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Turistično društvo Trebnje in partnerstvo projekta RUSALKA  

vas vabimo  javno razpravo 

TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE KRAŠKE TEMENICE  

IN NJENEGA OBVODNEGA PROSTORA  

v izvedbi  

Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 

 
Foto: Arhiv Oddelka za geografijo Filozofske fakultete UL, 2022. 

 

Temenica je kraška reka ponikalnica, ki teče po stiku nizkega dolenjskega dinarskega krasa in  
osamelega predalpskega krasa. V njenem porečju je zaradi prevladujoče vodoprepustne 
karbonatne matične podlage malo površinskih tekočih voda, rečni pretok pa je zelo majhen. Zato 
ima Temenica manjše samočistilne sposobnosti, s tem pa je povečana tudi njena občutljivost za 
onesnaževanje. A njene kraške poteze, dobro ohranjena naravna struga s poplavno ravnico, 
pretekle dejavnosti in druge značilnosti območja prispevajo k edinstvenosti tega prostora in nudijo 
priložnosti za razvoj različnih oblik rekreacije in turizma.  
 
A vodotok se danes sooča z izzivi, ki slabijo njegovo vitalnost in samočistilne sposobnosti. 
Neusklajenost in predvsem nedomišljenost nekaterih aktivnosti povzroča škodo naravnim 
elementom v prostoru ter zmanjšuje turistično-rekreacijski potencial območja. Na osnovi 
najnovejših terenskih raziskav in rezultatov serije meritev fizikalno-kemijskih lastnosti voda v 
porečju, ki jih bomo nazorno predstavili, bomo lahko bolj usmerjeno razpravljali o obstoječih rabah 
ter možnostih za bolj trajnostno upravljanje obvodnega prostora.  
 



V okviru dogodka, ki je del projekta Oživitev življenja ob in v reki Temenici (akronim Rusalka), 
bomo izpostavili le nekatere izzive in zaznane probleme, hkrati pa že podali predloge za nekatere 
na naravi temelječe rešitve – torej tiste, ki posnemajo procese iz narave za potrebe premagovanja 
izzivov, ki nastanejo pri upravljanju s prostorom in hkrati prispevajo k trajnostnemu razvoju. 
 

Študenti magistrskega študija geografije Filozofske fakultete UL vam bodo predstavili tudi zasnovo 

aplikacije »TEMENICA«, s pomočjo katere želijo širši javnosti približati značilnosti in posebnosti 

vodnega in obvodnega prostora Temenice. Študenti magistrskega študija geografije Filozofske 

fakultete UL so v okviru študijskih obveznosti na območju občine Trebnje kartirali naravne 

značilnosti vodotoka (prisotnost izvirov, ponorov, obvodnega rastja, stanje rečne struge idr.) ter 

dejavnosti, ki soustvarjajo obvodni prostor – vse pa zbrali in prikazali s pomočjo aplikacije v 

spletnem okolju ArcGis Online. Gradivo še razvijajo. Javno dostopni podatki bodo prispevali k 

samostojnemu in enostavnemu raziskovanju obvodnega prostora, širši javnosti pa ponudili 

podrobnejši vpogled v značilnosti reke Temenice. 

 

Za trajnostno upravljanje občutljivega obvodnega prostora je namreč pomembno dobro 

poznavanje in upoštevanje naravnih značilnosti ter procesov, ki ta prostor sooblikujejo in 

spreminjajo. Dobro poznavanje reke Temenice pa je tudi ključno za razpravo o njenem turističnem 

potencialu in pripravo e-vod(e)nih izletov v porečju Temenice.   

 

Vljudno vabljeni. 
 

Turistično društvo Trebnje in partnerstvo projekta RUSALKA  

 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

 

 

 


