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1 UVOD 

Kot je značilno za večino javnih prostorov v Novem mestu, se tudi obrečnemu prostoru 

namenja premalo pozornosti, še bolj kot obrežje reke Krke pa sta zapostavljena oba pritoka 

v mestnem območju: Težka voda in Bršljinski potok. Ker Novo mesto nima značilnih 

oblikovanih parkovnih površin (nalogo mestnega parka naj bi prevzel načrtovani arheološki 

park na Marofu), je možno zapostavljene zelene površine ob vodotokih s celovit im 

urejanjem približati meščanom. 

 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Kljub prepoznani vizualni kakovosti, obrečni prostor reke Krke ni povsem izkorist i l 

potenciala za preživljanje prostega časa, ki ga nudi izjemen ambient reke v mestu. Poglaviten 

razlog zapostavljenosti obrečnega prostora, ki se je začelo po drugi svetovni vojni, je bilo 

naraščanje onesnaženja reke Krke zaradi industrializacije Novega mesta, in je vrhunec 

doseglo v 70. letih prejšnjega stoletja. Novo mesto se je skozi zgodovino širilo sprva na 

dostopnih legah ob Krki, nato po ravnicah ob pritokih. Širitev mesta je zaradi razvoja  

industrije potekala hitro, za urbani prostor Novega mesta je značilna tako neracionalna raba 

tal, kot pomanjkanje namenskih zelenih površin. Obrečni prostori so zaradi lokacije 

industrije degradirani in izolirani od okolice. V zadnjih letih se je po propadu največjih 

onesnaževalcev stanje reke izboljšalo, opaziti je, da se življenja spet vrača na rečne bregove. 

Vendar pa obrečni prostor razen nekaj odsekov reke Krke zaenkrat ni funkcionalen in dobro 

vzdrževan, da bi bil dovolj vpet v življenje mesta in bi nudil različne možnosti za preživljanje 

prostega časa. Zato je obiskanost obvodnega prostora precej manjša, obrečni prostor tako 

ostaja le potencial, ki ga niti meščani niti obiskovalci (turisti) še ne morejo izkoristiti. Poti 

ob Krki in pritokih niso povezane v sklenjeno omrežje oz. so ponekod prekinjene, manjkajo 

dostopi do vode, sanitarije, parkirišča za kolesa in ostale ureditve za uporabnike, mnoge 

ureditve pa niso ustrezno vzdrževane. Razširjene so tudi različni načini prisvajanja javnega 

prostora, npr. parkiranje na zelenicah, povsod prisotno oglaševanje, vrtičkanje in ograjevanje 

obrečnega prostora.  

 

Obrečni prostor bi z novimi ureditvami lahko postal nosilec urbane regeneracije, ki bi 

zagotavljala višjo kakovost bivanja. Nova prometna infrastruktura na ravni pešca in 

kolesarja bi postala glavni povezovalni element med mestnimi območji. Ob kontinuirani 

ureditvi vzdolž vodotokov, bi to pomenilo tudi premagovanje določenih razdalj z neznatnimi 

višinskimi razlikami, nenazadnje bi se lahko z urejenimi kolesarskimi stezami ob vodotokih 

razbremenilo preobremenjene mestne ceste, predvsem na ravni dnevnih migracij. 
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1.2 CILJI NALOGE 

Glavni namen naloge je predlagati ureditev obrečnega prostora reke Krke s pritoki v širšem 

mestnem središču v obliki kontinuiranega parkovnega koridorja, ki bo povezoval mestne 

predele in mesto povezal s širšim zelenim zaledjem. Za to je potrebno: 

- preučiti zatečeno stanje obravnavanega prostora, 

- ovrednotiti stanje in opredeliti ukrepe za nadaljnje urejanje, 

- opredeliti programske in funkcionalne smernice za poseganje v obrečni prostor, 

- izdelati predlog ureditve obravnavanega prostora. 

 

1.3 METODE DELA 

Izdelava diplomske naloge se prične s pregledom literature v zvezi z obravnavano tematiko, 

pri čemer je posebna pozornost namenjena pomenu in načelom urejanja obrečnega prostora 

mestnih vodotokov. Nato bodo s pregledom razvoja mesta in na podlagi pregleda 

kartografskega gradiva in prostorskih podatkov ter s terenskim pregledom, opredeljeni 

vzroki za sedanjo rabo in izdelano ovrednotenje stanja ter ukrepi za nadaljnje poseganje v 

obrečni prostor. Končni izdelek predstavlja predlog programske in funkcionalne ureditve 

obravnavanega območja. 

 

  



Primc, T. Urejanje  obrečnega prostora reke Krke s pritoki v širšem mestnem središču Novega mesta. 3 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fa kulteta, Odd. za krajinsko arh itekturo, 2016  

2 SPLOŠNA IZHODIŠČA ZA UREJANJE OBREČNEGA PROSTORA  

 

Obrečni prostor razumemo kot svet ob reki (SSKJ, 1994), prostor vzdolž pojavnosti 

vodotoka, ki ga sestavljata oba rečna bregova. Ta lahko opredelimo kot območje roba 

vodotoka, območje brežine in pribrežno območje, pri čemer pribrežno območje razumemo 

kot vplivno območje vodotoka, na katerem je mogoče opaziti oziroma ugotoviti vplive 

delovanja vode. Vplivno območje je odvisno od vrste vpliva, za katerega ga opredeljujemo 

in je zato v različnih segmentih opredeljen različno razsežno. Tako mora obsegati tudi 

prostor, na katerega voda vpliva posredno in zato namesto enakomernega funkcionalnega 

pasu vzdolž reke marsikje vključuje širši prostor. 

 

Praviloma so vodotoki nosilci največje strukturne raznolikosti in je zato na njihovih 

območjih tudi povečana biotska pestrost glede na okolico. Spremenjena je sestava tal, 

vegetacija in mikroklima, razgiban vodni tok pa vodi v raznolike habitate (Vrhovšek in Vovk 

Korže, 2008). V nadaljevanju Vrhovšek in Vovk Korže (2008) opisujeta pomembne 

ekološke in biološke funkcije, ki jih opravlja naravno obrečno rastlinstvo, in sicer: 

- povezuje vodotok s sosednjo pokrajino, 

- s koreninami utrjuje bregove ter preprečuje erozijo in spodjedanje, 

- upočasnjuje vodni tok (v povezavi z meandriranjem struge), 

- vsrkava iz vode prekomerne količine nutrientov in nekatere polutante, ki jih rastline   

potem razgradijo ali vežejo in s tem prispevajo k samoočiščevalnim sposobnostim 

vodotoka, 

- prestreza škodljive stvari iz okolja, 

- zagotavlja biološke koridorje in omogoča organizmom neovirano premikanje vzdolž 

vodotoka. 

 

Širina pasu obrečne vegetacije in njena sestava so lahko zelo različni in sta odvisni od več 

faktorjev, od geomorfologije in podnebja, do rabe prostora. Pri tem predstavlja pas obrečne 

vegetacije najpomembnejšo povezavo naravnih življenjskih okolij z urbanim mestnim 

okoljem (Mikoš in Kavčič, 1998a).  

 

Danes so spremembe značilnosti vodne krajine rezultat naravnih procesov in človekovih 

posegov v ta prostor, kar daje rečni krajini poseben, kompleksen značaj. Ta značaj vodotoka 

lahko v grobem razdelimo glede na zgornji, srednji in spodnji tok vodotoka. Večina ljudi 

ima največ stika s srednjim delom vodotokov, saj se tu najbolj prepletajo z našim vsakdanjim 

življenjem. V srednjem toku reke in potoki tečejo med obdelovalnimi površinami, ki jih 

prekinjajo manjša ali večja naselja, mesta in industrijska območja. Rečni tok je tu bolj 

umirjen, obrežna vegetacija je razredčena, zato v vodo prodre več svetlobe in temperatura je 

posledično višja kot v zgornjem toku. Tu je raba najbolj intenzivna, služi za namakanje 

kmetijskih površin, kot generator električne energije, kot rekreacijska površina. 
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2.1 OBREČNI PROSTOR V MESTU  

Narava in naravne prvine imajo za človeka poseben psihosocialen pomen, kar priča dejstvo 

o navezanosti človeka na naravo (Kos, 2007). Ta pomen prihaja v ospredje predvsem v 

mestu, kjer je stik z naravo omejen, saj je zaradi grajene strukture krajina v veliki meri 

odsotna. Reka v mestu členi to strukturo zazidave in vanjo vnaša krajinske prvine, ob 

dodatnih oblikovalskih ukrepih pa omogoča doživetje narave v neposredni bližini bivanja.  

Zato so najprivlačnejši javni prostori v mestnem okolju prav tiste površine, kjer je prisotna 

vegetacija in voda, saj ta dva elementa v največji meri zadovoljujeta potrebe človeka po 

naravnem okolju (Mikoš in Kavčič, 1998a).  

 

Izrazita navezanost na zelene površine se kaže tudi pri posameznih ureditvah obvodnega 

prostora in občutljivost meščanov na posege vanje. Po navedbah Simonetijeve (1997), 

spadajo prav ureditve ob vodotokih med tista območja, kjer pogosto najdemo znake 

ljubiteljskih posegov. Ti posegi v urejanje javnih zelenih površin pričajo tako o potrebah 

mestnih prebivalcev kot o značaju prostorov in okolij, v katerih se pojavljajo. Tako se v 

obvodnem prostoru pogosto srečujemo z močno poudarjenimi vrednotami zasebne lastnine, 

kar pa ne bi smela biti osnova za samovoljno rabo obvodnih zemljišč. Lastniki zemljišč v 

obvodni prostor posegajo, da nekoliko povečajo območje bivanja in se dodatno zaščitijo pred 

pogledi in hrupom. Zato so za obvodni prostor značilne razširitve zasebnih vrtov vse do 

vodotoka. V veliko primerih ureditev v obvodnem prostoru v urbanem okolju pa gre za 

nelegalno prisvajanje zemljišč zaradi odsotnosti organiziranih prizadevanj in načrtov za 

kvalitetnejšo podobo in zasnovo mestnih odprtih površin. Zato je pri vsem tem seveda nujno, 

da načrtovanje zagotoviti takšno urejanje, ki temelji na javnem interesu in vodi v skupno 

korist meščanov, obenem pa se mora nanašati na ekologijo rečnega sistema. 

 

2.1.1 Revitalizacija obrečnega prostora v mestu 

 

Poleg vidnega zanimanja mestnega prebivalstva za obrečni prostor zaradi estetskih vrednosti 

ohranjenih naravnih prvin, je potrebno omeniti tudi dejstvo, da so vodotoki v mestu marsikje 

povod za številne probleme, ki so jih skozi zgodovino prebivalci naselij reševali z 

regulacijami bregov in zacevitvami. Z razvojem tehnologije in z njo možnosti regulac ije 

bregov, so s poglabljanjem in prekrivanjem vodotokov izginili naravni elementi krajine 

(Mikoš in Kavčič, 1998b). Zaradi prostorskih potreb novo nastajajoče zazidave so bila 

degradirana ekološko dragocena obvodna zemljišča, ki bi lahko bila ob bolj premišljenem 

načrtovanju pomembna območja narave v mestu (Balant, 2006).  

 

Predvsem pri manjših vodotokih v mestu je opaziti, da je njihov potencial neizrabljen, 

marsikateri vodotok je zacevljen ali reguliran. To predstavlja problem, saj ostajajo v ozadju 

pri urejanju prostora, čeprav so poglavitni razlog za kvaliteto rek, v katere se izlivajo.  
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Danes vemo, da vodotoki v mestu ne pomenijo le grožnje pred škodljivim delovanjem voda, 

ampak so nosilci pomembnih ekoloških in socialnih funkcij. So prepoznan element 

estetskega doživljanja mesta in kakovosti bivalnega okolja, zato je danes obrečni prostor  

marsikje predmet revitalizacije. Revitalizacija je v okoljskem smislu ravnanje, s katerim se 

nekaj oživi, obnovi in vzpostavi ekološko ravnovesje (Bufon in sod., 2005). Z revitalizac ijo 

obrečnega prostora se preureja in oživlja celotno mesto, zato se je potrebno posvečati slabo 

izkoriščenim prostorom. Sem spada tudi obrečni prostor reke Krke v Novem mestu, 

predvsem pa prostor obeh pritokov reke Krke, ki se izlivata v mestnem območju. Zaradi 

širitve industrijske cone ob potoku Težka voda je bil ustvarjen nasip, ki je izravnal meander 

in potoku odvzel prostor za poplavljanje. V primeru Bršljinskega potoka pa gre za 

zacevljenje na približno 250 metrov dolgem odseku pred izlivom v Krko.  

 

Vračanje prostora vodotoku ima pomemben vpliv tudi pri zagotavljanju poplavne varnosti. 

Gosta pozidava in zapiranje (tlakovanje) površin povzročata povečanje količin odtekajoče 

meteorne vode. Obremenitve na vodotok se ob dežju hitro povečajo, hiter odtok meteorne 

vode povzroči spiranje odpadnih snovi s prispevnih površin. Pri tem obrečni prostori služijo 

kot razlivne površine visokih voda, kar zmanjšuje poplavno ogroženost naselij. 

 

Mikoš in Kavčič (1998b) opredeljujeta temeljne smernice pri načrtovanju revitalizacije: 

- pokrite potoke je treba odpreti na čim daljšem odseku v eni sami potezi, 

- trdno obzidane vodotoke ali odseke vodotokov je potrebno urediti bolj sonaravno, 

- kjer je mogoče, je treba upoštevati zgodovinski potek struge, 

- upoštevati je treba lastninske razmere na pribrežnih zemljiščih, 

- opirati se je treba na obstoječo vegetacijsko strukturo, 

- upoštevati obstoječe in načrtovane povezave, predvsem pešpoti in kolesarske steze, 

- sosednje proste nezazidane površine, kjer je le mogoče, povezati z obstoječimi 

prostimi površinami ob potoku. 

 

Pri urejanju obrečnega prostora v mestu in njegovi revitalizaciji moramo biti pozorni na več 

funkcij in upoštevati lastnosti celotnega prečnega prereza vodotoka, za katere načrtujemo 

poseg. Posegi v prostor se načrtujejo skladno s potrebami ljudi in naravnimi značilnostmi 

prostora, pri čemer ja za ta prostor značilna razdvojenost med razvojne in okoljevarstvene 

zahteve družbe. Za okvirno razmestitev posegov pri načrtovanju revitalizacij obrečnega 

prostora, so v nadaljevanju podane smernice za umestitev dejavnosti glede na prečni profil 

vodotoka v urbanem območju. 
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Slika 1: Smernice za razmestitev dejavnosti in posegov pri urejanju obrečnega prostora (prirejeno po Januchta-

Szostak, 2013) 

 

Cilj urejanja obrečnega prostora reke Krke s pritoki je kakovostno oblikovan in funkciona len 

prostor za uporabnike, ki zadovoljuje socialne potrebe obiskovalcev, predvsem za različne 

vrste rekreacije. Ob tem pa se ne sme prezreti različnih vidikov urejanja, ki poudarjajo 

ohranjanje značilnih obvodnih biotopov, omogočanje dostopa in zveznost ureditev,  

predvidevajo prenovo kulturne dediščine in integracijo reke z urbanim tkivom ter 

oblikovanje skladno s krajinskimi značilnostmi.  

 

Naloga krajinskega oblikovanja vodotokov je torej v uspešnem prenašanju ekoloških vsebin 

v konkretno oblikovanje in tako ustvarjanje oblikovanih kompleksnih krajin, ki so hkrati 

ekološko ustrezne in nudijo uporabnikom dovolj prostora za opravljanje raznovrstnih potreb, 

med katerimi je tudi zadovoljstvo nad estetsko oblikovanimi prostori (Gazvoda, 2000). 
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2.1.2 Rekreacijski pomen obrečnega prostora v mestu  

Rečni koridorji so pomemben del zelenega sistema mesta, pri čemer je poleg ekološke 

funkcije pomemben tudi njihov potencial za rekreacijo (Gazvoda, 2005). Urejen obrečni 

prostor ima visoko doživljajsko vrednost, ki na obrežje privabi ljudi z željo po gibanju, 

sprostitvi, srečevanju, druženju in stiku z naravo. Gre torej za aktivnosti, s katerimi se 

ukvarjamo zaradi sprostitve in zdravja, uravnovešenjem med delom in počitkom (posedanje, 

ležanje), s spremembo okolja, ki vpliva na duševno razpoloženje ter z dejavnostjo, s katero 

krepimo telesne moči (Jeršič, 1999). Najpogostejša rekreacijska oblika prostočasnih 

dejavnosti je sprehajanje ali hoja, za vse aktivnosti pa velja, da so zanje naravne in kulturne 

pokrajinske prvine temeljnega pomena. 

 

Načrtovanje prostorov prostočasnih dejavnosti v obrečnem prostoru je usmerjeno predvsem 

v pasivne oblike rekreacije, kot sta sprehajanje in hoja, tudi kolesarjenje. Rekreacijske 

dejavnosti pasivne narave, kot so piknikiranje, sprehajanje, opazovanje narave ipd. se lahko 

izvajajo tudi v okoljih kjer ni vodnega pojava, vendar ima ta prvina za njih posebno 

privlačnost. Kopanje, čolnarjenje, potapljanje je vezano neposredno na vodno telo, zato mora 

biti infrastruktura za izvajanje teh dejavnosti na rečnem bregu. Negativni vplivi zaradi 

umestitve različnih rekreacijskih dejavnosti nastajajo predvsem zaradi posegov v 

geomorfologijo obrečnega prostora ter v strugo vodotoka ter motenje  živalskih in rastlinsk ih 

ekosistemov. Vendar pa May (2006) v zvezi s tem dodaja, da je človek v urbanem okolju 

del ekosistema. Da bi v tem ekosistemu najbolje deloval in v njem trajnostno gospodaril je 

pomembno znanje o pomembnosti obrečnega prostora privzgojiti. Za to so zelo pomembni 

nazorni prikazi naravnih procesov v manjšem merilu, kateri spominjajo človeka na 

pomembnost narave na vsakodnevni bazi. Tako se vse pogosteje na območjih vodotokov 

urejajo tematske učne poti, ki poleg rekreacije ponujajo predstavitev naravne dediščine ter 

razlago naravnih pojavov in procesov, predstavitev tehniških objektov, kulturne dediščine 

ipd., ki se jih lahko kvalitetno ureja v povezavi z rekreacijsko infrastrukturo. 
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2.2 IZBRANA NAČELA ZA POSEGANJE V OBREČNI PROSTOR 

Pri celovitem urejanju obrečnega prostora mesta je seveda potrebno opredeliti, kaj želimo s 

poseganjem vanj doseči. Specifične naravne lastnosti prostora je potrebno učinkovito 

integrirati v oblikovanje. Pritisk na izrabo potencialov obrečnega prostora je velik, zato je 

potrebno premišljeno planiranje rabe prostora, pri čemer je najbolj problematično 

zagotavljanje stika z reko na gosto poseljenih območjih. Načela nam pomagajo usmerjati 

vrsto in intenziteto posegov v prostor, zato bila v skladu z možnostmi nadaljnjega razvoja 

obrečnega prostora v mestu, opredeljena naslednja: 

 

Temeljno načelo pri poseganju v vodotoke in vodne pojave izhaja iz zahteve, da vselej 

premislimo o potrebnosti posega. Potrebnost posega opravičujejo prave potrebe ljudi, 

posameznikov in skupnosti, ki živijo ob vodotoku ali v njihovem vplivnem območju 

(Marušič in sod., 2005). Potrebno je premisliti, kakšne posledice bo imela sprememba na 

neposredno okolico in koliko, ter na kakšen način lahko ohranimo dokaj naravno okolje. 

Zato je pomembno, da ne urejamo vseh vodotokov na enak način, pač pa posege prilagod imo 

glede na oceno stanja in procesov v vsakem posameznem vodnem sistemu. 

 

Po načelu sonaravnega urejanja novi programi ne smejo povzročati degradacije naravnih 

sestavin okolja, onesnaževanja okolja ali poslabšanja razmer v vodnih in kopensk ih 

ekosistemih, ampak naj pripomorejo k ohranjanju naravnih značilnosti rečne krajine in k 

večji naravnosti odprtega prostora. V primeru ponovne vzpostavitve  naravnih razmer in 

pogojev se stremi k obnovitvi vrstne pestrosti in številčne zastopanosti posameznih  

rastlinskih in živalskih vrst, ki so naseljevale obravnavano območje. Stanje razvrednotenega 

območja se lahko izboljša na različne načine: s fizičnimi posegi v prostor, s posodobitvijo 

tehnologije, s prepustitvijo območja naravnim procesom (Gazvoda in Kravanja, 2004; 

citirano po Balant, 2006). Poglavitnega pomena je varovanje poplavnih ravnic in močvir ij  

ter varovanje obrežne vegetacije ("puferska cona"). 

 

Urejanje obrečnega prostora mora biti osnovano na natančni prostorski analizi, saj je vsak 

prostor specifičen in zahteva individualno obravnavo. Posegi v prostor morajo biti skladni 

s programskimi in strukturnimi značilnostmi oz. potenciali obrečnega prostora 

(Simoneti, 1998). Novi programi morajo upoštevati obstoječe in se tako oblikovno kot 

vsebinsko navezati nanje, tako na obrečnem območju kot tudi v zaledju. Bazo znanja o 

posameznem vodotoku oblikujejo informacije o okolju, tehničnih in bioloških segmentih 

vodnega sistema ter analize posledic preteklih posegov v območje vodotoka (Globevnik 

2001). Na podlagi tega lahko predvidimo, kako se bo stanje spreminjalo v prihodnosti, saj 

je zatečeno stanje vodnega sistema odraz tako naravnih procesov kot tudi človekovih 

posegov vanj, pri čemer se odziv naravnega sistema na človekovo delovanje pogosto pokaže  

šele čez čas. Kakovost vodotokov se spreminja glede na kakovost prispevnega območja, 

nazaj na okolje pa vplivajo vodotoki tudi izven roba povirja. Prostor je namreč dinamičen in 
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se ves čas spreminja, prav tako pa tudi potrebe in želje njegovih uporabnikov. Zato ima lahko 

neko območje potencial za rabo, ki ga v preteklosti ni bilo. Takšen primer so ravno vodotoki, 

ki so skozi čas postali del mestne strukture. Danes jih ni smiselno sanirati v popolnoma 

naravno stanje, saj le-to sodobni človek dojema nekaj neurejenega, morda celo nevarnega. 

Veliko bolje je vodno telo vključiti v zeleni sistem mesta, kjer poleg ekološke dobi še 

estetsko in rekreacijsko vlogo, poleg habitatov za živali in rastline pa se ob njem oblikujejo 

tudi prostori za zadrževanje ljudi ter uredi mreža poti in omogoči dostop do vode (Balant, 

2006).  

 

Na površinske vode so marsikje vezani simbolni pomeni, zato mora oblikovanje obvodnega 

prostora spoštovati značilnosti in posebnosti lokacije in ohranjati ter poudarjati določene 

kakovosti prostora ter s tem njegovo identiteto in/ali spreminjanje le-te skozi zgodovino. 

Nove ureditve in rabe morajo prispevati k varovanju rečnega prostora in k njegovemu 

razvoju, zato naj ga ob spoštovanju njegovih naravnih danosti aktivno vključijo v mestno 

življenje. Programska osmislitev prostor varuje pred nezaželenimi rabami, pri prebivalc ih 

pa se z novimi možnostmi uporabe poveča skrb zanj. Tako je rabo potrebno usmerjati v 

ohranjevanje naravnih vrednot in njihovo zavarovanje ter trajnostno rabo kulturne  

dediščine. Pri tem sta najbolj primerna sonaravna turistična dejavnost in rekreacija oziroma 

njene oblike (samostojno, vodeno). Potrebno je omejiti vire onesnaževanja in druge posege 

v obrečni prostor, ki pomenijo tveganje ali nevarnost za okolje v območju obrečne ga 

prostora in v vplivnem območju (industrija, obrt, kmetijstvo, infrastruktura, vojaški objekti 

in druge naprave ter druge okolju škodljive dejavnosti).  

 

Kulturne in izobraževalne dejavnosti privabijo ljudi na obrežje in s tem omogočajo 

seznanitev prebivalcev s kulturno zgodovino in privzgojijo spoštovanje do narave mlajšim 

generacijam. Reke tako lahko s svojo vizualno kvaliteto in dinamičnim značajem postanejo 

močno orodje v spoznavanju narave in družbe.  

 

Ker so vodotoki po svojem značaju povezovalni, je pri urejanju pomembno načelo 

zveznosti. Za uspešno urejanje je potrebno zagotoviti dovolj obširen in zvezno prehoden 

rečni prostor. Pri tem mora biti poseganje osnovano na enovitih izhodiščih oz. usmeritvah, 

ki jih moramo do določene mere prilagajati glede na specifične značilnosti posamezne 

lokacije. Rečni prostor mora biti javno dostopen in programsko zasnovan za javno rabo, 

hkrati pa morajo ureditve zagotavljati varnost uporabnikov. Lahka dostopnost je nujna za 

obiskanost obrečnega prostora. Fisher (2004) poudarja, da mora biti poskrbljeno za zadostno 

število povezav, ki obiskovalce v obvodni prostor pripeljejo iz čim več različnih smeri. Pri 

tem pa je zelo pomembna vidnost reke z bližnjih območij, ki naj ne bo omejena samo na 

posamezne stanovanjske ali komercialne predele v prvi gradbeni liniji vzdolž obrežja. 

Prostor mora biti vizualno odprt proti mestu, ureditve pa morajo nuditi priložnosti za širok 

spekter programov, ki omogoča tako sedenje in opazovanje, kot tudi igro in neposreden stik 

z vodo na primernih lokacijah.  
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3 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA OBMOČJA 

3.1 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI PROSTORA 

Reka Krka je osrednja vodna žila, ki daje pečat celotnemu območju s hidrološkega vidika. 

Zaznamuje jo pokrajinska pestrost, izrazita prehodnost in reliefna razgibanost. Tu se prepleta 

več pokrajinskih tipov in značilnosti (Plut, 1990). Kraški in normalni relief, subpanonske 

značilnosti, ki se izražajo v gričevju z majhnimi relativnimi višinskimi razlikami, vodotoki 

z obsežno obrežno vegetacijo in poplavni ravninski gozdovi ter dinarsko – kraške 

značilnosti, z najrazličnejšimi kraški pojavi, ki določajo oblikovitost in raznolikost površja. 

Krka vodo pridobiva iz številnih kraških izvirov neposredno ob strugi, šele v osrednjem delu 

Krške kotline se zaradi večjega deleža dolomita in terciarnih sedimentov pojavijo površinsk i 

vodni tokovi, zlati iz Gorjancev in Težke vode. Kot pri večini kraških rek je značilen izrazito 

počasen tok in neznatna transportna sposobnost. Naravovarstvene omejitve ne dovoljujejo 

gradnje visokih jezov, z energetskega in ekološkega vidika pa bi bil priporočljiva gradnja 

malih elektrarn na mestu opuščenih vodnih obratov.  

 

Novo mesto leži sredi gričevnate pokrajine, mestni obod sestavljajo Gorjanci na jugovzhodu, 

Ljuben na jagozahodu, Kočevski rog na zahodu in Trška gora na severu. Krka skozi mesto 

teče v treh zaporednih zavojih, med njimi je troje pomolov. Na srednjem, najbolj izrazitem 

stoji mesto, druga dva pa zarašča gozd. Mesto se pahljačasto širi ob vpadnih cestah ob 

dostopnih legah mestnih vodotokov.  
 

Na območju naselja Novo mesto se v Krko izlivata Težka voda v Kandiji in Bršljinski potok 

v prvem zavoju reke. Bršljinski potok (tudi Bezgavec) je levi pritok reke Krke, ki izvira nad 

Hudim nad zgornjimi Kamencami in se v Bršljinu izliva v Krko. Težka voda izvira v naselju 

Gornja Težka Voda in se v Kandiji kot desni pritok izliva v reko Krko. Je izjemno vodnat 

pritok, opredeljen kot hidrološka in ekosistemska naravna vrednota državnega pomena. 

 

3.1.1 Poplavna ogroženost Novega mesta 

Glede na relief s svojimi kraškimi značilnostmi in tip podnebja s povprečno količino padavin 

1138mm na leto, nevarnost poplav na obravnavanem območju ni stalno prisotna. Pojavlja nje 

poplav je skladno z rečnim režimom Krke, pri katerem so možni vzroki nastanka poplav 

dolgotrajno deževje spomladi in poleti. Krka naraste največ za približno dva metra, vendar 

zaradi konfiguracije terena ne poplavi drugega kot brežine. V Oceni ogroženosti Mestne 

občine Novo mesto zaradi poplav (Fejzić, 2015) je v višini vodostaja Krke pri 4.70m kot 

poplavljeno območje opredeljena poplavna ravnica Loka, pri čemer je med obstoječimi 

stavbnimi objekti možnost poplavljanja gostišča Loka v Novem mestu.  

 

Pritoki Krke nimajo hudourniškega značaja, do poplav pride zaradi akumulacije vode kot 

posledice dolgotrajnega dežja. Obseg poplav povečuje majhen strmec reke Krke, ki zaradi 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Te%C5%BEka_Voda_%28geografija%29
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počasnejšega odtekanja meteornih voda lahko zajezi odtok pritokov. Vendar pa ti ne 

predstavljajo nevarnosti za urbano območje Novega mesta, saj poplavljata predvsem 

kmetijske površine neposredno ob vodotoku. 

 

3.2 OPREDELITEV OBMOČJA OBDELAVE 

Osrednji del območja obravnave zavzema obrečni prostor reke Krke v Novem mestu, od 

Bršljina do Kandije, to je med izlivoma obeh pritokov v mestnem območju. Na severni strani 

mesta se nadaljuje vzdolž Bršljinskega potoka, na južni strani pa vzdolž Težke vode.  Okvirne 

širine območja obdelave obrečnega prostora so določene glede na fizično pojavnost struktur 

– naravne robove (reliefni rob, gozdni rob), linijo strnjene zazidave, omejujeta ga še cestna 

in železniška infrastruktura in večje industrijske cone. Meja območja v vzdolžni smeri je na 

severni strani mesta definirana z obvozno cesto preko Bršljinskega potoka, na južni pa s 

primarno mesto cesto čez Težko vodo v Gotni vasi.  
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Slika 2: Okvirne meje območja obdelave (podlaga: TTN5, 1995) 
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3.3 PROSTORSKI RAZVOJ NOVEGA MESTA  

Razvoj naselij ob rekah je pogojen s potrebo ljudi po izkoriščanju vode v različne name ne. 

Zelo pomembna je bila obrambna in transportna vloga, zato je ugodna prometna povezava 

po dolini reke Krke in izreden strateški in dominanten položaj na rečnem okljuku razlog za 

prehistorično urbanizacijo tega območja (Knez, 1977). Za poselitev so si tedanji prebivalc i 

izbrali osrednji okljuk, ki ga z zaledjem povezuje najožji pas zemljišča in jo varuje tudi 

največja vzpetina okolice - Marof.  

 

Novo mesto se je skozi zgodovino razvijalo z določeno hitrostjo. Praviloma je šlo za 

počasnejši razvoj, ki je omogočal ohranjanje virov in poudarjal kontinuiteto kulturne 

tradicije, ki je izoblikovala identiteto mesta (Golob in sod., 2014). Veliko je dokumentov, ki 

nam pričajo o neposrednem stiku prebivalcev Novega mesta z reko. Novomeščani so bližino 

reke dodobra izkoriščali, reka jim je nudila varnost, vodo za preživljanje, možnosti za 

lociranje gospodarskih objektov, kot so mlini in žage ter perišča, ter nenazadnje možnost i 

preživljanja prostega časa pri kopanju, ribolovu, čolnarjenju (Pungerčar, 2001). 

 

   
Slika 3: Fotografija kopališča na Loki leta 1929 (Pungerčar, 2001) (levo) 

Slika 4: Gradnja železniškega mosta na Loki 1912 (Pungerčar, 2001) (desno) 

 

Hiter razvoj mesta in industrijskih dejavnosti se je začel že z izgradnjo železnice. Prepozno 

sistematično načrtovanje ni uspelo reševati prostorskih problemov, ki jih je povzročila hitro 

rastoča industrija. Industrijski objekti so se formirali ob reki, saj so za obratovanje 

potrebovali vodo kot energetski vir. Zaradi poslabšanja kvalitete vode kot posledice 

industrijske rabe, je mestno življenje na obrečnem prostoru reke Krke zamrlo. To je 

potencirala denivelacija med mestnim prostorom in prostorom reke Krke, ki je tako postala 

povsem izločena iz socialnega življenja mesta (Gazvoda, 2005). 

 

Razvoj prometa, industrije in trgovine je postavil izrazite zahteve po novih površinah za 

gradnjo. Mesto se je neodvisno od prostorskih načrtov, začelo širiti na ravnicah ob reki Krki, 

na dostopnih legah ob potoku Težka voda in vzdolž Bršljinskega potoka (slika 5). Razpršena 

pozidava, predvsem na južnem delu mesta, je povzročila urbanizacijo odprtega prostora med 
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nekdanjimi predmestnimi vasmi. Rezultat tega je pomanjkanje centralnih dejavnosti, zelenih 

površin in neurejena prometna shema.  

 

Med glavne krivce razvrednotenja obrečnega prostora Krke v Novem mestu, Granda (2005) 

umešča vojaško kasarno v Bršljinu, tekstilno tovarno Novoteks, območje GIP Pionir, 

železniško postajo, ki je na bregove nasipala premogove ugaske, Kremenovo pralnico peska, 

ki je uničila svet onstran Loke. Med najbolj ponesrečene lokacije industrije pa nedvomno 

spadajo objekti nekdanjega IMV, današnjega Revoza. Danes leži tako rekoč sredi mesta, 

med Kandijo, Žabjo vasjo, Grmom in Gotno vasjo. Zaradi potreb tovarne so v letih 1980 -

1982 zgradili železniški nadvoz nad dolino Težke vode. S tem so uničili okolico Grmskega 

gradu, nekdaj glavno južno mestno vpadnico – Trdinovo ulico, pa so zaprli za ves promet. 

Južni del mesta tako danes nima neposredne prometne povezave s središčem mesta. (Tončič, 

1990).  

 

S širitvijo in razvojem mesta nova predmestja vedno bolj prevzemajo vlogo novih mestnih 

središč, določeni mestni predeli (zlasti trgovsko območje v Mačkovcu in BTC) postajajo 

novi centri mesta. Ta mestna območja, ki jih Koolhas (1999) opisuje kot generična, 

brezoblična mesta, so postala nova programska središča. Razlog najdemo predvsem v 

enostavni dostopnosti, ki je postal pomemben element mestnega življenja.  
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Slika 5: Teritorialna širitev in prostorski razvoj Novega mesta od 18. stoletja, do predvidene širitve leta 2030 

(prirejeno po Račečič Skrt, 2016) 
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3.3.1 Spremembe vodnega režima reke Krke in pritokov na obravnavanem območju 

Na območju je bilo v preteklosti izvedenih dokaj malo regulacij in spreminjanj vodnih 

režimov. Z zgraditvijo Seidlovega jezu v Novem mestu, je Krka postala globlja in verjetno 

počasnejša (Granda, 2005). Razen jezov in posameznih odsekov s spremenjenimi brežinami 

niso bili izvajani drugi posegi, kar se je predvsem iz naravovarstvenega stališča izkazalo za 

prednost. Na reki in pritokih so mestoma izvedeni posegi zaradi varovanja pred erozijo in 

zagotavljanja poplavne varnosti. 

 

Med regulacijami je potrebno omeniti dve, ki danes najbolj degradirajo obvodni prostor v 

mestu: 

1) zacevljenje Bršljinskega potoka na razdalji približno 250 metrov (slika 6), od 

prečkanja železniškega tira proti Straži do izliva v Krko 

 

 
Slika 6: Primerjava poteka struge Bršljinskega potoka po Franciscejskem katastru v letih 1823-1869 

(Franciscejski katester, 2012) (levo) in danes (podloga TTN5, 1995; RABA, 2013) (desno)  
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Sliki 7 in 8: Pogled na prostor ob Bršljinskem potoku pred vtokom pod železnico (levo) in Bršljinski potok pri 

iztoku iz zacevljenega dela pred izlivom v Krko (desno) 

 

2) regulacija Težke vode 

Gre za spremembo poteka struge, zasip meandra in nadvišanje poplavnega območja, pri 

čemer so bile uničene značilne morfološke oblike. Pri deževju je opazno delovanje vode 

izven struge v smeri starega poteka potoka, ki se kaže kot transport materiala in erodiranje 

obstoječe pešpoti.  

 
Slika 9: Primerjava poteka struge Težke vode po Franciscejskem katastru v letih 1823-1869 (Franciscejski 

katester, 2012) (levo) in danes (podloga TTN5, 1995; RABA, 2013) (desno) 
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Slika 10: Pogled na izravnano strugo potoka Težka voda, na levi strani je za ograjo viden nasip industrijskega 

območja Revoz 

 

3.4 UREJANJE OBREČNEGA PROSTORA REKE KRKE S PRITOKI V KONTEKSTU 

VELJAVNEGA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju OPN), sprejet leta 

2009, nosi ključna izhodišča razvoja mestnega prostora. Za diplomsko delo predstavlja 

strokovno podlago, zato je potrebno analizirati pomembne usmeritve, ki so povezane z 

urejanjem obrečnega prostora reke Krke in pritokov.  
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Slika 11: Koncept prostorskega razvoja Novega mesta (OPN MONM, 2009) 

 

OPN za obvodni prostor reke Krke, skladno s prostorskimi možnostmi, predvideva umestitev 

turističnih in prostočasnih dejavnosti, pri čemer se urejanje dostopov in druge ureditve izvaja 

ob ohranjanju morfoloških značilnosti Krke in obvodnega prostora, značilnosti posameznih 

ekosistemov ter kulturnih in doživljajskih značilnosti obvodne krajine. V skladu s tem, se 

rekreacijska območja lahko urejajo le tam, kjer je mogoče organizirati oblike dostopa, ki ne 

pomenijo spreminjanja morfoloških značilnosti voda (Odlok o občinskem…, 2009).  

 

OPN predvideva izboljšanje hidromorfološkega stanja reguliranih vodotokov, prednostno pa 

poudarja varovanje naravne ohranjenosti vodotokov, obstoječih delov razgibanih naravnih 

brežin, zalivov, mrtvih rokavov, tolmunov in plitvin. Obnovijo in prenovijo se stari mlini in 

žage ter jezovne zgradbe, ki se lahko namenijo tudi novim rabam, če te rabe zagotavljajo 

njihov dolgoročni obstoj in niso v nasprotju z režimi varstva in varstvenimi usmeritvami za 

ohranjanje varovanih območij okolja in narave. 
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3.4.1 Namenska raba obravnavanega območja in veljavni OPPN-ji   

 
Slika 12: Izsek iz namenske rabe prostora (PISO, 2016) 
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Za urejanje obravnavanega območja so po karti namenske rabe pomembne naslednje 

kategorije prostorske zasnove: 

- območja zelenih površin, 

- kmetijska zemljišča, 

- območja centralnih dejavnosti,  

- gozdna zemljišča, 

- območja stanovanj, 

- površine za rekreacijo.  

 

Med njimi so za diplomsko nalogo pomembna določila za območja zelenih površin, ki 

obsegajo dejavnosti, namenjene oddihu in preživljanju prostega časa ter dejavnosti, vezane 

na rabo in varstvo površinskih voda, urejanje in vzdrževanje zelenih površin, ter površine za 

rekreacijo, ki obsegajo rekreacijske in športne dejavnosti ter kot spremljajoče dejavnosti 

kulturne, razvedrilne, izobraževalne in gostinske dejavnosti. Na teh območjih so dovoljeni 

objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem, vključno z nadstreški za balinišča, 

shrambami za športne rekvizite, garderobami in sanitarijami, dostopi do vode, stojnice, 

namestitev klopi, ureditev počivališč ter postavitev objektov in naprav za opazovanje narave.  

 

Posamezna območja namenske rabe prostora urejajo prostorski izvedbeni akti, ki na bolj 

podrobni ravni opredeljujejo smernice za urejanje prostora. Navedeni so povzetki tistih 

območij urejanja, ki segajo neposredno v obrečni prostor reke Krke in pritokov in nudijo 

potencial za revitalizacijo in razvoj obrečnega prostora v navezavi nanje: 

 

- Ureditveni načrt za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta 

Ureditveni načrt predvideva povezovanje javnih cest, sprehajališč in kolesarskih poti v 

urejen sistem, opremljen z ustrezno urbano opremo prostora. Za območje obdelave je 

pomembna predvsem načrtovana trasa kombinirane pešpoti in kolesarske steze, ki poteka 

vzdolž potoka Težka voda od izliva v Krko, do Mordaxovega sprehajališča na Grmu. 

 

- Prestrukturiranje območja Novoteksa (NM/10-OPPN-c) in Prestrukturiranje  

območja bivšega Pionirja (NM/10-OPPN-d) 

Na območju, ki je v celoti del obravnavanega prostora, je načrtovano prestrukturiranje 

območja bivšega Novoteksa v območje mestotvornih centralnih in poslovnih dejavnosti ter 

prestrukturiranje območja bivšega Pionirja v stanovanjsko območje, pri čemer prostorski 

izvedbeni pogoji poudarjajo urejanje območja v navezavi na obvodne površine in 

Zupančičevo sprehajališče ob reki Krki in renaturacijo Bršljinskega potoka. 

 

- Območje prenove ob Ljubljanski 27 (NM/10-OPPN-e do OPPN-f) 

Načrtuje se prenova prostora z novo stavbno strukturo in ohranjanje centralnih dejavnosti 

ter navezave na obvodni prostor ob Bršljinskem potoku preko železniške proge. 
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- Območje gradu Grm 

Območje sicer ne spada v celoti v obravnavan prostor, vendar s predvideno revitalizac ijo 

grajskega kompleksa skupaj s staro vrtnarijo pod gradom, ponuja potencial za kakovostne 

navezave parkovnega grajskega območja z obvodnim prostorom in možnosti za njegovo 

programsko nadgradnjo. 

 

- Dom starejših občanov in Vrtnarija Ob potoku 

Predvideno je krajinsko oblikovanje ob potoku Težka voda in ohranjanje javne prehodnosti 

obvodnega prostora na celotnem območju.  

 

- Revoz 

Predvidena je širitev industrijske cone proti arheološkemu območju Grmske njive, ki se 

lahko izvede le s predhodno preveritvijo območja kulturne dediščine. 
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3.5 PODROBNEJŠI OPIS PROSTORA V OBMOČJU OBDELAVE 

3.5.1 Vegetacijski pokrov  

 

 
Slika 13: Vegetacijski pokrov (podloga TTN5, 1995; RABA, 2013) 
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Skelet sistema zelenih površin Novega mesta predstavlja reka Krka s pritoki in z naravno  

vegetacijo v obvodnem prostoru, kjer najdemo značilne obrečne vegetacijske združbe. Na 

rečnih bregovih je dobro razvita grmovna (sekundarna) vegetacija, široka tudi do 5 metrov. 

Razlog za ohranjenost naravne vegetacije so predvsem neugodne reliefne razmere, zaradi 

katerih Krka ni bila obzidana. Tako vegetacijo danes le na nekaterih delih omejuje pozidava 

(sliki 14 in 15). 

 

  
Slika 14 in 15 : Pogled na obrečni prostor Krke z brvi na Loki (levo) in s Kandijskega mostu (desno) 

 

Z oddaljenostjo od mestnega jedra dobiva prostor ob Krki vse bolj suburbani značaj. Na 

desnem bregu je na zahodu porasla z gozdom Portovala, za katerega so značilne vegetacijske 

združbe navadnega gabra in bele jelke (slika 16).  

 

 
Slika 16: Pogled na gozd Portovala z Zupančičevega sprehajališča pod železniško postajo v Bršljinu  

 

Bršljinski potok meandrira v povprečno 5 metrov široki strugi, ki je poraščena z obrežno 

vegetacijo po ozkem dolinskem dnu. Grmovna vegetacija se ponekod razrašča na opuščene 

kmetijske površine, strmejša obrežja so porasla z drevjem (sliki 17 in 18). 
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Slika 17: Pogled na zaraščeno območje Bršljinskega potoka ob železniški progi z viadukta Bezgavec (levo) 

Slika 18: Pogled na poraslo dolinsko dno Bršljinskega potoka nasproti BTC-ja v Bršljinu (desno) 

 

Tudi Težka voda je na strmih pobočjih porasla z gozdom, ki ga je potrebno ohranjati (slika 

19). Na intenzivneje poseljenih delih je pas obvodne vegetacije skromen, vendar je le 

mestoma avtohtona obrežna vegetacija zaradi nadvišanih in pozidanih brežin povsem 

odsotna (slika 20). 

 

  
Slika 19: Drevesna vegetacija na brežinah potoka Težka voda  (levo) 

Slika 20: Pogled na obzidano brežino Težke vode (desno) 
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3.5.2 Gozd s posebno funkcijo  

Pri urejanju prostora v Novem mestu je pomembno dejstvo, da mesto nima parka. Obrežja 

reke Krke obravnavamo kot javne odprte prostore in podobno kot na trgih in v parkih, tudi 

tu na zasebnih obvodnih zemljiščih poteka javno življenje, vendar se tu odvija pod pogoji, 

ki jih tu postavlja lastnik oz. upravljalec. Podobno je tudi v gozdu Portovala, ki izvaja 

pomembno funkcijo parkovnega gozda na zasebnih parcelah. Upravljanje območja je 

opredeljeno z  Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom (Odlok o razglas itvi 

gozdov..., 2000), in sicer zaradi izjemno poudarjene ekološke in socialne funkcije : 

rekreacijske, estetske, poučne, higiensko – zdravstvene in biotopske funkcije. Skladno z 

Odlokom o razglasitvi gozda s posebnim namenom, se v teh gozdovih izvaja gospodarjenje, 

prilagojeno izjemno podarjenim socialnim in ekološkim funkcijam teh gozdov, vendar na 

način, ki ne izključuje lesno proizvodne funkcije.  

 

V Portovalu poteka veliko vlak in poti, ki so pomembne za rekreacijo. Potekajo sorazmerno 

po vsej površini, skupna dolžina gozdnih poti v Portovalu pa znaša približno 6400 m. Poleg 

poti je v gozdu tudi okrog 1690 m stez oziroma sprehajalnih poti (Kruh, 2006).  

 

Na Zavodu za gozdove Slovenije so izdelali strokovno podlago za odločanje v zvezi s posegi 

v gozd oz. gozdni prostor, da bi lahko učinkovito in enotno usmerjali dejavnosti v gozdovih.  
V ta namen so opredelili štiri cone gozdov s posebnim namenov, za potrebe rekreacije in 

turizma, med katerimi je za naše območje obdelave predvsem pomembna cona, kjer za 

namene rekreacije dovoljena hoja, kolesarjenje in ježa po označenih vlakah (rumeno 

območje na sliki 21). 
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Slika 21: Razmestitev dejavnosti v goznem prostoru v turistične in rekreacijse namene (podlaga TTN5, 1995;  

PISO, 2016) 
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3.5.3 Nepremična kulturna dediščina 

 
Slika 22: Kulturna dediščina (podlaga TTN, 1995; PISO, 2016) 
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Za območje Novega mesta je značilna dokaj velika gostota enot kulturne dediščine. Na 

širšem območju najdemo posamezne objekte stavbne dediščine, med katerimi je za navezavo 

na obravnavan prostor zelo pomembno območje gradu Grm, ki poleg gradu obsega še 

pripadajoče grajske stavbe, grajski park, vrtnarijo in območje ob kapeli Božjega groba.  Ob 

Težki vodi stoji delno v breg vkopan mlin in ostanki žage iz sredine 19. stoletja - Znančev 

mlin, na obrežju Krke pa dvorec Mostek in gradič Kamen. 

 

Bogata zgodovina Novega mesta je razlog za večje število arheoloških najdišč in 

pomembnejših arheoloških območij. Na načrtovanje v obravnavanem prostoru neposredno 

vplivajo določila varovanja arheološkega najdišča in gomilnega grobišča Portoval, 

arheološkega najdišča Gotna vas in prazgodovinske naselbine Grmske njive ob Težki vodi, 

ter arheološko najdišče Mala Bučna vas v meandru Bršljinskega potoka. 

 

3.5.4 Zavarovana območja narave 

 

Reka Krka je bila na območju celotne občine Novo mesto zavarovana z Odlokom o 

razglasitvi posameznih območij za varovana območja že leta 1969, kasneje še bolj natančno 

leta 1972 z Odlokom o varstvu reke Krke, njenih pritokov in bregov (Odlok o varstvu reke 

Krke…, 1972). Kot nedopustni in škodljivi so opredeljeni tisti posegi, ki imajo za posledico 

spremembo vodnega režima reke Krke in njenih pritokov, spremembo oblike bregov, 

gradnjo kakršnihkoli objektov in naprav, ki onečiščujejo vodo, deponiranje odpadnih in 

drugih materialov, odlaganje smeti, ogrozijo in poškodujejo vegetacijo, jezove na reki in 

njenih pritokih. Prepovedan je odvzem lehnjaka na slapovih, kaskadah in brzicah. Obrečni 

prostor reke Krke in pritokov je bil že v omenjenem odloku razglašen kot prostor z 

rekreacijskim in turističnim namenom, ki ga za ta namen opredeljuje tudi Občinski 

prostorski načrt Mestne občine Novo mesto. 

 

Z vstopom Slovenije v EU je celoten tok reke postal del naravovarstvenega omrežja Natura 

2000, kot posebno območje pSCI Krka (slika 23), saj obrežno rastje in sama reka nudita 

življenjski prostor kvalifikacijskim vrstam. Krka s pritoki je opredeljena kot ekološko 

pomembno območje, ki je območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje 

ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Z 

naravovarstvenega vidika je območje pomembno zaradi habitatov malega ponirka, varstveno 

pomembne pa so še populacije zelenonoge tukalice in vodomca (Božič in Rubinič, 2005). Je 

ključni dolenjski ekosistem z veliko estetsko in naravno vrednostjo (Ašič, 2008).  

 

Poleg Krke so vsi njeni pritoki s pripadajočimi obrežji v Mestni občini Novo mesto  

zavarovani kot naravne vrednote. Bršljinski potok je hidrološka in ekosistemska vrednota 

lokalnega pomena, Težka voda pa hidrološka in ekosistemska vrednota državnega pomena.  

Kot naravna vrednota so poleg omenjenih vodotokov na obravnavanem območju 

opredeljene gozdne površine Portovala. 
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Slika 23: Zavarovana območja narave (podloga TTN 5, 1995; Atlas okolja, 2007) 
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3.5.5 Tipologija stavb na obravnavanem območju glede na rabo 

Z anketami je Mlinar (1972; citirano po Doležal, 1991) ugotovil, da prebivalci enodružinsk ih 

hiš in večstanovanjskih objektov zelene površine obiskujejo enako pogosto. Zato smo stavbe 

opredelili glede na rabo, pri kateri razlikujemo stanovanjsko in nestanovanjsko (slika 24).  

 

Na območju Težke vode prevladuje območje stanovanjskih objektov, katerih vzorec 

pozidave je dokaj naključen. Za ta območja je značilno pomanjkanje skupnih javnih zelenih 

površin znotraj strukture, kjer bi se lahko zadrževali različni tipi uporabnikov. Potrebe po 

stiku z naravo stanovalci zadovoljujejo na lastnih vrtovih v okviru parcele. Zasebni vrtovi 

so večinoma odmaknjeni od ulice, v pasu ob reki in potokih. Primer tega je ena 

najslikovitejših znamenitosti Novega mesta - mestni predel Breg. Strmi bregovi so zaraščeni, 

ravnice pa obdelane z vrtovi. V preteklosti so bili obvodni prostori zagrajeni in neprehodni,  

z ureditvijo Zupančičevega sprehajališča pa je prostor postal prehoden za obiskovalce. 

Zaradi utesnjenosti med strmo brežino in reko še vedno vzbuja občutek zasebnosti in 

odmaknjenosti od javnega življenja. Podobni prostorski pogoji so tudi na parcelah ob Težki 

vodi Nad mlini, kjer ti prostori ob vodi v glavnem pripadajo bližnjim stanovalcem.  

 

Obrečni prostor Krke na obravnavanem območju je redko pozidan. Pozidane površine 

stanovanjske rabe predstavlja predel Breg, nestanovanjski pa so posamezni objekti na Loki 

in servisni objekti na Portovalu, dvorec Mostek (interna bolnišnica), ter območje industrijske 

cone ob izlivu Bršljinskega potoka.  

 

Na območju Bršljinskega potoka je stanovanjska raba značilna samo za staro vaško območje 

Bršljina, kjer podobno kot ob Težki vodi, parcele segajo vse do brežin vodotoka. Ostalo 

pozidavo vzdolž potoka pa predstavlja nestanovanjska raba. 
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Slika 24: Tipologija stavb glede na rabo 
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3.6 ANALIZA BERLJIVOSTI PROSTORA 

Čitljivost prostora je ena bistvenih prvin podobe mesta, Lynch (2010) mestno formo 

obravnava s pomočjo spoznavnih zemljevidov, s katerimi identificira pet osnovnih kategorij: 

poti, robovi, območja, vozlišča in prostorske dominante, ki sem jih interpretirala na 

obrečnem prostoru reke Krke in pritokov. To pomaga definirati obseg vplivnega območja, 

odnose med sosednjimi rabami ter morebitne konflikte na robnih območjih ali pomanjkanje 

odnosov med območji. 

 
Slika 25 : Analiza berljivosti prostora  
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Analiza je pokazala, da ima pas ob Krki med Loko in Bršljinom ima izrazit povezovalen 

značaj, ki ga ustvarja morfologija prostora reke z ozko poplavno ravnico. Reka Krka v 

Novem mestu pomembno opredeljuje mestni prostor in predstavlja močno naravno bariero, 

ki jo marsikje še okrepi denivelacija z pozidanimi površinami mesta. Naravni rob reke Krke 

potencira poraščenost z gozdom v Ragovem logu in Portovalu.  

 

Reka Krka deli prostor Novega mesta, čitljivost te delitve pa je zmanjšana zaradi 

razgibanosti urbane strukture, ki se prilagaja rečnemu okljuku. K tej nejasnosti prispevata 

tudi oba pritoka v mestnem območju, ki prostor delita v prečni smeri glede na tok Krke. 

Predvsem vodnata Težka voda je izoblikovala strme brežine, ki jih porašča varovalna 

vegetacija, ki poleg fizičnega onemogoča tudi vizualen stik med nasprotnima bregovoma. 

Medtem, je Krka in Težka voda zaradi dokaj dobre čitljivosti opredeljena kot izrazito linijsk i 

element v prostoru, pa to ne velja za Bršljinski potok. Utesnjenost med pozidavo, predvsem 

pa zacevljen del vodotoka pred izlivom, ne omogoča vizualnega stika s potokom. 

Nepovezanost z okolico na severu mesta zaradi železniške proge na eni strani in obrtne cone 

na drugi, pa je povzročilo zaraščanje območja in razlog, da se celoten element vodotoka 

dojema kot območje z nejasnimi robovi. 

 

Na jugu, prečno na potek potoka Težke vode in njegovih strmih bregov močno prostorsko 

blokado predstavlja industrijsko območje Revoz, ki onemogoča postopen prehod iz 

suburbanega v središče mesta, to je od juga proti severu. Industrijsko območje je prepoznano 

kot izrazito introvertirano območje in predstavlja ovire pri povezovanju prostora, tako 

fizične kot mentalne. Stik s krajino in urbanim območjem na tem območju ni kvaliteten. 

Zaznana izrazita območja v obrečnem prostoru so tudi območje bivšega Novoteksa in 

bivšega Pionirja na južni strani tira železniške proge proti Straži. Manj izrazita območja so 

igrišča na Portovalu, območje železniške postaje v Bršljinu. 

 

Pomanjkanje odnosa je bilo zaznano predvsem v smeri zahod –vzhod, po celotni dolžini 

poteka železnice. Najbolj sicer na območju med Ljubljansko cesto in Bršljinskim potokom 

ter ob Težki vodi ob industrijskem kompleksu Revoz. 

 

Po navedbah Capuder Vidmar (2013), vozlišča v prostorskem smislu nastajajo tam, kjer se 

srečajo dve ali več prostorski smeri. Na primeru Novega mesta je lahko kot vozlišče 

prepoznano staro mestno jedro (natančneje Kandijski most), industrijske in poslovne cone 

kot cilj vsakodnevnih poti v službo in križišča na poti teh vsakodnevnih migracij. Ta 

pomembna prometna vozlišča so na primarnih mestnih cestah (Bršljin, Kandija, Topliška s 

Kandijsko, Seidlova s Šmihelsko).  

 

Z območja obrečnega prostora se odpirajo atraktivni vzdolžni in prečni pogledi proti 

zanimivim točkam in lokacijam ob reki in v zaledju, ki jih je potrebno ohranjati. Iz območja 

izliva Težke vode se odpira pogled na eno najslikovitejših znamenitosti Novega mesta - 
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mestni predel Breg, strnjeni stavbni niz na južni mestni fasadi ter kapiteljski grič s cerkvijo 

Sv. Nikolaja. Kvalitetne dominante na obravnavanem prostoru so še grič Marof, ter šibkejša 

Ragov log in Portoval. Z območja rečnega koridorja so med predahi v grajeni strukturi in 

vegetaciji zaradi izpostavljene lokacije vidni še drugi objekti kulturne dediščine: grad Grm, 

gradič Kamen in dvorec Mostek, konzolni železniški most. 

 

Zaznan je tudi potencial za povezavo s podeželjem preko koridorja Težke vode na jugu in 

Bršljinskega potoka na severu mesta. 

 

 

3.7 PREDSTAVITEV OBMOČJA Z ZNAČILNIMI POGLEDI 

3.7.1 Težka voda 

  
Slika 26: Pogled na kmetijske površine ob Težki vodi (Grmske njive) 

 

 
Slika 27: Otroško igrišče pod Regrčo vasjo, v ozadju grad Grm in industrijski kompleks Revoz (od leve proti 

desni) 



Primc, T. Urejanje  obrečnega prostora reke Krke s pritoki v širšem mestnem središču Novega mesta. 36 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fa kulteta, Odd. za krajinsko arh itekturo, 2016  

 
Slika 28: Utesnjen koridor Težke vode na območju izpeljave Mordaxovega (Grmskega) sprehajališča, med  

nasipom ob industrijskem kompleksu Revoz in brežino pod Regrčo vasjo 

 

   
Slika 29: Zavoj Težke vode na območju Nad mlini (levo) 

Slika 30: Pogled na izjemen ambient mestnega predela Breg z makadamskega parkirišča pri izlivu Težke vode 

(desno) 

 

3.7.2 Krka 

   
Sliki 31 in 32 : Zupančičevo sprehajališče ob izteku Pugljeve ulice (levo) in pred Loko (desno) 

 



Primc, T. Urejanje  obrečnega prostora reke Krke s pritoki v širšem mestnem središču Novega mesta. 37 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fa kulteta, Odd. za krajinsko arh itekturo, 2016  

 
Slika 33: Pogled proti igriščem na Loki  

 

 
Slika 34: Opuščen objekt čistilne naprave bivše tovarne Novoteks ob Zupančičevem sprehajališču, zadaj levo 

pogled na Portoval 

 

   
Slika 35: Pogled na neurejeno okolico industrijskih objektov na območju bivšega Novoteksa na Fo ersterjevi 

(levo) 

Slika 36: Pogled na opuščen objekt bivše tovarne, ki sega na brežino reke Krke (desno) 
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Slika 37: Sprehajališče Primičeve Julije pod interno bolnišnico  (levo) 

Slika 38: Pogled na sprehajališče Primičeve Julije in čolnarno pri bolnišnici (desno) 

 
Slika 39: Pogled na športno središče Portoval z brvi na Loki 

 

3.7.3 Bršljinski potok 

 

   
Slika 40: Pogled na Bršljinski potok z viadukta Bezgavec (levo) 

Slika 41: Pogled na brežine ob Bršljinskem potoku ob izteku Vavpotičeve ulice  (desno) 
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Slika 42: Pogled na neprehodno območje Bršljinskega potoka za stavbo Ljubljanska 27 (BTC) 

 

 
Slika 43: Pogled na območje izliva Bršljinskega potoka v Krko, zadaj levo je viden Portoval 

 

  
Slika 44: Pogled na opuščeno območje bivše tovarne Pionir ob Medičevi ulici 
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3.8 DOSTOPNOST OBREČNEGA PROSTORA 

Obrežja Krke so v notranjem  mestnem prostoru visoka in strma, zato je dostop do vode 

omejen, nekje celo onemogočen. Prevladujejo nakloni do 20% (Poročilo o …, 2005) 

ponekod pa je naklon tudi večji. Značilno podobo območju dajejo meandri reke Krke in 

vmesni grebeni, ki so poraščeni z gozdovi, kar daje Novemu mestu pečat zelenega mesta. 

Prav ta razgibana reliefna zgradba, ki v marsičem otežuje racionalno rabo prostora in 

čitljivost urbane strukture, je tako omogočila ohranitev razmeroma velikega deleža naravnih 

sistemov, kar navsezadnje prispeva h kakovosti življenja v mestu.  

 

3.8.1 Omrežje cest in poti 

Prometnice, ki se obravnavajo kot glavne dostopne ceste na območje obdelave so: 

- Ljubljanska cesta 

- Topliška  

- Kandijska cesta 

- Šmihelska cesta 

- Seidlova cesta. 

Opaziti je predvsem slabo dostopnost v obliki prečnih povezav na območju Bršljinskega 

potoka in vzdolž levega brega Krke, ki ga od vzdolžnih cestnih povezav ločuje potek 

železnice. Pomanjkanje cestnih povezav je opazno tudi na območju desnega brega Težke 

vode, kjer je industrijska cona Revoz (slika 45). 

 

Na obravnavanem območju je sedem premostitev, pri čemer je pomembno poudariti izrazito 

denivelacijo ceste z obrečnim prostorom pri vseh mostovih za motorni promet čez reko 

Krko. 
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Slika 45: Omrežje cest (podlaga TTN 5, 1995) 
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3.8.2 Omrežje pešpoti in kolesarskih stez 

 
Slika 46: Kolesarske steze in pešpoti (podlaga TTN5, 1995)  
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Z vidika pešcev, obrežja reke Krke in pritokov povsod ne omogočajo stika z vodo. 

Največkrat je razlog v razgibani morfologiji, v pozidavi v ožjem obrečnem prostoru ali v 

namernem onemogočanju prehodnosti z zagrajevanjem parcel v obvodnem prostoru. V 

gozdnatih, predvsem pa v strmejših delih, pogled zakriva tudi vegetacija, zaradi česar vidni 

stik s Krko ni zmeraj vzpostavljen. Sicer je neposreden peš dostop k reki omogočen na več 

mestih kot kolesarski, kar omogoča zadrževanje pešcev bližje vodi kot kolesarjev.  

 

Kolesarjenje je eden od ključnih dejavnikov razvoja trajnostne mobilnosti. Pri tem je 

potrebno upoštevati vsakodnevne migracije prebivalcev na delo, v šolo, po opravkih, 

zanemariti pa ne gre tudi dodane vrednosti pri razvoju turizma. Kot poglavitni razlog, 

naveden v Anketi o kolesarjenju v Novem mestu (2001), ki ljudi odvrača od kolesarjenja je 

nevarnost, ki jo prinaša kolesarjenje (neprevidni vozniki itd.). Drugi razlog je to, da v Novem 

mestu niso urejene kolesarske steze in poti. V zadnjem času je nastalo največ kolesarskih 

povezav ob primarnih mestnih cestah. Danes ima Novo mesto okoli 30 kilometrov 

kolesarskih stez, kar vključuje tudi večnamensko Zupančičevo sprehajališče in pot ob Težki 

vodi (slika 46). Poleg tega, da kolesarsko omrežje ni povezano, občina rešuje pomanjkanje 

kolesarskih stez po principu ''sharrow'' – tj. označbe kolesarskega pasu na voznem pasu. 

Tovrstne rešitve pa v mestnem prometu niso najbolj varne. 

 

Omenili smo že, da Novo mesto nima parkov, ki bi zadovoljevali potrebe prebivalcev po 

sprehajanju, počivanju, druženju. V prostorskih aktih občine najdemo zgledne načrte mreže 

pešpoti in kolesarskih stez, ki kljub spodbudam ostajajo le na ravni načrtov. Obvodni prostori 

marsikje še vedno niso dostopi ljudem in kot taki onemogočajo linearno prehodnost 

obrečnega prostora. Na območju obravnave so izvedene naslednje pešpoti ob vodotokih: 

 

Mordaxovo sprehajališče vodi od gradu Grm vzdolž potoka Težka voda ob strani 

industrijskega območja Revoz na desnem bregu. Gravitacijsko območje sestavljajo naselja 

Regrča vas, Šmihel in Grm. Obiskovanost je dobra, vendar problem predstavlja 

nepremišljena izvedba. Ob višjih vodah odnaša pesek s poti in ni urejenih prepustov za 

hitrejše odtekanje vode s poplavnih površin (sliki 47 in 48). Pomanjkanje vzdrževanja in 

urbane opreme pa vodi v onesnaževanje.  

  
Sliki 47 in 48: Pogled na Mordaxovo (Grmsko) sprehajališče ob Težki vodi 
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Sliki 49 in 50: Pogled na Mordaxovo sprehajališče ob železniškem viaduktu v Šmihelu  

 

Zaradi lege ob Krki je priljubljeno Zupančičevo sprehajališče, ki je z približno dvema 

kilometroma najdaljša urejena pešpot Novega mesta (sliki 51 in 52) in povezuje staro mestno 

jedro z Bršljinom. 

 

  
Sliki 51 in 52: Pogled na Zupančičevo sprehajališče ob reki Krki 

 

Pešpot Primičeve Julije je urejena na desnem bregu Krke, od trgovskega centra Tuš do 

območja izliva Težke vode v Krko. Povezuje Portoval, kulturna spomenika Kamen in 

Mostek z območjem Kandije. Poteka po brežini reke Krke in je na odseku pod interno 

bolnišnico po oceni preskromno dimenzionirana. Onemogoča srečevanje kolesarjev in 

peščev na tem območju, kar je lahko zaradi strmega brega na posameznih delih in 

neposredne bližine reke tudi nevarno.  
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Slika 53: Pešpot Primičeve Julije (levo) 

Slika 54: Pogled na pešpot Primičeve Julije z Zupančičevega sprehajališča  (desno) 

 

3.8.3 Pregled obstoječih ureditev za uporabnike 

 
Med obstoječimi ureditvami na obravnavanem območju so predhodno omenjene pešpoti in 

kolesarske steze, ki so mestoma opremljene s klopmi in koši za smeti. Največ jih najdemo 

vzdolž reke Krke ob Zupančičevem sprehajališču, manj ob Težki vodi, medtem ko Bršljinsk i 

potok v celotnem poteku skozi mesto, nima ureditev za uporabnike. 

 

Klopi so marsikje v slabem stanju, koši za smeti so potrebni oblikovne prenove. 

 

  
Sliki 55 in 56 : Urbana oprema na obrečnem prostoru reke Krke 
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Slika 57: Klop ob Krki (levo) 

Slika 58: Urbana oprema na Mordaxovem sprehajališču ob Težki vodi (desno) 

 

Med grajenimi objekti na obravnavanem prostoru, ki so namenjeni javni rabi in imajo 

kvalitetno navezavo na obrečni prostor, spadajo Gostišče Loka (slika 59), objekt Pumpn'ca 

ob Zupančičevem sprehajališču, ki ga je neodvisna organizacija Zora iz  zapuščenega objekta 

železnice spremenila v animacijsko točko na obrečnem prostoru (slika 60), ter stavba čistilne 

naprave v Kandiji in z njo povezano čolnarna.  

 

    
Slika 59: Pogled na Gostišče Loka (levo) 

Slika 60: Objekt Pumpn'ca ob Krki v Bršljinu (desno) 

 

 
Slika 61: Pogled na gostinski objekt v Kandiji in čolnarno v sklopu čistilne naprave  

 

 



Primc, T. Urejanje  obrečnega prostora reke Krke s pritoki v širšem mestnem središču Novega mesta. 47 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fa kulteta, Odd. za krajinsko arh itekturo, 2016  

Večji sklenjeni rekreacijski območji na obravnavanem prostoru predstavljata športni središči 

Portoval (slika 62) in Loka.Vse ureditve v Portovalu, ki se nanašajo na obrečni prostor so 

nastale v zadnjem času. Načrtovano kopališče se je začelo realizirati v lanskem letu, od 

predvidenih ureditev je izvedenih le nekaj podlag iz lesa (slika 64) in še nedokončan manjši 

objekt za gostinske dejavnosti. Ob igriščih na Loki so ureditve v obrečnem prostoru izvedene 

v sklopu Zupančičevega sprehajališča (slika 63). 

 

 

  
Slika 62: Pogled na igrišča na Portovalu (levo) 

Slika 63: Pogled na ureditve za uporabnike na Loki (desno) 

 

 

 
Slika 64: Novomeško kopališče v Portovalu  
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Slika 65: Otroško igrišče ob Težki vodi (levo) 

Slika 66: Piknik prostor in začasni servisni objekt (desno) 

 

Na območju ob Težki vodi pod Regrčo vasjo se nahaja otroško igrišče in piknik prostor s 

manjšim nogometnim igriščem in začasnim servisnim objektom. Območje nima urejenih 

dostopov do vode, je nevzdrževano in oblikovno neustrezno (sliki 65 in 66). 

 

Dostopov do vode je na celotnem obravnavanem območju malo, največkrat se pojavljajo le 

kot manjše zasebne vstopno-izstopne točke in privezi za čolne (slika 67), med nadkrite 

čolnarne spadajo prej omenjena v Kandiji (slika 61), čolnarna pred izlivom Težke vode (slika 

68), ter manjša čolnarna pod interno bolnišnico ob sprehajališču Primičeve Julije. 

 

   
Slika 67: Privez za čoln ob Zupančičevem sprehajališču  (levo) 

Slika 68: Čolnarna pred izlivom Težke vode (desno) 
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4 OVREDNOTENJE STANJA IN UKREPI ZA NADALJNJE POSEGANJE V 

OBREČNI PROSTOR 

Območje obravnave zavzema obrečni prostor reke Krke med izlivoma Težke vode in 

Bršljinskega potoka, ter se nadaljuje vzdolž obeh omenjenih pritokov znotraj mestnega 

območja. V njem se nizajo različne rabe, ki trenutno delujejo kot zaključena programska 

območja. Diplomska naloga skuša opredeliti programe, ki so po svojih značilnostih vezani 

na lokacijo obrečnega prostora imajo večji potencial za prispevek k izboljšanju kakovosti 

obrečnega prostora in poudarjanju njegovih funkcij. Ob sočasni navezavi na mestni prostor 

pa posledično k oživljanju celotnega obrečnega prostora. Zato za celovito urejanje 

predvideva povezovanje programov obrečnega prostora s pešpotmi in kolesarskimi stezami,  

pri čemer je potrebno vsaj do neke mere poenotiti koncept urejanja. Vendar pa se mora 

oblikovanje v celotni potezi podrejati značilnostim prostora in ohranjanju prepoznavnos t i, 

pri čemer si lahko dovolimo več urbanih elementov, bolj kot se bližamo mestnemu središču.  

 

Najpomembnejše programsko izhodišče predstavlja občinski prostorski načrt, ki obrečni 

prostor reke Krke in pritokov v Novem mestu, kot že omenjeno, namenja turističnim in 

prostočasnim dejavnostim. Pomembne so tudi prenove opuščenih območij industrije ob Krki 

v Bršljinu, ki jih prostorski načrt namenja stanovanjski rabi. Ta lahko zaradi izjemnega 

ambienta reke Krke postane kakovostno bivalno okolje z navezavami v parkovno urejen 

obrečni prostor. Pri programskih izhodiščih je potrebno omeniti še urbanistično delavnico 

Prostorska ureditev vzhodnega dela Novega mesta, v kateri Hudoklin in Gazvoda (1997) 

opredeljujeta prostor ob Težki vodi kot zožen in neizkoriščen, ter predlagata nujno 

revitalizacijo in umik industrijske cone Revoz izven območja potoka. 

 

Pri oblikovanju povezovalnih poti, za referenčno podobo postavljamo prepoznavno 

Zupančičevo sprehajališče. Naraven videz sprehajališča deluje kontrastno glede na 

obdajajoč prostor mesta. Ohranjati je treba naraven videz obrečnega prostora, zato se na 

strmih obrežjih obstoječa vegetacija ohranja. Taki odseki tudi niso primerni za 

vzpostavljanje prečnih povezav, saj se težave pojavijo pri premagovanju višine za 

uporabnike. Namesto tega se tu poti speljejo v zaledju, kjer se lahko na smiselnih odsekih 

zagotovijo razgledne točke z vmesnimi cenzurami v vegetaciji. Po drugi strani so poplavne 

ravnice primerne za izpeljavo vzdolžnih povezav, ki poleg tega omogočajo izkušnjo 

fizičnega stika z vodotokom. 

 

Prioritetno pa se v obvodnem pasu zagotovi pogoje za zagotavljanje ustreznega ekološkega 

in hidrološkega stanja vodotoka, šele nato se kot nadgradnja temu sistemu uredi peš poti, 

kolesarske steze in mestoma razširjena območja za rekreacijo. Okoljsko neobremenjujoče 

oblike rekreacije se zagotovi tako, da se uredi potrebna osnovna infrastruktura (poti, 

počivališča, razgledišča). Ostale oblike rekreacije, ki zahtevajo dodatno infrastrukturo, se v 

prostor umešča točkovno. Pomembno je poudariti, da se morajo intenzivnejše poseganje in 

rekreacijski programi z večjimi prostorskimi zahtevami usmerjati na že uveljavljena 
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območja, saj vsak nov program zahteva tudi nadgradnjo obstoječega prometnega režima 

oziroma dostopnosti območja, ki lahko povzroči močne spremembe v morfologiji obrečnega 

prostora.  

 

Za uspešno urejanje je potrebna konkretizacija problemov, ki vključuje prizadevanje za 

ohranitev, varstvo in sanacijo ali razvoj obrečnega prostora, ter vzpostavitev kontinuitete 

pešpoti na obeh bregovih Krke in bregovih potokov v smislu povezovanja programov in 

obenem zagotavljanje javnosti in skupnega interesa. Prepoznati je treba prostorske kvalitete 

in obstoječe kakovostne ureditve in jih ohraniti, nasprotno pa je neprimerne programe 

potrebno nadomestiti z novimi in območja sanirati. Zato na podlagi inventarizac ije 

prostorskih značilnosti, analiz prostorskih podatkov, opravljenega terenskega pregleda in 

usmeritev za razvoj ovrednotimo stanje obrečnega prostora. Izrišejo se nam konkretni 

prostori (slika 69), za katere so opredeljeni naslednji ukrepi: 

I. območja brez potrebnih dodatnih ukrepov 

II. območja potrebna manjše prenove 

III. območja potrebna celovite prenove 

IV. območja obvezne sanacije (neprimerna raba obrežja, pribrežnega prostora). 
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Slika 69: Ovrednotenje stanja in ukrepi za urejanje prostora (podloga: TTN 5, 1995)  
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I. OBMOČJA BREZ POTREBNIH DODATNIH UKREPOV  

 

Sem spadajo odseki, kjer je načrtovanje potrebno usmerjati k ohranjanju zatečenega stanja.  

Predvsem zaradi kakovostnega stanja obrečnega prostora, ki je dokaj naravno ohranjen, z 

ekološko pomembnim zelenim koridorjem. Tu neposredno v obvodni prostor ne umeščamo 

programov, ki zahtevajo intenzivnejše ureditve.  

 

1) Portoval 

Ohranjamo z gozdom porasle brežine ob vodotokih, ki imajo pomembno ekosistemsko 

funkcijo. Varovati je potrebno biodiverziteto in še naprej omogočati pasivne oblike 

rekreacije po obstoječih dostopnih poteh.  

 

2) Zupančičevo sprehajališče 

Ohranjamo značaj Zupančičevega sprehajališča, z makadamsko pešpotjo in urejenimi 

počivališči.  

 

3) vrtni center Ob potoku 

Struga vodotoka je v dobem stanju, brežine na levem bregu so sonaravno urejene. 

Ohranjamo dostopnost in prehodnost prostora na celotnem okljuku. 

 

4) brežine ob potoku Težka voda 

Ohranjamo brežine porasle z gozdnim drevjem, ki opravlja nalogo varovalnega gozda. 

Urejanje dodatnih dostopnih poti ni smiselna zaradi višinske razlike, lahko se urejajo poti v 

zaledju, za katera se omogoči kvalitetne vizure med pavzami v vegetacijami. Odstranitev 

vegetacije pa ne sme zmanjšati funkcije varovanja pred erozijo. 

 

5) kmetijska zemljišča Grmske njive 

Ohranjamo kmetijsko rabo na območju arheološkega najdišča in odprt prostor varujemo pred 

pozidavo. 

 

II. OBMOČJA POTREBNA MANJŠE PRENOVE 

 

Na teh območjih je le na posameznih odsekih ob vodotoku urejena pešpot, premostitve in 

počivališča so manj pogosti. Povezanost območja ob vodotoku s širšo okolico je slabša.  

Potrebne so nadgradnje programa z manjšimi posegi v obvodni prostor, saj so možnosti za 

vzpostavitev površin za rekreacijo ob povezavi z bližnjimi stanovanjskimi območji in 

obstoječimi rekreacijskimi območji visoke.  
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1) območje Bršljinskega potoka 

Struga vodotoka je v dobrem stanju, vendar pa v bližini ni poti ali drugih ureditev za 

uporabnike. Povezanost vodotoka z okolico je slaba, vodotok je le na posameznih odsekih 

dobro dostopen. Na južni strani območja je struga sonaravno urejena, vendar pa poselitev 

sega dokaj globoko v obrežni pas. Zaradi pomanjkanja prostora ureditve med stanovanjsk imi 

hišami vzdolž vodotoka niso smiselne, potrebno pa je navezati območje na zelene površine 

na stikih z drugimi rabami zunaj strnjene pozidave. 

 

2) športna parka Portoval in Loka 

Območje je navezano na pešpoti, ki vodijo v gozd Portovala in proti Zupančičevem 

sprehajališču na Loki. Vendar je za notranje območje športnega parka značilno pomanjkanje 

peš povezav med igrišči in pomanjkanje parkirišč za uporabnike. 

 

Na Loki je ob vodotoku urejena pešpot, vendar ni urejenih dostopov do vode. Na posameznih 

odsekih je potrebna prenove v smislu povečanja ureditev za uporabnike in prenove programa 

za zagotavljanje večje obiskanosti.  

 

3) območje stanovanjske pozidave ob Težki vodi od Smrečnikove do izliva v Krko 

Na območju sta dve premostitvi za pešce, ki delujeta le kot prečni povezavi, medtem ko so 

vzdolžne povezave odsotne. Ni obvodnih ureditev za uporabnike, čeprav so za njihovo 

izvedbo primerni naravni pogoji. Na delu območja je z Ureditvenim načrtom za pešpoti in 

kolesarske steze Novega mesta predvidena povezovalna pešpot (Odlok o ureditvenem…, 

2004). Na območju sta v neposredni bližini vodotoka tudi Varstveno delovni center in Dom 

starejših občanov, katere bilo smiselno povezati z obrečnim prostorom, saj je njuna lokacija 

trenutno slabo izkoriščena.  

 

4) industrijsko območje ob železniškem viaduktu pred gradom Grm 

Območje je del industrijske cone. Zagrajeno je z žično ograjo in prepuščeno zaraščanju.  

Lahko bi se vključilo v parkovni sistem območja gradu. 

 

5) igrišča ob Težki vodi na zaključku Mordaxovega sprehajališča 

Struga vodotoka je v dobrem stanju,  vendar pa je pri ureditvah za uporabnike opaziti 

pomanjkanje vzdrževanja, piknik prostor je neurejen, nedomiselna je tudi izpeljava 

otroškega igrišča. Potrebna je prenova celotnega območja v oblikovnem smislu in 

nadgradnja z elementi urbane opreme in urejenimi dostopi do vode. 

  



Primc, T. Urejanje  obrečnega prostora reke Krke s pritoki v širšem mestnem središču Novega mesta. 54 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fa kulteta, Odd. za krajinsko arh itekturo, 2016  

III. OBMOČJA POTREBNA CELOVITE PRENOVE 

 

1) BTC ob Ljubljanski cesti 

Vodotok ni povezan z okolico, dodatno ga omejuje železnica in linijska zazidava blagovno 

trgovskega centra. Neizkoriščen prostor je podvržen zaraščanju in neprimernim posegom 

(tudi odlaganje gradbenega materiala).  

 

2) Znančev mlin z žago 

Vidno je propadanje objekta kulturne dediščine, ki ga je potrebno prenoviti in preurediti za 

potrebe muzeja, v smislu nazornega prikaza enote tehnične dediščine v obvodnem prostoru. 

 

IV. OBMOČJA OBVEZNE SANACIJE 

 

Območja obvezne sanacije smo opredelili kot degradirana območja, ki kazijo podobo mesta. 

Vplivajo tudi na prostore v bližini, ki zaradi tega niso privlačni za zaustavljanje in 

zadrževanje. Tja se pogosto širijo tudi vplivi neželene rabe prostora, na primer parkiranje 

izven urejenih parkirišč, pomanjkanje zelenih površin ali neurejene zelene površine brez 

ustrezne urbane opreme. Potrebno je poudariti, da na območjih obvezne sanacije rabo 

prostora nadomeščamo z bolj primerno, medtem ko pri prenovi program nadgrajujemo. Po 

besedah Koželja (1998), so degradirana območja velik potencial za vzpostavitev 

alternativnih mestnih okolij, integracijo javne in zasebne sfere, dela in rekreacije, 

renaturacijo zemljišč. Degradirana območja za katere je opredeljena sanacija tako 

predstavljajo priložnosti za nove rabe, seveda pod pogojem, da so te primerne in v skladu z 

občutljivim značajem obrečnega prostora. 

 

1) sortirnica odpadkov Dinos 

Prostor je neprehoden, območje sortirnice sega do brežine vodotoka, zato je vodno telo 

nedostopno. Prostor je degradiran v videzu in rabi, dodaten problem pa je tudi izpiranje 

meteornih voda in onesnaževanje Bršljinskega potoka, zato je potrebna odstranitev v celoti.  

 

2) območje bivšega GIP Pionir (železokrivnica) 

Kompleks je zapuščen k zaradi opuščene dejavnosti. Objekti niso prilagojeni lokaciji, kar se 

kaže v ekstenzivni rabi funkcionalnega zemljišča. Na območju je del Bršljinskega potoka 

zacevljen, ki ga je nujno potrebno osvetliti. 

 

3) območje bivšega podjetja Novoteks 

V opuščenih industrijskih objektih se je postopoma naselila nova raba. Prostor ob reki nudi 

kvalitetne vizure na okolico, predvsem na gozd Portovala. Ker pa obrtni in industrijsk i 

objekti z dodanimi pomožnimi objekti in ogradami segajo v neposredno bližino vodotoka ali 

celo do brežine, je potrebno je odstraniti vse objekte v 15 m pasu od vrha brežine. Ostale, 
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arhitekturno neustrezne industrijske objekte pa preoblikovati v območja storitvenih 

dejavnosti, lahko tudi obrtne. 

 

4) vrtički 

So najbolj značilne oblike lastninskih uzurpacij v mestu. Predstavljajo neprehodna območja, 

bolj ali manj začasnih rab. Potrebna je odstranitev vrtičkov iz obrečnega prostora in 

odstranitev vrtnih lop in garaž, ki kazijo izgled. Zanje se išče nadomestne lokacije in se 

zagotovi enotno urejanje (lope, shranjevanje vode), na obrečnem prostoru pa se predlaga 

nova raba.  

 

Še posebej je pomembna odstranitev nelegalnih prilastitev na območju pod gradom Grm. 

Grajski park je edini ohranjen park v mestu in njegovi širši okolici. Kot navajata Simič in 

Kolšek (2000), je v takšnih razmerah revitalizacija grajskega parka zelo pomembna ne le z 

vidika prenove kulturnega spomenika, ampak tudi z vidika pridobitve parkovnih površin v 

mestu. Te bi se lahko s kontinuirano ureditvijo od gradu in vzdolž Težke vode vse do Krke, 

kvalitetno povezalo z zelenimi površinami Novega mesta. 

 

5) Obvodni prostor Težke vode ob industrijski coni Revoz 

Zaradi izgradnje nasipa ob potoku, je prišlo do uničenja ekosistemsko in hidrološko 

pomembnega območja ob vodotoku. Ker je danes iluzorno razmišljati o odmiku celotnega 

industrijskega območja, je potrebno razmisliti o omilitvenih ukrepih, s katerimi je vsaj do 

določene mere možno razširiti koridor obvodnega prostora, vodotoku povrniti prostor in s 

tem omogočiti širšo rekreacijsko uporabo. Zaradi izjemnih kvalitet obravnavanega območja 

je nujno prostor revitalizirati, kar bi v prvi vrsti pomenilo umik desnobrežnega nasipa.  
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5 PREDLOG UREDITVE OBRAVNAVANEGA OBMOČJA  

Na podlagi opravljenih analiz, ovrednotenja in ukrepov za nadaljnje poseganje, je nastal 

predlog ureditve obravnavanega obrečnega prostora reke Krke s pritoki. S celostnim 

urejanjem obmolja bi bilo možno ustvariti parkovno-rekreacijski koridor, ki bi med seboj 

povezoval različne mestne predele. Ob tem bi prostor postal del zgradbe mesta, ki vodi v 

naravo. V tem smislu je skozi celoten potek obravnavanega območja prednostno potrebno 

zagotoviti zvezno prehodnost, poudarjen stik z vodo, ohranjanje naravnih kakovosti 

obrečnega prostora ter oblikovanje v skladu z značajem prostora. 

 

5.1 FUNKCIONALNA ZASNOVA 

Površine za rekreacijo so nosilni program obravnavanega območja. Predvidoma se 

dopolnjujejo z ostalimi rabami na območju, posegajo na kmetijska in gozdna zemljišča, na 

območje poselitve in vod, ter na zavarovana območja. Najbolj sprejemljivo je umeščanje 

rekreacijske rabe na območjih, ki so programsko šibka ali so slabo vzdrževana, vselej pa se 

mora nov program navezovati na obstoječe rekreacijske površine v obravnavanem prostoru.  

 

Prostorske ureditve, ki pri tem posegajo v obrečni prostor so: 

- dovozne ceste, 

- parkirne površine, 

- sanitarni prostori, 

- objekti za začasno (sezonsko) skladiščenje opreme, 

- gostinski (začasni) objekti ali prostori za piknik, 

- dostopi do vode 

- privezi, pomoli, 

- pešpoti. 

 

V okviru rekreacijskega programa je treba opozarjati na objekte in območja kulturne in 

tehnične dediščine, ki se nahajajo v obrečnem prostoru in bližnji okolici. Take enote 

dediščine na obravnavanem območju so grad Grm, Znančev mlin z žago na Smrečnikovi 

ulici, gradiča Kamen in Mostek, železniški most in pa arheološki najdišči Grmske njive ter 

Mala Bučna vas. Pozornost obiskovalcev pritegnemo z informacijskimi tablami s podatki o 

določeni enoti, ki naj poleg objektov in območij znotraj obravnavanega prostora, vsebujejo 

tudi informacije o ostalih, ki so vidni iz območja. 

 

Poti, ki so namenjene predvsem pešcem (sprehajalcem, tekačem...), naj bodo peščene in 

široke vsaj 1,5 m (Neufert, 2000: 216), poti, namenjene pešcem in kolesarjem, pa naj bodo 

široke vsaj 2,5 m (Neufert, 2000: 216). Poti se urejajo kot peščene, makadamske površine 

skladne z oblikovno podobo Zupančičevega sprehajališča. Kombinirane poti, ki združujejo 

tako kolesarski kot pešpromet se utrjujejo z muldami iz granitnih kock. Tako oblikovanje se 
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zagotovi na vzdolžni povezavi ob Bršljinskem potoku ob železnici ter na obrečnem prostoru 

Krke v celoti. Kombinirana pot z enakimi oblikovnimi značilnostmi je tudi na odseku Težke 

vode od Znančevega mlina do izliva v Krko. Pešpoti se lahko utrjujejo npr. z mačjimi 

glavami v betonu, da se ločijo od kolesarskih stez in kombiniranih kolesarsko-pešaških poti.  

 

Ob vodotokih se na primernih mestih poti opremijo s počivališči, ki se uredijo kot peščene  

površine, opremljene s klopmi, smetnjaki, pitniki in stojali za kolesa. Na območjih strnjene 

zazidave v središču mesta, se počivališča urejajo kot tlakovane površine, kjer se poti tudi 

opremijo z javno razsvetljavo. Določena so lahko nadkrita, v povezavi z ostalimi ureditvami 

pa se v prostor umeščajo tudi sanitarni prostori (ob kopališčih, igriščih, piknik prostorih). 

Točkovno se v prostor umešča rekreacijska programska jedra, kot so kopališča in čolnarne, 

ter športna igrišča. Dostop do vode naj se omogoči prednostno na območjih počivališč. Ti 

naj bojo čim bolj raznoliki in se naj prilagajajo lastnostim prostora. Oblikuje se jih tako, da 

omogočajo različne načine stika z vodo, pri čemer se pri izvedbi uporablja naravne materiale, 

in sicer prednostno les. 

 

  
Sliki 70 in 71: Primer oblikovanja počivališča s stojalom za kolesa in dostopa do vode 

 

Ob obstoječih pešpoteh najdemo elemente urbane opreme, kot so klopi in koši za smeti.  

Poleg teh naj se uredijo še počivališča, ki poleg klopi in košev za smeti vsebujejo parkirišča 

za kolesa ter pitnike za vodo.  

 

Uredijo se nove peš premostitve, dve na reki Krki na območjih predlaganih tudi v OPN, ter 

pet peš premostitev Bršljinskega potoka, ki jih na ravni pešca trenutno nima. Umeščene so 

na izteku Vavpotičeve ulice ter Livade, ter tri nove peš premostitve na območju 

revitalizacije. Čez Težko vodo se uredi nova brv na območju ulice Ob Težki vodi, ki vodi 

do revitaliziranega območja ob industrijski coni.  

 

Predlagani so nadhodi nad železnico ob poslovno-stanovanjski coni ob Ljubljanski cesti, ki 

omogočajo nivojski prehod v prostor ob Bršljinskem potoku. 
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5.1.1 Površine za promet in parkiranje  

Javni program v obvodnem prostoru mora biti v celoti dostopen tako na ravni pešca kot 

kolesarja, območja z bogatejšim programom pa morajo biti iz ostalih delov mesta in zaledja, 

dostopna tudi z avtomobili. 

 

Prometne povezave temeljijo na obstoječih prometnicah, le pri novem stanovanjskem 

območju v Bršljinu je potrebna ureditev novega uvoza, saj po osvetlitvi Bršljinskega potoka 

čezenj ne predvidevamo premostitve za avtomobilski promet. Parkirišča se urejajo ob 

stanovanjskih, poslovnih, športnih površinah, ob primerni oddaljenosti od vodotoka in se 

urejajo z zasaditvami. Na območjih novih storitvenih dejavnosti in stanovanjskih območij se 

prednostno načrtujejo podzemne garaže pod objekti.  

 

Parkirni prostori se navezujejo na obstoječa parkirišča na obravnavanem območju, ki se 

nahajajo ob trgovskem centru Mercator v Bršljinu, dolvodno ob Bršljinskem potoku ob 

BTC-ju in na območju Foersterjeve (bivši Novoteks). Ob Krki so obstoječa parkirišča v 

sklopu trgovskega centra Tuš ob Portovalu in nekaj parkirnih mest za stranke ob gostinskem 

objektu na Loki. Ob Težki vodi so obstoječa parkirna mesta ob vrtnariji Ob potoku in ob 

gradu Grm.  

 

Začasno javno parkirišče je ob izlivu Težke vode odstranimo, umestimo pa novo parkirišča 

ob izteku Foersterjeve ob železnici, na zahodnem območju športnega parka Portoval, ter 

prostor za parkiranje ob izteku poti ob Grmskih njivah ob Težki vodi. 

 

Funkcionalna zasnova je podana v prilogi A. 
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5.2 PROGRAMSKA ZASNOVA 

Za celotno obravnavano območje je podan predlog ureditve v merilu 1: 5000. Zaradi 

boljšega pregleda, so v nadaljevanju opisane predlagane ureditve večjih programskih 

središč, celoten tloris ureditve pa je podan v prilogi B. 

 

Med večja programska središča na obrečnem prostoru spadajo (slika 72):  

1 območje zelenih površin ob poslovnih prostorih ob Ljubljanski cesti 27 

2 revitalizacija Bršljinskega potoka in stanovanjsko območje ob Medičevi 

3 športni park Portoval 

4 park Loka 

5 območje Znančevega mlina 

6 območje revitalizacije potoka Težka voda in vzpostavitev habitata 'Grmski travniki'  
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Slika 72: Pomanjšan tloris celotne ureditve z opredeljenimi večjimi programskimi središči  
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5.2.1 Območje zelenih površin ob poslovnih prostorih ob Ljubljanski cesti 27 

Obstoječo stavbno strukturo nadomestimo z novo, ki jo sestavljajo stavbne enote v obliki 

stolpov (stolpičev). Pritličja so namenjena s poslovnim dejavnostim, za potrebe parkiranja 

se uredi podzemne garaže. Z nadhodi nad železnico se zunanje javne površine stavb in 

spodnje etaže poslovnih prostorov naveže na zelene površine ob Bršljinskem potoku. Ob 

povezavah se urejajo prostori delo na prostem, branje in posedanje ob ambientu Bršljinskega 

potoka. To pomeni, da se ureja območja s sedišči, med katerimi je lahko nekaj tudi nadkritih. 

Ob železnici poteka  povezovalna kolesarska pot, na katero se navezujejo manjše ureditve 

za uporabnike, uredimo tudi parkirišča za kolesa na območju nadhodov nad železnico. Na 

južnem delu zelenih površin se uredi otroško igrišče. 

 

 
Slika 73: Izsek iz predlagane ureditve za območje ob Ljubljanski 27 
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Slika 74: Pogled na ureditve ob Bršljinskem potoku ob Ljubljanski 27
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5.2.2 Revitalizacija Bršljinskega potoka in stanovanjsko območje ob Medičevi 

Stavbno tkivo sestavljajo štiri enote terasastih blokov na desnem bregu Bršljinskega potoka. 

Na levem bregu naselje dopolnjujejo tri enote oblike vila blok, ki imajo dovoz s Foersterjeve 

ulice. Parkirna garaža se za stanovalce uredi pod novimi objekti, pred vhodi v objekte pa 

nekaj parkirnih površin za obiskovalce. Med stavbami je urejen skupni prostor, katerega 

osrednji element je revitaliziran Bršljinski potok. Brežine so gosto zasajene z vlagoljubno 

travno vegetacijo in posameznimi drevesi. Urejene so peš premostitve in območja za sedenje 

na brežinah potoka. Dostopi do vode se urejajo čim bolj raznoliko, da omogočajo različne 

načine stika z vodo. 

 

Na območju ob železnici se urejajo vrtovi za stanovalce, s skupnim osrednjim prostorom ob 

potoku. K slopu stanovanjskega območja je urejena tudi večnamenska zelenica za igre z 

žogo in otroško igrišče.  

 

Na obrečnem prostoru Krke se uredijo dostopi do vode, servisni objekti za potrebe 

rekreacije, sanitarni prostori, garderobe, gostinski objekti in športna igrišča za odbojko, 

balinanje, ter fitnes na prostem. Območje se z mostom fizično in programsko (v smislu 

rekreacije) poveže s Portovalom. 

 

Z drevesno vegetacijo se zagotovi prostorska ločitev stanovanjskega območja in območja 

storitvenih dejavnosti.  

 

Na območju bivše tovarne Novoteks s storitvenimi dejavnostmi (terciarne, kvartarne) 

prenavljamo območje sekundarnih dejavnosti in območja opuščene rabe. Prenovi se stavbno 

tkivo izrazito longitudinalnih oblik v smislu prečnih predahov v arhitekturi. Zagotovi se 

parkirna mesta ob objektih na strani stika z železnico, kjer prostor vizualno ločimo od 

železnice z drevesno vegetacijo. Objekte, ki segajo na rob brežine se odstrani (slika 76), 

brežino se sonaravno uredi. Izpelje se nova razgledna pot na vrhu brežine, ob kateri se 

umestijo ureditve za piknik prostore. Pot se navezuje na obstoječe Zupančičevo sprehajališče 

v nižjem nivoju.  
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Slika 75: Izsek iz predlagane ureditve za območje revitalizacije Bršljinskega potoka 
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Slika 76: Prikaz predlaganih objektov za odstranitev na območju Foersterjeve 

  



Slika 77: Pogled na revitalizirano območje Bršljinskega potoka
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5.2.3 Športni park Portoval 

Uredijo se peš povezave med igrišči znotraj športnega parka s kvalitetno navezavo na brv na 

Loki. Pri prehodu v gozdno območje nad  nogometnim stadionom se uredijo prostori za 

posedanje. Za širitev rekreacijskega območja se upošteva predvidena lokacija športne 

dvorane na zahodnem delu. Tu se umestijo tudi dodatna parkirišča, ki so od prometnice 

ločena z drevoredno potezo. 

 

Pri brvi na Loko se uredi pomole in priveze za čolne, skladno z predlaganim načrtom za 

mestno kopališče. Na območju se uredi tudi otroško igrišče.  

 

5.2.4 Park Loka 

 
Igrišča na Loki predstavljajo izhodišče za območje centra mesta in so zaradi tega potrebna 

programske nadgradnje. Ohranja se igrišča za košarko in odbojko ter park za rolkarje. Slabo 

vzdrževane športne površine se preuredi v smislu večnamenske površine za različne mestne 

dejavnosti, kot so ulično gledališče, otroške delavnice, tržnice. V ta namen se uredi 

parkirišču na vstopu v območje iz centra mesta.  

 

Predlaga se nove objekte za gostinske dejavnosti. V celotni potezi se uredijo dostopi do vode 

in ureditve ob poteh. Ohranja se značaj Zupančičevega sprehajališča, pri čemer je potrebno 

v prostoru med reko in pešpotjo umakniti vse individualne posege lastnikov zemlj išč. 

Ohranja se obstoječa obvodna vegetacija. 

Območje parka Loke se z brvjo naveže na območje izliva Težke vode, kjer se uredi dostop 

do vode in pomoli za ribolov, ter priveze za čolne. Območje začasnega parkirišča se 

parkovno uredi, z ureditvami za uporabnike. Obstoječa enosmerna cesta se izpelje tako, da 

je zagotovljen maksimalen odmik od vodotoka. 

 

5.2.5 Območje Znančevega mlina 

Stavbna dediščina se uredi kot muzej. Ob objekt je umeščena brv preko Težke vode, ločena 

od cestnega mostu. Vzpostavi se povezava z domom starejših občanov in varstveno 

delovnim centrom. Brežine ob vodotoku se uredi sonaravno, zasadi se jih z avtohtono 

vlagoljubno travno vegetacijo in grmovnicami. Ob poti se uredi več počivališč.  
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5.2.6 Območje revitalizacije potoka Težka voda in vzpostavitev habitata 'Grmski 

travniki'  

Zakon o ohranjanju narave (2004) opredeljuje nadomestni habitat takoj po vzpostavitvi s 

pojmom oblikovana narava. V primeru, ko je prišlo do degradacije delov narave v prostoru 

oblikujemo le-tega z namenom ohranjanja živalskih in rastlinskih vrst oz. njihovih habitatov.  

 

V obravnavanem primeru je na odseku Težke vode zaradi širjenja industrijske cone Revoz, 

prišlo do uničenja ekosistemsko in hidrološko pomembnega območja. Za omilitev te 

degradacije predlagamo odmik desnobrežnega nasipa in pripadajočo rabo, ki je v tem 

primeru ogromno parkirišče vozil za odpremo.  

Skupaj z umikom nasipa predlagamo naslednje ukrepe:  

- sanacija tujerodne vednozelene vegetacije na nasipu in zamenjava z 

avtohtono obvodno vegetacijo z namenom obnove naravnih biotopov in 

ekoloških značilnosti območja, -  in obnova travniških površin v 

območjih kmetijske rabe, 

- intenzivna ozelenitev na območju stika z industrijsko cono, ki se proti 

vodotoku postopno redči, z namenom zakrivanja industrijskih objektov in 

žične ograje,   

- ponovna vzpostavitev okljuka potoka (mrtvica),  

- ureditev in ustrezna zasaditev ekstenzivnega travnika. 

Predlagani ukrepi služijo kot puferska cona tlakovanim površinam industrijske cone. 

 

Po vzpostavitvi habitata je v dotičnem primeru smiselno območje prepustiti naravnim 

procesom do te mere, da je možna razširitev funkcije habitata na izobraževalno in 

rekreacijsko vlogo. Rekreacijska funkcija ponovno vzpostavljenega habitata ima največji 

pomen v urbanih območjih, kjer je glede na potrebe prebivalcev smiselno umeščati nemoteče 

načine rekreacije in izobraževalni poti ali pa vsaj informativne table o statusu in pomenu 

območja. Zato je predlagana rekreacijska ureditev vzdolž poteka celotnega območja, s potmi 

v dveh višinskih nivojih. Od potoka bolj oddaljena povezava je namenjena tako pešcem kot 

kolesarjem, zato mora biti dimenzioniranje temu primerno. Spodnja obvodna pot je 

namenjena izpeljavam dostopov do vode in je lahko skromneje dimenzionirana. Ob poteh se 

nizajo urejena počivališča ter informacijske točke, ki opisujejo geomorfološke značilnos t i 

vodotoka (brežine, poplavne ravnice, meandri, mrtvi rokavi, depresije) in spremljajoče 

rastlinske in živalske habitate.  

 

Na jugovzhodnem delu območja je s pasom vegetacije od ureditve habitata ločeno otroško 

igrišče in piknik prostor s kuriščem, ter klopmi in mizami na lokaciji obstoječih ureditev. 

Urejena je tudi večnamenska zelenica za igro v dveh nivojih, ter fitnes na prostem in pitnik i 

za vodo. Po obstoječi kolovozni poti se uredi dostop do območja, kjer se lahko zagotovi 



Primc, T. Urejanje  obrečnega prostora reke Krke s pritoki v širšem mestnem središču Novega mesta. 69 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fa kulteta, Odd. za krajinsko arh itekturo, 2016  

prostor za parkiranje avtomobilov (max10) in parkirišče za kolesa. Na območju se uredi 

servisni prostor za shrambo in sanitarije.  

 

 

 

Slika 78: Izsek iz predlagane ureditve območja ob Težki vodi - Grmske njive  
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Slika 79: Pogled na revitalizirano območje ob Težki vodi
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6 RAZPRAVA IN SKLEP 

 
Obrečni prostor je eden najprivlačnejših prostorov v mestu, kar velja tudi za obrečni prostor 

reke Krke v Novem mestu. Koncept ureditve prostora Krke in pritokov izhaja iz splošnih 

načel urejanja obrečnega prostora in trajnostnega razvoja, ki ga v svojih izhodiščih povzema 

tudi Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto.  

 
V diplomskem delu so predlagani ukrepi za revitalizacijo. Pri tem je potrebno poudariti, da 

je revitalizacija širok pojem, ki pomeni tako programsko kot oblikovno prenovo. Pri 

revitalizacijah in remediacijah vodotokov se pogosto uporablja tudi pojem renaturacija, ki 

pomeni povrnitev v naravno stanje, ki pa ob sočasnem urejanju prostora za potrebe 

prebivalcev, v tem kontekstu ni primeren.  

 
Naloga v večjem delu temelji na občinskih načrtih in predlagani namenski rabi, ob 

upoštevanju specifičnih lastnosti obravnavanega območja. Največji odmik od predlaganih 

prostorskih aktov predstavlja vzpostavitev nadomestnega habitata ob Težki vodi, ki 

predvideva umik industrijske cone Revoz iz bližine vodotoka. Tu je potrebno poudariti, da 

tak poseg v prostor zahteva velik finančni vložek, občina pa od njega nima neposredne 

denarne koristi. Dodaten razlog je to, da je industrijska cona zelo vitalna in celo načrtuje 

širjenje, tudi na račun izjemnih vizualnih kakovosti vodotoka Težka voda. Scenariji rabe 

prostora so različni, med seboj pa se popolnoma izključujejo. Občina lahko s širjenjem 

industrijske cone zagotavlja delovna mesta in dvig družbenega standarda, po drugi strani pa 

prebivalci mesta potrebujejo kvalitetno okolje, možnosti za stik z naravo in prostore za 

preživljanje prostega časa ter rekreacijo.  

 

Predlagane rešitve prispevajo k sanaciji razvrednotenj v obrečnem prostoru. Novi programi 

so skladni z značilnostmi prostora, zato so intenzivnejše ureditve umeščene točkovno, 

predlagane ureditve pa se navezujejo na obstoječe rekreacijske ureditve, na rabo tal, naravno 

in kulturno dediščino. Prednostno se ureditve nanašajo na zagotavljanje javnosti obrečnega 

prostora in njegovo prehodnost ter na pomembnost dostopnosti za različne vrste 

uporabnikov. Ugotovljene so bile razlike med posameznimi območji, ki pogojujejo različne 

pristope oblikovanja obrečnega prostora. Te so pogojene predvsem s fizično pojavnostjo 

vodotoka, kjer poplavne ravnice omogočajo izpeljavo poti neposredno ob vodotoku, v 

povezavi z njimi pa tudi umeščanje dostopov do vode na primernih razdaljah, ozko dolinsko 

dno in strme brežine pa ne omogočajo umeščanja dostopov do vode brez večjih sprememb 

v geomorfologiji brežine, zato je urejanje prostora temu primerno. 

 

Z analizo problemov obrečnega prostora in določitvijo ukrepov za poseganje, ki omogočajo 

umeščanje prometne infrastrukture na ravni pešca in kolesarja skozi celotno obravnavano 

območje, je možno prostor možno oblikovati tako, da omogoča povezovanje med predeli 

mesta in jih posledično približa k reki.   
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7 POVZETEK 

 
Kot je značilno za večino javnih prostorov v Novem mestu, se tudi obrečnemu prostoru 

namenja premalo pozornosti, še bolj kot obrežje reke Krke pa sta zapostavljena oba pritoka 

v mestnem območju: Težka voda in Bršljinski potok. Ključne probleme predstavljajo 

nezadostna vzdrževanost, nepovezanost poti ob vodi, pomanjkanje ureditev za prostočasne 

dejavnosti in različni načini prisvajanja javnega prostora.  

 

Naloga je sestavljena iz teoretskih izhodišč in smernic urejanja obrečnega prostora v mestu, 

predstavitvijo območja obdelave z inventarizacijo in analizo. Splošna izhodišča so 

oblikovana na podlagi pregleda literature in obsegajo pomen obrečnega prostora v mestu, 

njegovo revitalizacijo s poudarkom na rekreacijski rabi in načela urejanja obrečnega 

prostora. Sledi opis obravnavanega območja, pregled prostorskega razvoja Novega mesta in 

analiza veljavnih prostorskih aktov. Nato je na podlagi pregleda kartografskega gradiva in 

terenskega pregleda izvedena inventarizacija in analiza prostora.  

 

Sledi ovrednotenje stanja, kjer so bili opredeljeni problemi povezani s trenutno rabo tal, 

nedostopnostjo in neprehodnostjo ter pomanjkanjem ureditev v obvodnem prostoru. Tu so 

opredeljeni konkretni prostori, za katere so podani ukrepi za nadaljnje urejanje. Ti 

vključujejo ohranjanje obstoječega stanja, delne ali celovite programske nadgradnje ali 

obvezno sanacijo.  

 

Z zadnjem delu je podan predlog celotne ureditve obravnavanega prostora, s funkciona lno 

zasnovo povezovalnih programov rekreacije in programska shema z opisom ureditev in 

smernicami za oblikovanje. Naloga se zaključi z grafično predstavitvijo zasnove območja, 

ki obsega pregledno tloris ureditve v merilu 1: 5000 in prostorske prikaze. 
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