetosti, preobremenjenost omrežja.
Telefonski priključek ima samo 45 naselij v Beli krajini
(19,5% vseh naselij v regiji), tudi v tem primeru so bolje
opremljena naselja v občini Metlika, saj ima 16 naselij
(27,1%) telefon, medtem ko v občini Črnomelj le 29 naselij
(16,8%). Telefonsko omrežje je najbolj razširjeno na območju
Črnomlja, Semiča, Vinice, Metlike, Podzemlja, Gradaca in
Rosalnic.
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Prometna dostopnost je v pokrajini z razpršeno in redko poselitvijo bistvenega pomena. Preko ustrezne prometne povezanosti in dostopnosti lahko namreč v številnih primerih zmanjšujemo stroške opremljanja posameznih naselij v takšni pokrajini. V naši analizi smo upoštevali avtobusne postaje
kot tudi postajališča delavskih in šolskih avtobusov, vendar
je tovrstna opremljenost v Beli krajini enakovredna slabi
opremljenosti na področju vse infrastrukture. V občini
Črnomelj ima le 65 naselij (37,2%) avtobusno postajo, v občini Metlika pa le 3o naselij (5o%).
Kot smo že ugotovili, se večina območij z manj ugodnimi razvojnimi možnostmi pokriva z zakonsko opredeljenimi manj razvitimi krajevnimi skupnostmi Bele krajine. To velja zlasti
za večji del obkolpskega pasu črnomaljske občine, južno od
Adlešičev. Razen navedenega območja pa so sklenjena območja
z manjšimi razvojnimi možnostmi na skrajšnem severovzhodnem
in severnem obrobju metliške občine in (presenetljivo) tudi
tri dokaj obsežna območja z manjšimi razvojnimi možnostmi in
zaostajanju v gospodarskem razvoju na območju KS Semič. Na
drugi strani pa ugotavljamo, da je v naseljih KS Podzemelj,
Tribuče in Griblje, ki se sicer uvrščata med manj razvite
KS, več lastnih razvojnih možnosti (za intenzivno in mehanizirano kmetijstvo v akumulacijskih terasah Kolpe), z relativno razvitejšo materialno infrastrukturo in prometno dostopnostjo.
Prav tako imajo naselja v KS Tribuče ugodne razvojne možnosti, čeprav sodi ta krajevna skupnost med manj razvite KS.
Pri izbiranju potrebnih ukrepov za pospešitev bolj enakomernega regionalnega razvoja Bele krajine bo potrebno upoštevati notranjo diferenciacijo glede razvojnih možnosti naselij
v sicer manj razvitih krajevnih skupnostih. Obenem pa
ustrezno ukrepati tudi v gospodarskem razvoju močno
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zastajajočih območij, ki so sicer na področju razvitejših
krajevnih skupnosti. Navedena ugotovitev velja zlasti za tri
sklenjena območja v krajevnih skupnostih Semič, ki zajemajo
skoraj polovico (24) naselij krajevne skupnosti Semič.
Ugotavljamo, da je prostorska razporeditev večjih zaposlitvenih centrov (Črnomelj, Metlika, Semič, Kanižarica, Suhor,
Vinica, Stari trg, Adlešiči) v bistvu že dosegla zadovoljivo gostoto tudi glede na izredno razpršeno naselitev Bele
krajine. Z vidika prostorske razporeditve območij z manjšimi razvojnimi možnostmi in manj razvitih KS bi veljalo nekoliko večjo zaposlitveno vlogo nameniti Dragatušu in naselju
v trikotniku Gradac-Podzemelj-Griblje. Za Dragatuš že obstojajo določeni načrti, v drugem primeru pa so dokaj objektivne možnosti za oživitev tradicionalne neagrarne vloge Gradca
ali pa za postavitev manjšega obrata, ki bi slonel na poudarjeni vlogi kmetijstva v KS Griblje in Podzemelj in povezavi
s sosednjimi pretežno agrarnimi območji v SRS. Obenem bi se
lahko naslonil na izkušnje predelave sadja in povrtnin v
Belsadu.
V Suhorju, Vinici in Adlešičih bi bilo potrebno poskrbeti
za poli strukturno možnost zaposlitve, ki bi ob ustreznem
razvoju oskrbe in prometni povezanosti razširila gravitacijsko območje in pozitivne vplive industrializacije in
urbanizacije. Zlasti neustrezna kvaliteta cestnih povezav
in avtobusnih zvez je ena izmed največjih ovir,ki preprečuje, da bi se ustavilo izseljevanje iz bolj odročnih naselij.
Zaradi spremenjenih pogojev bivanja in zaposlovanja v urbaniziranih naseljih lahko pričakujemo večje zanimanje prebivalcev, pretežno agrarnih naselij Bele krajine, da ostanejo
v domačem kraju, v kolikor bodo ustrezni ukrepi zmanjšali
regionalne razlike med pretežno urbanimi in agrarnimi območji
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v Beli krajini. Vendar nam primer postavitve zaposlitvenih
obratov v Semiču, Vinici, Starem trgu in Adlešičih kažejo,
da se večje pozitivne posledice v zaposlitveni in demografski sestavi prebivalstva pokažejo po daljšem časovnem obdobju najmanj lo let in da zgolj zagotovitev zaposlitve izven kmetijstva še ne pomeni celovite, rešitve, učinki pa se
pogosto kažejo le pri bližnjih naseljih.
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THE ROLE OF REGIONAL RESOURCES IN DEVELOPMENT OF BELA KRAJINA
The paper treats spatial diffusion and degree of exploitation
of regional resources of Bela krajina, which represent
more or less utilized developmental potentials of the region.
Basic characteristics of natural resources and social economical resources are shown, with special attention to
population and infrastructure. In

conclusion

necessary-

measures are singled out, which should assure more consistent exploitation of regional resources as basis for equal
development within the region.
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UDK 911 . 2 : 551 . 4 (497.12-12 "Dolenjske Toplice") - 863
MARJAN BAT X
TOPLIŠKI PREDEL - RELIEFNA IN POKRAJINSKO-EKOLOŠKA PODOBA
Topliški predel, kot ga imenuje Gams (Gams, 1962), leži ob
robu Novomeške pokrajine. Stisnjen je med Roško in Ajdvosko
planoto ter Belokranjska vrata. Ta obsegajo nadaljevanje
Gorjancev med Jugorjem in Roško planoto (Gams, 1962; str.33).
Proti osrednjem delu Novomeške pokrajine je meja orografsko
manj izrazita. Tod izstopa s svojo razpotegnjeno vršino markantna "gora" Ljuben. Poleg te pa ločuje Topliški predel od
Novomeškega podgorja tudi širok pas gozda, ki je prekinjen
šele ob Krki med Gradiščem in Stražo. Med planotami in sklenjenimi gozdovi izstopa Topliški predel tudi kot otok gostejše
poselitve in seveda bolj izkrčenega sveta. Ta se drži nižjega sveta ob Krki (med Sotesko in Gradiščem), Črmošnjici in
Sušici ter prisojnih pobočij nad njimi, kar je lepo vidno na
aeroposnetkih.
Ta del novomeške občine smo s študenti 3. in 4.letnika na
Oddelku za geografijo prehodili (z izjemo Loga) in se seznanili z njegovo kameninsko zgradbo, reliefom in pokrajinskoekološko pestrostjo.
Topliški predel je samosvoja geografska enota. Temelj te svojskosti je v njegovi tektonski zasnovi. Za ozemlje južne Dolenjske je značilno, da je zgrajeno iz petih narivov, katerih
osi imajo približno smer SZ-JV. Mlajši tektonski premiki so
razkosali ozemlje na več samostojnih tektonskih enot. Ena
od njih je gruda Poljanske gore (glej Geološko karto
1 : loo.ooo, list Novo mesto). Tej pripada Topliški predel,
x

dipl.geogr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta,
61ooo Ljubljana, Aškerčeva 12, YU
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ki ga.omejujejo žužemberški, straški (potekata vzporedno z
robom Roške oziroma Ajdovske planote) in deloma topliški prelom (Premru, 1977; str. 167-173). Meje, ki se naslanjajo
na tektonske prelomnice, so v podobi pokrajine n a j b o l j e
izražene.
Če izvzamemo zaplato zgornje krednih ali celo paleogenih laporjev na Riglju, nekaj jurskih in triasnih dolomitov, je
površje izoblikovano v apnencih kredne in jurske starosti.
Niže kraški značaj površja zabrišejo debele pliokvartarne
ilovice in rečna nasutina, višji svet pa pripada brezvodnemu, kamnitemu krasu s številnimi kotanjami.
Osrednje Topliškega predela predstavlja širok hrbet, ki se
vleče med dolinama Sušice in Črmošnjice. Na JV koncu se naslanja na zahodni del Belokranjskih vrat (med Radoho in
Roško planoto), ki je nekaj nižji od nadaljevanja proti
vzhodu. Prevala pri Brezovici in proti Rožnemu dolo sta vsaj
loo metrov nižja od prehoda pri Jugorju (po pomenu pa za
njim zaostajata). Od Belokranjskih vrat visi svet proti SZ.
V tej smeri je zasnovan tudi vodni odtok. Topliški predel
se zaključi ob kolenu Krke z nekoliko bolj prostrano ravnico, ki jo navzgor in navzdol ob reki zapira soteska pri
Soteski in Gradišču (Grabnar, 1957).
Osrednji hrbet ima prej značaj razgibane planote, ki se v
stopnjah vzpenja proti JV, kot pa gričevja. Njegova podoba
nas napelje na misel, da je Topliški predel nadaljevanja
Ajdovske planote, ki se je ob Straškem prelomu pogreznilo
za 4oo metrov.
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Avtorji, ki so obravnavali klimatske značilnosti Topliškega
predela poudarjajo, da je ta nekoliko hladnejši od ostale
Novomeške pokrajine (Ančik, 1977; Gams 1962; Grabnar, 1957).
To je posledica bližine visokih kraških planot in temperaturnega obrata. Zaradi klimatskih značilnosti najbrž ni vinogradov ob spodnji Sušici in Črmošnjici, medtem ko se navzgor
v podobnih legah že pojavljajo (Makute nad Sušico, Nova gora
nad Črmošnjico).
Na

osnovi reliefa in pokrajinsko ekoloških značilnosti lahko

Topliški predel razdelimo na manjše enote:
Pobočje Roške planote
Omejuje obravnavano ozemlje na zahodu. Pobočje je premočrtno
in nerazrezano. Poteka ob žužemberškem prelomu. Zgrajeno je
iz krednih apnencev.
Med Obrhom in Kočevskimi poljanami se pobočje strmo vzpenja
proti Pogorelskemu hribu. Nagib je enakomeren (okoli 18°).
Na pobočjih nismo opazili sledov površinskega odtoka. Tudi
vrtače, ki so odprtega tipa, so redke. Koliševska Globočica
nad kraškim izvirom Radešce, je dobro vidna tudi na aeroposnetku. Pobočje sklenjeno porašča bukovo-jelov gozd
(med ostalimi listavci se pojavlja tudi kostanj). V višinah
nad 35o metri prevlada bukev, v višinah okoli 7oo metrov pa
se spet uveljavi jelka. Prsti je malo in zapolnjuje žepe
v živoskalni podlagi, ki jo prekriva predvsem listje in
nekaj podrasti. V useku "nove gozdne ceste" nad Podturnom
(okoli 4oo m n.m.višine) nismo opazili pobočnega materiala.
Tudi ob vznožju ga najbrž ni veliko, saj se nad dolinskim
dnom brez prehoda začne pobočje.
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Od Kočevskih poljan proti Črmošnjicam se značaj pobočja Roške
planote spremeni. Nagib pobočja ni več tako enakomeren, na
njem obvisijo 2oo do 3oo metrov nad vznožjem suhe doline,
ki se stekajo z osredja

planote. Položenjši deli pobočja

so vrtačasti. V tem delu je nekaj več krčevin in več poti,
ki vodijo na planoto. Površje dobi značaj kraške planote v
višinah okoli 5oo metrov.

Dolina Radešce in Črmošnjice
Gledano z roba Ajdovske planote zbudi našo pozornost kot z
ravnilom začrtana, prema dolina Radešce z obdelanim dnom
sredi gozdov. Kaže, da sta potek in oblika doline pogojeni
s tektoniko. Po njej, ob njej in prečno nanjo poteka vrsta
prelomov. Vsekakor dolina Radešce (in njenega nadaljevanja
Črmošnjice) ni enotna ne reliefno in ne pokrajinsko-ekološko.
Če izvzamemo Log, ki leži ob Krki, lahko novomeški del doline razdelimo na tri dele.
Prvi del doline sega od sotočja Črmošnjice in Divjega potoka
skoraj do Občic (do Kržeta; ODK 1 : lo.ooo, list Semič 17).
V tem delu ima potok zelo neizravnan podolžni profil. Od
sotočja do kolena pod opuščenim zaselkom Divji potok je dolina vrezana v triasne dolomite. Potok ima zmeren strmec okoli 15 promilov. Dolina je nekoliko širša. Ob plitvi strugi
je nekaj dolinskega dna s košenicami. Ko prestopi potok na
kredne apnence, se njegov strmec poveča (8o promilov). Dolinica se spremeni v pravo sotesko s cesto v useku. Nekako
po 75o-ih metrih se dolina spet razširi, strmec se nekoliko
unese (35 promilov). Dolinsko dno predstavlja erozijska terasa, ki je že zakrasela (plitve vrtače). Porašča jo log
(pogost je jesen-Praxinus excelsior). Prst je plitva, ponekod pa se kaže živo skalna osnova. Nad Občicami je Črmošnjica
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svojo strugo že precej globoko zarezala v erozijsko teraso,
nad slapom pri Starih žagali pa je struga plitva. Slap je
verjetno nastal ob prelomu, ki pri Občicah poteka prečno
čez dolino, do danes pa se je odmaknil ob toku navzgor.
Priseljence je v ta del doline verjetno pritegnila vodna sila
saj so pogoji za razvoj kmetijstva skromni.
Drugi del doline sega od Občic do zaselka pred Podturnom
(odcep poti proti zaselku Grič). Pri Občicah rečna nasutina
prekrije živoskalno erozijsko teraso. Najbrž predstavlja
njeno nadaljevanje ozek pas ob vznožju Roške planote. Vleče
se v višini dolinskega dna, ponekod pa nekaj nad njim. Je
vrtačast in prekrit s plitvo prstjo. Na njem prevladujejo
košenice z redkimi njivami in zaplatami gozda. Pri Podturnu
se ta živoskalna polica nekoliko zoži in se nadaljuje proti
Obrhu. Pod njo sta kraška izvira Radešce, nad njo pa jama
Jazben. Kaže, da je ta polica del nekdanjega dolinskega dna,
katerega nadaljevanje je proti osrednjemu delu doline tektonsko pogreznjeno in prekrito z rečnimi nanosi. Ti deloma
prikrijejo kraški značaj podlage. Preperelina je bolj debela, površje pa v drobnem bolj uravnjeno. Drugačna je tudi
izraba tal. Od tod pa do Krke prekrivajo dolinsko dno njive
in redki travniki. Gozda ni.
V tem delu doline sta nastali večji naselji Kočevske poljane
in Občice.
Pri Podturnu se dolinsko dno razširi. Omejeno je s podolžnimi
in prečnimi prelomi (GK 1 : loo.ooo, list Novo mesto). Redke
plitve vrtače dokazujejo, da živoskalna podlaga ni globoka.
Prekriva jo ilovnata rečna naplavina, pod Cvingerjem (262m)
pa so ohranjene tudi pliokvartarne ilovice. Kljub sedimentom
p a so obrisi vrtač dobro vidni. V glavnem je dolinsko dno
toliko napeto, da je svet sušen in primeren za njive.
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Travnikom je prepuščen le ozek pas ob Radešci in plitva
vrtača med izvirnima krakoma te rečice. V njej je občasni
kraški izvir. Pliokvartarne ilovice leže nekoliko nad rečno
nasutino. V njih se je izoblikoval rahlo valovit svet z debelo preperelino, ki je pod njivami. Tu sta nastali naselji
Meniška vas in Selo. Levo od Radešce se dolinsko dno komaj
opazno dviguje in se konča z jasno mejo pod pobočjem Pogorelskega hriba. Na stiku so nastala naselja Podhosta, Suhor,
Obrh in Podturn.
Svet med dolinama Radešce in Sušice
Tretjo večjo reliefno in pokrajinsko-ekološko enoto predstavlja širok hrbet med dolinama Radešce in Sušice. Začne se z
Meniškim hribom tik nad Krko. To je rahlo vzpet svet, katerega višina ne preseže 2oo metrov. V osnovi je verjetno iz
jurskih apnencev, ki jih na debelo prekrivajo pliokvartarne
ilovice. Površje je valovito, s plitvimi vrtačami, debelo
preperelino in večji del poraslo z gozdom. To so tipični
steljniki, ki jih zarašča smreka, bor, breza, kostanj, hrast
in praprot. Sredi gozda je v 6o-ih letih KZ uredila obsežen
njivski kompleks, ki dokazuje, da je tudi ta zemljišče mogoče obdelovati. Je pa na tem območju tudi precej mladega
gozda, ki na starejših topografskih kartah še ni označen.
Podobne so Meniškemu hribu Dobrave na levem bregu Sušice, SZ
od zaselka Selišče. Treba pa je opozoriti, da so nekatera
območja pliokvartarnih ilovic v Topliškem predelu tudi pod
njivami (predvsem ob naseljih).
Pravo sleme se začne šele z nekoliko višjim Cvingerjem, nakar
se nekoliko zniža in se zopet vzpne do vrha Sv.Trojice na
Cerovcu (276 m). Grajeno je iz jurskih apnencev. Pobočja so
položna, vršina pa je planotasta. Površje je vrtočasto,
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ponekod skalnato. Prst je plitva, le na obrobju je debelejša.
Morda je nastala na manj čistih apnencih z roženci in brečastih spnencih (J1), ali celo na pliokvartarnih ilovicah. Ta
del hrbta je v celoti porasel z gozdom. Prevladujejo jelka,
smreka, hrast in bukev.
Južno od Sv.Trojice poteka od Selišca mimo zaselka Cerovca
prelom. Ob njem se svet vzpne nad 3oo m nadmorske višine.
Površje je iz krednih apnencev, okoli Velikega in Malega
Riglja pa je ohranjen skromen kos pokrova iz krednih in paleogenih breč in laporjev. Na njem je več manjših izvirov.
Svoj čas so oblikovali krajše grape in dolke, ki so se končali na bolj čistih apnencih. Danes so izvirki večinoma
presahnili ali pa poniknejo v prvi vrtači. Zahodno pobočje
Riglja je zgrajeno iz krednih apnencev, strmo in poraslo z
gozdom. Nekaj je košenic. Zložna vršina je pod njivami in
vinogradi. Strmo pobočje nad izviri je pod vinogradi, ki zavzemajo niže navzdol le še najugodnejše lege. Pri Gorenjem
Bušincu je na slemenu, med dvema suhima dolinicama, njiva.
Prst je debele, peščena s kosi laporja. Ker je ekspozicija
manj ugodna, dozori grozdje v sončnih poletjih 2 do 3 dni
kasneje kot pod Ljubnom.
Manjši zaselek (Dolenji Bušinec) je nastal na nekoliko bolj
uravnjenem svetu nad Sušico. Kljub plitvi prsti (ponekod pogleda na dan živa skala) in vrtačam so ljudje svet otrebili
za njive in košenice. V podlagi so kredni apnenci. Naokoli
je v enakih nadmorskih višinah, na manj zakraselem svetu
ter na bol j debelih prsteh na pliokvartarnih ilovicah gozd.
Pod vinogradi je tudi prisojno pobočje Malega Riglja, ki je
iz paleogenih laporjev. Nekaj vinogradov vztraja še na strmi
rebri nad Starimi žagami (Savnik 1971; str.514) in na Dolnih
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njivah pod zaselkom Pleš. Nasploh je okoli Riglja veliko več
izkrčenega sveta kot kjerkoli drugje na tem hrbtu. Verjetno
je to predvsem posledica kameninske podlage. Na čistejših
krednih apnencih se uveljavi polpokriti kras, ki ga porašča
gozd hrasta, gabra in bukve.
Še južneje se svet vzpne nad 4oo m nadmorske višine. Ima značaj kraške planote s številnimi vrtačami. Polpokriti kras
porašča bukovo-jelov gozd. Pobočja, ki se spuščajo proti
Črmošnjici so strmejša od tistih, ki vise proti Sušici. Na
tej strani je nastalo nekaj zaselkov in krčevin predvsem tam,
kjer je strmina manjša, preperelina pa nekoliko debelejša.
Dolina Sušice
Dolina Sušice se razlikuje od doline Črmošnjice. V njej skoraj
ni ravnega dolinskega dna.
Med Dolenjskimi Toplicami in Krko je Sušica zarezala strugo
v jurske apnence, ki so v Meniškem hribu prekriti s pliokvartarnimi ilovicami. Na drugi strani se nad rečico vzpenja
pobočje Cviblja, ki je tudi iz jurskih apnencev.
Južno od Dolenjskih Toplic je dolina Sušice nekaj širša, vendar razgibana. Hudourniški potok je zarezal svojo strugo globoko v starejšo teraso, ki je valovita, zakrasela in razrezana v vrsto pomolov. Ob Sušici je ozka aluvialna ravnica.
Povsod, kjer je na apnencih in dolomitih dovolj debela preperelina, je svet obdelan. Na ta zemljišča so vezani zaselki
Verdun, Selišče, Gorenje in deloma Dolenje Sušice. Skalnato
površje s plitvo prstjo je pod gozdom. Takšen je svet nad
Sušico pod Kropincem.
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Na treh mestih so jurski apnenci ali dolomiti prekriti s pliokvartarnimi ilovicami. Na desni strani doline je ta prekriti
kras s plitvimi "vrtačami in debelo prstjo obdelan. Njive
pripadajo KZ in kmetom iz Dolenjskih Toplic in Dolenje Sušice. Onkraj rečice je na podobnem svetu gozd. To so Dobrave
in njihovo nadaljevanje nad vasjo Selišče.
Pod Verdunom so v zatrepni dolini zadnji izviri Sušice. Nad
njimi se proti JV nadaljuje suha dolina s precej prostranim
dnom, ki pa je močno zakraselo. V podlagi so čisti kredni
apnenci. Dno in osojno pobočje zarašča v glavnem gozd. Zaselek Verdun ima njive in košenice na terasi, zaselek Dobindol
pa na prisojnem pobočju nad dolinskim dnom. Suha dolina se
nadaljuje proti Lazam. Nekaj nad njimi se svet že prevesi
proti Rožnemu dolu. Tudi tod je dolinsko dno poraslo z gozdomDobinski steljniki in Dobinsko lesovje.
Pri Mokuti se odpre nad dolino Sušice zakraselo podolje z
globokimi vrtačami. Proti vzhodu se naglo razširi in loči
Ljuben od Gorjancev. Na razdaljo dveh kilometrov ni zaznati
kakšnega opaznega strmca. Verjetno je svet v predkraški
fazi pripadal povriju potoka Petelinca, katerega dolinica
se začne šele pri Birčni vasi. V. Grabnar domneva, da je
podolje izdelal večji vodni tok (Grabnar, 1 9 5 7 ) .
Med Uršnimi seli in Starim Ljubnom je v dnu zakraselega podolja nekaj njiv in travnikov, v vrtačah pa gozd. Proti vzhodu ta povsem prevlada. Obdelovalna zemljišča se drže prisojnega pobočja pod Sv.Vidmom in Ljubancem.
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Kraški ravnik nad Sušico
Od Krke se proti podolju pri Uršnih selih komaj opazno vzpenja
kraški ravnik. V Cviblu nad Krko doseže 295 metrov, konca pa
se z Ljubancem v višini 385 metrov. Proti zahodu ga od doline
Sušice loči Reber.
Reber je strma stopnja nad dolino Sušice. Predstavlja posebno
pokrajinsko-ekološko enoto. Še posebej izrazita je med Dolenjskimi Toplicami in Uršnimi seli. Pobočje poteka ob tektonski
prelomnici. Večinoma je strmo in nerazčlenjeno. Poraslo je
z gozdom. Pri Uršnih selih je na Rebri, 7o metrov nad dolinskim dnom, vinograd, ki navzgor preide v gozd. V njem prevladujejo listavci - hrast, gaber, kostanj. Ponekod se na bolj
debeli prsti v podrasti uveljavljata tudi borovnica in orlova
praprot.
Ravnik je v celoti iz jurskih apnencev. Ti sežejo prav do
Krke, ki je ob straškem prelomu vrezala vanje svojo strugo.
Pokrajinsko-ekološko je ravnik dokaj enoten. Površje je posejano z globokimi skledastimi in plitvimi podornimi vrtačami.
Ponekod so tla skalnata. Večinoma porašča ravnik gozd. Ponekod je to sestoj bukve in jelke, drugje pa prevladajo čisti
sestoji listavcev - bukve, hrasta in gabra. Na ravniku sta
le dva zaselka. Za njive je bilo potrebno svet otrebiti kamenja. Obdelujejo tudi krpe zemlje v delanih vrtačah. Drganja
sela so bliže pobočju Ljubna, na katerem imajo vaščani svoje
vinograde.
Onkraj Ljubna se ravnik nadaljuje v nekoliko nižjih nadmorskih višinah vse do Novega mesta in dolinice potoka Petelince.
V pasu ob Krki ga prekrivajo debelejše pliokvartarne ilovice
(GK 1 : loo.ooo, list Novo mesto). Suhe doline, ki so ostanek
nekdanje rečne mreže, so komajda opazne.
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Ljuben
Ljuben za dobrih 2oo metrov preseže svojo okolico. Je vzpetina s premimi pobočji in dolgim, uravnjenim slemenom. Že
od daleč pritegne naš pogled. Znan je po svojih vinogradih,
ki so danes večinoma last Ljubljančanov in Novomeščanov.
Vinogradi se začno ob vznožju in se vzpno po prisojnem pobočju do višine 45o metrov. Nad temi višinami so vinograde
zaradi erozije prsti opustili, tako da prerašča pobočja
gozd. Glede na ekspozicijo so najugodnejša pobočja pod
Sv.Vidom, kjer se vinogradi spuste skoraj do dna podolja in
se nadaljujejo na Rebri nad dolino Sušice. Debelina kraške
ilovice je zelo različna. Ob zgornjih robovih vinogradov,
ki niso bili terasirani, se kažejo skale. Tam trto opuščajo.
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THE AREA OF TOPLICE - THE RELIEF AND ECO-LANDSCAPE IMAGE
The article presents the geomorphological and ecological
features of the Toplice area. The region is located in
the western part of the Novo mesto basin between the
plain of Rog and Ajdovec, aswell as between Ljuben and
Bela krajina gates. The area declines in general from the
SE towards Krka. The carstic and fluviocarstic relief
is predominant. The area can be divided among six relief
dominant and more ecolandscape units. The main units
are: the slope of the Rog plain, the valley of Radešca
and Sušica, the plainlike ridge between them, the plain
above Sušica, and Ljuben.
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MARJANA LUKŠIČX
DRUŽBENOGEOGRAFSKI RAZVOJ DOLENJSKIH TOPLIC IN OKOLICE
Dolenjske Toplice so zdraviliško oziroma turistično naselje.
Zdraviliški turizem se je na osnovi termalne vode začel razvijati konec I.stoletja. Na dosedanji razvoj Dolenjskih
Toplic ima turizem poleg kmetijstva v preteklosti in industrije danes nedvomno največji vpliv.
Namen tega prispevka je prikazati družbenogeografski razvoj
in še posebej turistično funkcijo Dolenjskih Toplic od njenega začetka do danes in posledice, ki jih je imela na demografski, gospodarski, fiziogramski in funkcijski razvoj
Dolenjskih Toplic in ožjega območja.
Prostorsko sem obravnavano območje omejila z katastrsko
občino, ki poleg Dolenjskih Toplic obsega še dva, danes že
v precejšnji meri urbanizirana kraja, Dolenje in Gorenje
Gradišče.
Glede na populacijski, gospodarski in funkcijski razvoj lahko
obravnavano območje razdelimo na štiri tipična obdobja: obdobje od 1825 do I. svetovne vojne; obdobje med obema vojnama; obdobje od II. svetovne vojne do 196o in obdobje od
196o dalje.
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dipl.geogr., Zavod za družbeno planiranje, Novo mesto,
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Obdobje od 1825 do I.svetovne vojne
Za obdobje od 1825 do I. svetovne vojne je bila značilna
izrazita agrarna struktura prebivalstva in pokrajine. Zaradi agrarne prenaseljenosti, ki je znašala leta 1825 27o
kmečkih prebivalcev na 1 km 2 obdelovalne zemlje je bilo
prisotno iskanje zaslužka v sezonskem delu in izseljevanju.
Leta 1825 je območje KO Dolenjske Toplice štelo 417 prebivalcev. Do leta 1869 se je število prebivalcev zmanjšalo
za 6,756.
Konec 19.stoletja se je izseljevanje nekoliko ustavilo zaradi večje možnosti zaposlitve na žagah v Soteski, Rogu in
pri tovorjenju lesa (Vrhovec, 1962).
V začetku 2o.stoletja je Topliški predel zajel val odseljevanja v Ameriko, kar se je zopet odrazilo v zmanjšanju populacije in v številčni prevladi žensk (tabela 1).
Za obdobje do I.svetovne vojne je bil značilen šibak turistični promet. Do zgraditve novega kopališkega objekta (prvi je
bil zgrajen konec 18.stoletja) leta 1898, se je turistični
obisk omejeval bolj na povabljene goste in je imel pretežno
privatni karakter. Z povečanjem turističnih kapacitet in
leta 1894 zgrajenim železniškim tirom do Straže, so Toplice
zaživele s turizmom.
V začetku 2o.stoletja je bilo v kraju 8 (11,4%) gospodinjstev, ki so si z oddajo turističnih sob v poletnem času
zboljševale življenjske pogoje. Turistični promet je imel
sorazmerno majhen obseg, saj so bile turistične kapacitete
skromne, turisti, ki so si lahko privoščili obisk v zdraviliškem kraju, pa maloštevilni.
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Ker je imel zdraviliški turizem tedaj elitni značaj, so se
ti raje odločali za že afirmirane toplice. Leta 19oo so
Dolenjske Toplice beležile obisk looo gostov z 15ooo prenočitvami. Povprečna doba bivanja je bila relativno dolga - 15
dni. Zasedenost ležišč je bila 41%. Skupno je bilo v Toplicah loo turističnih ležišč, 7o v zdravilišču, skoraj tretjina pa pri zasebnikih. Turistična dejavnost je bila izrazito
sezonska, vezana le na poletni čas.
Zaradi majhnih možnosti zaposlitve izven kmetijstva je bila
navezanost na zemljo zelo velika, areal intenzivno obdelane zemlje pa večji kot danes. Leta 1825 je povprečno gospodinjstvo štelo 6 do 7 članov in je imelo 2-3 ha zemlje.
Velik del zemlje je bil v lasti cerkvene gosposke in fevdalnih lastnikov. Gozd je pokrival skoraj polovico KO, njive
četrtino, pašnikov je bilo 8,14%. Zaradi avtarktnega gospodarstva so med kmetijskimi kulturami prevladovale žitarice,
krompir in krmne rastline (Kokole, 1962).
Leta 1825 so opravljale Dolenjske Toplice skromne centralne
funkcije, ki so bile omejene na zdraviliške usluge, šolo in
pošto. Konec 19. stoletja je bil v naselju zaradi turističnega razvoja zgrajen vodovod.
Zaradi odseljevanja in s tem šibkega populacijskega razvoja
so se vsa tri naselja prostorsko zelo počasi širila. Število
hiš se je od 1825 - 19oo v Dolenjskih Toplicah povečalo za
11, v Gorenjem Gradišču za 6 (indeks 25o) in v Dolenjem
Gradišču za 2 (indeks 15o).
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Obdobje med obema vojnama

Po prvi svetovni vojni, ki je populacijski razvoj zavrla,
je število prebivalcev postopoma naraščalo. Moški so se
še vedno zaposlovali kot sezonski delavci v roških gozdovih
in pri tovorjenju lesa s konjsko vprego. V Dolenjskih Toplicah je nastala tudi čevljarska obrtna delavnica, ki je nudila zaposlitev nekaj moškim. Sezonsko zaposlitev, od maja
do septembra, je nudilo zdravilišče, odkupovalo je tudi
kmetijske viške zasebnikov.
Med prvo svetovno vojno, ko je imelo zdravilišče funkcijo
vojaškega okrevališča, so obstoječe turistične naprave zaradi nevzdrževanja propadle. Po letu 1922 je zdravilišče s
spremenjenim lastništvom in dodatnimi investicijami zelo
moderniziralo in razširilo svoje kapacitete. V primerjavi z
letom 19oo se je do leta 1931 število turističnih postelj
povečalo skoraj za polovico, vendar se je kljub razširitvi
turističnih kapacitet zaradi svetovne gospodarske krize
turistični promet zmanjšal. V primerjavi z letom 19oo je
bilo leta 1931 v Dolenjskih Toplicah zabeleženih 15% manj
gostov in 7% manj prenočitev. Zaradi manjšega turističnega
obiska so tudi gospodinjstva, ki so oddajala turistične sobe
izgubljala dodaten vir zaslužka. Delež gospodinjstev, ki
so oddajala turistične sobe se je zmanjšal za četrtino. Zasedenost turističnih postelj je bila leta 1931 zelo skromna,
le 23% (tabela 3). Turistična dejavnost je do časa po drugi
svetovni vojni doživljala stagnacijo.
Teritorialno so se vsa tri naselja počasi širila. 7 Dolenjskih Toplicah se je med letom 191o in 1931 število hiš povečalo za 6, v obeh Gradiščih pa je ostalo isto.
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Funkcija naselij je ostala enaka, le v Dolenjskih Toplicah
se je od centralnih dejavnosti razvila trgovina in nekaj obrti
ki so služile potrebam agrarnega prebivalstva (kovač).
Obdobje od druge svetovne vojne do 60 let
Po vojni je območje katastrske občine Dolenjske Toplice doživelo velike spremembe v populacijskem razvoju in zaposlitveni strukturi prebivalcev. Številčno je nazadovalo zaradi
vojnih izgub in je v Dolenjskih Toplicah šele leta 1953 preseglo predvojno število.
Dolenjska do leta 196o ni doživela hitrejšega industrijskega razvoja, zato so bile možnosti zaposlitve izven agrara
majhne. Močno je bilo prisotno izseljevanje, največ v Ljubljano in druge zaposlitvene centre. Zaradi agrarne prenaseljenosti si je prebivalstvo iskalo zaslužka v neagraru.
Že leta 1953 je bilo v KO le še 32,4% aktivnega kmečkega
prebivalstva.
Največ prebivalstva je zaposlovalo gostinstvo, turizem in
obrt (36,9% aktivne delovne sile). Po letu 1946 se je iz
nekdanje čevljarske obrtne delavnice razvilo industrijsko
podjetje "Bor", kjer je dobilo zaposlitev manjše število
delavcev. Leta 1953 je industrija zaposlovala le 2% aktivnih prebivalcev.
Kmetijska zemlja je bila zaradi majhnih možnosti zaposlitve
v neagrarnih dejavnostih še vedno intenzivno obdelana, iz
nekdanje fevdalne veleposesti in cerkvene zemlje pa je
nastala družbena posest.
Turistično dejavnost v Dolenjskih Toplicah je vojni čas
ustavil, stagnacija je bila občutna tudi v povojnem času.
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Vendar Dolenjske Toplice kljub zmanjšanju števila ležišč zaradi vojnih poškodb objektov beležijo še enkrat večji obisk
in tretjino več nočitev kot leta 1931. Tudi zasedenost ležišč
se je povečala in je dosegla enako vrednost kot v začetku
stoletja. Zdravljenje v zdravilišču ni bilo namenjeno le
strukturi gostov, ki si ga je glede na socialni status lahko privoščila, pač pa vsem zdravstvenim zavarovancem, ki
so jim zdravniške komisije prisodile potrebnost zdravljenja
s termalno vodo. Zdraviliška dejavnost je imela že pred
vojno zdravstveni značaj, po vojni pa se je popolnoma podredila medicinski vsebini (Zor, 1969).
Zaradi socialne usmeritve je imelo zdravilišče omejena finančna sredstva za poslovanje, zato so se tudi kapacitete
počasi širile in modernizirale. Do leta 196o je bilo zdravilišče za celotno poslovanje neprimerno, vendar je imelo
ne glede na kvaliteto opremljenosti zaradi socialnih zavarovancev kapacitete vseeno zasedene. Leta 1953 so Dolenjske
Toplice sprejele 2821 gostov z 29405 nočitvami.
Prostorsko so se vsa tri naselja počasi širila, deloma zaradi tega, ker je bilo med vojno več hiš porušenih in poškodovanih, pa tudi zaradi počasnega populacijskega razvoja.
Še leta 1961 je bilo v Dolenjskih Toplicah le 85 hiš, le
15 več kot v začetku stoletja.
Po vojni so Dolenjske Toplice pridobile tudi nekatere upravne funkcije (krajevni urad). Dolenje in Gorenje Gradišče sta
bila vse do leta 196o v svoji funkciji in zunanjem videzu
popolnoma agrarna.
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Obdobje od 196o dalje
Po 60.letu je industrializacija Dolenjske doživela večji
razmah. Novo nastala delovna mesta v industriji so povzročila v KO Dolenjske Toplice množično poklicno socialno
preslojevanje, ki je bilo še posebno močno zaradi neugodnih socialno posestnih razmer. Proces preslojevanja iz
kmetijstva v neagrarne panoge je danes že zaključen. Delež
aktivnih kmečkih prebivalcev se je od 3o,l% (leta 1961)
zmanjšal na 0,5 (leta 1981) (tabela 2), število kmečkih
gospodinjstev na o,4% in število mešanih gospodinjstev na
3,8%. Vsa ostala gospodinjstva so nekmečka.
Od leta 1961 se je število zaposlenih v industriji povečalo
za 178%. Leta 1981 je industrija zaposlovala dobro tretjino
delovno aktivnih prebivalcev v KO. V zadnjih desetih letih
se povečuje število zaposlenih v zdravstvu, zmanjšuje pa
se število zaposlenih v trgovini in obrti, kljub turističnemu značaju Dolenjskih Toplic (tabela 2).
Po letu 197o so se Dolenjske Toplice razvile v lokalno zaposlitveno središče z preko 3oo delovnimi mesti. Zaradi reorganizacije zdravilišča se je turistična dejavnost v naselju
okrepila in danes še vedno nudi največje število delovnih
mest (42,3%), vendar za domačine niso zanimiva kot v preteklosti, ko je turizem poleg kmetijstva predstavljal edino
zaposlitveno dejavnost in več kot polovica zaposlenih v
zdravilišču dnevno migrira v Toplice iz okoliških vasi. Zaradi izmeničnega delovnega časa in majhnega Interesa domačinov za gostinski poklic je fluktuacija zaposlenih v turizmu
visoka. Problem delovne sile je zdravilišče reševalo z pritegnitvijo delavcev iz manj razvitih območij, največ iz
Hrvatskega Zagorja.
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Poleg zdravilišča nudi večje število delovnih mest (33,6%)
še edino industrijsko podjetje tovarna obutve "Bor", ki mu
je nova lokacija J od centra Toplic omogočila širitev
proizvodnje in delovnih mest.
Zaradi specifične strukture delovnih mest,ki nudijo zaposlitev predvsem manj kvalificirani delovni sili in potreb po
določenih poklicih, največ v zdravstvu in gostinstvu, je
danes v Toplicah zaposlena dobra polovica (59%) delovno
aktivnih domačinov. Vsi ostali dnevno migrirajo v druga
zaposlitvena središča, največ v Novo mesto in Stražo. Na ta
način so postale Dolenjske Toplice lokalno zaposlitveno
središče za okoliške kraje, same pa oddajajo delovno silo
drugam. Ker delovna mesta niti po obsegu niti po kvalifikacijski strukturi ne dosegajo razvoja prebivalstva, se bo
število dnevnih delovnih migracij v prihodnjem obdobju še
povečevalo.
Zaradi dnevnega potovanja na delo je avtobusni promet na
relaciji Dolenjske Toplice - Novo mesto in Dolenjske Toplice
- Straža ob delavnikih dobil vlogo obmestnega prometa. V
številu, smereh in časovnem poteku avtobusnih povezav, se
kažejo lokalne prometne potrebe in gravitacijske težnje
Dolenjskih Toplic, saj število avtobusnih povezav kljub
turističnemu značaju naselja ni bolj pogosto kot pri kakšnem
drugem kraju takšne velikosti. Vsakodnevno avtobusno povezavo
imajo Toplice z devetimi kraji, ob nedeljah in praznikih
pa le z štirimi (Novo mesto, Straža, Črnomelj, Bizeljsko)
in še to le enkrat na dan, kar kaže da so turisti v veliki
meri odvisni od individualnega prevoza. Lokalna cesta Novo
mesto - Dolenjske Toplice je zaradi velike frekventiranosti
že dotrajala, potrebna je renoviranja in razširitve, kajti
kakšnih večjih prometnih in turističnih tokov (posebno izletniških) tako slaba cesta ne more pritegniti.
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Z razvojem neagrarnih dejavnosti kmetijska zemlja ni več predstavljala osnovnega življenjskega vira, zemljiška izraba se
je ekstenzivirala. Manj primerne in bolj oddaljene kmetijske
površine so začeli opuščati. Njive so opuščali v travnike,
pašnike je deloma porastel gozd. Skupno je v 16o letih funkcijsko namembnost spremenila petina tal v KO (6,37% manj
je njiv, 6,8% več travnikov, l,o8% več sadovnjakov, o,25%
manj vinogradov, 2,44% manj pašnikov, o,33% manj gozdov in
1,74% več nerodovitnih tal). Zemlja je pretežno v lasti nekmečkih gospodinjstev. Zaradi prodaje in delitve je zelo
drobno razparcelirana, posesti so majhne. Leta 1971 je bilo
v KO več kot polovica zemljiških posestnikov s posestjo manjšo od pol hektara zemlje. Najbolj intenzivno je zemlja obdelana na družbeni posesti, ki zavzema skoraj polovico obdelovalnih tal v KO.
Zdravilišče je že pred vojno odkupovalo kmetijske viške zasebnikov. Po vojni je nekaj časa obdelovalo zemljo v lastni
režiji in je odkup od zasebnih gospodarstev skoraj prenehal.
Z večanjem števila gostov in ker je zdravilišče prenehalo
obdelovati zemljo so postale zveze med zdraviliščem in kmetijskimi proizvajalci številnejše. Zadnja leta je zdravilišče
odkupilo 3o - 4o t krompirja in druge povrtnine od 15 - 2o
zasebnikov. To pomeni, da 12-16% gospodinjstev z kmečkimi
gospodarstvi najde tržišče svojih kmetijskih proizvodov v
turizmu in si na ta način povečuje dohodek. Zaradi visokih
hektarskih donosov odkupljenih pridelkov, njihova pridelava ne zavzema večjih površin (2-3ha). V celotni KO je zaradi turizma 2,5 - 3,8% njivskih površin spremenilo izrabo
po kulturah.
Šestdeseta leta pomenijo v razvoju turistične dejavnosti
Dolenjskih Toplic pomembno prelomnico:
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-zgrajena je bila avtomobilska cesta Ljublj
nova cestna povezava z Novim mestom, ki sta nekdaj prometno odmaknjene Dolenjske Toplice približevali potencialnemu gravitacijskemu zaledju gostov,
- zgrajen je bil nov odprti zunanji bazen, ki je pritegnil
v Toplice izletniške tokove,
- zaradi boljše prometne dostopnosti, višjega osebnega
standarda in povečanega zanimanja za termalno vodo, v
naselju nastajajo prvi vikendi,
- leta 196o se je zaradi posebnega interesa za razvoj zdravstvenega turizma pošiljanje zavarovancev v zdravilišča
sprostilo in je zavzelo velik obseg (Zor, 1969).
Zdravilišče je začelo sanirati objekte. Število ležišč se je
v primerjavi z letom 1948 povečalo za 114%. Še večji porast
izkazujejo nočitve. Delež nočitev se je povečal za 134%,
zasedenost kapacitet pa za lo%. Zaradi boljše opremljenosti
zdravilišča, se je začel povečevati tudi tujski promet.
Leta 196o so tuje nočitve predstavljale 1,4% vseh nočitev,
pet let kasneje že 13%. Tako naraščanje turističnega obiska
je trajalo le nekaj let, do leta 1966, ko se je bilo zaradi
nove zakonodaje o zdravstvenem turizmu (Zor, 1969) zdravilišče prisiljeno usmeriti iz socialno medicinske usmeritve
na tržno. Zaradi dotrajane turistične nadgradnje in neelastičnosti v tem ni uspelo, razvoj stacionarne turistične dejavnosti je doživljal stagnacijo vse do leta 1973, ko se je zdravilišče priključilo tovarni zdravil "Krka". Ta je zdraviliško dejavnost materialno podprla, izboljšana je bila turistična superstruktura. Skladno s tem se je povečeval tudi turistični promet.
Leta 1981 beležijo Dolenjske Toplice 8140l nočitev, 47% več
kot leta 1971. Zasedenost ležišč se je povečala na 63%
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(tabela 5), v zdravilišču je znašala kar 80%, pri zasebnikih
pa le lo%, saj zasebna turistična ležišča ne morejo konkurirati izboljšani turistični ponudbi zdravilišča. Največ nočitev v zasebnih turističnih sobah je v poletnem času, ko je
tudi zdravilišče polno, ostale mesece sonočitvev zasebnih
turističnih sobah skoraj zanemarljive.
Izletniški turizem, usmerjen v Dolenjske Toplice, se v glavnem navezuje na kopanje v bazenih in njegov obseg lahko ocenjujemo s številom prodanih kart. Letno beležijo od 5o ooo 7o ooo prodanih kart (brez stalnih zdraviliških gostov).
Kako velik obseg ima izletniški turizem v turističnem prometu Dolenjskih Toplic kaže tudi razmerje med številom turistič
nih postelj in številom gostinskih sedežev. Teh je trikrat
več.
Vpliv turizma na pokrajino je poleg vrste in obsega turističnega prometa odvisen tudi od strukture gostov in motiva
njihovega obiska kraja.
Goste, anketirane* v Dolenjskih Toplicah junija in novembra
1983, lahko glede na motiv obiska razdelimo na:
- goste, katerih glavni motiv obiska je zdravljenje in
okrevanje po bolezni. Takšnih gostov je bilo med anketiranimi 86,5%;
- goste, katerih motiv je počitniško rekreacijski (pri katerih zdravljenje in okrevanje ni primerno). Takšnih je bilo
18,5% gostov;
- prehodne goste, ki prenočujejo v kraju. Teh je bilo le
o,5%;

- izletnike, ki v kraju ne prenočujejo.
Struktura anketiranih gostov je bila precej različna, vendar
je iz številčne zastopanosti gostov po posameznih kategorijah
*anketiranih je bilo 2oo zdraviliških gostov(loo so jih anketirali študentje 3.let.PZE za geografijo junija 1983, loo
gostov sem anketirala novembra 1983)
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razvidno, da je primarni motiv obiska Dolenjskih Toplic
zdravstvene narave. Prevladujejo gostje starejših starostnih
kategorij. Med anketiranimi zdraviliškimi gosti je prevladovala starostna kategorija med 61 in 7o leti. Gostov starih
nad 5o let je bilo 47,16%. Skoraj tri četrtine anketiranih
gostov se je posluževalo zdravstvenih uslug. Terapije so
različne, odvisne od smeri zdravljenja, vendar goste običajno angažirajo v dopoldanskem in popoldanskem času. Zahtevajo tudi več počitka, tako da so zdraviliški gostje praviloma
prostorsko zelo nemobilni, vezani na prebivanje v Dolenjskih
Toplicah. Zaradi taksne strukture gostov in načina njihovega
bivanja v kraju, se vpliv turističnega obiska v glavnem omejuje na učinke v samem naselju in ima kljub svoji številčnosti, na širšo pokrajino šibke in maloštevilne učinke, tako
po številu gostov, kot po turistični potrošnji.
Vzporedno s številčno rastjo prebivalstva in novozgrajenimi
vikendi (v Dolenjskih Toplicah predstavljajo 16,5% vseh objektov, v Gorenjem Gradišču 21,4%, v Dolenjem Gradišču 12,5%),
so Toplice v prostorski širitvi doživele pravo ekspanzijo.
V dvajsetih letih se je število hiš povečalo za 165%. Zaradi prostorske utesnjenosti zdraviliških stavb v centru naselja, se enotna, v funkcijskem in fiziognomskem smislu
ločena turistična cona ni mogla razviti. Objekti za bivanje
turistov v zasebnih turističnih sobah in sekundarna počitniška bivališča so razmeščeni po celotnem naselju.
Danes imata Gorenje in Dolenje Gradišče bivalno, kmetijsko
in turistično funkcijo, Dolenjske Toplice pa poli strukturno
(bivalno upravno-šolsko, zdravstveno, turistično rekreacijsko, zaposlitveno kmetijsko, oskrbno, kulturno). Izrazito
so poudarjene bivalna, zaposlitvena, turistična in upravna
funkcija. Centralne dejavnosti, predvsem upravno in turistično, opravljajo Dolenjske Toplice tudi za širše gravitacijsko
zaledje celotne krajevne skupnosti.
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Turizem ima poleg kmetijstva V preteklosti in industriji danes, na razvoj vseh treh krajev nedvomno največji vpliv. Od
svojega začetnega razvoja je turizem prebivalcem predstavljal
možnost zaposlitve, ki je bila sprva sezonska, po vojni
pa je prerasla v celoletno in stalno dejavnost. Danes turistična dejavnost v toplicah vpliva na povečan turistični
promet, povečan avtomobilski in v poletni polovici leta na
povečan trgovski promet, pospešeno teritorialno rast naselja,
spremenjen zunanji videz krajev, delno spremenjeno zemljiško
izrabo, višjo stopnjo centralnosti Dolenjskih Toplic v hierarhiji centralnih naselij, in predstavlja najpomembnejšo gospodarsko panogo, ki se ji podrejajo vse ostale dejavnosti.
Zaradi svojih specifičnih zahtev in omejitev (omejena individualna gradnja, pomanjkanje površin za proizvodno obrt,
pomanjkanje delovnih mest v industriji oziroma specifična
delovna mesta v Toplicah), prihaja turistična dejavnost večkrat v konflikt z lokalnimi težnjami krajanov. Vendar je
potrebno upoštevati, da predstavlja termalna voda posebno
kvaliteto in je zato potrebno dati turistični dejavnosti, ki
se je razvila na njeni osnovi, še v nadaljnjem razvoju kraja,
prednost.
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Tabela 2: AKTIVNO PREBIVALSTVO PO DEJAVNOSTIH OD 1953-1981
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Tabela 3:
KAPACITET IN TURISTIČNEGA
PROMETA
ODRAZVOJ
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UDK 91 : 528 . 9 (497 . 12 - 12) = 863
MARKO ŽEROVNIK*
PROBLEMSKI PRISTOPPRIIZDELAVI TEMATSKIH KARTOGRAFSKIH
GRAFIČNIH PRIKAZOV HA PRIMERU OBČINE NOVO MESTO

Uvod
Kartografsko upodabljanje gradiva raznih raziskovanj predstavlja najnazornejši način ugotavljanja rezultatov raziskovalnega dela in neprecenljivo pomoč pri spoznavanju zakonitosti konkretnih pojavov in njihovega medsebojnega vpliva.
Prav iz teh razlogov postaja pomen kartografije v sodobnem
življenju tem večji.
Izdelava kartografskih grafičnih prikazov temelji na naslednjih poglavjih kartografije:
1.splošni kartografiji, ki vsebuje teoretične osnove kartografije,njen zgodovinski razvoj in analizo kartografskih
materialov;
2.matematični kartografiji, pri kateri obravnavamo matematične osnove karte, t.j. načine upodabljanja zemeljskega
elipsoida v ravnini (kartografske projekcije);
3.praktični kartografiji, kjer proučujemo metode izdelave
kart. Le-ta daje praktična navodila za rešitev problemov,
ki jih postavlja splošna kartografija;
4.reprodukcijikart, ki raziskuje mehanično razmnoževanje
kart; le-to je zelo tesno povezano s praktično kartografijo in
5.kartometriji, ki obravnava načine določanja koordinat,
dolžin, kotov, ploščin, višin in prostornin na tiskani
karti.

*mag., 61218 Komenda, Čebuljeva 17,

YU
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Celovito in poglobljeno znanje o kartografiji potrebuje
geograf, ki se profesionalno ukvarja s kartografsko dejavnostjo. Geografom v naših razmerah pa je potrebno, da so
poleg splošne kartografije seznanjeni tudi z nekaterimi
deli snovi iz praktične kartografije, zlasti s poglavitnimi kartografski mi metodami. Iz te povezave sledi tudi težišče vsebine tega prispevka.
0 metodologiji v kartografiji
Na mnogih znanstveno raziskovalnih področjih vlada v današnjem času celo že preobilje teoretskih raziskovanj, zato
obstaja nevarnost, da postanejo sama sebi namen in da z
njimi zanemarimo raziskovanje konkretnejših rezultatov. V
kartografiji je ta položaj prav obraten; danes obstoja še
marsikje prepričanje, da se dober kartografski grafični
prikaz pač lahko nariše tako, kakor se misli, piše in govori, in kdor je celo grafično nekoliko bolje podkovan, se
sploh ne sprašuje, kaj riše, ali je strokovno pravilno, ali
odgovarja cilju, itd. Prav zaradi takšnega odnosa do kartografije je prišlo v praksi do prave poplave nekvalitetnih
kartografskih grafičnih upodobitev, ki se še vedno iz istega
vzroka povečujejo. Eden od prvih, ki se je strokovno lotil
omenjenih vprašanj, je bil Ekert, ki je v knjigi: "Die
Kartenwissenschaft 1921-1925", prikazal kartografijo v celoti kot samostojno znanstveno vedno. Za Ekertom so se teh
vprašanj lotili tudi še številni drugi kartografi, med katerimi naj naštejemo nekaj znanih imen: Imhofa, Arnbergerja,
Freitaga. Ti so ugotovili, da vladajo v kartografiji zakonitosti, ki ji dajejo karakterističnost interdisciplinarne
samostojne znanstvene stroke, tesno povezane z geografijo,
geodezijo, fotogrametrijo, praktično astronomijo, grafiko in
poligrafijo.
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Metode tematske
kartografije
Dosedanja
prizadevanja
v raziskovanju kartografskih metod

niso dala za vse primere kartografskega upodabljanja zadovoljivo rešitev, iz česar sledi, da so še vnaprej številni
problemi prepuščeni subjektivnim odločitvam posameznikov.
Kartografske metode, ki jih navajam, se glede grafičnih izraznih možnosti delijo na kvantitativne, kvalitativne in univerzalne:
1. točkovna metoda
2. signaturna metoda
3. metoda linijske dinamike,
4. vektorska metoda,
5.
metoda metoda,
6. izolinijska
ploskovna (arealna)

7. metoda kvalitativnega rajoniziranja,
8. metoda kartodiagramov in

9. metoda kartogramov.
Od teh tvorijo kvantitativno skupino: izolinijska in točkovna
metoda ter metoda kartogramov; kvalitativno skupino: ploskovna
metoda in metoda kvalitativnega rajoniziranj a in univerzalno
skupino: metoda linijske dinamike, signaturna in vektorska
metoda ter metoda kartodiagramov, deloma pa tudi metoda
kartogramov. Moram poudariti, da je zaradi izredne prepletenosti teh metod težko med njimi jasno potegniti ločnici.
Kratka
karakteristika
1. Točkovna
metoda metod tematske kartografije

Uporablja se za grafično prikazovanje absolutnih kvantitativnih podatkov, ki zajemajo v obravnavo celotno ali pa
le del površine karte. V tem primeru predstavlja točka
vedno isto številčno vrednost.
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2. Signaturna metoda
Z njo se dajo upodobiti zelo različni objekti in pojavi
glede na njihove kvantitativne in kvalitativne lastnosti.
Z velikostjo znakov označujemo kvantitativne vrednosti, s
črko, barvo ali rastrom, znotraj simbola pa tudi kvalitativne vrednosti.
3. Metoda linijske dinamike
Omogoča grafično prikazovanje smeri in intenzitete gibanja
določenih vrst objektov (avtomobilov, letal, itd.). Linije
so na karti označene lahko po dejanskih podatkih ali pa
shematsko. Kvantitativne podatke označujemo z debelino oziroma širino linij, kvalitativne podatke pa z barvami ali
rastri (šrafuro).
4.
Vektorska
Z njo se da grafično ponazoriti neka masa v smeri gibanja,
v večjem ali celo na celotnem obravnavanem območju karte.
Ta metoda je univerzalna, omogoča hkrati grafični prikaz
kvantitativnih in kvalitativnih vrednosti raznih pojavov.
Zaradi tega je primerna tudi za prikazovanje dinamike v
trodimenzionalnem prostoru (atmosfera, hidrosfera, i.t.d.).
5. Izolinijska metoda
Uporablja se pri grafični upodobitvi predvsem kvantitativnih podatkov, ki obsegajo večji del ali pa ves prostor karte.
Linije, ki označujejo točke iste vrednosti, uporabljamo
predvsem za upodabljanje fizično geografskih pojavov, kot
so izohipse, izobate, izobare, izoterme, itd.

6. Ploskovna (arealna) metoda
Njo uporabljamo predvsem za grafično prikazovanje relativnih kvalitativnih vrednosti, ki jih označujemo v barvah
ali rastrih. Pojavi, ki jih ponazarjamo na karti, morajo
biti ustrezno porazdeljeni.
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7. Metoda kvalitativnega rajoniziranja
Le-ta se od ploskovne kartografske metode razlikuje v
tem, da povezuje pojave v en površinski znak.
8. Metoda kartodiagramov
Bistvo te kartografske metode je v tem, da je diagram lociran na tisto mesto na karti, kamor po podatkih tudi
sodi. Med temi diagrami se dajo najbolje odčitavati podatki iz linearnih diagramov, vendar je njegova slabost
v tem, da na karti pokrivajo relativno zelo veliko prostora. Neprimerno bolj so glede prostora ekonomični ploskovni diagrami (krog, kvadrat, trikotnik, itd.) in prostorninski diagrami (krogla, kocka, itd.). Med temi najčešče se
uporabljajo v praksi ploskovni diagrami, ki imajo to dobro
lastnost, da je možno z njim poleg kvantitativnih vrednosti prikazati tudi zelo dobro kvalitativne vrednosti v
absolutnih in relativnih razmerjih.
9. Metoda kartodiagrama
Z njo grafično upodabljamo predvsem relativne kvantitativne lastnosti nekega pojava v območju določenih arealov.
Gradacije podatkov označujemo na karti z barvami, šrafurami ali rastri, lahko pa tudi kombiniramo.
Analitični prikaz uporabe kartodiagrama-krožnega ploskovnega
diagrama
Ker je problematika o aplikaciji kartografskih metod zelo
obsežna, zahtevna in zapletena, se bom tokrat lotil podrobnejše obravnave le ob primeru krožnega ploskovnega diagrama, ki
je v tematski kartografiji tudi izjemno uporabljiv. Ta kartografska metoda se najčešče uporablja pri grafični ponazoritvi
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absolutnih kvantitativnih vrednosti (število prebivalstva,
število hiš ali drugih objektov, število ene vrste ali več
vrst živali, itd,). Ploskovni diagram omogoča tudi kombiniranje kvalitativnih podatkov. Pri tej metodi se običajno
nanašajo podatki kartografske upodobitve na skupni čas,
na isto leto ali na isti mesec znotraj enega leta. V primeru, da uporabimo manjše kroge ali pike, potem te pike, ki
ponavadi predstavljajo manjše vrednostne enote nanašamo
na karto enakomerno, znotraj areala neke
ploskovne
eno
(katastrske občine, krajevne skupnosti,upravnopolitične
občine, itd.). Če so ti krogi med seboj velikostno diferen
cirani glede na vrednosti, jih označujemo na lokaciji, ki
jo določa podatek. Enako velja v določenih primerih tudi za
enako velike kroge. Če so pike ali manjši krogi nanešeni v
teritorialno enoto enakomerno porazdeljeni, potem se v tem
primeru absolutna kartografska metoda kombinira hkrati s
relativno. Pogostoma označujemo na karti krožne ploskovne
diagrame tam, kamor po podatkih sodijo. V tem primeru pogosto prihaja do večjih koncentracij teh diagramov, ki so
zaradi tega manj čitljivi, na drugi strani pa analogno temu
ostaja na karti večji prazen prostor (npr. s prebivalstvom
malo poseljena ali neposeljena področja). Ne glede na opisano pomanjkljivost grafičnega prikazovanja nudi omenjeni
diagram zelo široke izrazne možnosti, ki se odražajo v njegovi univerzalnosti (kombiniranje kvantitativnih in kvalitativnih vrednosti).
Ker sem tokrat izbral grafično kartografsko ponazoritev podatkov o številu prebivalstva po naseljih v občini Novo mesto,
se bom omejil pri obravnavi izključno na krožne ploskovne
diagrame različnih velikosti, ki hkrati ob 12% obremenitvi
omogočajo lociranje naselij na karte v merilu 1 : 5o.ooo.
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S tem smo se torej lotili težjega in bolj ekzaktnega problema-koncentrirane grafične upodobitve podatkov. Za rešitev
te naloge se bomo poslužili Töpferjeve matematične formule
(Witt, 197o), ki se glasi:

Posamezni znaki pomenijo:
p = obremenitev karte v %
n = vrednost kroga
f = velikost kroga glede na dano površino
FN=velikost obravnavanega prostora
M = merilo karte
N = vrednost vseh krogov
Wo = gradacija krogov
Za rešitev te formule moramo poznati podatke za p,FN,M,
N in Wo, medtem ko neznanko n izračunamo na osnovi dopolnilne
formule:

Dopolnjena formula se glasi:

Za izračun ploskovnih diagramov bomo vzeli podatke o skupnem
številu prebivalstva v občini Novo mesto v letu 1981, ki
šteje 55.584 in površini občine, ki meri 759 km2. Ob 12%
obremenitvi karte s krožnimi ploskovnimi, diagrami izberemo
tudi merilo karte 1 : 5o.ooo.
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Po vstavitvi teh podatkov v formulo sledi:

KerWodoločimosamiinnajjetavrednostpoznana,lahkoizračunamo t

Ker
sedaj že
lahko izračunamo tudi vrednost za f, pristop
h po
končnemu
formuli:izračunu velikosti ploskovnih krožnih diagramo
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Za ta primer smo izbrali naslednjo gradacijo (Wo):
Wo
1
52
lo
25
5o
loo
2oo
5oo
looo
2ooo
5ooo
loooo
21o95
55584

d v mm (d = 2r)
o,91
1,29
2,o4
2,89
4,56
6,45
9,12
12,9o
2o,4o
28,85
4o,81
64,52
91,25
132,53 (za Novo mesto)
215,13 (za občino Novo mesto)

Vsi premeri (2r) krogov, ki so označeni v razpredelnici, se
nanašajo na 12% obremenitev karte s prebivalstvom v občini
Novo mesto po popisu prebivalstva leta 1981.
Dvanajst procentov obremenitev karte s krogi razumemo lahko
kot povprečno obremenitev karte, kjer so krogi enake vrednosti
enakomerno porazdeljeni na obravnavani površini, ali pa kot
koncentrirano obremenitev, kjer so krogi različnih vrednosti
locirani na karti, pač tam, kamor po podatkih dejansko sodijo. V tem je tudi naš namen prikazovanja podatkov. V primeru, da se pri koncentrirani upodobitvi krogi med seboj
prekrivajo, vedno narišemo celi manjši krog (sl. 1).
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Združevanje podatkov v večje kroge in lociranje teh krogov
na odgovarjajoči prostor na karti, daje sicer karti videz
neenakomerne obremenitve, vendar pa karta prikazuje realnejšo podobo dejanskega stanja v prostoru, v našem primeru naselitve prebivalstva v občini Novo mesto. Kartografska metoda ploskovnega oziroma površinskega diagrama, kot smo že
omenili, daje tudi univerzalne upodobitvene možnosti. Te se
kažejo v hkratni možnosti grafične upodobitve kvantitativnih
in kvalitativnih vrednosti v absolutnih in relativnih razmerjih. Kvalitativne vrednosti znotraj kroga običajno označujemo v barvah ali pa v rastrih (šrafure). Za točnejše čitanje
kvantitativnih in kvalitativnih vrednosti, pogostoma tudi
v krogih vpisujemo številke teh vrednot.
Kako bomo na osnovi podanih navodil pristopili h grafični

kartografski upodobitvi tega kartodiagrama? Za osnovo vzamemo topografsko karto občine Novo mesto, v merilu 1 : 5o.ooo,
na kateri so poleg ostalih topografskih podatkov označeni
s konvencionalnimi simboli tudi vsi naseljeni kraji. Na
transparent papir, ki ga položimo in pritrdimo na topografsko
karto, označimo najprej s točko središča vseh krajev, nato
označimo še nekatere druge topografske znake, za katere smatramo, da bodo potrebni za orientacijo poglavitnim znakom
na karti, krožnim ploskovnim diagramom, ki jim na kraju pripišemo tudi ustrezen tekstovni del.
Ker je po podatkih registra naselij po občinah SR Slovenije
(Zavod SR Slovenije za statistiko, Ljubljana, 1971) v občini
Novo mesto 353 naselij, bo treba tudi tolikokrat poiskati
za vsako posamezno naselje v občini ustrezen podatek za premer (2r) krožnega ploskovnega diagrama (kroga). Vzemimo za
primer naselje Dolenjske Toplice, ki je štelo leta 1981
83o prebivalcev:
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Na ta način izračunamo tudi premere krogov ostalim krajem v
občini, ki jim določimo še polmere (r). S šestilom vrišemo
podatke v risbo, ki smo jo dobili s prerisavo z že omenjene
topografske karte. S tem, ko smo vrisali vse kroge oziroma
krožne ploskovne diagrame v pripravljeno risbo, smo izdelali skico, ki jo nato izrišemo še s tušem. Le takšna risba
daje namreč možnost nadalnjega kopiranja (na ozalidnem papirju) ali tiskarsko reprodukcijo.
Pri
izdelavi
te ali
druge risbe,
kartodiagrama,
podobno
poudarjeno
vsebino,
moramo
biti
posebno
pozorni,sda
bodo
krožni
ploskovni
diagrami
med
ostalimi
orientacijskimi
po-

datki na karti dovolj čitljivi in sugestivni.
Zaključek
Težišče
vsebine
v tem
prispevku
je usmerjeno
od osnovnih
teoretskih
izhodišč
h konkretni
aplikaciji
kartografskih
metod na primeru
krožnega
ploskovnega
diagrama.

Na prikazanem primeru smo spoznali, kako je mogoče pristopiti
k določeni vrsti kartografske metode, ter jo prirediti tako,
da bo dala ustrezne grafične kartografske rezultate v tako
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imenovanem kartodiagramu. Kako vpliva izbrana gradacija ob
12% obremenitvi karte s krogi na grafično izrazno možnost
krožnega ploskovnega diagrama, smo spoznali v zadnjem poglavju. Le-ta pomeni hkrati tudi prehod na konkretni izračun
analognega podatka o številu prebivalstva v naselju Dolenjske
Toplice v letu 1981. Na ta način izračunamo tudi vse ostale
tovrstne podatke za naselja v občini Novo mesto, ki jih
nato grafično s šestilom vnesemo v pripravljeno skico, v
merilu 1 : 5o.ooo.
Na podoben način se
upodobitve podatkov
dami. Zelo pomemben
kartografski prikaz

lahko lotimo reševanja grafične
na karti z drugimi kartografski mi metoje izbor najprimernejše metode za vsak
kvantitativnih in kvalitativnih podatkov.
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THE PROBLEMORIENTED APPROACH TO THE THEMATIC CARTOGRAPHIC
PERFORMANCE ON THE CASE OF THE COMMUNE OF NOVO MESTO
The cartographic diagrams are special cartographic features which enable, with one or more cartographic methods,
to graphically outpoint elements and the synthesis of
certain geographical studies. They verify and perform
concrete results of the research work very clearly. To
present cartographic methods there is a need to understand and know the main theoretical and practical fundamentals of the complete study.
With the goal apply concrete datas on the base of
mentioned views, the available material of the commune
Novo mesto was used to make some exemplified cartographic
diagrams.
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NAMESTO UVODA
Ob pripravah na 13. zborovanje slovenskih geografov na Dolenjskem 1984 se je organizacijskemu odboru zborovanja porodila
misel o nujnosti seznama literature za potrebe raziskovalnega
geografskega dela na Dolenjskem in v Beli krajini. V ta namen,
sem ob pomoči Mojce Zupančič, študentke geografije na Oddelku
za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, sestavila
bibliografijo geografske in deloma negeografske literature
o ožji Dolenjski in Beli krajini za obdobje 1945 do 1984.
Bibliografija zajema prispevke geografov in negeografov (katerih dela so zanimiva tudi za geografska proučevanja). Gradivo sem zbrala za ožjo Dolenjsko (občini Novo mesto in
Trebnje) ter Belo krajino (občini Črnomelj in Metlika).
Osnovni pripomoček za sestavo bibliografije je bila Geografska bibliografija Slovenije zvezki od leta 196o do 1932 ter
katalogi knjižnic Oddelka za geografijo Filozofske fakultete,
Inštituta za geografijo Univerze E.Kardelja, Geografskega
inštituta Antona Melika SAZU, Inštituta za raziskovanje
krasa SAZU ter Urbanističnega inštituta SR Slovenije. Poleg
tiskanih in objavljenih del so v bibliografiji zbrani tudi
elaborati oziroma raziskovalne naloge is zgoraj omenjenih
institucij. V zadnjem delu so zbrane diplomske in seminarske
naloge študentov geografije na Oddelku za geografijo
filozofske fakultete. V bibliografijo ni zajeto kartografsko
in ostalo neknjižno gradivo.
Bibliografija je razdeljena v tri dele. V prvem delu je prikazana literatura o Beli krajini, v drugem literatura o ožji
Dolenjski in v tretjem delu seznam diplomskih in seminarskih
nalog. Zaradi obsežnejše literature o Dolenjski so v drugem
delu knjižne enote razvrščene pod več gesel kot v prvem delu.
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Bibliografske enote so razvrščene v vsakem geslu po abecednem
vrstnem redu, vsaka enota je ne glede na število avtorjev
upoštevana le enkrat.
Dodatek k bibliografiji o ožji Dolenjski in Beli krajini je
seznam literature, ki so jo zbrali na Zavodu za družbeno
planiranje v Novem mestu. Ker sem ta dodatek prejela v času,
ko je bila ostala literatura o obravnavani regiji že razvrščena po posameznih geslih in izdelano avtorsko kazalo, ga nisem
mogla uvrstiti med ostale bibliografske enote. Literatura s
tematiko predvsem iz prostorskega planiranja v občini Novo
mesto je razvrščena po abecednem vrstnem redu in opremljena
z bibliografskimi podatki, ki jih je zbral zavod.
Upam, da bo predložena bibliografija o ožji Dolenjski in
Beli krajini koristen pripomoček za geografske raziskave.
Zavedam se, da ni brez pomanjkljivosti in bi se v daljšem
časovnem roku dalo zbrati še popolnejše geografsko knjižno
gradivo.
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I. BELA KRAJINA
1. Fizična geografija
1« GAMS Ivan: Faktorji in dinamika korozije na karbonatnih
kameninah slovenskega dinarskega in alpskega krasa
GV XXXVIII (1966), str. 11-68.
2. GAMS Ivan: H geomorfologiji Bele krajine. GZ VI (1961),
str. 191-24o.
3.HABIČPeter:Nekatere značilnosti kopastega krasa v Sloveniji. - ACIX (198o), str. 5-21.
Glej tudi: 79, 8o, 82
4. HROVAT A., GAMS Ivan: Nova prepadina v Pretlih nad
Ručetno vasjo. - Proteus XVIII(1955-1956), 2,
str. 52-55.
5. KLEPEC Stanko: Rezultati jamarskih raziskav v Beli krajini
6. MIKLAVČIČ Jože: Premena belokranjskih steljnikov v gozdove
- Zbornik Inšt.za gozd. in les.gosp.Slovenije 4
(1965), str. 1-87.
Glej tudi: 44
7. PLUT Dušan: Belokranjsko vinogradništvo - proučitev prirodnih pogojev. - GO XXI (1974), 1, str. 27-32.
8. PLUT Dušan: Nekatera odlagališča odpadkov v Beli krajini.
- GV LIII (1981), str. 47-6o.
9. PLUT Dušan: Pokrajinska ekologija Bele krajine. - GS XII
1981, str. 141-166.
10.PLUT Dušan: Pokrajinska ekologija Bele krajine, II.faza.
- Ljubljana: Inštitut za geografijo Univerze E.
Kardelja, 1979, - 79 f. - Tipkopis.
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11. PLUT Dušan: Preobrazba geografskega okolja v Beli krajini,
3.faza:stopnja preobrazbe življenjskega okolja
v Beli krajini. - Ljubljana: Inštitut za geografijo Univerze E.Kardelja, 198o. - 72 f. - Tipkopis.
12. PLUT Dušan: Preobrazba geografskega okolja v Beli krajini.
- Ljubljana: Inštitut za geografijo Univerze E.
Kardelja, 1978. - 71 f. - Tipkopis,
13. PLUT Dušan: Toča in spomladanska pozeba v Beli krajini. Razstava belokranjskih vin Semič 25. in 26.4.1981
(S.l.) 1981, str. 12-17.
14. RUS Zvonko: Kvartarni sedimenti v južni Beli krajini.
- Ljubljana: Inštitut za geografijo SAZU, 1963.
12 str.
15. STRITAR Albin: Novi putevi kultiviranja i pumjena u tlu
belokranjskih vriština. - Zemljište i biljka 16
(1967), 1-3, str. 639-645.
2. Družbena geografija
16. DVORŠAK Rado: Perspektive gospodarskega razvoja občine
Črnomelj. - Gospodarski koledar 1964, str.3-8.
17. FILIPOVIČ Milenko S.: Srpska naselja u Beloj krajini.
Radovi. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i
Hercegovine XXXV (197o), str. 147-258.
18. FILIPOVIČ Milenko: Srpska naselja u Beloj krajini u Sloveniji. - Zemlja i ljudi 1968, 18, str. 173-179.
19. HLADNIK Marjan: Gozdovi in gozdarstvo Bele krajine. - Gozd.
vestnik XIX (1961), 1-2, str. 27-37.
20. KOS Janez: Izseljevanje iz območij nekdanjih okrajev
Črnomelj in Kočevje: po popisu iz leta 1937. Slov. koledar 1979, str. 2o9-216.
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21. MOHORIČ F.: Železarne Gradec v Beli krajini. - Kronika I
(1953), 3, str. 183-19o.
22. MORAVEC Marica: Izseljevanje iz Bele krajine v luči belokranjskega gospodarstva. - GO VII (196o),
1-2, str. 22-28.
23. MOŽNOSTI za razvoj kmetijstva še zdaleč niso izkoriščene:
Črnomelj, Občan XII (1982), 26, str. 2o-21.
24. PIRY Ivo: Manj razvita območja v Beli krajini. - Ljubljana:
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja,
1982. ~ 23 f. - Tipkopis.
25. PLUT Dušan: Bela krajina - spremembe v gospodarski in
družbeni strukturi. - GO XXI (1974), 4, str.
16-19.
26. PLUT Dušan: Belokranjsko vinogradništvo. - Sodobno kmet.
7 (1974), 11, str. 55o-552.
27. PLUT Dušan: Družbeno-ekonomska struktura zaostale slovenske
pokrajine in problemi njenega nadaljnega razvoja na primeru Bele krajine. - Ljubljana:
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja,
1974. - 74 f. - Tipkopis.
28. PLUT Dušan: Nekatere razvojne možnosti za turizem v
Beli krajini. TV XXIV (1976), 5-6, str.113-114.
29. PLUT Dušan, VODEB Dušan, ŽAGAR Franci: Rekreacijskoturistični motivi in razvojne možnosti za turizem v KS Vinica. - Mladinska raziskovalna tabora Vinica '79 in '80, Ljubljana 1982, str.
17 - 35.
30. ŠKOF Jože: Razvoj gospodarstva občine Črnomelj. - Gosp.
koledar 1963, str. 59 - 62.
31. URATNIK Filip: Melioracija steljnikov v Dragatušu. Social.kmet. (1954), 1, str. 18-26.
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32. URBANISTIČNI program občine Črnomelj/Kos Miha, Jasminka
Čisič, Lojze Gosar... (et.al.). - Skupščinski
Dolenjski list 1979, str. 2o9-22o.
33. VITKOVIČ Janez: Belokranjski turizem. - TV X (196o), 3,
str. 95.

3. Regionalna geografija
34. ADLEŠIČI v Beli krajini: ob stoletnici zgraditve šole/
uredil Jože Dular. - Adlešiči: Odbor za proslavo stoletnice šole, 196o. - 66 str.
35. ČERNE Andrej, PIRY Ivo, PLUT Dušan: Usmerjanje razvojnih
procesov v Beli krajini z vidika ocena naravnih
in socialnogeografskih možnosti. - Ljubljana:
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja,
1984. - 121 f. - Tipkopis.
36. DOVČ Franci, GABROVEC Matje, PLUT Dušan: Oris zemljepisnih
potez krajevne skupnosti Semič z vidika načrtovanja bodočega prostorskega razvoja. - Mladinska
raziskovalna tabora Semič '81 in '82, Ljubljana
1983, str. 34-60.
37. GAMS Ivan: Problematika regionalizacije Dolenjske in Bele
krajine. - GV XXXI (1959), str. 79-95.
38. KUNAVER Jelka: Poljanska dolina ob Kolpi: primer gospodarsko nerazvite pokrajine. - GV XXXVIII(1966),
str. 95-121.
39. KUNAVER Jelka: Sončna Bela krajina. - Pionir XXIII (19671968), str. 8-9.
40. MALEKAR Franc: Semička jama - 217 m. - PV LXXVIII (1978),
4, str. 243-245.
Glej tudi: 197
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41. MLADINSKA raziskovalna tabora Semič '81 in '82 (urednik
publikacije Dušan Plut). - Ljubljana: Republiški
koordinacijski odbor gibanja "Znanost mladini",
1983. - 125 str.
42. MLADINSKA raziskovalna tabora Vinica '79 in '8o (glavni
urednik Dušan Plut). - Ljubljana: Republiški
koordinacijski odbor gibanje "Znanost mladini",
1982. - 85 str.
43. MLADINSKI raziskovalni tabor Vinica '79 / uredil Dušan
Plut. - Ljubljana: Republiški koordinacijski
odbor gibanja "Znanost mladini", 198o. - 35 str.
44. NOVAK Dušan: Prepadna jama pri Suhorju kat.št. 2566. - NJ
V (1963), 1-2, str. 3o-36.
45. OSNOVNE geografske značilnosti krajevne skupnosti Vinica/
(napisali: Dušan Plut, Franci Fortun, Peter
Repolusk, Vlado Drozg). - Mladinski raziskovalni
tabor Vinica '79, Ljubljana 198o, str. 6-18.
46. PIRY Ivo: Usmerjanje razvojnih procesov v Beli krajini z
vidika ocene naravnih in socialnoekonomskih
možnosti. - Ljubljana: Inštitut za geografijo
Univerze Edvarda Kardelja, 1982. - (4 f.). Tipkopis.
47. PLUT Dušan: Nekateri regionalno-geografski in razvojni
problemi KS Vinica v Beli krajini. - Mladinska
raziskovalna tabora Vinica'79 in '8o, Ljubljana
1982, str. lo-16.
48. REGIONALNO-geografska problematika manj razvite krajevne

skupnosti na primeru Vinice v Beli krajini/
(napisali: Plut Dušan, E.Fortun, P.Repolusk,
V.Drozg). - GO XXVII (198o), 3-4, str. 17-23.
49. POLIČ Radko: Gornje Laze. - Maribor: Obzorja, 1981. - 26 str.
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50. RUS Zvonko: Metlika. - GO VII (196o), 1-2, str. 28-32.
51. SIMONIČ Ivan: Prirodne lepote v Beli krajini. - PV LVI
(1956), 5, str. 241-246.
52. SLOVENIJA: Dolenjska in Bela krajina. - Ljubljana: Državna
založba Slovenije, 1967. - (b.p.)

4. Razno - etnologija, zgodovina...
53. DULAR Jože: Metlika skozi stoletja.-Metlika ^Belokranjsko
muzejsko društvo, 1961. - 131 str.
54. DULAR Jože: Nekaj iz zgodovine Adlešič in okolice. - Adlešiči v Beli krajini, Adlešiči 196o, str. 11-28.
55. DULAR Jože: Seoske zidanice v Beli krajini. - SE XVI-XVII
(1963-1964), str. 35-55.
56. DULAR Jože: Znamenitosti v Adlešičih in okolici. - Adlešiči
v Beli krajini, Adlešiči 196o, str. 6o-62.
57. DULAR Jože: Župančičeva Vinica. - V Mariboru: Obzorja,
1975. -3o str.
58. KMETIJSKI teden v Beli krajini. - Ljubljana: Kmečka knjiga,
1953. - 272 str.
59. RAČIČ Božo: Domače tkalstvo v Beli krajini. - SE III-IV
(1951), str. 142-158.
60. RAZSTAVA: belokranjskih vin: Semič 25. in 26.4.1981. (S.l.): Društvo vinogradnikov Bele krajine, 1981.
- 46 str.
61. SIMONIČ Ivan: Prispevek k zgodovini Špeharske doline. Kronika XXVI (1978), 2, str. 83-87.
62. SULIČ Nives, DULAR Andrej: Vinogradništvo in zidanice v
KS Semič. - Mladinska raziskovalna tabora Semič
'81 in '82, Ljubljana 1983, str. 61-67.
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63. ŠARF Fanči: Domovi v Drašičih - s posebnim pogledom na stanovanjsko raven. - SE XX (1967), str. 6-37.
64. VILFAN Sergij: Davčni privolitvi Kranjske za leti 1523 in
1527 in popis prebivalstva gospostva Gradec iz
teh let. - ZČ XIX-XX(1965-1966), str. 219-232.
65. VLAHOVIČ Breda: Neki etnički procesi u Beloj krajini. Glasnik Etnog.inst. SANU XXIV (1975), str.lo3-lo7.
66. VLAHOVIČ Breda: Razvoj kuče i premena u kulturi stanovanja
u severnoj Beloj krajini. - Etnološki pregled 12
(1974), str. 35-43.
67. VLAHOVIČ Breda: Transformacija seoske prirode u uslovima
socijalističke izgradnje: (na primeru Semiča).
- Etnološko proučavanja savremenih premena u
radnoj kulturi, Beograd 1974. - 113-118 str.
68. ŽEVART Danica: Iz etnografije Dolenjske in Bele krajine.
- TV XI (1963), 5, str. 128-13o.
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II. OŽJA DOLENJSKA
1. Fizična geografija
1.1.Geomorfologij a in kraški pojavi
Glej tudi: 1, 187
69. GAMS Ivan: H geomorfologiji kraškega polja Globodola in
okolice. - AG I (1959), str. 27-65.
70. GAMS Ivan: Hydrogeographic reviev of the Dinaric and
Alpine karst in Slovenia with special regard
to corrosion. - Problems of karst hydrology in
Yugoslavia, Belgrade 1976, str. 41-52.
71. GAMS Ivan: Morfografski pregled Novomeških pokrajin. Dolenjska zemlja in ljudje, Novo mesto 1962,
str. 31-38.
72. GAMS Ivan: Nekaj geomorfoloških in speleoloških značilnosti Globodola in okolice. - Dolenjski kras,
Novo mesto 1982, str. 28-29.
73. GAMS Ivan: Slepe doline v Sloveniji. - GZ VII(1962), str.
263-3o5.
74. GAMS Ivan: Die zweiphäsige quartarzeitliche Flächenbildung
in den Poljen und Blindtälern des nordwestlichen
Dinarischen Karstes. - Neue Ergebnisse der
Karstforschung in den Tropen und im Mittelmeerraum,
Wiesbaden 1973, str.143-149.
75. HABE France: Onesnaževanje jam Dolenjskega krasa. Dolenjski kras, Novo mesto 1982, str.38-41.
76. HABIČ Peter: Kraški pojavi v Krškem hribovju. - AC XI
(1981), str. 9-18.
77. HABIČ Peter: Nekatere značilnosti kopastega krasa v
Sloveniji. - AC IX (198o), str. 5-21.
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78. HABIČ Peter s sodelavci: Osnovna speleološka karta Slovenija,
Novo mesto 2 , 1 : 5o.ooo. - Postojna: Inštitut
za raziskovanje krasa SAZU, 1975. - 48 str.
79. HABIČ Peter s sodelavci: Osnovna speleološka karta Slovenije,
Novo mesto 4, 1 : 5o.ooo. - Postojna: Inštitut
za raziskovanje krasa SAZU, 1975.
80. HABIČ Peter: Razlike med alpskim in dinarskim krasom. - NJ
XVII (1975), str. 77-84.
81. KRANJC Andrej: Osnovna speleološka karta Slovenije, Novo
mesto 3, 1 : 5o.ooo. - Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa SAZU, 1975- - 67 f. - Tipkopis.
82. KRANJC Andrej: 0 raziskovanju jam na osrednjem Dolenjskem. Dolenjski kras, Novo mesto 1982, str. 19-2o.
83. KRANJC Andrej: Speleološke značilnosti krasa na osrednjem
Dolenjskem. - NJ XXV (1983), str. 29-32.
84. LADIŠIČ Borivoj: Hidrografska in speleološka karakteristika
Temeniškega podolja. - Dolenjski kras, Novo mesto
1982, str. 42-48.
85. LIPOGLAVŠEK-RAKOVEC Slava: Krška kotlina: študija o geomorfološkem razvoju. - GV XXIII (1951), str.85-lo8.
86. LOVRENČAK Prane: Nov udor pri vasi Studenec. - Proteus XXXII
(1969-7o), 8,str. 341.
87. MEZE Drago: Poplavna področja v porečju Rašice z Dobrepoljami.
- GZ XXII (1982), str. 5-36.
Glej tudi: llo, 111
88. OBLAK Polde: Alpski in kraški svet srednje Dolenjske. - GO
VI (196o), 3, str.53-6o.
89. RAVBAR Marjan: Kraška erozija v okolici Straže pri Novem
mestu. - GO XXII (1975), 1-2, str. 12-18.
Glej tudi: 113
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90. ŠALI Frančiška: Denudacija in korizija v porečju gornje
Krke in Temenice. - GO XVI (1969), 3-4, str.
15-18.
91. ŠIFRER Milan: Fizičnogeografske značilnosti poplavnih
območij v porečju Krke. - Ljubljana: Geografski inštitut Antona Melika, 1977. - 67 f. Tipkopis.
92. ŠIFRER Milan, LOVRENČAK Franc, NATEK Milan: Geografske
značilnosti poplavnih območij ob Krki pod
Otočcem. - GZ XX (1981), str. 99-2o7.
93. ŠIFRER Milan: Nekateri geomorfološki problemi dolenjskega
krasa. - NJ XI (1969), str.7-15.
94. ŠIFRER Milan:. Prispevki h geomorfologiji Novomeške kotline
- Dolenjska zemlja in ljudje, Novo mesto 1962
str. 39-67.
1.2. Ostala fizična geografija
95. ACCETTO Marko: Združba gabra in evropske gomoljčice ter
doba v Krakovskem gozdu. - Gozd. vestnik
XXXII(1974), lo, str. 357-369.
96. ČADEŽ Nada: Hidrografsko zaledje izvira Radeščice pri
Podturnu. - GV XXXIV(1962), str.139-141.
97. FURLAN Danilo, OTOREPEC Olga: Hidrološke raziskave na območju dolenjsko-notranjskega krasa: meteorološki del I. - Ljubljana: Hidrometeorološki
zavod SR Slovenije, 1978. 58 f.
98. GAMS Ivan: Klima Krške kotline. - Dolenjska zemlja in
ljudje, Novo mesto 1962, str, 68-91.
99. GAMS Ivan: Nekatere značilnosti Krke in njenih pritokov.
- Dolenjska zemlja in ljudje, Novo mesto 1962
str. 92-llo.
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100. GAMS Ivan: Physich-geographische Faktoren, die das Klima
der Dolinen und Poljen beeinflussen: aufgrund
neuerer Messungen in Slowenien. - Beiträge zur
Klimatologie, Meteorologi© und Klimamorphologie,
Salzburg 1973, str. 249-264.
101. GOLJEVŠČEK-RUS Breda: Vodni režim Krke. - Dolenjska zemlja
in ljudje, Novo mesto 1962, str. 111-115.
102. HIDROLOŠKA obdelava reke Mirne za obdobje 1954-1981 (Štele
Alenka...(et.al)). - Ljubljana: Hidrometeorološki
zavod SR Slovenije, 1982. - 13 str.
103. KRANJC Andrej: Istorijske metode istraživanja kraških voda
na Dolenjskem: Slovenija. - Naš krš VI(1982),
12-13, str. 3-lo.
104. KRŽAN Janez: Izgradnja sistema za odvajanje in čiščenje
odpadnih voda Novega mesta. - Naše okolje VI
(198o), 1, str.11-12.
Glej tudi: 84
105. LOVRENČAK Prane: Pedogeografske značilnosti Šentjernejskega
vršaja. GV LIII (1981), str. 17-3o.
106. LOVRENČAK Prane: Prst in rastje poplavnega sveta ob Krki. GZ XX(1981), str.l33-14o.
107. LOVRENČAK Prane: Prst in rastje v Raki. -GV XLII(197o),
str. 91-95.
108. MARINČEK Lojze: Gozdne združbe na klastičnih sedimentih
v jugovzhodni Sloveniji. - Ljubljana 198o, 145 str
109. METEOROLOŠKE raziskave na območju dolenjsko-notranjskega
krasa II./ Nosan Branka...(et al). - Ljubljana:
Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, 1981.- 33 f.
Glej tudi: 87
110. NOVAK Dušan: Hidrogeološke raziskave na krasu na Dolenjskem
- Dolenjski kras, Novo mesto 1982, str. 22-27.
111. NOVAK Dušan: Od kod prihaja voda k izvirom Krke? Proteus
XLIII(1981), 9-lo, str. 353-357.

376

112. NOVAK Dušan: Temenica. - Proteus XX III (1960-61), l,
str. 24-25.
Glej tudi: 177
113. SAVNIK Roman: Nekateri problemi kraške hidrografije na
Dolenjskem. - Dolenjska zemljainljudje, Novo
mesto 1962, str. 15-3o.
114. STEPANČIČ D. s Pokarbonatna tla na dolenjskem dolomitnem
področju. - Zbornik Bioteh.fak.univ. v Ljubljani 25 (1975), str. 13-19,
Glej tudi: 91, 92
115. ŠLEBINGER C.: Fosilna tla in morfogeneza na dolenjskem in
notranjskem krasu. - Zbornik Bioteh.fak.univ.
v Ljubljani I (1967), str. 21-24.
116. URUSHIBARA Kazuko: The Mediterranean red soils in the
three regions of the Yugoslavian karst. - GV
XLVIII(1976), str. 123-135.
117. ZUPANČIČ Mitja: Smrekovi gozdovi v mraziščih Dinarskega
gorstva Slovenije. - Ljubljana 198o, 262 str.

1.3. Geologija
118. GERMOVŠEK C.: Obvestilo o geološkem kartiranju lista Novo
mesto I (Trebnje), 2 (Novo mesto), 3 (Kočevje)
v letih 195o in 1951.— Geologija 1 (1953),
str. 284-287.
119. GERMOVŠEK Cveto: O geoloških razmerah na prehodu Posavskih
gub v Dolenjski kras med Stično in Šentrupertom.
- Geologija 3 (1955), str. 116-135.
120. GRIMŠIČAR A. : Geološki položaj ozemlja ob novi avtomobilski
cesti od Škofljice do Bregane. - Geologija 6
(196o), str.338-352.
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121. GRIMŠIČAR A.: O mentmorillonitnih glinah na Dolenjskem.
- Geologija 2(1955), str. 233-241.
Glej tudi: 164
122. NOVAK Dušan: Hidrogeološke značilnosti osrednje Dolenjske.
- NJ XI (1969), str.17-24.
123. PAVLOVEC Rajko, PERŠE Jože: Geološke zanimivosti iz okolice Klevevža pri Šmarjeti. - Proteus XLVI(1983),
1, str.33-35.
124. PIERAU Herribert): Zur Stratigraphie und Tektonik jungtertiarer Ablagerung im nordwestlichen Krško polje.
- Geologija 4(1958), str.111-148.
125. PLENIČAR Mario: Položaj krede južne Slovenije v mediteranski geosinklinali. - Geologija 7(1962), str.35-42.
126. PLENIČAR Mario: Poročilo o globokomorskem razvoju krednih
plasti pri Kostanjevici. - Geologija 4 (1958),
str. 152-156.
127. POHAR Vida: Moravska zijalka. - Geologija 19 (1976), str.
107-119.
128. PREMRU Uroš, OGORELEC Bojan, ŠRIBAR Ljudmila: 0 geološki
zgradbi Dolenjske. - Geologija 2o (1977), str.
167-192.
129. RAMOVŠ Anton: Zgorenjekarnijski skladi pri Mirni na
Dolenjskem. - Geologija 18 (1975), str. 105-106.
130. ŠRIBAR Ljudmila: Jurski sedimenti med Zagradcem in Rondolom
v dolini Krke. - Geologija 9 (196o), str.379-384.
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2. Družbena geografija
2.1. Geografija prebivalstva
131. DOBOVŠEK Marjan: Gibanje prebivalstva na ozemlju novomeškega okraja v letih 1869-1961. - Dolenjska
zemlja in ljudje, Novo mesto 1962, str.175199.
132. FURLAN Ivo: Tendence socialno geografskega razvoja periferne
kraške zemlje - Sune krajine. - Zbornik na
jugoslovanskiot simpozium za problemite na
seoskite naselbi i zemljodelskoto proizvodstvo, Skopje 1972, str.249-255.
133. GOSAR Lojze: Projekcija prebivalstva in ocena potrebne
delovne sile v kmetijstvu občine Novo mesto.
- Ljubljana 1972.
Glej tudi: 166
134. MORAVEC Marica: Izseljevanje iz Bele krajine v luči belokranjskega gospodarstva.-GO VII(l96o),
1-2, str.22-28.
135. OGRINC Tatjana: Demografska karakteristika občine Novo mesto.
- Ljubljana: Inštitut za geografijo Univerze
E.Kardelja, 1983. - 83 f. - Tipkopis.
136. PILETIČ Rudi: Dnevna delovna migracija v novomeškem okraju.
- Dolenjska zemlja in ljudje, Novo mesto
1962, str. 146-161.
137. PREBIVALSTVO in zaposlitev v ureditvenem območju Novo mesto:
analize in ocene možnosti gibanj: strokovno
gradivo za novelacijo urbanističnega načrta
Novo mesto/Gosar Lojze...(et al.).-Ljubljana:
Urbanistični inštitut SR Slovenije, 1983.
- 55str.
138. RAST prebivalstva Novomeške pokrajine po letu 1869(Dobovšek
M., Klemenčič V., Likar M...(et al.).
Dolenjska zemlja in ljudje, Novo mesto 1962,
str. 162-174.
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159. ŽAGAR Marjan: Prebivalstvo med Šentjernejem in Gorjanci.
- Biol.vestnik XXI(1973),2, str.97-lo9.

2.2. Geografija naselij in regionalno planiranje
140. GOSAR Lojze: Poročilo o predlogu urbanističnega načrta
Novega mesta. - V Ljubljani: Urbanistični inštitut SR Slovenije 1972.- 43 f. - Tipkopis.
141. JARC Janko: Ob šestdesetletnici Novega mesta. - Slov.
izseljenski koledar 1965, str.161-165.
142. SOKOLE Vera: Lokalni centri občine Novo mesto. - Ljubljana:
Urbanistični inštitut SR Slovenije, 1971.
- 41 f. - Tipkopis.
143. KOKOLE Vladimir: Novo mesto - dvajset let pozneje. - GO
XXVI (1979), 3-4, str.23-32.
144. KOKOLE Vladimir: Omrežje naselij, funkcije in kapacitete
ter zasnove urbanega sistema na Dolenjskem:
lokalne in regionalne determinante. - Ljubljana: Urbanistični inštitut SR Slovenije, 1971.
145. KOS Miha: Strokovne osnove za pripravo smernic prostorskega plana občine Novo mesto. -Ljubljana 1979.
18o str.
146. MALOVRH Cene: Okoliš Trebelno: poskus analize majhne enote
hribovitega gospodarskega prostora posebej z
vidika možnosti njenega nadaljnega razvoja.
- Ekon.revija XX(196o),2, str.41-6o.
147. MALOVRH Cene: Raziskovanje majhne enote hribovskega gospodarskega prostora: okoliš Trebelno. - Dolenjska
zemlja in ljudje, Novo mesto 1962, str.2oo-224.
148. MARJETIČ Cita: Razvoj Novega mesta. - GO VIII(1961) ,1,
str.1-7.
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149. OBČINA Novo mesto: vplivna območja. - Novo mesto: Projektivno podjetje, 1963. - 118 str.
150. OSNOVNA izhodišča za ekonomsko-družbeni in prostorski razvoj širše dolenjske regije. - Novo mesto: Občinska skupščina širše dolenjske regije, 1972. 418 str.
151. PLAN perspektivnega razvoja občine Novo mesto za razdobje
1961-1965. - Novo mesto: Občinski ljudski odbor,
1961. - 144str.
152. RAVBAR Marjan: Monografije v zvezi s pripravo PP občine
Novo mesto. - Novo mesto, 1979.
153. RAVBAR Marjan: Vprašanja razvoja in urejanja podeželja v
občini Novo mesto. - Novo mesto, 1981. - 45 f.
154. RAVBAR Marjan: Vprašanja razvoja podeželskih naselij v
občini Novo mesto. - GS XIII(1982), str. 139-147.
155. REGIONALNI plan dolenjske regije. - Ljubljana: Urbanistični
inštitut SR Slovenije, 1975-76. - 46 str.
156. REGIONALNI prostorski program razvoja turizma na Dolenjskem. - Novo mesto: Dolenjska turistična zveza:
Zavod za izobraževanje kadrov in produktivnost
dela, 1968. - 12 zvezkov.
1. Regionalni prostorski program razvoja turizma
na Dolenjskem
2. Program razvoja turizma v občini Novo mesto
9. Program razvoja turizma v občini Črnomelj
lo. Program razvoja turizma v občini Metlika
157. STROKOVNE osnove za pripravo smernic prostorskega plana
občine Novo mesto:povzetek(Ravbar Marjan...
(et.al.)). - Ljubljana: Zavod za družbeno planiranje in Urbanistični inštitut SR Slovenije,
1979. - 18o str.
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2.3. Ekonomska geografija
158. BRIŠKI Andrej: Gospodarsko geografski pregled novomeškega okraja. - GC VII(196o),1-2, str.3-9.
159. BUKOVEC Ciril: Stanje in razvoj občine Trebnje. - Gosp.
koledar 1963, str.72-77.
160. CIGLAR Milan: Gozdarski sprehod po Rogu. - Soc.kmet. in
gozd. XIV(1963), 11, str.345-346.
161. CIZEJ Dolfe: Zasebno kmetijstvo v občini Novo mesto: razvojne težnje usmeritve in možnosti. - Sodobno
kmet. 17 (1984), 1. str.7-12.
162. GOLE Ivan:Stanje in razvoj gospodarstva v občini Trebnje.
- Gosp.koledar 1963, str. 63-68.
163. HOČEVAR Tone: Zgodovinski oris gospodarjenja z gozdovi v
novomeškem gozdnogospodarskem območju. Gozd.
vestnik XL (1982), 7-8, str.289-294.
164. HROVAT A.: Zanimivosti pri gradnji avtomobilske ceste
Ljubljana-Zagreb. - Geologija 6(196o), str.
323-327.
165. IVANETIČ Marko: Razvoj gospodarstva na Dolenjskem. Dolenjski zbornik, Novo mesto 1961, str.239264.
166. KLADNIK Drago: Mešana delavsko-kmečka gospodinjstva kot
dejavnik kmetijstva in podeželja v občini Novo
mesto. - Ljubljana,: Inštitut za geografijo
Univerze E.Kardelja, 1982. -89 f.-Tipkopis.
167. KLADNIK Drago: Zemljiška razdrobljenost kot zaviralni faktor posodabljanja kmetijstva v občini Novo mesto.
- Ljubljana: Inštitut za geografijo Univerze
E.Kardelja 1983. - 114 f. - Tipkopis.
168. KOKOLE Vladimir: Prirodne osnove in agrarna izraba Novomeške
pokrajine. - Dolenjska zemlja in ljudje, Novo
mesto 1962, str.125-145.
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169. KOKOLE Vladimir: Slovenske pokrajine in turizem: dinarsko
kraško ozemlje. - GO XII(1965), 4, str.lo3-lo8.
170. KOZOLC Milan: Predstavljamo vam dolenjske občine. - Rodna
gruda XXII(1975), 9, str.12-17.
Glej tudi: 146, 147
171. MARN Stane: Dejavniki spreminjanj vinogradniške pokrajine
na Trški gori. - GO XXII(1975), 1-2,str.7-11.
172. MIHEVC Janez: Razvoj gospodarstva v občini Trebnje. - Gosp.
koledar 1965, str.55-56.
173. MILJEVIČ Jure: Študije javnega potniškega prometa v Novem
mestu. - Novo mesto: Samoupravna interesna skupnost; Ljubljana: IBT TOZD Projektivni biroji,
1981, - 55 f.
174. MORETTI Franc: Ležišča in izraba kremenovega peska na
Dolenjskem. - GO VII(196o), 1-2, str.32-36.
175. NATEK Milan: Družbeno-geografske značilnosti v poplavnih
območjih Krke pod Otočcem: Geografija poplavnih
območij v porečju Krke od Otočca navzdol.
- Ljubljana: Geografski inštitut Antona Melika
SAZU, 1977, - f. 44-4-9, 7o-166. - Tipkopis.
176. NATEK Milan: Nekatere družbeno-geografske značilnosti poplavnih področij ob Krki. - GZ XX(1981),str.141193.
177. OLAS Ludvik: Viri pitne vode v Novomeški pokrajini. Dolenjska zemlja in ljudje, Novo mesto 1962,
str. 116-124.
178. PAULIČ Niko: Podzemska jama Strudena pri Kostanjevici,
zanimiv turistični objekt na Dolenjskem. - TV
XII(1964), 5, str.154-156.
179. PAULIČ Niko: Zimski turizem na Dolenjskem: izgradnja
zimskošportnega centra Črmošnjice-Gače. - TV
XII(1964), 3, str.83.

383

180. PETERLE Lojze: Geografski oris nerazvitega območja na
primeru katastrske občine Jelševec. -GO XXII
(1975), 3-4, str.15-23.
181. PETRIČ Jože: Melioracije degradiranih gozdov na novomeškem območju. - Soc.kmet.in gozd. 15(1964), 12,
str. 295-296.
182. PLANINA Janez: Pomen dolenjske avto-ceste za turizem.
- TV VI (1953),7, str. 197-2oo.
183. PLUT Dušan: Sekundarna počitniška bivališča(vikendi):
nov pejsažni in funkcijski element okolja v dolini Zgornje Krke. - GS V(1977), str.173-179.
184. PLUT Dušan: Vikendi- nov element v dolini Zgornje Krke.
- TV XIII(1975), 1, str.11-12.
185. ŠORN Jože: Novomeška industrija med obema vojnama. -Kronika XXIV(1976) 1, str.38-42.

3. Regionalna geografija
186. DOLENJSKA zemlja in ljudje / uredila Ivan Gams in Roman
Savnik. - Novo mesto: Dolenjska založba, 1962
223 str.
187. DOLENJSKI kras /(gradivo zbral in uredil Milan Eržen).
Novo mesto: JK Vinko Paderšič-Batreja, 1982.
61 str.
188. DOLENJSKI zbornik 1961. - Novo mesto: Dolenjska založba
1961. - 317 str.
189. ERŽEN Milan: Kostanjeviška jama. NJ VI(1964) ,1-2, str.
17-19.
190. GAMS Ivan: Geografske osobine predjela, kojim prolazi
autoput Zagreb-Ljubljana. - Geogr.horizont IV
(1958), 3, str.1-8.
Glej tudi: 37
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191. GAMS Ivan: Z dolenjske avtomobilske ceste. - GO VII(1960),
1-2, str.37-41.
192. KLADNIK Drago: Problematika regionalnega razvoja Dolenjske.
- Ljubljana: Inštitut za geografijo Univerze E.
Kardelja, 1983. - 8 f. - Tipkopis.
193. KNEZ Tone, BOGATAJ Janez: Po dolini Zgornje Krke. - V
Mariboru: Obzorja, 1983. - 3o str.
194. KOLILE Vladimir: Novomeška kotlina in njeno obrobje.
IV(1957), 1, str.1-6.

-GO

195. MELIK Anton: Geografski pregled Dolenjske. - Dolenjska
zemlja in ljudje, Novo mesto 1962, str.7-14.
196. MELIK Anton: Posavska Slovenija. - V Ljubljani: Slovenska
matica, 1959. - 595 str.
197. PILETIČ Rudi: Novomeško Podgorje. - GO VII(196o), 1-2,
str. 9-18.
198. PO Dolenjski (teksti Emilijan Cevc.) - Zagreb: Turist komerc; Novo mesto: Dolenjska turistična zveza,
1974. - I06 str.
199. RUS Angelca: Geografske značilnosti Suhe krajine. - GO
XXIV (1977), 3-4, str. 14-23.
Glej tudi: 52
200. X.Y.: Med Gorjanci, Krko in avtomobilsko cesto pri Novem
mestu. - TV VII(1959), 12, str. 314-319.
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4. Razno - etnologija, zgodovina...
2ol. BLAZNIK Pavle: Posebnosti starejše agrarne strukture na
Dolenjskem. - Kronika XIV(1966), 1, str.1-8.
2o2. BLAZNIK Pavle: Zemljiška gospostva v območju freisinške
dolenjske posesti. - Ljubljana, 1958. - 94 str.
2o3. BOGATAJ Janez: Mlinarji in Žagarji v dolini Zgornje Krke.
- Novo mesto: DITC - TOZD časopis Dolenjski list:
Dolenjski muzej; Ljubljana: Znanstveni inštitut
filozofske fakultete Univerze Edvarda Kardelja,
1982. - 191 f.
204. BRODAR Srečko: Kostanjevica ob Krki: paleolitska postaja
na planem. - Razprave SAZU III(L955), str.431-462.
205. JARC Janko, KNEZ Tone, MLINARIČ Jože: Vodnik po Novem mestu
zgodovinski in gospodarski opis ter vodnik po
mestu in Dolenjskem muzeju. - Novo mesto: (s.n.),
197o. - 67 str.
206. KNEZ Tone: Arheološko Novo mesto. - V Mariboru: Obzorja.
1974. - 32 str.
207. KNEZ Tone: Historična urbanizacija Novega mesta: Gradišče- Gradec-Novo mesto. - Kronika XXV(1977),1, str.
6-11.
208. KNEZ Tone: Novo mesto kot arheološko najdišče. - Kronika
XXVII (198o), 2, str. 82-92.
209. KOS Milko: Ustanovitev Novega mesta. - Novo mesto 13651965, Maribor-Novo mesto 1969, str.78-87.
210. KOSTANJEVICA na Krki: ob 7oo letnici mestnega obstoja.
- Kostanjevica : Vinarska zadruga, 1953. -116 str.
211. NOVO mesto: kulturnozgodovinski vodnik. - Novo mesto:
Dolenjski muzej, 1976. - 183 str.
212. NOVO mesto 1365-1965: prispevki za zgodovino mesta. - Maribor-Novo mesto, 1969. - 235 str.
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215. OGRIN Rafael: Dolenjski kmet v prejšnjih stoletjih.
- Kronika 71(1958),2, str.67-73.
214. PIRKOVIČ Ivo: K tipologiji freisinških posesti na
Dolenjskem. - Kronika IX(1961),3, str.174-181.
215. SMREKAR Andrej: Kostanjevica na Krki in okoliške vasi.
- Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac;
Dolenjski kulturni festival, 1982. - 66 str.
216. VALANT Milan: Zgodovina Žužemberka in Krajine. - Ljubljana, 1971. - 35 str.
217. VODNIK po Trdinovi poti: planinsko-turistični vodnik.
- Novo mesto: Planinsko društvo: Turistično
društvo, 1975. - 112 str.
218. ZDRAVILIŠČE Šmarješke toplice. - TV XXI(1973), 1, str.
15-17.
Glej tudi: 68
219. ŽUPANČIČ Danica: Ljudsko življenje v Podgorju: pri Novem
mestu. - GO VII(196o), 1-2, str.18-22.
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III. PREGLED DIPLOMSKIH IN SEMINARSKIH NALOG NA ODDELKU ZA
GEOGRAFIJO FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE EDVARDA KARDELJA
V LJUBLJANI
Diplomske naloge
220. BEVC-FLORJANČIČ Jožefa: Trškogorsko-šentpeterska pokrajina:
regionalni opis k.o. Št .Peter, Herinja vas,
Črešnjica in Ždinja vas. - Ljubljana, 196o. -76 f.
221. DE GLERIA Nebojša: Geomorfologija in izraba tal Gorjancev.
- Ljubljana, 1978. - 42 f.
222. DOBOVŠEK Tomaž: Mestna geografija Novega mesta. - Novo
mesto, 1966. - 115 f.
225. DRAGOŠ Alenka: Nerazvitost na primeru Bele krajine. - Ljubljana, 198o. - 68 f.
224. FORTUN Franci: Geografska problematika turizma v Beli
krajini. - Ljubljana, 1975. - 52 f.
225. GABROVEC Matej: Osnove prostorskega plana krajevne skupnosti Semič. - Ljubljana, 1985. - 98 f.
226. GERDIN Viktor: Regionalna geografija katastrskih občin
Čatež, Mali Videm, Velika Loka. - Ljubljana, 1958.
- 55 f.
227. KAMNIKAR Janez: Agrarna geografija Črnomaljskega podgorja.
- Ljubljana, 1959. - 54 f.
228. KRIŽAN Branka: Geografija Semiča. - Ljubljana, 1975, -68 f.
229. LOJK Jože: Odseljevanje iz Bele krajine v dobi po letu
1955. - Ljubljana, 196o. - 59 f.
250. LOVRENČAK Franc: Razvoj in razprostranjenost ter družbeno
geografska funkcija družbeno kmetijskih posestev
v okraju Ljubljana. - Ljubljana, 1965. - 62 f.
251. MALOVRH Jože: Gospodarska geografija Temeniškega podolja
in kraškega polja Globodola. - Ljubljana, 1962.
- 55 f.
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232. MANCINI Tomaž: Geografska transformacija in funkcije naselij jugovzhodno od Črnomlja. - Ljubljana, 1976.
- 57 f.
233. MARN Stane: Regionalna geografija Trške gore. - Ljubljana,
1974. - 83 f.
234. OBLAK Ljudmila: Geografski oris zahodnega obmestja
Novega mesta. - Novo mesto, 1974. - 74 f.
235. PAJK Dušan: Najnovejše geografske spremembe v Beli krajini. - Ljubljana, 1973. - 73 f.
236. PETERLE Alojz: Geografski oris prometno odmaknjenega
agrarnega območja na primeru katastrske občine
Jelševec. - Ljubljana, 1975. - 55 f.
237. PIRNAR-VODNIK Cvetka: Regionalna geografija Novomeške
kotline s poudarkom na prsti in rastju. - Ljubljana, 1983. - 99 f.
238. PLUT Dušan: Dolina Zgornje Krke. - Ljubljana, 1973.
- 92 f.
239. PRIBOŠIČ Janko: Nekateri družbeno in agrarno geografski
problemi dela Krškega hribovja in gričevja.
- Ljubljana, 1974. - 68 f.
240. RAVBAR Marjan: Urbanizacija in transformacija Straže in
njene okolice pod vplivom industrializacije.
- Ljubljana, 1971. - 78 f.
241. RUS Angelca: Suha krajina: geografski opis. - Ljubljana,
1977. - 96 f.
242. RUS Anton: Metlika in njeno gospodarsko področje. - V
Metliki, 1958. - 66 f.
243. ŠEBEK Živko: Geografski oris katastrskih občin Stojanski
vrh in Globočice. - Ljubljana, 1968. - 38 f.
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244. ŠIRCELJ Milivoja: Geografija Trebnjega in njegovega
vplivnega območja. - Ljubljana, 1966. - 86 f.
245. TKALČIČ Marjan: Vodna oskrba Bele krajine. - Ljubljana,
1973. - 5o f.
246. TONČIČ Ludvik: Regionalnogeografski oris občine Metlika.
- V Ljubljani, 1973. - 83 f.
247. VERTOT Petronela: Geografija Trebnjega z okolico.
248. ŽNIDAR Marjan: Prostorsko planiranje industrije v Novem
mestu. - Ljubljana, 198o. - 117 f.
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Seminarske naloge
249. ALEŠ Milena: Hidrografska oznaka Mirenske doline. - 1975.
250. ANČIK Bojan: Bela krajina. - 1973.
251. ANČIK Bojan: Dolenjske Toplice. - 1977252. AVSEC Viktorija: Agrarna analiza 12 vasi v okolici Novega
mesta.
253. AVSEC Viktorija: Novomeška okolica in njeno gospodarstvo.
254. BAR Julijana: Regionalni pregled Gorjancev s posebnim
ozirom na narodnostno strukturo prebivalstva. - 1963
255. BEVC-FLORJANČIČ Jožefa: Št.Peter-Otočec: detaljna analiza
razvoja naselja in zemljišča.
256. BEVC Jožefa: Mestna geografija Kostanjevice in Šentjerneja
257. BEVC Jožefa: Poreklo prebivalstva okraja Krško/ občina
Kostanjevica, Cerklje ob Krki, Čatež, Leskovec in
Krško.
258. BRODARIČ Marjana: Regionalna geografija Bele krajine.
- 1982.

259. ČERNE Marinka: Klima Bele krajine.
260. ČERTALIČ Ladislava: Novomeška kotlina: opis reljefa.
261. DOBOVŠEK Tomaž: Industrija Novega mesta. - 1964.
262. FLAJNIK Katica: Prebivalstvo Bele krajine. - 1974.
263. FLAJNIK Katica: Vinogradništvo v Beli krajini. - 1972.
264. FORTUN Franci: Geomorfologija in izraba tal DameljskoSinjevrške doline: Bela krajina. - 1975.
265. FURLAN Karmen: Podolžni profil rek Save, Soče in Krke.
- 1981.
266. GOLJEVŠČEK Breda: Vodni režim Krke. - 1955.
267. GRABNAR Vera: Geografska oznaka okolice Dolenjskih Toplic.
- 1957.
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268. HOSTNIK Jože: Soodvisnost pokrajinotvornih elementov na
primeru Suhe krajine. - 1985.
269. HÜLL Bibijana: Suha krajina. - 1965.
270. JEREB Tomaž: Novo mesto: geografska monografija mesta.
- 1969.
2?1. KLOPČIČ Milena, OKRAJŠEK Nada: Populacija novomeške
občine. - 196o.
272. KOLEŽNIK Ciril: Krška kotlina: fizično-geografska regionalizacija Slovenije. - 1975.
273. KOŠAK Jelka: Razvoj naselja in zemljišča v k.o. Polhovica
pri Šentjerneju. - 1961.
274. KOVAČ Stane: Fizičnogeografski oris doline Kolpe med
Osilnico in Špeharji. - 1978.
275. KOZAK Dušan: Poklicna struktura in gibanje prebivalstva
v okraju Novo mesto za naslednje občine: Prečna,
Mirna peč, Trebnje, Velika Loka, Mirna, Rakovnik
in Trebelno: statistični pregled.
276. KROFL Ivan: Antropogeografska analiza vasi v vzhodnem delu
Krškega polja.
277. LOJK Jože: Agrarna geografija k.o. Gradec, Podzemelj in
Primostek. - 1959.
278. LOJK Jože: Izseljevanje iz Bele krajine.
279. LOKŠIČ Marjana: Geografski oris industrijskega podjetja
"Krka", Novo mesto. - 1984.
280. MORAVEC Marica: Agrarna analiza vasi v Beli krajini: k.o.
Semič, Češnjevec, Sodji vrh in Blatnik.
281. OBLAK Ljudmila: Fizično-geografski opis vzhodne Suhe
krajine. - 1969.
282. OBLAK-ZUPAN Milica: Industrija in obrt novomeške občine.
- 1968.
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283. PETERLE Alojz: Razvoj Šmarjeških Toplic. - 1972.
284. PILETIČ Rudi: Agrarno-socialna analiza vasi na Dolenjskem:
Regerča vas pri Novem mestu.
285. PIRNAR - VODNIK Cvetka: Nedovoljene gradnje in urbani razvoj v občini Novo mesto. - 198o.
286. PIŠLAR Zlata: Posestna struktura in njen vpliv v kmetijstvu v nekaterih KLO-jih iz leta 1951 v novomeškem
okraju.
287. PLUT Dušan: Belokranjsko vinogradništvo: proučitev prirodnih pogojev s posebnim ozirom na Semič. - 1973.
288. PŠUNDER Erika: Klimatska primerjava vinorodnih področij
Slovenije. - 1967.
289. RADMINIČ Zdenka: Mladinske turistične migracije v okviru
učnovzgojnega procesa trebanjskih osnovnih šol
usmerjene k obeležjem NOB v občini Trebnje. - 1981.
290. RAVBAR Marjan: Erozija prsti na nagnjenem kraškem področju
v okolici Straže. - 197o.
291. RAVBAR Marjan: Lesna industrija v Straži. - 1968.
292. REPANŠEK Janez: Regionalno-geografski opis porečja Krke.
- 1962.

293. REPIČ Jerka: Primerjava temperatur za vinogradna področja
v Sloveniji. - 1959.
294. RUS Angelca: Suha krajina - problem regionalizacije. - 1975.
295. RUS Anton: Gospodarska in socialna struktura Drašič.
296. SERAJNIK Nada: Fizično geografska rajonizacija Novomeške
kotline in območja s poudarkom na gozdarstvo. -1971.
297. STANKOVIČ Milivoj: Vikendi na Trški gori. - 1983.
298. ŠALI Frančiška: Vprašanje zapolnitve pleistocenskega
jezera v luči rečnega transporta Prečne in Krke.

- 1968.
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299. ŠLAVS Franci: Gospodarstvo Šentjernejskega polja.
300. ŠLAVS Franci: Mokronog-Krmelj: mestna geografija.
301. ŠLAVS Franci: Poreklo prebivalstva v novomeški okolici:
k.o.: Mokronog, Škocjan, Šmarjeta, Trška gora,
Šentjernej, Brusnice in Novo mesto.
302. ŠUKLJE Marko: Gospodarska in socialna struktura Drašič
v Beli krajini.
303. TUREL Alenka, GORKIČ Gorazd: Poizkus regionalizacije
in prostorske tipologije krasa južno od Save v
SRS. - 1972.
304. VENCELJ Irena: Dnevna migracija delovne sile v novomeško
industrijo. - 1969.
305. ZUPANČIČ Marjan: Socialno geografska struktura Trebnega.
- 1971.
306. ŽELEZNIKAR Cveta: Geografski opis Bele krajine.
307. ŽELEZNIKAR Cveta: Režim Kolpe.
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SEZNAM KRATIC UPORABLJENIH REVIJ
AC

ACTA carsologica: krasoslovni zbornik.
- Ljubljana: Inštitut za raziskovanje
krasa SAZU.

Biol. vestnik

BIOLOŠKI vestnik: glasilo slovenskih
biologov. - Ljubljana: Društvo biologov
Slovenije.

Ekon.revija

EKONOMSKA revija: glasilo zveze ekonomistov Slovenije. - Ljubljana: Zveza
ekonomistov Slovenije.

Geogr.horizont

GEOGRAFSKI horizont. - Zagreb: Geografsko
društvo Hrvatske.

GO

GEOGRAFSKIobzornik:časopis za geografsko
vzgojo in izobrazbo. - Ljubljana: Geografsko društvo Slovenije.

GV

GEOGRAFSKI vestnik: časopis za geografijo
in sorodne vede. - Ljubljana: Geografsko
društvo Slovenije.

GZ

GEOGRAFSKI zbornik: Acta Geographica.
- Ljubljana: Slovenska akademija znanosti
in umetnosti, Razred za prirodoslovne
vede, Geografski inštitut Antona Melika.

GS

GEOGRAPHICA slovenica. - Ljubljana:Inštitut
za geografijo Univerze Edvarda Kardelja.

Glasnik Etnog.inst.
SANU

GLASNIK Etnografskog instituta. -Beograd:
Etnografski institut Srpske Akademije
nauka.

Gosp.koledar

GOSPODARSKI koledar: Glasilo Zveze inženirjev in tehnikov LRS. - Ljubljana:
Zveza inženirjev in tehnikov LRS.
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Gozd. vestnik

GOZDARSKI vestnik: strokovna revija.
- Ljubljana: Zveza inženirjev in tehnikov
gozdarstva in lesarstva SR Slovenije.

NJ

NAŠE jame: glasilo Jamarske zveze Slovenije. - Ljubljana: Jamarska zveza Slovenije.

PV

PLANINSKI vestnik: glasilo Planinske
zveze Slovenije. Ljubljana: Planinska
zveza Slovenije.

SE

SLOVENSKI etnograf. - Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

Slov.izseljenski
koledar

SLOVENSKI izseljenski koledar
Glej - Slov. koledar

Slov. koledar

Social. kmet.

Sodobno kmet.

Soc.kmet. in gozd.

TV

SLOVENSKI koledar: koledar za Slovence
po svetu. Ljubljana: Slovenska izseljenska matica.
SOCIALISTIČNO kmetijstvo. - Ljubljana:
Kmečka knjiga. - Od leta 1962 dalje
Socialistični kmetijstvo in gozdarstvo.
SODOBNO kmetijstvo: revija za pospeševanje kmetijstva, živilstva-gozdarstva.
- Ljubljana: Kmečki glas.
SOCIALISTIČNO kmetijstvo in gozdarstvo.
- Ljubljana: Društvo kmetijskih inženirjev.
TURISTIČNI vestnik: strokovni časopis
za turizem in gostinstvo. - Ljubljana:
Turistična zveza Slovenije.
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Zbornik Biotehn.fak.Univ. v
Ljubljani

ZBORNIK Biotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo.
- Ljubljana: Agronomski in živilsko tehnološki oddelek
Biotehniške fakultete.

ZČ

ZGODOVINSKI časopis: glasilo
Zgodovinskega društva za Slovenijo. - Ljubljana: Zgodovinsko
društvo Slovenije.
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AVTORSKO KAZALO
ACCETTO Marko
ALEŠ Milena
ANČIK Bojan
AVSEC Viktorija

95
249
25o, 251
252, 253

BAR Julijana
BEVC-FLORJANČIČ Jožefa
BLAZNIK Pavle
BOGATAJ Janez
BRIŠKI Andrej
BRODAR Srečko
BRODARIČ Marjana
BUKOVEC Ciril

254
22o, 255, 256, 257
2ol, 2o2
193, 2o3
158
2o4
258
159

CEVC Emilijan
CIGLAR Milan
CIZEJ Dolfe

198
160
161

ČADEŽ Nada
ČERNE Andrej
ČERNE Marinka
ČERTALIČ Ladislava
ČISIĆ Jasminka

96
35
259

DE GLERIA Nebojša
DOBOVŠEK Marjan
DOBOVŠEK Tomaž
DOVČ Franci
DRAGOŠ Alenka
DROZG Vlado
DULAR Andrej
DULAR Jože
DVORŠAK Rado

221

260

32

131, 138
222, 261

36
223
45, 48
62

53, 54, 55,56,57
16
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ERŽEN Milan

187, 189

FILIPOVIČ Milenko S.
FLAJNIK Katica
FORTUN Franci
FURLAN Danilo
FURLAN Ivo
FURLAN Karmen

17, 18
262, 263
45, 48 , 224 , 264

97
132
265

GABROVEC Matej
GAMS Ivan

36, 225
1, 2, 4, 37, 69, 71, 72, 73, 74, 98,
99, loo, 186, 19o, 191

GERDIN Viktor
GERMOVŠEK Cveto
GOLE Ivan
GOLJEVŠČEK-RUS Breda
GORKIČ Gorazd
GOSAR Lojze
GRABNAR Vera
GRIMŠIČAR A.

226

118, 119
162

lol, 266
3o3
32, 133, 137, 14o
267
12o, 121

HABE France
HABIČ Peter
KLADNIK Marjan
HOČEVAR Tone
HOSTNIK Jože
HROVAT A.
HULL Bibijana

75
3, 76, 77, 78, 79, 8o
19
163
268

IVANETIČ Marko

4, 164
269
165

JARC Janko
JEREB Tomaž

141, 2o5
27o
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KAMNIKAR Janez
KLADNIK Drago
KLEMENČIČ Vladimir
KLEPEC Stanko
KLOPČIČ Milena
KNEZ Tone
KOKOLE Vera
KOKOLE Vladimir
KOLEŠNIK Ciril
KOS Janez
KOS Miha
KOS Milko
KOŠAK Jelka
KOVAČ Stane
KOZAK Dušan
KOZOLC Milan
KRANJC Andrej
KRIŽAN Branka
KROFL Ivan
KRŽAN Janez
KUNAVER Jelka

227
166, 167, 192

LADIŠIČ Borivoj
LIKAR M.
LIPOGLAVŠEK-Rakovec
Slava
LOJK Jože
LOVRENČAK Franc
LUKŠIČ Marjana

84
158
85

MALEČKAR Franc
MALOVRH Cene
MALOVRH Jože
MANCINI Tomaž
MRINČEK Lojze

4o
146, 147
251

158

5
271
195, 2o5, 2o6, 2o7, 2o8
142
145, 144-, 168, 169, 194
272
2o
52, 145
2o9
275
274
275
17o
81, 82, 85, io5
228

276
lo4
58, 59

229, 277, 278
86, lo5, lo6, lo7, 25o
279

252

lo8

4oo

MARJETIČ Cita
MARN Stane
MELIK Anton
MEZE Drago
MIHEVC Janez
MIKLAVŽIČ Jože
MILJEVIČ Jure
MLINARIČ Jože
MOHORIČ F.
MORAVEC Manica
MORETTI Franc

148
171, 255
195, 196
87
172
6
175
2o5
21
22, 154, 28o
174

NATEK Milan
NOSAN Branka
NOVAK Dušan

175, 176
lo9
44, ilo, 111, 112, 122

OBLAK Ljudmila
OBLAK Polde
OBLAK-ZUPAN Milica
OGORELEC Bojan
OGRIN Rafael
OGRINC Tatjana
OLAS Ludvik
OTOREPEC Olga

254, 281

PAJK Dušan
PAULIČ Niko
PAVLOVEC Rajko
PETERLE Alojz
PETRIČ Jože
PIERAU Herribert
PILETIČ Rudi
PIRKOVIČ Ivo
PIRNAR-VODNIK Cvetka
PIRY Ivo

88
282

128
213
135
177
97
235
178, 179
123
18o, 236, 283
181

124
136, 197, 284
214
237, 285
24, 35, 46

4ol

PIŠLAR Zlata
PLANINA Janez
PLENIČAR Mario
PLUT Dušan

POHAR Vida
POLIČ Radko
PREMRU Uroš
PŠUNDER Erika
PRIBOŠIČ Janko

286

182
125, 126
7, 8, 9, lo, 11, 12, 13, 25, 26, 27,
28, 29, 35, 36, 41, 42, 43, 45, 47,
48, 183, 184 , 238 , 287
127
49
128

288

239

RAČIČ Božo
RADMINIČ Zdenka
RAMOVŠ Anton
RAVBAR Marjan
REPANŠEK Janez
REPIČ Jerka
REPOLUSK Peter
RUS Angela
RUS Anton
RUS Zvonko

59
289
129
89, 152, 153, 154, 157, 24o, 29o, 291
292
293
45, 48
199, 241, 294
242, 295
14, 5o

SIMONIČ Ivan
SMREKAR Andrej
STANKOVIČ Milivoj
ŠTELE Alenka
STEPANČIČ D.
STRITAR Albin
SULIČ Nives

51, 61
215
297
lo2
114
15
62

ŠALI Frančiška
ŠARF Fanci
ŠEBEK Živko
ŠIFRER Milan
ŠIRCELJ Milivoja

90, 298
63
243
91, 92, 93, 94
244
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ŠKOF Jože
ŠLAVS Franci
ŠLEBINGER C.
ŠORN Jože
ŠRIBAR Ljudmila
ŠUKLJE Marko
TKALČIČ Marjan
TONČIČ Ludvik
TUREL Alenka

3o
299,3oo,301
115
185
128, 13o
3o2
245
246

URATNIK Filip
UKUSHIBARA Kazuko

51
116

VALANT Milan
VENCELJ Irena
VERTOT Petronela
VILFAN Sergij
VITKOVIČ Janez
VLAHOVTČ Breda
VODEB Dušan

216
304
247
64
33
65, 66, 67
29

ZUPANČIČ Marjan
ZUPANČIČ Mitja

305
117

ŽAGAR Franci
ŽAGAR Marjan
ŽELEZNIKAR Cveta
ŽEVART Danica
ŽNIDAR Marjan
ŽUPANČIČ Danica

29
139
3o6, 3o7

X.Y.

303

68

248
219
2oo
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LITERATURA ZBRANA NA ZAVODU ZA DRUŽBENO PLANIRANJE V
NOVEM MESTU
1. CIZEJ Dolfe: Razvojne težnje, usmeritve in možnosti zasebnega kmetijstva v občini Novo mesto glede
na družbeno usmeritev v združevanju zemlje,,
dela in sredstev. - Novo mesto (s.n.), 1983.
2. ČIČ M.: Analiza dolgoročnih razvojnih možnosti gospodarstva
- Novo mesto (s.n.), 1982.
3. ČIČ M.: Analiza in ocena dolgoročnih razvojnih možnosti
in usmeritve agroživilstva v občini Novo mesto
- Novo mesto (s.n.), 1983.
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Novo mesto. - Novo mesto (s.n.), 1983.
5. HIDROLOŠKI elaborat Krke 1. del. - Ljubljana: Hidrometeorološki zavod LRS, 1962.
6. HIDROLOŠKI elaborat Krke s pritoki: obdobje 1961-1965.
- Ljubljana: Hidrometeorološki zavod SRS, 1965
7. HROVATIČ M.: Pregled potreb po novih stanovanjih in možnosti stanovanjske graditve. (S.L.:s.n.),1983.
8. KRKA: prečni in podolžni profil.
9. MEDIC S.: Analiza razvojnih možnosti na področju kadrov
in zaposlovanja. - Novo mesto (s.n.), 1983.
10.MEDIC S.: Družbene dejavnosti. - Novo mesto (s.n.), 1982.
11.MEDIC S.: Družbeni standard. - Novo mesto (s.n.), 1983.
12.NEKATERI podatki o izviru Obrh pri Dolenjskih Toplicah.
- Hidrometeorološki zavod SRS, 1966.
13.NOVAK Z.: Energetika. - Novo mesto (s.n.), 1982.
14."NOVO mesto": metodološki pripomoček za pripravo in sprejemanje dolgoročnih planov OZD in SIS. - Novo
mesto: (s.n.), 1982.

ČIČ M.:
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15. OSNOVNI podatki o reki Krki: izvleček. - Brežice: Vodnogospodarska sekcija za spodnjo Savo, 196o.
16. OBČINA Novo mesto: vplivna območja. - Novo mesto: Projektivno podjetje, 1962.
17. POPLAVNA, erozijska in plazovita področja vodne skupnosti
Dolenjske. - Novo mesto: Vodna skupnost Dolenjske,
1965.
18. PROGRAM razvoja doline Krke. - Novo mesto: Zavod za izobraževanje in produktivnost dela, 1968.
19. RAVBAR Marjan: Ali se sramujemo svojega podeželja? Razmišljanja o varstvu stavbnega fonda v naših vaseh.
- Dolenjski razgledi III., četrti snopič, Novo
mesto 198o. 39 - 42 str.
20. RAVBAR Marjan: Analiza dolgoročnih razvojnih možnosti:
raziskovalno delo kot temelj družbenega razvoja.
- Novo mesto (s.n.), 1983.
21. RAVBAR Marjan: Analiza razvojnih možnosti trgovine in
storitvene obrti. - Novo mesto (s.n.), 1983.
22. RAVBAR Marjan: ARM dolgoročni družbeni plan občine Novo
mesto.-Novo mesto (s.n.), 1984.
23. RAVBAR Marjan: DDP: Metlika: koncepcija razvoja I. - Novo
mesto (s.n.), 1982.
24. RAVBAR Marjan: Dolgoročni družbeni plan občine Novo mesto:
strokovno gradivo: I.koncepcija razvoja. - Novo
mesto (s.n.), 1982. - 132 str.
25. RAVBAR Marjan: Dolgoročni družbeni razvoj: scenarij. — Novo
mesto (s.n.), 1981.
26. RAVBAR Marjan: Nekaj problemov urejanja prostora in okolja
z vidika prostorskega planiranja v občini Novo
mesto. Regionalni posvet: Človekovo okolje v sistemu
družbenega planiranja, Novo mesto 1979, 16 str.,
cikl.
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27. RAVBAR Marjan: Oris nekaterih prostorsko relevantnih
problemov v občini Novo mesto. - Občan XXII
(1985), 11, str.5-9.
28. RAVBAR Marjan: Urbani sistem in razporeditev poselitve.
- Novo mesto (s.n.), 1983. - 71 str.
29. RAVBAR Marjan: Vprašanja razvoja in urejenja podeželja
v občini Novo mesto. - Novo mesto (s.n.),1981.
30. RAŽEN V.: Možnosti kombinirane proizvodnje toplote in
električne energije v Novem mestu. - Novo mesto
(s.n.), 1982.
31. ŠRIBAR Vinko: Stratigrafija holocenskih plasti v srednjem
toku Krke. - Ljubljana, 1979.
32. ŠTUDIJA vodnogospodarske ureditve Dolenjskih Toplic.
- Ljubljana: Zavod za vodno gospodarstvo, 1963.
33. ŽUGEL J.: Možnosti družbenih dejavnosti v občini Novo
mesto. - Novo mesto (s.n.), 1983.
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UDK 911 . 6 (497 . 12 - 12) = 863
Izvirno znanstveno delo
Ivan Gams
61ooo Ljubljana TU, Oddelek za geografijo, Filozofska
fakulteta, Aškerčeva 12
REGIONALIZACIJA NIZKE JUGOVZHODNE SLOVENIJE
Nizka Jugovzhodna Slovenija, ki ima tri četrt površja pod
4oo m nadmorske višine, ima v primerjavi s slovenskim povprečjem, dobre geomorfološke, klimatske in pedološke pogoje
za kmetijstvo. Toda v gospodarskem razvoju zaostaja za
Slovenijo. Večje ravnine in prometne doline niso nosilci
napredka v toliki meri kot drugod v Sloveniji«

UDK 55 (497 . 12 - 12) = 863
Izvirno znanstveno delo
Stanko Buser
61ooo Ljubljana YU, Geološki zavod Ljubljana,
Linhartova 7
NEKAJ NOVOSTI 0 GEOLOGIJI DOLENJSKE
V članku so predstavljeni nekateri rezultati novejših
geoloških raziskovanj na Dolenjskem s kratko obrazložitvijo
važnejše geološke bibliografije po drugi svetovni vojni.
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UDK 911 . 2 : 551 . 4 (497 . 12 - 12) = 863
Izvirno znanstveno delo
Milan Šifrer
61ooo Ljubljana YU, Geografski inštitut Antona Melika SAZU,
Novi trg 4
POGLAVITNE ZNAČILNOSTI GEOMORFOLOŠKEGA RAZVOJA DOLENJSKE
S POSEBNIM OZIROM NA POPLAVNIH PODROČJIH
V razpravi je predstavljen geomorfološki razvoj poplavnih
področij na Dolenjskem s povzetkom razvoja reliefa v
celoti.

UDK 911 . 2 : 551 . 44 (497 . 12 - 12) = 863
Izvirno znanstveno delo
Peter Habič
6623o Postojna YU, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU,
Titov trg 2
STRUKTURNE OBLIKE V KRAŠKEM RELIEFU DOLENJSKE IN
BELE KRAJINE
Poleg fluvialno erozijskih, kraško denudacijskih in klimatsko diferenciranih oblik so v kraškem reliefu pomembne
različno tektonsko premaknjene strukturne enote. Omejujejo
jih strme stopnje, rebri in reliefne brazde, ki jih tvorijo nizi vrtač, dolov in uval ter podobnih kraških reliefnih
depresij. Brazde in druge strukturne črte se v veliki meri
skladajo z mrežo neotektonskih prelomov.
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UDK 911 . 2 : 551 . 44 (497 . 12 - 12) - 863
Izvirno znanstveno delo
Andrej Kranjc
6623o Postojna YU, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU,
Titov trg 2
SPELEOLOŠKE ZNAČILNOSTI OSREDNJE DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
Obravnavano ozemlje obsega okoli 24oo km2, od tega je preko
80% kraškega sveta. Prve tukajšnje jame omenja že Valvasor
(1689), moderne speleološke raziskave pa so se pričele 19o6.
Do danes je registriranih 611 jam, to je o,25 jame/km2, oz.
1,5 jame/km2 povprečne realne gostote. 15% jam je vodnih
(aktivnih), 85% pa suhih. Najdaljša jama je 17oo m dolg sistem Viršnica-Zatoča jama na Radenskem polju, najgloblja pa
15o m globoko Šolnovo brezno v Suhi krajini. Povprečna dolžina jam je 5o m, globina 21 m in n.v. vhodov 411 m.
UDK 911 . 2 : 55O . 34 (497 . 12 - 12) = 863
Izvirno znanstveno delo
Milan Orožen-Adamič
61ooo Ljubljana YU, Geografski inštitut Antona Melika
ZRC SAZU, Novi trg 5
POTRESNA OGROŽENOST DOLENJSKE
Velik del občin Črnomelj, Metlika in Novo mesto leži v območjih, kjer pričakujemo že dokaj močne in tudi rušilne potrese do 8°MCS. Le občina Trebnje je v celoti v nekoliko
varnejšem območju 7°MCS. Samo v novomeški občini prebiva v
bolj ogroženem delu le-te več kot 2/3 njenega prebivalstva.
V celoti je več kot 3/4 industrijskega družbenega proizvoda
ustvarjenega v območjih 8° MCS. Ob vsem tem se moramo zavedati precejšnje potencialne nevarnosti potresov, biti nanje
pripravljeni in tudi temu ustrezno načrtovati bodoči razvoj.
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UDK 911 . 2 : 551 . 58 (497 . 12 - 12) = 863
Izvirno znanstveno delo
France Bernot
61ooo Ljubljana YU, Hidrometeorološki zavod SRS, Vojkova 1 b
OPIS KLIMATSKIH RAZMER OBČIN TREBNJE, NOVO MESTO, METLIKA
IN ČRNOMELJ
Avtor opisuje klimatske razmere občin Trebnje, Novo mesto,
Metlika in Črnomelj na osnovi podatkov o temperaturi zraka.
Opisovanje zaključuje z ugotovitvijo, da je podnebje tega
predela pod občutnim vplivom panonske klime. Zato meni, da
bi klimatski tip obravnavanega ozemlja lahko označili kot
modificirano panonsko klimo. V Gorjancih in Kočevskem Rogu
pa so - ustrezno nadmorski, višini - temperature nižje in
zime zato bolj snežene, kar lahko označimo kot gorsko klimo.
UDK 911 . 2 : 551 . 48 (497 . 12 - 12)=863
Izvirno znanstveno delo
Dušan Plut
61000 Ljubljana YU, Oddelek za geografijo, Filozofska
fakulteta, Aškerčeva 12
NEKATERE ZNAČILNOSTI VODNIH VIROV NOVOMEŠKE OBČINE
Z vidika organizirane vodne oskrbe (vodovod) so v novomeški
občini najbolj pomembni izviri, ki jih je 382. Prostorska
razširjenost in vodnatost izvirov je odraz pokrajinske različnosti novomeške občine. Največ izvirov je v Krškem hribovju in v SV Gorjancih, najmanj pa v Suhi krajini in Kočevskem Rogu. Najbolj vodnati in z vidika vodne oskrbe najbolj
pomembni pa so izviri ob Krki, ki pa se kalijo in so pogosto
bakteriološko neprimerni za pitje. V bodoče bo potrebno večjo
pozornost nameniti ohranjanju in izboljšanju kvalitete vode,
saj je količinsko vode dovolj za naraščajoče potrebe po
pitni vodi.
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UDK 911 . 2 : 628 . 1 (497 . 12 - 12) - 863
Izvirno znanstveno delo
Darko Radinja
61ooo Ljubljana YU, Oddelek za geografijo, Filozofska
fakulteta, Aškerčeva 12
OSKRBA S PITNO VODO V NOVOMEŠKI OBČINI
Članek daje pregled nad razširjenostjo tradicionalnih oblik
vodne oskrbe v občini Novo mesto. Skoraj do leta 197o so ti
načini še prevladovali, do danes pa so se obdržali le še ostanki.
Razvita je bila mešana oskrba(uporaba kapnic, vodnjakov, studencev, tekočih voda). Zaradi kraškega ozemlja so prevladovale kapnice, le njihov delež je bil različen po posameznih območjih. V drugem delu je prikazan razvoj vodovoda, ki je s
silovitim razmahom v tem času zamenjal prejšnje načine. Do l.
195o je vodovod uporabljala približna desetina prebivalstva,
danes pa je tak delež brez njega, kar je odraz burne industrializacije in urbanizacije v obravnavani občini in vsej Sloveniji.
UDK 911 . 2 : 551 . 48 (497 . 12 - 12) = 865
Izvirno znanstveno delo
Milan Natek
61000 Ljubljana YU, Geografski inštitut Antona Melika, ZRC
SAZU, Novi trg 4
NEKATERE GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI IZRABE VODNE SILE V POREČJU
KRKE
V prispevku sta obravnavana nekdanja in današnja razširjenost mlinov, žag in nekaterih drugih obratov, ki so jih
poganjali potoki in reke v porečju Krke v zadnjih osemdesetih
letih. Na osnovi zbranega gradiva je prikazana proizvodna
velikost mlinov in žag. Podrobneje, po posameznih karakterističnih obdobjih je osvetljeno opuščanje obratov na pogon
vodnih koles. V sklepnem delu so omenjeni nekateri temeljni
vzroki, ki so prispevali k naglemu usihanju mlinov in žag.
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UDK 911 . 2 : 581 . 9 : 553 . 6 (497 . 12 - 12) = 863
Izvirno znanstveno delo
Franc Lovrencak
61ooo Ljubljana YU, Oddelek za geografijo, Filozofska
fakulteta, Aškerčeva 12
PEDOGEOGRAFSKE IN VEGETACIJSKOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
DOLENJSKE
Prispevek najprej prikaže prirodnogeografske dejavnike, ki
vplivajo na nastanek in lastnosti prsti ter z njimi pogojeno
rastje. Na kratko so zajeti tudi vplivi človeka na rastje in
prst. Potem so predstavljeni glavni tipi prsti in rastja v
obravnavani občini Novo mesto. V povzetku je podana regionalizacija obravnavanega območja iz pedogeografskega in vegetacijskogeografskega vidika. Razčlenimo ga lahko na pet
osnovnih regij, v njih pa ločujemo še več manjših enot.
UDK 911 . 2 : 551 . 4 (497 . 12 - 12) = 863
Izvirno znanstveno delo
Ivan Gams
61000 Ljubljana YU, Oddelek za geografijo, Filozofska
fakulteta, Aškerčeva 12
GEOMORFOLOŠKE IN POKRAJINSKO-EKOLOŠKE RAZMERE V SREDNJI
KRŠKI DOLINI Z ZALEDJEM
Reliefne tipe in nekatere morfotektonske pojave prikazuje
geomorfološka karta 1 : loo.ooo. Na podlagi meteoroloških
postaj Kandija (Novo mesto, 193 m), Trška gora (38o m) in
Sv.Miklavž na Gorjancih (969 m) so nakazane dnevne minimalne, dnevne maksimalne in srednje dnevne temperature v dnu
kotline, v termalnem pasu in v hribskem pasu. Dnevni minimi
so v letnem povprečku enaki v dnu kotline kot 776 m više!
Razporejenost obdelovalne zemlje in gozdov kaže odvisnosti od
reliefnih tipov in od talnih razmer. Preseneča obilica gozda v
domala ravni nižini.
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UDK 911 . 5 : 62 "71" (497 . 12 - 12) = 863
Izvirno znanstveno delo
Igor Vrišer
61ooo Ljubljana YU, Oddelek za geografijo, Filozofska
fakulteta, Aškerčeva 12
RAZVOJ INDUSTRIJE V DOLENJSKI REGIJI
Poročilo podaja oris industrijskega razvoja in sedanje stanje industrializacije v Dolenjski regiji. Opira se na podatke
o zaposlenih in deležu aktivnih v industriji, ustvarjenem
narodnem dohodku v industriji in o moči pogonskih strojev v
industriji. Dolenjska je bila pred II. svetovno vojno skorajda brez industrije. V povojnem času je doživela hitro, vendar ekstenzivno industrializacijo, ki jo s 5-6% udeležbo v
slovenski industriji uvršča med nadpovprečno industrializirane slovenske regije.

UDK 911 . 3 : 312 (497 . 12 - 12) = 863
Izvirno znanstveno delo
Vladimir Klemenčič
61ooo Ljubljana YU, Oddelek za geografijo, Filozofska
fakulteta, Aškerčeva 12
Damjana Počkaj in Drago Perko
61000 Ljubljana YU, študenta Oddelka za geografijo,
Filozofska fakulteta, Aškerčeva 12
POSELITEV IN REGIONALNA STRUKTURA PREBIVALSTVA VZHODNE
DOLENJSKE Z BELO KRAJINO
V razpravi je prikazana sprememba poselitve in regionalne
strukture prebivalstva V Dolenjske z Belo krajino v 1.19611981. Na osnovi podatkov o rasti prebivalstva, rasti stanovanj,
spreminjanja strukture prebivalstva po panogah gospodarskih
dejavnosti ter spreminjanja gostote prebivalstva in dnevne
migracij e dijakov in delavcev so opredeljena območja koncentracije in območjapraznjenjaz depopulacijo ter razkrojem
kulturne pokrajine.
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UDK 911 . 9 : 711 (497 . 12 - 12) = 863
Izvirno znanstveno delo
Marjan Ravbar
68000 Novo mesto YU, Zavod za družbeno planiranje,
Prešernov trg 8
VREDNOTENJE NASELIJ ZA POTREBE PROSTORSKEGA RAZVOJA V
OBČINI NOVO MESTO
Prispevek v uvodu izhaja iz družbenih usmeritev dolgoročnega
razvoja občine Novo mesto. V nadaljevanju je obrazložena
metoda dela. Podane so tudi glavne karakteristike poselitve
kot izhodišče za izdelavo predlaganega modela poselitve.

UDK 911 . 37 (497 . 12 - 12) = 863
Izvirno znanstveno delo
Vera Kokole
61000 Ljubljana YU, Urbanistični inštitut SRS, Jamova 18
Vladimir Kokole
61000 Ljubljana YU, Zavod SRS za družbeno planiranje,
Gregorčičeva 23
GRAVITACIJA K CENTRALNIH NASELJEM NA DOLENJSKEM
Članek govori o spontanih oblikah nakupovanja in drugih
oblik potovanja v centralne kraje ter o dnevnih migracijah
na Dolenjskem. Migracije niso zgolj odraz razdalj in dostopnosti temveč tudi tradicije. Analiza sloni na obdelavi
podrobnejšega vprašalnika in časovnih primerjav.
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UDK 911 . 3 : 312 : 314 . 7 (497 . 12 - 12) = 863
Izvirno znanstveno delo
Ivo Piry
61ooo Ljubljana YU, Inštitut za geografijo Univerze Edvarda
Kardelja, Trg francoske revolucije 7
DNEVNA MIGRACIJA DELOVNE SILE V DOLENJSKI REGIJI
Prispevek podaja osnovne značilnosti dnevne migracije delovne
sile v Dolenjski regiji kot značilnega elementa preobrazbe
pokrajine. Prikazana je dnevna izmenjava delovne sile v letu
1981 v okviru regije, analizirana pa je tudi starostna struktura dnevnih migrantov, struktura zaposlitve dnevnih migrantov
po sektorjih dejavnosti, oddaljenost migrantov od kraja zaposlitve in način potovanja na delo. Prikazane so tudi spremembe
v obsegu in strukturi tega pojava značilnega za industrializacijo podeželske pokrajine.
UDK 911 . 3 : 379 . 8 (497 . 12 - 12) = 863
Izvirno znanstveno delo
Matjaž Jeršič
61000 Ljubljana YU, Oddelek za geografijo, Filozofska
fakulteta, Aškerčeva 12
PROSTORSKI UČINKI REKREACIJI PREBIVALSTVA NOVOMEŠKE REGIJE
V članku je povzet del rezultatov o proučevanju rekreacijskih
navad prebivalstva Novomeške regije in njihovih prostorskih
učinkih. Analiza sloni na rezultatih ankete,ki je bila izvedena med prebivalstvom Novega mesta in se nanaša na obdobje od
aprila 1983 do marca 1984. V članku so obravnavani obseg in
pogostost udeleževanja, prostorska usmeritev rekreacijskih potovanj in njihova receptivna območja, rekreacijski nagibi in
aktivnosti ter učinki tako vsakodnevne rekreacije v mestu, ob
koncu tedna v okolico mesta in v času počitnic, v širšem
turističnem območju.
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UDK 911 . 3 : 728 . 71 (497 . 12 - 12) = 863
Izvirno znanstveno delo
Anton Gosar
61ooo Ljubljana YU, Oddelek za geografijo, Filozofska
fakulteta, Aškerčeva 12
POČITNIŠKA BIVALIŠČA NA DOLENJSKEM S POSEBNIM OZIROM NA
RAZVOJ V NOVOMEŠKI POKRAJINI
Članek obravnava izredno rast počitniških bivališč v vsem
subpanonskem svetu Slovenije in poskuša analizirati stanje
ter nakazati probleme, ki ob tem nastopajo v novomeški
pokrajini. Rast počitniških bivališč v Vzhodni Sloveniji
je za več kot polovico večja kot znaša povprečje v republiki. Poleg popisnih rezultatov se pri ugotavljanju zakonitosti naslanja avtor tudi na aktualen register počitniških
bivališč ha Skupščini občine in na njegovo delo na terenu.
Slednja obravnava izrazito (novomeško) suburbano cono počitniških bivališč, ki niso le samosvoj naselbinski izraz
v pokrajini, ampak spreminjajo, z rastočim pomenom rekreacije, tudi izrabo pretežno agrarne, vinogradniške pokrajine
v negovan vrt (oziroma okolje) prisojnih gričev in leg ob
Srednji Krki.
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UDK 911.2:551.4(497.12-12 "Dolenjske Toplice") = 863
Izvirno znanstveno delo
Marjan Bat
61ooo Ljubljana YU, Oddelek za geografijo, Filozofska
fakulteta, Aškerčeva 12
TOPLIŠKI PREDEL - RELIEFNA IN POKRAJINSKO EKOLOŠKA PODOBA
Članek predstavlja reliefno in pokrajinsko-ekološko podobo
Topliškega predela. Ta lezi v zahodnem delu Novomeške kotline
med Roško in Ajdovsko planoto, samotnim Ljubnem in Belokranjskimi vrati. V splošnem visi svet od JV proti Krki. Prevladuje kraški in fluviokraški relief. Pokrajino lahko razdelimo na šest reliefnih, te pa na več pokrajinsko-ekoloških enot
Osnovne enote so: pobočje Roške planote, dolini Radešce in
Sušice, planotast hrbet med dolinama, ravnik nad Sušico in
Ljuben.
UDK 911 . 3 (497 . 12 - 12 "Dolenjske Toplice") = 863
Izvirno znanstveno delo
Marjana Lukšič
68000 Novo mesto YU, Zavod za družbeno planiranje,
Prešernov trg 8
DRUŽBENO GEOGRAFSKI RAZVOJ DOLENJSKIH TOPLIC IN OKOLICE
Dolenjske Toplice predstavljajo primer turistično rekreacijskega kraja, ki ima zaradi specifičnih naravnih možnosti
(termalna voda) pogoje za razvoj stacionarnega in izletniškega turizma. Turistična dejavnost se je začela razvijati konec
18.stoletja in je imela od vseh dejavnosti na razvoj kraja
največji vpliv, saj je naselje pravzaprav nastalo ob kopališču
in zdravilišču.
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UDK 91 : 528 . 9 (497 . 12 - 12) = 863
Izvirno znanstveno delo
Marko Žerovnik
61218 Komenda, YU, Čebuljeva 17
PROBLEMSKI PRISTOP K IZDELAVI TEMATSKIH KARTOGRAFSKIH
GRAFIČNIH PRIKAZOV NA PRIMERU OBČINE NOVO MESTO
Kartodiagrami sodijo med tiste tematske kartograf ske prikaze
ki z eno ali več vrstami kartografskih metod grafično ponazarjajo elementarno ali sintetično gradivo določenih raziskav in predstavljajo enega od najnazornejših načinov ugotavljanja rezultatov raziskovalnega dela. Pri kartografskem
grafičnem upodabljanju gradiva raziskovanj je potrebno pozna
ti tudi teoretske in praktične osnove dela, kamor sodijo
prav kartografske metode, ki jih v tem prispevku obravnavamo
S študijskim pristopom k aplikaciji podatkov v karto diagramu
- krožnem ploskovnem diagramu, je prikazan primer, kako je
treba konkretno pristopiti k problematiki izdelave kartografskih grafičnih prikazov.
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UDK 911.3 : 325 . 2 (497 . 12 - 12) = 863
Izvirno znanstveno delo
Rado Genorio
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SELITVENA DINAMIKA V DOLENJSKI REGIJI S POUDARKOM
NA TRAJNEM IZSELJEVANJU
Namen prispevka je prikazati selitveno dinamiko na primeru
regije, ki je že od srede preteklega stoletja vključena v
intenzivne tokove izseljevanja; Sprva v tujino, kasneje pa
tudi v razvitejša območja Slovenije. Močnejše izseljevanje
nad priseljevanjem je bilo še v vsem obdobju šestdesetih let.
Pounejši razvoj industrije pa je zmanjšal obseg izselitev
tudi v območjih tradicionalne depopulacije. Predvsem se je
zmanjšal obseg izselitev v tujino. Prispevek vsekakor potrjuje, da so selitve močno vplivale na spremembe v prostorski strukturi Dolenjske regije. Največ škode so zaradi
trajnega izseljevanja utrpela prav robna območja sedanjih
občin. V slednjih je opazno krčenje poselitvenega prostora
in s tem povezan razkroj kulturne pokrajine.

