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Knjigi na pot
Slovenski geografi se vsaka štiri leta zberemo na večjem strokovnem srečanju.
Zaradi obilice dogodkov v jesenskih mesecih smo tokratno srečanje prestavili na
mesec marec, od zadnjega zborovanja tako poteka že peto leto. Zborovanje je že
vrsto let naša osrednja strokovna prireditev, tokrat se bomo zbrali že dvajsetič
zapovrstjo. Organizator tokratnega zborovanja je eno izmed mlajših geografskih
društev. Društvo geografov Pomurja, katerega soorganizator je Zveza geografov
Slovenije. Osnovni namen zborovanj je predstavitev dosežkov in strokovnih
spoznanj kakor tudi izmenjava izkušenj in idej preteklega obdobja. Zborovanja po
tradiciji potekajo vedno v drugem kraju, v drugi pokrajini. Tokrat nas je poneslo
na skrajni vzhod nase domovine, v Pomurje. V skladu z načeli stroke so naša
raziskovanja vedno usmerjena v raziskovanje konkretnih problemov pokrajine,
ki si jih prizadevamo osvetliti s celovitim geografskim pogledom. Osrednja tema
tokratnega zborovanja je trajnostni regionalni razvoj pokrajine ob Muri, reki, ki
ločuje in hkrati povezuje Prekmurje in Prlekijo in daje pokrajini svojstven pečat.
Na tokratnem jubilejnem 20. zborovanju slovenskih geografov smo si zadali
cilj, zbraneprispevke objaviti v zborniku zborovanja, hkrati pa ustvariti samostojno
knjigo, geografsko monografijo o Pomurju. Nas namen je bil ustvariti zanimivo in
aktualno delo, po katerem bi poleg geografov posegali tudi strokovnjaki sorodnih
strok oziroma vsi, ki jih zanima problematika trajnostnega regionalnega razvoja
Pomurja. V knjigi smo tako zbrali prispevke, ki opredeljujejo geografski položaj
regije, njeno (ne)enotnost in etnično sestavo, prispevke, ki govorijo o klimatskih
značilnostih in spremembah ter iz njih izhajajočih razvojnih priložnostih regije,
pomenu osrednjega vodotoka reke Mure in vplivih človekovih posegov nanj,
plazovitosti, trajnih spremembah rabe tal in degradaciji prsti, kmetijstvu nekoč in
danes, varovanju in ohranjanju varovanih območij z ekoremediacijami, omejitvah
in možnostih za razvoj na zavarovanem območju Krajinskega parka Goričko.
Svoje mesto v monografiji pa so našli tudi prispevki, ki opredeljujejo demografske
značilnosti, vprašanje Romov, vlogo naselij v poselitvenem sistemu, ki raziskujejo
trg bivalnih nepremičnin ter odziv prebivalcev Mestne občine Murska Sobota na
izboljšave v javnem potniškem prometu. V zadnjem delu knjige avtorji podajo
rezultate raziskave stanja naložb v ustvarjalnost, opredelijo ključne prostorske
potencialne pomurske razvojne regije in podajo različne priložnosti za razvoj.
Podroben seznam vseh sodelavcev in ustanov je v zadnjem delu knjige, vsem gre
posebna zahvala za opravljeno delo. V imenu uredniškega odbora se prijazno
7

zahvaljujem tudi vsem recenzentom ter sponzorjem, ki so podprli organizacijo
dogodka in izdajo publikacij. Nenazadnje naj se prijazno zahvalim se članom
uredniškega odbora, ki so s svojo angažiranostjo in požrtvovalnostjo pripomogli k
nastanku publikacije.
Pomurje je tako dobilo svojo prvo geografsko monografijo, ki zajema
problematiko obeh bregov reke Mure, Prekmurja in Prlekije. Zavedamo se, da
ob razmeroma skromnih finančnih sredstvih in času, ki nam je bil na voljo,
zagotovo nismo v celoti odgovorili na vsa pomembna vprašanja, kar tudi ni bil
nas namen. Smo pa osvetlili izbrane ključne probleme regije in s tem postavili
temelje nadaljnjim raziskavam, ki bodo v okviru drugih priložnosti potekale v
regiji v prihodnje. V kolikšni meri nam je to uspelo, pa presodite sami.
Tatjana Kikec
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Manj znana pokrajina
Skrajni severovzhodni del Slovenije je za večino slovenskega prebivalstva sila
odmaknjeno in s tem slabo poznano območje. Na drugi strani pa nekatere poteze
ali značilnosti pokrajine ob Muri dajejo Prekmurju in/ali Pomurju skoraj eksotičen značaj, ki ga javnosti sporoča kultura; »melanholičnost« panonske pokrajine
opevajo tako ljudski pevci kot uveljavljeni literati. Pokrajina ima »dušo«, ki zanimivo ni podobna bližji razigrani slavonski, ampak oddaljenejši vojvodinski. Ali
»objektivni« geografi sploh lahko govorimo o melanholiji, otožnosti, ki ju vzbuja
neka pokrajina, da bi še ostali na znanstvenem področju? Določena stopnja geografskega determinizma (vpliva narave na človeka/družbo) neizpodbitno obstaja in
napačno bi bilo, če ga ne bi upoštevali. Za njegovo podrobnejšo preučitev oziroma
razlago pa bi bilo potrebno sodelovanje psihologov, sociologov, kulturnih antropologov in drugih strokovnjakov.
Težiščno vsebino skrajnemu severovzhodnemu delu Slovenije daje Prekmurje, predvsem zaradi dolge pripadnosti ogrski kroni in ločenega življenja Slovencev
od večine rojakov v avstrijskem delu monarhije na drugi strani Mure, ki je živela
v drugačnih zgodovinskih, gospodarskih in kulturnih razmerah. Kljub omenjenim
velikim razlikam v identiteti pa se že skoraj stoletje dolgo uporablja skupno ime
Pomurje. Namen prispevka je, da osvetli vsebino in upravičenost imena Pomurje v
luči sodobnih geografskih pogledov na (regionalno) geografska preučevanja.
Zapostavljanje Prekmurja in Prlekije ter uveljavljanje Pomurja v
starejši geografski literaturi
Ime Prekmurje izhaja iz občega poimenovanja pokrajine na drugi strani reke
(pokrajina prek/na drugi strani Mure). Slavič (1921) v odličnem prikazu zgodovinskega, političnega, narodnostnega in geografskega razvoja Prekmurja omenja,
da so Prekmurci še v njegovem času pravili ljudem, ki so prišli k njim s Štajerske ali ostale Slovenije, da so prišli iz »Preka«. Svojo domovino so imenovali
»Slovensko«, sebe »Slovene«, jezik pa »slovenski« ali »staro slovenski«. Slavič
(1921, 82) omenja vrsto pokrajinskih oznak za Prekmurje, kot »Slovenska okro9
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glina« in »Slovenska krajina«, za prebivalce pa »Sloveni med Muro in Rabo« ter
»železni in žalski (zalajski, zalavski, zaladski) Sloveni«. Oznaka prekmurski sega
celo v srednji vek, s katerim so označevali nekaj župnij na levem bregu Mure v
lasti zagrebške škofije. Slovenci na Štajerskem so izraz Prekmurje uporabljali
za vse območje onkraj Mure, na katerem so živeli Slovenci. Začetek uradnega
poimenovanja Prekmurja naj bi se po Slaviču začel leta 1920 na neki slavnosti v
Mariboru, ko je »vrl prekmurski govornik« protestiral, da »niso več ogrski Slovenci, ampak prekmurski Slovenci.« (Slavič 1921, 83).
V zgodovinskem opisu »Slovenska Štajerska in Prekmurje« Kovačič (1926)
obravnava obe naslovni pokrajini enotno, pri čemer je verjetno zaradi pomanjkanja virov Prekmurje obravnaval le obrobno, a vedno z enotnim imenom Prekmurje.
Ko je Prekmurje prišlo v okvir Jugoslavije, so se zanj začele močneje zanimati različne stroke. Leta 1935 je »ob 15-letnici osvobojenja« izšel zbornik
Slovenska krajina pod uredništvom Vilka Novaka. Čeprav je naslov zbornika
Slovenska krajina, pa geografsko obarvani prispevki obravnavajo Pomurje, kar
Ilešič in Baš zagovarjata s pokrajinsko zaokroženostjo, ki naj bi jo zagotavljalo
porečje Mure. Ilešič na široko utemeljuje nujnost strokovnega (geografskega)
poimenovanja slovensko Pomurje, ki naj bi bilo »zaokrožena geografska edinica«. Slovenska krajina naj bi bila po Ilešiču »le slučajen izrez iz obsežnejše
prirodne enote, ki sta ga določili stara politična meja med obema polovicama
dvoglave monarhije na Muri ...« (Ilešič 1935, 5). V resni strokovni obravnavi
naj se dejstva ne bi argumentirala s »slučajnostjo«. Tudi imenu Prekmurje Ilešič
daje, čeprav omejeno, pravico do uporabe in to »edino zaradi nekdanje politične
pripadnosti ogrski državni polovici in njene kulturne ter socialne posledice, ki so
se v ostalem dovolj globoko zasidrale v prekmurske kraje ...« (Ilešič 1935, 5).
Tudi Baš v istem zborniku izpostavlja pokrajinsko enotno Prekmurje, vendar
opozarja na kulturne razlike na obeh straneh Mure: »Vsled kulturne usmerjenosti
in vsled zgodovinske preteklosti je pokrajina na severu od Mure ostala v našem
pojmovanju zgodovinski in kulturni pojem, katerega najlepše kaže poimenovanje
Prekmurje ali Slovenska krajina, katera izraza kot kulturnozgodovinska pojma
negirata zemljepisno enotnost zemlje tostran in onstran Mure.« (Baš 1935, 109).
Preseganje meje na Muri je bil za geografe očitno velik dosežek, saj naj bi
s tem zaživela pokrajinska enotnost na obeh bregovih Mure. »Meje na Muri bo
konec!« navdušeno piše Ilešič (1955). Mejo naj bi presegel novi murskosoboški
okraj, ki naj bi povezal Prekmurje in Prlekijo. »Zares ni več razloga, da bi še
vlekli naprej žalostno dediščino zgodovine, ki je ustvarila iz Pomurske ravnine
10
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Reka Mura ima tako ločevalno
kot tudi povezovalno vlogo med
Prekmurjem in Prlekijo.
(Foto: R. Rogač)

in obdajajočega jo gričevja, po svoji prirodi povsem enotne pokrajine, skoraj dva
med seboj docela tuja svetova.« (Ilešič 1955, 1). V nasprotju z načelom homogenosti zagovarja gravitacijsko načelo, ki naj bi pripomoglo k oblikovanju celovite
geografske pokrajine Pomurja. V tem duhu Ilešič ostro nasprotuje idejam, da bi
se Pomurju priključil tudi ptujski okraj, saj naj bi ta gravitiral proti Mariboru.
Močan poudarek Pomurju je bil dan z ustanovitvijo murskosoboškega okraja,
kije prvič upravno-politično povezal oba bregova Mure. V izdelavo prostorskega
plana novega okraja so bili vključeni tudi geografi, ki so rezultate raziskav objavili v posebnem zborniku leta 1959. Tudi v tem zborniku je izpostavljena pokrajinska zaokroženost, ki jo pogojujeta porečje Mure in podnebje. V raziskavi, ki je
osredotočena na gospodarske in prebivalstvene razmere, se Ilešič tokrat ne more
izogniti posebnostim/razlikam pokrajin na obeh bregovih Mure. Gospodarskih
razlik med Prlekijo in Prekmurjem, kijih navaja, pa Ilešič po lastnih besedah ne
uspe dokumentirati (!?). Izjava: »Toda vsa zgodba o meji na Muri in o vseh tistih
razlikah, ki jih je ta meja ustvarila v narečju, v folklori, v obliki naselij, v miselnosti, itd., bi nas na tem mestu pripeljala predaleč.« (Ilešič 1959, 7). Prav v tem
»predaleč« je tista strokovna pomanjkljivost, zaradi katere Prekmurje v geografskih predstavitvah ni dobilo pravega mesta in pokrajinske »barve« (identitete).
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Melik kot slovenski geografski »klasik« je svojo drugo knjigo opisa
slovenskih pokrajin naslovil s »Štajerska s Prekmurjem in Mežiško dolino«
(Melik 1957). Zanimivo je, da je v opisu pokrajin Prekmurje enostavno opustil
in ga »preoblikoval« v Spodnje Podravje in Pomurje. Takšen pristop zagovarja s
trditvijo, da: »Tako v fizičnem kot v demografskem pogledu se veže Pomurje s
spodnjim Podravjem v enoten pokrajinski predel, v poglavitno in najznačilnejšo
slovensko panonsko področje.« (Melik 1957, 10). Pokrajinsko enotnost Pomurja
in spodnjega Podravja zagovarja tudi z zgodovinskim dejstvi, predvsem
političnimi in narodnostnimi. Še ena Melikova trditev je več kot zanimiva,
bolje sporna: »Naša Murska ravan se ni uveljavljala kot osnova za politično
prebivalstveno organizacijo, pač ker je premalo individualizirana, že preveč člen
planega panonskega področja; v njenem sosedstvu se razprostirajo velike ravne
ploskve, ločene med seboj le po nizkih goricah, znižujoč se naglo proti vzhodu.«
(Melik 1957, 12). Nasprotno, Murska ravan z Goričkim je geografsko zaokroženo
območje in z Lendavskimi goricami zaprta proti panonskemu prostranstvu.
Očitno je Melik vrednotil Prekmurje iz (tudi takrat) zelo oddaljene Ljubljane,
iz katere je zaznal »panonski predel ne le gospodarsko samosvoj, temveč tudi
področje zelo zanimivih, vrednih in svojskih etnografskih lastnosti ter kulturnih
dobrin.« (Melik 1957, 12). Iz besedila ni razvidno, koliko se takšna ocena nanaša
na Prekmurje in koliko na spodnje Podravje. Je pa iz nadaljevanja razvidno, da
celotnemu območju pripisuje »nekaj prvotnega«, nekaj, kar spominja v nekih
pogledih na slovansko pradomovino, torej nekaj zaostalega.
Pomurje v okviru geografskih regionalizacij
Bolj kot pokrajinska zgradba je v obravnavanem primeru zanimiva celostna
podoba pokrajine, ki vključuje tudi družbeno nadgradnjo. Ta podoba je na
najbolj konkreten način prikazana v regionalizacij ah. Zanimivo je, da so vse
štiri regionalizacije, ki se najbolj pogosto navajajo, enotne v obsegu skrajne
severovzhodne regije, ki jo enotno poimenujejo kot pomursko. V Sloveniji je to
edinstven primer; v podobnem položaju je le še Bela krajina, a jo zaradi manjše
površine ne moremo postaviti na isto hierarhično raven kot Pomurje.
Opozoriti je potrebno, da so regionalizacije odsev vsakokratnih razmer
v pokrajini, medtem ko pokrajinske tipizacije prikazujejo trajnostno (fizično
geografsko) stanje. Čeprav je Pomurje v vseh regionalizacij ah omejeno na isto
območje, pa se razlikuje po uvrščenosti na hierarhično stopnjo regionalnih enot.
Ilešič (1967) je v ekonomsko geografski regionalizaciji Pomurju namenil mezo
regionalno raven v okviru Severovzhodne (Podravske) makro regije. Znotraj
Pomurja je izpostavil tri enote nižje ravni v Prekmurju in dve v Prlekiji. Podobna
slika je pri Ilešičevi geografski regionalizaciji (1972), le da v Prekmurju nižjo raven
12
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nasloni na območje občin Murska Sobota in Lendava. Okrepitev regionalnih središč
je Vrišerju (1990) nudila osnovo, da se je izognil makro regijam in postavil mezo
regije kot temeljne ekonomsko-funkcijske regije. S tem je Pomurje vsaj formalno
enakopravno postavil ob bok ostalim enajstim regijam. Plut (1999) je Vrišerjevih
12 regij skrčil na 8, ki jih označuje kot makro regije. Pomurje je ostalo med
regijami najvišje stopnje (makro regija), čeprav je gospodarsko daleč najšibkejša.
Plut znotraj Pomurja ohranja stari pokrajinski imeni Prekmurje in Prlekija.
Če pogledamo dejstva, ki dajejo skrajnemu severovzhodu Slovenije
(formalno) enakovredno mesto med ostalimi slovenskimi pokrajinami (regijami),
je ravno povezovanje obeh bregov Mure; torej obseg pokrajine, ki se po velikosti
in zaokroženosti (komaj) še lahko uvršča med ostale slovenske pokrajine (regije).
Ilešiču je v primeru Pomurja poleg pokrajinske enotnosti dodatne razloge dala hitro
se razvijajoča Murska Sobota ob gospodarsko zastajaj očem, čeprav zgodovinsko
imenitnejšem Ljutomeru. Vrišer je imel lahko delo s ponovitvijo Ilešičeve meje
Pomurja, saj je Murska Sobota postala pomembno regionalno središče, ki je
funkcijsko obvladovala prekmurski in prleški del Pomurja. Podobno je tudi
Plutova naslonitev na porečja našla s Pomurjem hvaležen (enostaven) primer.
Nekateri dejavniki in oblike regionalne identitete Prekmurja in
Prlekije
Iz dosedanjega pregleda je vidno, da so geografi v prvem obdobju izpostavljali
pokrajinsko enotnost, le obrobno pa so omenjali kulturne, gospodarske, politične

Pokrajina ob reki
Muri.
(Foto: R. Rogač)
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in zgodovinske posebnosti obeh bregov Mure, torej Prekmurja in Prlekije.
V novejših obravnavah Pomurja izstopa funkcijsko gravitacijski vidik, torej
gravitacijska vloga Murske Sobote kot osrednjega središča. Sodobna geografija
poleg slednjega vidika vse bolj izpostavlja identiteto, torej celostno gledanje
na pokrajino, ker je pomemben dejavnik prostorskega razvoja. Če skušamo
omenjene poglede postaviti v teoretski okvir, jih genetsko lahko opredelimo s
tremi civilizacijskimi stopnjami (Klemenčič M. M. 2003).
V agrarnem obdobju, ki je trajalo okvirno do 60. let 20. stoletja, moramo v
Prekmurju izpostaviti dve obdobji: ogrsko in jugoslovansko. Za obe je značilna
gospodarska zaostalost, prenaseljenost, odseljevanje in zdomstvo. Iz načina življenja sta se razvili kmečka kultura in lokalna pripadnost. Z raznarodovalnim
pritiskom v drugi polovici 19. stoletja so se Prekmurci pod vplivom delovanja
narodnih buditeljev začeli zavedati svojega jezika (govora) in narodnosti v dveh
smereh: kot Slovenci in deloma pod vplivom madžarske propagande kot Vendi.
Raba slovenskega jezika je bila, razen iz cerkva, izrinjena iz javnega življenja. V
tem obdobju so delovali številni narodni buditelji, ki so skrbeli za razvoj pisane
besede. Jugoslovansko obdobje je bistveno spremenilo le narodnostno-jezikovni
položaj Prekmurcev s tem, da jih je vključilo v enoten slovenski prostor, medtem
ko v gospodarskem pogledu ni prineslo bistvenega izboljšanja. Nasprotno pa je
prleška stran dobro izkoristila obmejni položaj in dosegla ugoden gospodarski
položaj, ki je vplival na to, da so se Prleki čutili pomembnejše od Prekmurcev.
Industrijsko obdobje se je začelo z veliko zakasnitvijo v primerjavi z ostalo
Slovenijo. V 60. letih je prišlo do hitre industrializacije po dveh poteh: z razvojem domače industrije, predvsem v Murski Soboti in z množičnim odhajanjem
v zdomstvo. Počasi so se v zavesti domačinov začele utrjevati pokrajinske posebnosti, od kulinaričnih, etnografskih, gospodarskih do glasbenih in drugih, ki
so postajale vse bolj prepoznavni simboli Prekmurja. Moč industrializacije je
marsikaterega geografa tako močno zavedla, da je zanemaril pomen pokrajinske
identitete. Tako je Ilešič nenavadno ostro odklanjal »lokalni patriotizem« pri zagovarjanju geografske enotnosti Pomurja, kljub ukinitvi murskosoboškega okraja
in oblikovanja občin: »Vsekakor ne kaže čisto zgodovinski in danes socialno
neopravičljivi pokrajinski enoti, ki jo imenujemo Prekmurje, pripisovati značaja moderne družbenogeografske regije katere koli stopnje. Saj tu celo današnje,
še vedno zgodovinsko zasnovane občinske meje na Muri kažejo marsikje kričeče anahronistične poteze, kakršna je npr. neživljenjska ločitev Petanjcev od
Radencev, Dokležovja od Veržeja, Bistric od Ljutomera itd.« Še manj je seveda
mogoče tako imenovano »Prlekijo« kljub vsem njenim svetlim tradicijam in trdno zakoreninjenemu, sicer vsega spoštovanja vrednemu lokalnemu patriotizmu
vzeti za osnovo oblikovanja kakršne koli sodobne družbenogeografske regije. Saj
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sloni njen pojem formalno samo na označbi narečja, ki mu niti meje niso jasno
opredeljene, dejansko pa na lokalnih tradicijah, ki pa ne samo da ne morejo biti
več glavni nosilec današnjih družbenogeografskih funkcij v prostoru, temveč so
pogosto z njimi celo navzkriž (Ilešič 1967, 484-485).
Postindustrijsko obdobje nekako od 90. let 20. stoletja dalje je prineslo široko razpoznavnost Prekmurja po njegovih simbolnih znakih, ki so jih umetniki
(literati, glasbeniki, slikarji in drugi) nadgradili v panonski in obmurski čarni impresionizem in ekspresionizem, ki se izraža tudi v filmski umetnosti. Zaradi hitrih
gospodarskih sprememb sta moč in oblika identitete Prekmurja pokazala sodoben
izraz v zelo kratkem času in s tako močjo, da je Prekmurje postalo ena od najbolj
zanimivih slovenskih pokrajin. Celo več, hkrati s pokrajinsko najbolj privlačnimi
pokrajinami je Prekmurje postalo cilj neposrednih globalizacijskih procesov, ki
se kažejo v nakupu domačij. Od nekdanje pokrajine, znane po revščini, zdomcih,
potujočih zidarjih, žitnici Slovenije in štrkih, se je razvila v pokrajino, ki na majhnem prostoru ponuja sodobnemu človeku ustrezno široko in kakovostno izbiro
pokrajinskih posebnosti/odličnosti.
Prekmurje je v pol stoletja prehodilo pot temeljite notranje preobrazbe in
zunanje prepoznavnosti. Veliko manj dinamična je bila tovrstna preobrazba Prlekije, in to zaradi že v izhodišču višje stopnje gospodarske razvitosti, kar pa ni
veljalo za celotno Prlekijo. Vinogradniški del je bil v veliki meri zaznamovan z
viničarstvom, ki je bilo znano kot stanje najhujše življenjske bede. Sodobna Prlekija je tudi dosegla visoko stopnjo prepoznavnosti, a na bistveno ožjem naboru
posebnosti kot Prekmurje.
Regionalna identiteta in njene razvojne prednosti
Geografi so Pomurju že v začetku (pred drugo svetovno vojno) pripisovali značaj regije, kar je bila posledica enostranskega gledanja na pokrajino, saj
je zanemarjalo bistvene pokrajinske značilnosti, različne na obeh straneh Mure.
Pomurje razen pokrajinske zaokroženosti ni izkazovalo druge geografske enotnosti, niti enotnega središča; to bi kvečjemu lahko bil Ljutomer ali Lendava, ne
pa (še) Murska Sobota. Šele z razvojem Murske Sobote v regionalno središče
in z boljšo prometno povezavo prek Mure se je oblikovalo funkcijsko povezano
območje, ki ga imenujemo Pomurje. A ko se iz osrednje Slovenije odpravljamo
proti severovzhodu Slovenije praviloma ne pravimo, da gremo v Pomurje, ampak
v Prekmurje ali v Prlekijo. Med obema vojnama bi verjetno rekli podobno, v 70.
letih 20. stoletja pa bi ime pokrajine najbrž zamenjali z Mursko Soboto, saj izven
nje ni bilo ničesar posebno zanimivega za širšo slovensko javnost.
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Danes iščemo materialne in duhovne sestavine agrarne dobe (tudi pokrajinske
oznake), ki jih je »povozila« industrializacija, da nam v novi preobleki povečajo
kakovost življenja in razvojne možnosti. Obnavljanje in utrjevanje prostorske
identitete je znak živega povezovanja družbe na nekem območju in s tem
oblikovanja prostorske enovitosti - geografske regije. Ravno pri pojmu regija so
v geografiji velike nejasnosti, nedorečenosti, pa tudi nestrokovnost (Klemenčič
M. M. 2005). Po Paasiju (1986), ki se je med geografi najbolj temeljito poglobil
v vsebino regije, naj bi do nje teoretično prišlo prek treh stopenj. V prvi fazi
pride do razvoja družbenih praks, ki regiji določijo meje; območje je opredeljeno
kot posebna enota prostorske strukture družbe. Druga stopnja je oblikovanje
določenih struktur teritorialnih simbolov. Tretja faza je oblikovanje ustanov,
ki poteka vzporedno s predhodnima in krepijo občutek notranje medsebojne
povezanosti, ter pripomorejo, da je regija vključena v sistem regij. Regija naj
bi tako bila »uveljavljen del regionalnega sistema in regionalnega zavedanja.«
(Paasi 1986, 130). Bistven, določujoč znak regije je torej regionalna identiteta,
ki jo Paasi deli na regionalno zavedanje (regionalna identiteta prebivalcev) in na
identiteto regije. Prvo bi lahko opredelili kot ponos prebivalcev na svojo regijo,
drugo pa kot podobo regije, ki se kaže navzven. Pri regionalni (in vsaki drugi
prostorski identiteti) je značilno jasno razlikovanje do sosedstva: mi - oni. To
dejstvo je za Pomurje potrdila raziskava, ki je ugotavljala mnenja ljudi o obsegu
domače pokrajine v okviru načrtovane upravne delitve Slovenije na drugi
(pokrajinski) ravni. Večina vprašanih Prekmurcev se je odločila za Prekmurje

Tradicionalna
vinogradniška
pokrajina
Jeruzalemskih goric.
(Foto: T. Kikec)

in ozek pas na desnem bregu Mure, manjši del pa za območje statistične regije
Pomurje. Nasprotno pa noben anketiranec iz ljutomerske občine ni posegel prek
Mure (Klemenčič M. M. 2002). Razlaga je preprosta: na obeh straneh je močna
pokrajinska identiteta, ki ima globoke zgodovinske korenine. Prlekom Prekmurje
16
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še vedno ostaja v (pod)zavesti kot čustveno oddaljen svet na eni strani (fenomen
sosedstva), na drugi strani se pa zaradi majhnosti močneje zapirajo v svoj krog.
Prekmurci se z vse tesnejšim povezovanjem (odpiranjem) proti ostali Sloveniji in
predvsem z vse močnejšimi regionalnimi funkcijami počutijo samozavestnejši.
Pokrajinski identiteti v našem primeru izrazito razmejuje Mura.
Pomurje kot razvojni in strokovni problem
V naslovu izpostavljen izziv zahteva jasen odgovor. Velika večina dosedanjih geografskih raziskav uporablja ime Pomurje zaradi več razlogov: ker naj bi
bila pokrajina zaokrožena celota, ker je funkcijska celota, pa tudi ker je takšno
poimenovanje najbolj preprosto. Na drugi strani smo vsak dan soočeni z dejstvom, da so družbeno-geografski, simbolni in identitetni znaki na obeh straneh
Mure različni. Že banalen primer nam pokaže te razlike: gibanico poznajo na
obeh straneh Mure, a med njima je velika razlika, ne le v poimenovanju (prekmurska, prleška), ampak tudi v sestavinah in seveda okusu. Namen prispevka
ni predstavljanje identitetnih znakov obeh pokrajin, ki so številni in izraziti, pač
pa opozoriti, da mora geografija tem dejstvom posvetiti več pozornosti, če želi
ohranjati vsebino svojega preučevanja. Svet (pokrajina) se spreminja, geografija
pa mora slediti vsebini teh sprememb.
Kako uskladiti pokrajinsko identiteto Prekmurja in Prlekije s funkcijsko enotnim Pomurjem? Potrebno je izhajati iz dejstva, da je vsaka pokrajinska identiteta
dragocena, saj lahko bistveno pripomore k razvoju notranjih razvojnih potencialov (Potočnik Slavič 2008). Tako je Pomurje funkcijsko povezano območje, ki ga
sestavljata dve geografski regiji: Prekmurje in Prlekija. In če obstajajo določene
napetosti med obema deloma Pomurja, ni nič narobe; to je običajen odnos med
sosedi, ki je lahko vir tekmovalnosti in razvojni pospešek. V ozadju pa puščamo nekatere nejasnosti, kot je obseg Prlekije ali posebnosti Goričkega; nekateri
starejši avtorji namreč opozarjajo, da posebnosti, ki jih pripisujemo Prekmurju,
veljajo predvsem za Mursko ravan.
Najpomembnejše sporočilo prispevka je namenjeno odnosu slovenske geografije do (regionalno) geografske tematike, saj je njeno teoretsko ogrodje najšibkejše od vseh drugih geografskih področij. Prevladujejo namreč preživeli formalistični pristopi, s katerimi se zakriva (izkrivlja) geografska resničnost. Izhodiščna dejstva pokrajinskih značilnosti v zadnjem dobrem stoletju lahko na najkrajši
način opredelimo z naslednjimi pojmi: delo (agrarna doba), organizacija prostora
(industrijska doba), kultura (postindustrijska doba). Agrarna pokrajina je temelji17
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la na trdem kmečkem delu, industrija je uveljavila središčno-funkcijsko organizacijo prostora, postindustrijsko obdobje z vse več prostega časa zaposlenih pa
omogoča pester razvoj prostočasnih dejavnosti in novega načina gledanja ter delovanja v prostoru. Kulturni vidik v najširšem pomenu besede postaja predvsem
na nižjih ravneh prostorske hierarhije vse pomembnejši življenjski in razvojni
dejavnik. V tem je izziv za (pre)usmeritev vsaj dela slovenske geografije.
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OZEMLJA MED MURO IN RABO
Jernej Zupančič

Posebnosti lege in položaja Prekmurja
Ozemlje med Muro in Rabo bi lahko med slovenskimi pokrajinami mirne
duše označevali s presežniki. Izstopajoči stičnost in mejnost tega območja v naravnogeografskem, kulturnem, etničnem, političnem, gospodarskem in zgodovinskem pogledu sta ji v stoletjih vtisnili vrsto posebnosti, ki jih lahko pozorno
oko opazi takoj, ko prečka reko Muro. Prekmurje je najbolj izpostavljen del slovenskega državnega ozemlja, saj je s treh strani obkroženo s prebivalstvom drugačnega jezika, kulture in narodne pripadnosti. Tisočletna ločenost od ostalega
slovenskega ozemlja je v jeziku, ljudski kulturi, mentaliteti in nekaterih gospodarskih značilnostih pustila močne sledove.
Odločilni zgodovinski prelom je sledil po koncu prve svetovne vojne in razpadu Avstro-Ogrske, ko se je današnje Prekmurje vključilo v državo Srbov, Hrvatov in Slovencev, poznejšo Jugoslavijo, in v tem okviru vztrajalo sedemdeset
let. Meje so pomembno in celo usodno vplivale na življenje ljudi, gospodarske
procese in etnično strukturo prebivalstva, zato ni pretirana trditev, da je Prekmurje pokrajina, ki so jo oblikovale predvsem meje. Te so pripomogle tudi k pestri
prebivalstveni sestavi in oblikovanju številnih, a številčno šibkih manjšinskih
skupnosti, ki so prav tako prepoznaven družbeni element pokrajine med Rabo in
Muro.
Prekmurje leži med reko Muro na jugu in razvodjem reke Rabe na severu.
Do leta 1920 se je območje skupaj s Slovenskim Porabjem (s slovenskim prebivalstvom naseljeni predel ob reki Rabi) na Madžarskem imenovalo Slovenska
krajina (madž. tudi »Vendevidek«) in je označevalo predel ogrskega dela Habsburške monarhije, ki je bil naseljen s Slovenci. Slovenci so se imenovali »ogrski
Slovenci«, neredko pa kar »Slovenci med Muro in Rabo«. Ime Prekmurje je torej
dobilo šele po določitvi meje po Trianonski pogodbi leta 1921. Današnje Prekmurje se deli na severni gričevnati del (Goričko) ter na južni ravninski del - Ravensko in Dolinsko. Posebno naravno enoto tvorijo Lendavske gorice. Območje
obsega 947 km2 in šteje okrog 90.000 prebivalcev. Prekmurje je razmeroma go19
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sto naseljeno (100 prebivalcev na km2) in v slovenskem okviru opazno odstopa
tudi po velikosti naselij. Tu so v prevladi večja podeželska naselja: na ravnini so
strnjena in pretežno gručastega tlorisa, na Goričkem pa prevladuje razpršena poselitev po slemenih. Naselitveni sistem je dediščina pretekle agrarne dobe in poteka kolonizacije, ki se je prilagodila možnostim obdelovanja zemlje in sistemu
razdelitve zemljiških posesti. Do leta 1995 sta obstajali dve veliki občini: Murska
Sobota in Lendava. V devetdesetih letih sta se razdelili in danes je v Prekmurju
16 občin. Upravno, poslovno, šolsko, zaposlitveno in kulturno središče je Murska Sobota (15.000 prebivalcev), ki ima v območju precej centralno lego. Kot
mestno središče je zadoščala potrebam pretežno podeželskega okolja. Sedaj pa
se že izkazuje kot prešibko urbano središče, saj ne uspe privlačevati tudi območij
onstran državne meje.
Opisane posebnosti lege in zgodovinskega razvoja so botrovale k vzniku
kulturnih posebnosti Prekmurja in Prekmurcev. Zgodovinska ločenost je narekovala razvoj avtentičnega slovenskega prekmurskega pismenstva. Izmed številnih
slovenskih narečij je samo prekmursko oblikovalo tudi svojo narečno književ-

Gričevnata pokrajina
Goričkega.
(Foto: A. Brumen)

nost, in sicer v obdobju reformacije, podobno kot v osrednji Sloveniji. Do danes
ga (žal!) še nismo dodobra spoznali in še manj ovrednotili. Zanesljivo pa je pomembno prispeval k samosvojosti in trdnosti prekmurske in porabske slovenske
identitete, ki ji niti trde izkušnje življenja ob železni zavesi niso zabrisale njene
podobe in hotenj. Nagle spremembe po propadu železne zavese so sprostile čezmejne tokove. Toda dolgoletna navajenost na prometno mrtvi vzhodnoslovenski
kot ter pomanjkljive razvojne možnosti so zavrle prenekatero pobudo po čezmejnem sodelovanju. Prekmurci in Porabci so hitreje našli uresničenje svojih
osebnih ambicij v izseljenstvu in zdomstvu kakor doma. V tem so le nadaljevalci
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svojih očetov in dedov, ki jih je tujina redila bolj kot domača gruda. Zato je pri
obravnavi Prekmurja treba upoštevati močno prekmursko diasporo, ki podobno
kakor prisotnost manjšin ob etničnem in kulturnem stiku dvojne tromeje predstavlja pomemben kamenček v mozaiku družbene in gospodarske podobe pokrajine
med Muro in Rabo. Danes ta etnična in kulturna raznolikost, razpeta med tradicijama statičnosti zaprtih meja na eni ter intenzivne selitvene dinamike na drugi
strani, ustvarja tudi perspektive.
Geografsko-zgodovinski oris ozemlja med Rabo in Muro
Odprti rob Panonske nižine je bil zgodaj naseljen. Številne najdbe pričajo o
silni prebivalstveni dinamiki in pogosti menjavi prebivalcev in oblasti. Slovenska poselitev je znana od 6. stoletja dalje. Sredi 9. stoletja je bilo Prekmurje del
kneževine Spodnje Panonije pod vodstvom moravskih knezov Pribine in Koclja.
Kneževina je pozneje postala frankovska obmejna grofija in je segala do Blatnega
jezera na vzhodu in današnje Slovaške na severu. Okrog leta 900 so Madžari v
več sunkih uničili frankovsko ureditev vse do Alp. Začetnemu opustošenju je sledila postopna madžarska kolonizacija na vzhodu ter nemška na zahodu. Območje
med Rabo in Muro je prešlo večinoma v roke madžarskih fevdalcev. Vključitev v okvir madžarske fevdalne države, cerkve in družbe je močno vplivalo na
oblikovanje gospodarske, družbene, kulturne in tudi jezikovne podobe »ogrskih«
Slovencev, na njihov narodni razvoj ter na oblikovanje kulturne pokrajine. V teh
stoletjih je bilo sodelovanje Slovencev med Muro in Rabo z ostalimi slovenskimi
pokrajinami zelo skromno. Njihov poselitveni prostor je bil nerazvito obrobje,
odmaknjeno od velikih središč in prometnih poti in tudi v svojem osredju ni imelo pomembnejšega mestnega središča. Ločenost je še poudarjala bližina turškega
imperija, ki se je v poznem srednjem veku tem krajem močno približal. V 16.
stoletju so se stopnjevali vpadi manjših turških oddelkov, posebej potem ko je
Velika Kanjiža (madž. Nagykanizsa) postala sedež turške oblasti. Turška oblast
je pričela slabeti šele po bitki pri Monoštru (madž. Szentgothardt) leta 1664. Še
danes je v tlorisni zasnovi prenekaterega starega vaškega jedra mogoče prepoznati obrambno koncepcijo. Na Goričkem in v Porabju je do danes ostalo ime Orseg
-Stražna pokrajina.
V 16. in 17. stoletju je območje Prekmurja in Porabja zajelo močno protestantsko gibanje. Zaradi močne podpore med madžarskimi fevdalci se je hitro
prijelo in se zaradi ugodnih pogojev ohranilo bistveno dlje kot v ostalih slovenskih pokrajinah. Rekatolizacija je območje Prekmurja in Porabja dosegla šele
ob koncu 17. stoletja. Protestantizem je pod vplivom Trubarja in slovenske protestantske književnosti te kraje prvič tesneje povezal z osrednjimi slovenskimi
območji. Pozneje se je ločeno razvijala sama in pri tem oblikovala celo knjižni
21
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jezik. Prav cerkvena in posvetna ločenost od ostalih slovenskih predelov je verjetno narekovala večjo stopnjo lastnih prizadevanj. Vrh prekmurske protestantske književnosti pomeni Kuzmičev »Nuovi zakon ali testamentom«. Pisec se je
držal prekmurskega narečja, uporabil pa je tudi precej izrazov iz Dalmatinove
Biblije. Pri prevodu nove zaveze je v predgovoru jasno poudaril sorodnost ogrskih Slovencev s tistimi v avstrijskih deželah. Prekmurski protestantski pisci so
v dvesto letih izdali vrsto preprostih besedil, pesmaric, molitvenikov in različnih
nabožnih tekstov. Kuzmičevo delo je pomembno vplivalo na jezikovno kulturo
in zavest ljudstva. V 18. stoletju je bil najpomembnejši evangeličanski pisatelj
J. Kardoš. Izdal je več tekstov z versko, pa tudi narodnobuditeljsko vsebino. V
času prekmurskega protestantskega pismenega ustvarjanja so delovale tudi šole.
Verjetno je po tej zaslugi ostalo v Prekmurju več protestantov. Danes jih je okrog
25.000. Poleg tega so protestantski pisci močno vplivali tudi na razvoj katoliškega prekmurskega slovstva (Zupančič 2005, 23-24). Med temi je najpomembnejši
J. Košič, brez dvoma eden najbolj razgledanih in zavednih prekmurskih izobražencev svojega časa. Izoliranost od knjižnega jezika osrednjeslovenskih predelov
je pustila v narečju precej arhaičnih izrazov. V drugi polovici 19. stoletja je madžarizacija prek šol in uradov vse bolj napredovala, zato je pričelo tudi književno
ustvarjanje slovenskih protestantov zamirati, obenem pa se v čedalje večji meri
povezovati z ostalimi slovenskimi pokrajinami in čedalje bolj zbliževati in poenotiti s slovenskim knjižnim standardom. Nekoliko vztrajnejša je bila katoliška
prekmurska publicistika (Enciklopedija Slovenije, št. 9, 280).
Po končani prvi svetovni vojni in razpadu Avstro-Ogrske so na Pariški mirovni konferenci (Trianonska mirovna pogodba 1921) oblikovali mejo med Madžarsko in Državo Srbov Hrvatov in Slovencev, poznejšo Jugoslavijo. Glavnina
ozemlja s slovensko naselitvijo se je vključila v novonastalo monarhijo, čeprav
v vseh podrobnostih niso upoštevali ne lokalnih interesov in ne etnične sestave

Evangeličanska cerkev
v Selu na Goričkem.
(Foto: T. Kikec)
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prebivalstva. Tako je v Prekmurju vzhodni del poseljen tudi z madžarskim prebivalstvom, v Porabju na Madžarskem pa je ostala slovenska manjšina. Podobno
je bilo tudi v Radgonskem kotu, kjer je pretežno z nemško govorečim prebivalstvom naseljena Apaška ravnina ostala v Sloveniji, skoraj homogene slovenske
vasi Radgonskega kota pa v Avstriji. Nova meja je prerezala občinske, šolske in
cerkvene okoliše. Slovenska literatura jo rada omenja kot tujek, ki je nastal po
vztrajanju mednarodnih sil. Vendar je to precej netočno. V veliki meri so mednarodne sile na mirovni konferenci v Parizu upoštevale tedanje stanje vojaškega
obvladovanja ozemlja. Za slovensko vzhodno mejo imajo torej nemajhne zasluge
- podobno kot na Štajerskem - prav slovenske prostovljske enote. Druga značilnost razmejitve na slovenskem vzhodu pa je prilagajanje mejne črte vodnim
tokovom. Meja se vse od Šentilja sem prilagaja vodnem toku Mure, nato pa pri
Radgoni zavije na majhen potok Kučnico. Le-to so izdatno meliorirali, da bi mejna črta ostala ob vodnem toku. Na severu, proti Porabju, se je mejna črta naslonila
na razvodnico, vzhodno od Lendave pa zopet na izravnano strugo Ledave, po
kateri tudi doseže skrajni vzhodni konec slovenskega državnega ozemlja - nizek
močvirni otoček med Muro in Ledavo. Mejna črta je torej oblikovala narodne
manjšine: nemško na Apaškem polju, slovensko v Radgonskem kotu, slovensko
v Porabju in madžarsko v vzhodnem Prekmurju.
Nova meja je bila prehodna in je omogočala medsebojne stike, gospodarsko izmenjavo in tudi uživanje lastniških pravic dvolastnikom. Po drugi svetovni
vojni, posebej po resoluciji Informbiroja leta 1948, ko se je uveljavila t. i. »železna zavesa«, ki je praktično prekinila stike med prebivalci z obeh strani meje.
Železniško progo med Mursko Soboto in Kormendom so ukinili in demontirali.
Čezmejna izmenjava prek dveh mejnih prehodov (Hodoš, Dolga vas) je bila zelo
skromna. Vse to je imelo neugodne posledice na gospodarski razvoj obmejnih
območij na obeh straneh meje, kakor tudi na prostorsko regionalni razvoj Prekmurja v celoti. Porabski Slovenci so pristali v gospodarsko mrtvem kotu ob tromeji. Obrobna lega Prekmurja v Sloveniji, oddaljenost od gospodarskih središč,
šibka urbanizacija ter končno še zaprta meja na vzhodni strani so periferni značaj
in strukturne slabosti te pokrajine še potencirali (Klemenčič 1984; Klemenčič
1991). Pokrajina se je vračala v svoj naravni gozdni ambient. Nasprotno pa je bila
slovensko-avstrijska meja po letu 1960 odprta in vseskozi dobro prehodna. Zahodno Prekmurje je zato doživljalo drugačno življenjsko usodo, navezano bodisi
na občasna čezmejna dela, še bolj pa na zdomstvo in izseljenstvo. Nov veter je
zavel po letu 1989. Železna zavesa je šla v ropotarnico zgodovine. Stare čezmejne poti so oživele in hitele presegati desetletja ločenosti. Po le petnajstih letih so
z odpravo vojaškega, policijskega in carinskega nadzora dosegli možnosti prostega pretoka in sodelovanja. Z osamosvojitvijo Slovenije se je mednarodna meja
vzpostavila tudi na Muri, kjer so se zaradi nejasnega poteka mejne črte občasno
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javljali meddržavni spori. Meja je povzročila tudi nekaj težav dvolastnikom, ki
so težje dostopali do svojih obdelovalnih zemljišč in gozdne posesti (Belec 1997,
189-192), pa tudi prebivalcem obeh strani meje, ki so bili vajeni proste komunikacije čez današnjo mejno reko.
Odprtost meje in še posebej vstopanje Slovenije in Madžarske v EU je spodbudilo k obnavljanju prometne infrastrukture prek nekdanje železne zavese. S
pomočjo sredstev programa PHARE so obnovili traso železniške proge med
Mursko Soboto in Madžarsko. V letu 2007 je odprava mejnega nadzora še povečala povezljivost nekoč povsem ločene pokrajine. Dokončno potrditev tranzitnosti je pokrajina med Rabo in Muro dobila leta 2008 z izgradnjo avtocestne
povezave med Koprom in madžarsko državno mejo, onkraj katere se navezuje
na sistem madžarskega avtocestnega omrežja. Stoletni tok silovitih sprememb,
ki je vzpostavil države, ustvarjal manjšine, oblikoval tip obmejne pokrajine in
naposled ponovno povezal življenjske silnice zahodnega roba Panonske nižine,
se zdi sklenjen. Toda to nikakor ne pomeni ustalitve v nekem novem prostorskem
ekvilibriju: pokrajina živi sedaj z novo, drugačno dinamiko, oprto na perspektive
globalnega gospodarstva in navezana na tradicionalna središča etničnega, kulturnega in gospodarskega življenja.
Meja na Muri med Slovenijo in Hrvaško je značilen primer meje po vodnem
toku. Mejna črta starega katastra kaže potek rečnega toka izpred dobrih dveh stoletij; toliko je namreč Mura potrebovala za opazne spremembe rečnega toka. Žal
se državni razmejitveni komisiji nista dokončno odločili niti za sprejetje katastrske mejne črte, niti za izravnavo meje. Vendar je treba razmejitveni problem postaviti v kontekst celotne mejne problematike med državama. Soroden problem
se namreč javlja tudi na reki Dravi in še posebej na Sotli. Toda mejnih incidentov
je bilo med državama zdaleč največ prav na Muri in Dragonji ter seveda na morju. Tako se utegne zgoditi, da bi z vključevanjem Hrvaške v EU problem mejne
črte ostal tudi potem, ko bi se nadzor na meji ponovno povsem sprostil.
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Pokrajina so ljudje: prekmursko sezonstvo, izseljenstvo in zdomstvo
Prekmurje je pokrajina stalnega in močnega izseljevanja. Mali kmečki obrati
z močno razdrobljeno parcelno sestavo niso omogočali ne inovacij kmetijskega
gospodarstva in celo ne dovolj kruha vse številčnejšim družinam v fazi demografskega prehoda. Te razmere so silile k začasnemu in trajnemu odseljevanju. Za
Prekmurje je bilo posebej značilno sezonstvo. Do druge svetovne vojne so med
sezonskimi deli prevladovala kmečka opravila na velikih posestvih ter v gozdovih na Madžarskem, v Slavoniji, Vojvodini, na Štajerskem in celo v Nemčiji
ter Franciji. Odhajali so tudi na začasno delo v rudarska in industrijska območja
zahodne Evrope, zlasti v Porenje, Vestfalijo, Francijo in Belgijo. Ob koncu 19.
stoletja je bilo močno tudi trajno odseljevanje v Južno in Severno Ameriko. Tako
so nastale prekmurske rudarske naselbine v Pensilvaniji v ZDA ter v Urugvaju.
Prekmurci so se tudi v novem okolju oprli na svojo regionalno identiteto in se
zadržali kot skupnost (Kuzmič 2001). Prekmurje je bilo izrazito območje odseljevanja, večje nazadovanje števila prebivalstva je preprečevala razmeroma visoka
rodnost vse tja do srede sedemdesetih let 20. stoletja. Po drugi svetovni vojni
so sezonsko zaposlovanje zamenjali z začasnim zaposlovanjem kot zdomci na
začasnem delu v zahodnoevropskih državah, največ v Nemčiji, Švici, Avstriji,
Franciji, na Nizozemskem in Švedskem (Klemenčič 1992). Prekmurje je zato
izrazito emigracijsko območje in ima med slovenskimi pokrajinami najvišji delež
aktivnega prebivalstva med začasno zaposlenimi v tujini (Zupančič 2001).
Intenzivno izseljevanje in zaposlovanje na začasnem delu v tujini je močno
vplivalo na preobrazbo podeželske kulturne pokrajine ter spremenilo prekmursko regionalno strukturo. Število zaposlenih v tujini je od šestdesetih let do danes sicer precej nazadovalo (od 12.000 na okrog 4.000), vendar pa se učinki teh
4.000 močneje odražajo v pokrajini kot se je pri večjem številu pred desetletji.
Večina teh zdomcev ima družine na majhnih kmetijah, katere preživljajo s svojim
zaslužkom, prisluženi denar pa vlagajo v popravilo hiš, v novogradnje, popravilo gospodarskih poslopij, nakup opreme in orodja. Povratniki so vložili denar v
drobno gospodarstvo, v družinska podjetja in obrt, kar je pospešilo preobrazbo
podeželske pokrajine v videzu in funkciji. Posebno v zahodnem delu Prekmurja
ob slovensko avstrijski meji je bilo individualnih vlaganj zdomcev-povratnikov
zelo veliko in je mogoče govoriti celo o dominantnem dejavniku preobrazbe podeželske pokrajine. Zaposlovanje v tujini je bil sprva izhod iz socialne stiske,
kasneje predvsem priložnost za višji življenjski standard ter končno tudi kot zbiranje zagonskega kapitala za lastna podjetja (Zupančič 1997). V devetdesetih letih so se povečale čezmejne dnevne delovne migracije, še posebno na zahodnem
Goričkem (Zupančič 2002a, 152).
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Začasno delo v tujini
je ljudem omogočilo
izgradnjo sodobnih hiš
in nakup kmetijskih
strojev, kar je vplivalo
na preobrazbo
podeželske pokrajine.
(Foto: M. Polda)

Sezonsko zaposlovanje in trajno izseljevanje je razbremenjevalo socialni pritisk vse dotlej, dokler je bila med domačim prebivalstvom rodnost še sorazmerno
visoka. Od sedemdesetih let dalje je mogoče slediti stalnemu upadanju rodnosti.
Od srede osemdesetih let dalje so se pričeli mnogi zdomci, predvsem starejši,
zaradi recesije v zahodnoevropskih državah vračati, kar je ob hkratnem odseljevanju mladih v osrednje predele države povečalo delež ostarelega prebivalstva.
V celoti sodi območje med demografsko ogrožena. Toda v zadnjem desetletju je
čutiti tudi nove trende. Zaradi pomanjkanja delovne sile na nekaterih kmečkih in
gozdnih delih so prihajali delavci na začasna dela z Madžarske. Posebno obliko
predstavlja priseljevanje Angležev in Nizozemcev, ki so pričeli kupovati kmečke
parcele in hiše. Po nekaj letih se je trend skoraj ustavil. Toda obenem že sledimo
tudi prvim primerom organiziranega kupovanja kmečke posesti za nove dejavnosti, očitno za kmetijsko proizvodnjo in predelavo kmečkih pridelkov.
Etnična pomešanost, jezikovna stičnost in kulturna raznolikost
Razmejitev po Trianonski mirovni pogodbi leta 1920 (1921 ratifikacija) je
prinesla tudi nove etnične situacije. Slovensko prebivalstvo, ki je bilo dotlej potisnjeno v manjšinski položaj in s tem izpostavljeno asimilacijskim pritiskom, brez
pomembnejših možnosti razvoja lastnega jezika, kulture in narodne identitete, je
postalo večinsko. Vzpostavila se je mreža osnovnih šol in gimnazija v Murski
Soboti. Nasprotno pa je madžarsko prebivalstvo, naseljeno predvsem vzdolž tedanje jugoslovansko-madžarske meje, izgubilo pozicije pripadnikov večinskega
naroda v nekdanjem ogrskem delu Habsburške monarhije in s tem tudi položaj v
šolstvu in državni upravi. Madžarska manjšina je bila naseljena dokaj strnjeno v
vaseh ob meji ter v Lendavi in Murski Soboti, in je štela do 14.000 pripadnikov.
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Zelo značilen in ekonomsko močan, čeprav ne posebno številčen etnični element
v Prekmurju so bili tudi Židje. V Lendavi, Murski Soboti in razpršeno v vaseh ob
avstrijski meji je živelo tudi nekaj Nemcev, povsem kompaktno pa so bili naseljeni na Apaškem polju. V Prekmurju je bilo tradicionalno prisotno tudi romsko
prebivalstvo, tedaj še večinoma nomadsko in polnomadsko. Trianonska razmejitev je v osmih porabskih vaseh in Monoštru pustila strnjeno naseljeno slovensko
manjšino z več kot 5.000 pripadniki (Zupančič 2005, 24).
V dvajsetih letih je izpod fašističnega terorja v Italiji pribežalo v Slovenijo
precej slovenskih beguncev. Te so naselili med drugim tudi na nekatera nacionalizirana veleposestva večinoma madžarskih lastnikov. Tako so nastale nove
slovenske kolonije, večinoma primorskih Slovencev in nekaj tudi domačega slovenskega prekmurskega prebivalstva, predvsem ob državni meji. Brez dvoma
je bil eden od z namenov tudi utrjevanje nove etnične meje. Zaradi perifernega
položaja Prekmurja in v splošnem slabše gospodarske situacije je bilo odseljevanje zelo močno in s tem je odšlo že tedaj precej Madžarov, Nemcev in Židov iz
mestnih naselij, manj pa iz vasi. Med drugo svetovno vojno so območje okupirale madžarske čete in ga priključile Madžarski. Priseljene slovenske koloniste
so večinoma izselili v notranjost Madžarske; le del se je kasneje vrnil nazaj. Po
drugi svetovni vojni je odšlo praktično vse židovsko in nemško prebivalstvo in
tudi nekaj Madžarov, predvsem iz mest. V desetletjih po drugi svetovni vojni se
je nadaljevalo izseljevanje slovenskega prebivalstva, obenem pa so se pričeli na
nekatera novoustanovljena delovna mesta v industriji, gradbeništvu, trgovini in
komunalnih dejavnostih priseljevati prebivalci iz območij nekdanje Jugoslavije.
Med temi je bilo največ Hrvatov iz sosednjega Medžimurja. Etnična sestava prebivalstva se je tako zaradi razmejitve in predvsem migracij še bolj popestrila.
Republika Slovenija sodi med države z enim najvišjih pravnih in stvarnih
zaščitnih standardov za pripadnike narodnih manjšin, torej Madžarov v Prekmurju in Italijanov v Slovenski Istri. Medetnični odnosi so bili med Madžari in
Slovenci spričo medvojnih dogodkov še v petdesetih letih precej napeti. Vendar
je Slovenija že tedaj pričela z uveljavljanjem pogojev za izboljšanje medetničnih
odnosov. Slovenija se je obvezala varovati manjšini in jim je dodelila visoke zaščitne norme na območju poselitve in na državni ravni. Tako je uvedla dosledno
dvojezično topografijo, dvojezičnost uprave, sodstva in šolstva. Uveljavil se je
model dvojezičnega šolstva. Ta je kljub nekaterim pedagoškim zadregam uveljavil funkcionalno dvojezičnost vsaj na lokalni ravni. Kljub temu se je absolutno
število madžarskega prebivalstva nenehno zmanjševalo, za kar pa je v največji
meri krivo odseljevanje. Število Madžarov narašča v osrednjih predelih Slovenije
in nazaduje na območju tradicionalne poselitve. Leta 1991 jih je bilo skupaj še
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okrog 8.500, deset let pozneje pa jih je statistika zabeležila le še okrog 6.700.
Poselitveno območje madžarske manjšine leži namreč neposredno ob meji, od
koder so se prebivalci zaradi negativnih gospodarskih učinkov ob železni zavesi
odseljevali ter se je slabšala demografska in socialna struktura vsega prebivalstva.
Deloma pa gre nazadovanje manjšinskega prebivalstva pripisati tudi asimilaciji
oseb v mešanih zakonih. Teh je precej in so zgovoren znak dobrih medetničnih
odnosov. Toda za manjšino vedno predstavljajo tudi svojevrstno past. Ponekod
je kulturna pokrajina že začela propadati. Ti trendi so prizadeli vse prebivalstvo,
za razmeroma maloštevilno madžarsko manjšino pa ima to zelo negativne posledice, ki so jih uspela le do neke mere omiliti izdatna finančna vlaganja v gospodarske subjekte madžarske manjšine in njihovih ustanov. Neugodna gospodarska
struktura ob železni zavesi in pešanje razvojnih potencialov je območje še bolj
potiskalo v pasivnost.

Dvojezični napisi na občinski stavbi
občine Gornji Senik, kjer je tudi sedež
Slovenske manjšinske samouprave.
(Foto: R. Godec)

Pasivno in gospodarsko opustošeno je bilo tudi območje na madžarski strani
meje. Zaprta meja skoraj ni dopuščala stikov in gospodarskega sodelovanja na
lokalni ravni, zato je obmejno območje praktično opustelo. Slovenska manjšina
v Porabju na Madžarskem živi v zelo slabih gospodarskih in socialnih pogojih,
poleg tega pa tudi manjšinski standardi močno zaostajajo za slovenskimi. Dolgoletno zanemarjanje Porabskega kota je izsušilo demografske moči slovenske sku28
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pnosti. Prebivalstvena struktura kaže izrazito ostarelost, pokrajina pa je že skoraj
v celoti pokrita z gozdom. Kulturna pokrajina je svoje mesto že odstopila gozdu;
tako pa velevajo tudi državni načrti, ki so to območje zaradi večje namočenosti
(za madžarske razmere) predvideli za trajno gozdno rabo. To idejo podpira tudi
razglašeni narodni park, ki je kmetijske ambicije slovenskega življa vztrajno reduciral na minimum. A vendar doživlja slovenska manjšina določen preporod.
Možnosti čezmejne komunikacije so marsikomu odprle nove poti, skupnost pa je
vzpostavila precej vezi s Slovenijo in tudi s Slovenci v drugih državah.
Oživitev kulturnega delovanja doživlja tudi maloštevilna, toda zelo dejavna
skupina štajerskih Slovencev v Radgonskem kotu. Po zaslugi dinamičnega Društva člen 7 (sedež ima v Gradcu) so se pričeli vrstiti tečaji slovenščine in različne
prireditve, odločilno pa je k temu prispevala vzpostavitev kulturnega središča v
Pavlovi hiši v Potmi (Laafeld). Sedaj je daleč naokoli znana po svojih razstavah
in prireditvah, še posebej pa po izredno dinamični založniški dejavnosti, prek
katere odstira javnosti pogled na manjšine v tem delu Evrope. Tako je manjšinsko kulturno delovanje krepko preseglo okvire svoje skupnosti in postal partner
kulturnega delovanja v širšem teritorialnem okviru.
Romska skupnost je v slovenskem panonskem prostoru tradicionalna in torej
avtohtona. Po ocenah jih je v Sloveniji okrog 10.000, statistike pa jih dokazujejo
okrog 3.500. Vendar so ocene dokaj realne in skladne s prostorsko razporeditvijo
Romov, ki so se v fazi stabilizacije ustalili v značilnih romskih naseljih. To so
prostorske in ne statistične enote, ki izstopajo po svoji značilni fiziognomiji. V
Prekmurju jih je 38 z okrog 4.000 prebivalci (Zupančič 2007, 220-222). Nekatera so že doživela korenito preureditev in prilagoditve in se zato že vključujejo
v naselbinski sistem okolja. Največje romsko naselje je Pušča pri Murski Soboti,
ki je tudi samostojna krajevna skupnost. Romska naselja imajo na splošno vrsto
strukturnih in infrastrukturnih problemov. Vendar je pripravljenost po sporazumnem reševanju teh problemov v Prekmurju precej višja kot na Dolenjskem in v
Posavju.
Narodne manjšine so razvojni potencial in izziv v odprtem evropskem
prostoru
Obravnavani prostor na slovenskem vzhodnem robu torej razpolaga s pisano paleto maloštevilnih manjšinskih skupnosti, katerih poglavitni problem je
bila perifernost, dodatno pa v nekaterih primerih tudi izrazito protimanjšinske
politike. V obdobju klasičnega razvoja evropskih nacionalnih držav v 19. in 20.
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stoletju so bile narodne manjšine neželen pojav zlasti perifernih območij. Vojaško
in diplomatsko osvojeni teritoriji so bili pogosto naseljeni s pripadniki manjšin,
ki so se jih skušale oblasti na različne načine znebiti ali pa močno zmanjšati
njihov vpliv. Manjšine so bile več kot stoletje predvsem predmet sporov. Čeprav
je izrecno varstvo manjšin že obstajalo, so bili učinki zelo skromni. Negativen
odnos do manjšin se je marsikje obdržal vse do danes. Tudi sedaj še obstajajo
manjšinam nasprotne ideologije. Toda po drugi strani se je v splošnem zavedanje
o pomenu in vlogi manjšin v obmejnih območjih bistveno spremenilo. Na deklarativni ravni odmerjajo mednarodne institucije in tudi nekatere države manjšinam
veliko pozornost, v praksi pa je še veliko nerazumnih zastojev. Uresničevanje
posebnih pravic pripadnikov narodnih manjšin je ostala notranja zadeva držav ter
predmet bilateralnih odnosov.
Z odpiranjem meja in povečevanjem čezmejnega sodelovanja so manjšine
pridobile nekatere povsem stvarne priložnosti. Ker so pripadniki manjšin navadno dvojezični, ker poznajo pravni in ekonomski sistem, navade, mentaliteto, različne posebnosti, ker lažje vzpostavljajo stike na obeh straneh meje, so se zelo
hitro izkazali ne le kot nosilci, temveč tudi vzpodbujevalci čezmejnega sodelovanja. Tako se je posebej na slovenski zahodni meji (z Italijo) po sprejemu
in ratifikaciji Osimskih sporazumov, ki so dopuščali obmejnemu prebivalstvu
pogostejše prečkanje državne meje in različne oblike gospodarskega delovanja,
razvila ena najbolj dinamičnih meja z visoko frekvenco prehodov in številnimi
gospodarskimi učinki. Obmejno območje je prenehalo biti periferija (Klemenčič
1991). Sodelovanje, ki se je pričelo na področju politike in kulture, je prehajalo
na področje gospodarstva. Kmetijski proizvodi so iskali nove tržne poti, načine
trženja in izboljševali tehnologijo pridelave. Iskali so optimalne lokacije industrijskih podjetij, pričelo se je sodelovanje na področju industrijske in maloindustrijske proizvodnje ter obrti. Mogočen napredek je zabeležila zlasti trgovina
(množični čezmejni nakupi) in pozneje širitev trgovske mreže, kakor tudi storitve
nasploh. Na slovenski strani je na podlagi močnega čezmejnega prometa nastala
vrsta servisnih podjetij ter t. i. zabavna industrija z verigo igralnic. Temu so sledile zavarovalnice in močan razmah bančništva; zlasti Slovenci v Italiji so bili
ekonomsko močni prav zaradi bančništva. Koroški Slovenci so podobno razvili
močno drobno podjetništvo, zadružništvo in tudi bančni sektor. Veliko vlogo ima
tudi kmetijstvo na podeželju. Pripadniki slovenskih manjšin so tako pomembno
prispevali k uveljavljanju avstrijskih in italijanskih podjetij v slovenskem okolju.
Danes so v ospredju zahtevne storitve in širitev podjetij, ki so se uspela uveljaviti
v Sloveniji, v druge države Jugovzhodne Evrope. V tem je videti vlogo manjšin
predvsem v vlogi »mostišča« (Zupančič 2002b).
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Možne
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

funkcije pripadnikov manjšin v obmejnem prostoru:
so iniciatorji in nosilci čezmejne kulturne izmenjave,
lahko nastopajo kot blažilci meddržavnih odnosov,
zaradi dvojezičnosti in dvokulturnosti imajo večje uspehe v trgovinskih
dejavnostih,
spodbujajo čezmejno delovno sodelovanje in izmenjavo izkušenj,
so iniciatorji in nosilci gospodarske propagande; predstavništva,
imajo pomembno vlogo pri prevajalskih službah in pri sporazumevanju
nasploh,
so organizatorji srečanj in prireditev, ki imajo sproščujoč in dražabnopovezovalen značaj,
dobro izkoriščajo svoje lokalne potenciale (bolje od večinskega
prebivalstva),
pripravljajo čezmejne stike na ravni zahtevnejših odnosov, posebej na
področju storitev (na primer bančništva, zavarovalništva, svetovanja,
pravnih zadev),
so iniciatorji, nosilci in ocenjevalci ter končno tudi uporabniki čezmejnih
programov in projektov.

Če hočejo pripadniki narodnih manjšin opravljati različne povezovalne vloge,
morajo izpolnjevati določene zahteve. Potrebne lastnosti pripadnikov manjšin za
uspešnost čezmejnega sodelovanja so predvsem:
• poznavanje dveh (ali več) jezikov in kultur,
• poznavanje obmejnega prostora in ljudi na obeh straneh meje,
• poznavanje pravnih, gospodarskih, družbenih in političnih značilnosti
obeh območij in družb,
• poznavanje mentalitete in kulture prebivalstva,
• imajo vrsto stikov na različnih področjih in ravneh s prebivalci na drugi
strani meje,
• imajo partnerje in različne zveze s prebivalci na drugi strani meje,
• imajo poleg gospodarskih tudi kulturne potrebe in interese, ki so povezani
s čezmejnim povezovanjem,
• so ustrezno organizirani na lokalni in regionalni ravni (imajo na razpolago
organizacije in ustanove, prek katerih se lahko uresničujejo različne
(nikakor ne vse!) oblike čezmejnega sodelovanja).
Poleg naštetih lastnosti pripadnikov manjšin je za učinkovito opravljanje
različnih čezmejnih funkcij potrebno izpolnjevanje še različnih pogojev, ki izhajajo iz funkcionalnega prostora manjšin ter ne nazadnje tudi od ravni političnih
odnosov na relaciji manjšina - država, manjšina - država matičnega naroda. Pri
tem je funkcionalni prostor manjšin tisti, v katerem manjšina živi (območje aktu31
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alne, ne zgolj tradicionalne oziroma avtohtone poselitve) ter prostor, v katerem se
znaten delež pripadnikov manjšin izobražuje, kjer dela, se oskrbuje, koristi prosti
čas in kjer poteka družabno življenje. Ker so manjšine pogosto naseljene v robnih
in perifernih območjih, opravljajo naštete funkcije v pomembnejših središčih.
Funkcionalni prostor je nujno širši in bolje infrastrukturno opremljen od območja
avtohtone poselitve. Zaradi tega se kaže čezmejna aktivnost pripadnikov manjšin
kot zelo kompleksen pojav, pri katerem sodelujejo različni dejavniki. Manjšine
morajo biti torej močno vpete v družbeni in prostorski kontekst, če hočejo izkazovati svoje prednosti.

Gimnazija v Monoštru - prva posvetna gimnazija v Železni županiji,
zgrajen leta 1895. (Foto: I. Bandelj)
Iz navedenega je razviden sorazmerno pomemben vpliv, ki ga lahko imajo pripadniki manjšin. Zaradi tehničnih možnosti komunikacij v informacijski
družbi se povečuje njihov domet: tudi pri prostorski razpršenosti pripadnikov posameznih skupnosti je torej od njenih članov mogoče pričakovati, da bodo opravljali različne povezovalne vloge.
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Dejavniki pospeševanja čezmejnega sodelovanja pri narodnih manjšinah.

PROSTORSKI
značilnosti območja

DRUŽBENI
značilnosti manjšine

POLITIČNI
pravni položaj,
politika, odnosi

stopnja urbaniziranosti

gospodarska struktura
območja poselitve
manjšine

organiziranost manjšine
(kulturna, politična,
verska)

centralnost in perifernost

demografske značilnosti
manjšine

obstoj uradnih institucij
manjšine

odprtost meje (število
mejnih prehodov, režim
na meji)

število pripadnikov
manjšine

pravne norme
manjšinskega varstva
na lokalni, regionalni in
državni ravni

infrastruktura obmejnega
območja

socialna in izobrazbena
struktura manjšine

odnosi med večino in
manjšino

število in gostota
poselitve območja

modernost/
tradicionalnost manjšine

odnosi med manjšino in
»matico«

ozemeljski stik manjšine
z državo »matico«

delež manjšinskega
prebivalstva v državi in
regiji

odnosi med večino in
»matico«

državne ali mednarodne
vzpodbude obmejnim
območjem (programi
strukturne pomoči)

socialna kohezija
manjšinskega
prebivalstva

prisotnost načrtnih
ali celo nasilnih
asimilacijskih teženj in
agresivnih ideologij

koncentriranost/
razpršenost
manjšinskega
prebivalstva

prostorska in socialna
mobilnost manjšine

raven političnih odnosov
v državi in v bližnjih
regijah

Vir: Zupančič 2005, 36.
Že pred leti opravljena analiza je dokazala sorazmerno skromne gospodarske učinke manjšin v obravnavanem slovenskem panonskem prostoru (Zupančič
2005, 38). Razlogi so sicer različni, največjo krivdo pa je treba pripisati skromnemu demografskemu potencialu tako na strani manjšin kakor tudi v bližnjih ob33
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močjih. Vendar so v zadnjih letih narejeni bistveni koraki v smer večje družbene
učinkovitosti manjšinskih skupnosti. Tako sta Pavlova hiša v Potmi in Slovenski
center v Monoštru že postala prizorišči zelo živahnega kulturnega delovanja in
izmenjave. S primerno krepitvijo ustreznega kadrovskega potenciala bo v prihodnje lahko izveden tudi kak resnejši projekt.
Prekmurje: pokrajina intenzivne preobrazbe in izzivov
Pokrajina ob dveh tromejah doživlja naglo preobrazbo. Izgrajena prometna
infrastruktura in odprte meje ponujajo nove gospodarske izzive. Kljub ne prav
vzpodbudni demografski dediščini, kije posledica dolgoletne obrobnosti slovenskega panonskega prostora in njegovega sosedstva, je mogoče oceniti, da so najbolj trdi časi že postali preteklost. Pri tem se zastavlja vprašanje, kakšno vlogo
bodo imele male manjšinske skupnosti. Prebrodile so krizo nacionalne zamejenosti in protimanjšinskih ideologij. Kako se bodo znašle v globalizirani konkurenci?
Njihova nadaljnje usoda je močno odvisna prav od delovanja v čezmejnem sodelovanju. Na ta način povečujejo komunikativnost s svojim jezikovnim zaledjem
(kar je seveda stvar kultumo-jezikovnega preživetja) ter oživljajo aktivnosti v
obmejnem prostoru. Nedvomno imajo najboljše priložnosti prekmurski Madžari,
saj so najštevilčnejša skupnost in imajo najobsežnejšo mrežo organizacij in ustanov. Toda navajenost manjšine na visok standard, ki ga zaradi svoje manjšinske
politike ponuja Slovenija, je tudi opazna potuha. Visoke zaščitne norme nudijo
vrsto solidno plačanih delovnih mest. Na prostem trgu jih ostane sorazmerno
malo - in torej malo število tistih, ki bi zaradi lastnih gospodarskih interesov
pospeševali čezmejno gospodarsko in projektno izmenjavo. Na drugi strani so
Porabski Slovenci, ki bodo morali intenzivneje razmišljati o življenju v varovanih območjih (večino njihovega naselitvenega prostora je namreč na ozemlju
narodnega parka) na eni ter o čim večjem številu partnerstev s sosednjim Goričkim v Sloveniji. Postajati morajo namreč učinkovit del skupnega slovenskega
kulturnega prostora.
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Voda in podnebne spremembe
V zadnjem desetletju je število in obseg t. i. izrednih dogodkov z visoko intenzivnostjo padavin ter visokimi temperaturami in pomanjkanjem padavin naraslo. Posledice se odražajo v večjem številu poplav in večjem številu dogodkov s
pomanjkanjem vode. Ti dogodki povzročajo zaznavno gospodarsko škodo zlasti
komunalni infrastrukturi, ki ni prilagojena tovrstnim nihanjem, močno pa omejujejo tudi pridelavo hrane. V povprečju je davek, ki ga plačujemo v Sloveniji zaradi
naravnih nesreč velik, saj znaša nad 2 % bruto domačega proizvoda na leto. Največ
škode povzroča suša in toča. Gospodarska dejavnost z največjo celotno ocenjeno
gmotno škodo je kmetijstvo. Leta 2000 je kmetijstvo beležilo 60 % škode, leta
2001 70 % škode, leta 2002 44 % in leta 2003 kar 93 % vse zabeležene škode
(Statistični urad RS 2005). Po oceni Statističnega urada RS so v letu 2007 znašale
škode zaradi naravnih nesreč 123 mio. evrov. Največ škode so povzročile poplave
(81 mio. evrov), neurja (15,8 mio. evrov) in suše (15,4 mio. evrov).
Zaradi naraščanja višine škod, kijih povzročajo t. i. izredni vremenski dogodki, postajajo podnebne spremembe neprijetna resnica tudi v pokrajinah Slovenije.
V zadnjem desetletju beležimo nove skrajne vrednosti pri merjenju temperatur, vetra, padavin in vodostajev. Gre za vrednosti, ki zaznavno spreminjajo vodne režime
na regionalni in lokalni ravni. Količina in kakovost vodnih virov, ki so osnova za
načrtovanje trajnostnega razvoja in naravni potencial za večjo kakovost življenja
na lokalni ravni, se zaznavno spreminja. Družbene in gospodarske posledice teh
sprememb se v lokalnem okolju odražajo v povečani ranljivosti urbanih območij
zaradi škodljivega delovanja voda, na regionalni ravni pa v naraščajoči ranljivosti
zaradi poplav in suš.
Podnebne spremembe bodo močno vplivale na kakovost življenja in gospodarstvo, še posebej ekstremno vreme, kot je na primer suša. Srednja Evropa se bo po
napovedih srečevala s pomanjkanjem vode in dolgotrajnimi intenzivnimi sušami.
Pomurje je za suše izjemno ranljiva slovenska pokrajina (Kajfež-Bogataj 2005).
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Visoka ranljivost Pomurja za onesnaženje in pomanjkanje vode je tudi posledica radikalne regulacije Mure ob koncu 19. stoletja ter regulacij njenih pritokov
v sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja za izvedbo kmetijskih melioracijskih programov. Zaradi izrazito sektorskih regulacij v preteklosti predstavljata
Mura in Murska ravan v celoti močno preobraženo vodno telo.
Vodno telo reke Mure je v zgornjem in srednjem delu porečja močno izkoriščeno in funkcijsko spremenjeno. Priprava trajnostnega programa ukrepov za prilagoditev podnebnim spremembam je zato aktualen mednarodni razvojni izziv, ki
lahko zaznavno izboljša obstoječi hidrološki potencial v celotnem porečju. Razvojna priložnost temelji na trajnostno zasnovani rabi, ki pomeni tudi izboljšanje
stanja lokalnih vodnih virov. Celovita zasnova in izvedba programa terja tesno
čezmejno sodelovanje. Upoštevanje regionalnih hidrogeografskih značilnosti porečja je izhodišče za trajnostne prostorske ureditve in večjo kakovost življenja ob
mednarodni reki.
Hidrogeografski pristop
Regionalna geografija s povezovanjem spoznanj posameznih geografskih
panog obravnava pokrajino in njene posamezne dele v medsebojni funkcijski soodvisnosti. Predmet preučevanja regionalne geografije je pokrajinski kompleks,
njegova obravnava pa zahteva tudi celovito obravnavo porečij. Upoštevanje medsebojnih vplivov je ključno izhodišče za preseganje sektorskih pristopov. Primernost uporabe regionalnogeografskega pristopa za celovito obravnavo porečja je
prav v povezovanju in vrednotenju naravnih in družbenih dejavnikov v konkretnem okolju z namenom vzpostavitve trajnostne rabe vodnih virov.

N A R A V N I VIDIK

DRUŽBENI VIDIK

- LEGA
- HIDROMORFOLOGIJA
- DINAMIKA
- EKOLOŠKO STANJE

- PRAVNI
- EKONOMSKI
- SOCIALNI
KULTURNI/IDENTITETNI

'

-

LEGENDA
DRUŽBENI VIDIKI
NARAVNI VIDIKI
KONSENZ

Preplet naravnih in družbenih vidikov pri celoviti obravnavi vodnih virov.
(Bricelj 2007)
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Geografske zasnove za upravljanje z vodnimi viri
Hidrogeografski
pristop

Naravne
značilnosti

Družbene
značilnosti

korak 1
Rabe površja
- gozd
- vode
- poselitev
- kmetijstvo
- promet
- rekreacija
- turizem

Hidronimi
pokazatelj
Vloge Voda
V pokrajini

LEGA
Vodnega Vira
V pokrajini

korak 2
dominantni
dinamični
geomorfni
procesi:
- erozija
- transport
- odlaganje

tradicionalne
tehnike
prilagoditve
Vodnemu

ekonomski
družbeni
kulturni

korak 3—
morfologija
vodnih
teles
(tipologija)

Primeri dobrih praks:
- lokalno
regionalno
čezmejno
javno-zasebno
partnerstvo

CILJ

NOVE UREDITVE ZA
TRAJNOSTNO RABO
VODNIH VIROV POMURJA
SO PRILOŽNOST ZA
IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI
ŽIVLJENJA OB
MEDNARODNI REKI

Hidrogeografski pristop.
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Geografski pristopi geomorfologije, pokrajinske ekologije in hidrogeografije
so preizkušen in uveljavljen metodološki okvir za izvajanje celovitega oz. ekosistemsko zasnovanega pristopa (ecosystem approach) pri pripravi programov
upravljanja s porečji (river basin management plan).
Hidrogeografski pristop temelji na obravnavi vzročnih povezav hidrosfere
ter učinkovanja vodovja na druge prvine geografskega okolja (družbeno in gospodarsko sfero) in obratno. Gre za metodo, ki upošteva fizično (snovno, ekološko, energetsko) in družbeno (kulturno, gospodarsko) povezanost lokalnega in
regionalnega okolja. To pa je ključnega pomena za pripravo učinkovitih načrtov
upravljanja porečij s ciljem trajnostne rabe voda.
Celovita zasnova programa ukrepa za prilagoditev podnebnim spremembam
je mogoča le na podlagi analize stanja v porečju. Program ukrepov bo učinkovit,
če bodo programi in načrti upravljanja voda z ukrepi (npr. za povečanje poplavne
varnosti in zmanjševanje škod ob sušah) upoštevali konkretne lokalne vodne razmere (hidromorfologijo, pritiske in vplive na vodna telesa ter njihovo ekološko
stanje).
Snovalcem programov celovitega upravljanja z vodnimi viri predlagamo
zato uporabo celovitega pristopa upravljanja z vodnimi viri (kot primer navajamo Geografsko zasnovo za upravljanje z vodnimi viri) pri načrtovanju ureditev
v obravnavanem porečju. Ob upoštevanju navedenih vsebin in medsebojnih povezav je z veliko stopnjo gotovosti mogoče v navedenih korakih priti do celovito
zasnovanih programov za trajnostno rabo vodnih virov.
Pomen naravnih in družbenih značilnosti porečja
Hidrogeografski pristop temelji na upoštevanju fizičnih procesov v porečju
ter odzivov in ravnanj družbe na določeni stopnji razvoja pri rabi vodnih virov in
z njim povezanih procesov. Osnova celovitih ureditev za rabo vode je upoštevanje lege (položaja) obravnavanega vodnega vira v porečju (npr. povirje - zgornji,
srednji ali spodnji tok). Poleg sodobnih tematskih baz podatkov (hidrogeološke,
hidrografske, podnebne, padavinske, vegatacijske) nam je za ugotavljanje hidromorfoloških procesov v porečju v veliko pomoč uporaba različnih kartografskih
podlag iz preteklosti. Ob njihovi analizi bodimo posebej pozorni na hidronime v
lokalnih, krajevnih in ledinskih imenih. Hidronimi so pokazatelji, ki nam odkrivajo izkušnje predhodnih generacij o sobivanju z vodo v obravnavanem lokalnem okolju. Zato so izjemno pomemben vir za ugotavljanje lokalnih naravnih in
družbenih posebnosti, povezanih z rabo obravnavanih vodnih teles.
Ob poznavanju navedenih procesov in historičnih dejstev lahko ob analizi
aktualne rabe površja (gozd, vode, poselitev, infrastruktura, kmetijstvo, promet)
ugotovimo šibke točke novejših, sektorsko zasnovanih načrtov in ureditev.
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Gospodarski, družbeni in kulturni pomen vodnih virov
Upoštevanje dominantnih dinamičnih geomorfnih procesov (erozija, transport in odlaganje plavin) v obravnavanem porečju je temelj za trajnejši obstoj sleherne ureditve ob ali na vodi. To so upoštevali strategi ob načrtovanju in urejanju
prehodov čez reke in z njimi povezanih naselij. Gospodarski razvoj je bil tesno
povezan z vodno prometno potjo in življenjem ob reki. To se je odražalo v strukturi naselij s pristani - pomembno prometno in tržno infrastrukturo mest. Promet
je zaznamoval družbeni in kulturni razvoj ob rekah. Razvijale so se tradicionalne
tehnike ribištva, plovbe, rabe vodne sile, gradnje in vzdrževanja kanalov ter utrjevanja brežin in nasipov. Med temi ureditvami kaže posebej izpostaviti plavajoče
mline pa tudi žage ter vrsto ureditev in dejavnosti, ki so bile povezane z uporabo
vodne sile. Med večjimi ureditvami za mlinarje je bil pomemben Enajstmlinski
kanal na Apaškem polju. Ribištvo je bila gospodarska dejavnost, povezana predvsem z ribjimi habitati v rokavih in mrtvicah Mure. Na tedanji stopnji razvoja je
bila gospodarska navezanost na reko s številnimi dejavnostmi mlinarjev, Žagarjev
in ribičev visoka, reka pa je bila tudi pomembna prometna os (Rihtarič 2008).
Gospodarski, družbeni in kulturni pomen reke se je skozi čas spreminjal. Razpad Avstro-ogrske monarhije je pomenil tudi razpad enotne vizije za ureditev Mure.
V letu 2009 imajo tako Avstrija, Slovenija, Madžarska in Hrvaška izjemno
priložnost, da opredelijo sodobno evropsko vizijo za porečje Mure.
Program za izboljšanje življenja ob skupni reki
Šele ob upoštevanju aktualnega fizičnega in ekološkega stanja konkretnega vodnega vira oz. vodnega telesa ter obstoječih in načrtovanih rab je mogoče
snovati celovite programe ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam. Celovite ureditve za trajnostno rabo vodnih virov temeljijo namreč na načrtovanju
in umeščanju v prostor, ki upošteva prilagajanje konkretnim lokalnim razmeram.
Snovanje tovrstnih ureditev je mogoče pospešiti s poznavanjem in upoštevanjem
obstoječih dobrih praks na lokalni in regionalni ravni, njihovim spremljanjem in
razvoju. Kot primer lahko izpostavimo tradicionalne tehnike utrjevanja brežin
z različnimi vegetativnimi ukrepi (npr. popleti ob manjših vodotokih, jezerih in
mlakah), uporabo vodnim razmeram prilagojenih drevesnih vrst (npr. jelša), kar
omogoča izboljšanje ekološkega stanja in zagotavlja stabilnost brežin. Sodobne
tehnike in gradiva omogočajo razvijanje in nadgrajevanje tradicionalnih tehnik z
inovativnimi pristopi. Zato pa je potrebno dejavno čezsektorsko sodelovanje. Potrebne so nove oblike povezav, ki z jasno opredeljenimi izhodišči lahko izjemno
pripomorejo k uvajanju učinkovitih rešitev. Obstoječe mreže šol z dejavnimi učitelji mentorji so izjemno dragocen partner npr. upravljavcem vodovodov, obči39
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nam in državi za pripravo in izvajanje programov za trajnostno rabo vodnih virov.
Pri tem je pomembno in dragoceno dejavno sodelovanje različnih združenj, ki so
povezana z rabo vodnih virov kot npr. ribiška, ornitološka, čolnarska in turistična
društva. Vse več je primerov, ko so družbeno odgovorne gospodarske družbe
pripravljene vlagati sredstva v izobraževanje in izvedbo ukrepov za izboljšanje
stanja vodnega okolja. Tako je Heliosov sklad za ohranitev slovenskih voda v
obdobju 1998-2008 omogočil v partnerstvu s šolami in občinami obnovo že več
kot 60 krajevnih vodnjakov in vzpostavitev novih vodnih učnih poti z namenom
krepitve zavesti in dejavne skrbi za lokalne vodne vire. To so povsem nove oblike
partnerstev, kjer šole zaradi znanj mentorjev in učencev lahko postanejo glavni
nosilec ugotavljanja in spremljanja stanja vodnih virov v lokalnem okolju. Gre
za zelo učinkovito izobraževanje javnosti za dejavno sodelovanje pri zasnovi in
izvajanju lokalnih načrtov upravljanja z vodnimi viri. Z umeščanjem celovitih
ureditev v prostor lahko zaznavno izboljšamo ekosistemske storitve v lokalnem
okolju. Aktiviranje slednjih omogoča izboljšanje ekološkega stanja voda, pridelavo bolj kakovostne hrane ter uporabo večjega deleža obnovljivih virov. S tem
se poveča tudi možnost za opravljanje novih storitev, povezanih z vodnimi viri in
vodnim prostorom, omenimo le rekreacijsko in turistično rabo ter aktiviranje obvodnega prostora (water front) za celovito zasnovan prostorski razvoj, ki temelji
na povezavi kakovostnih ureditev ob mednarodni reki. Uporaba hidrogeografskega pristopa z vzporedno obravnavo naravnih in družbenih značilnosti porečja pri
načrtovanju celovitih ureditev omogoča aktiviranje lokalnega naravnega potenciala za večjo kakovost življenja v Pomurju.
Hidrogeografska lega Pomurja
Celotno porečje Mure obsega 13.824 km2, dolžina reke Mure od izvira (l .900
m, Nizke Ture/Avstrija) do izliva v Dravo (130 m, Legrad/Hrvaška) znaša 450
kilometrov. Porečje Mure na zahodu tvori stik grebenov in dolin vzhodnih Alp, ki
proti vzhodu preidejo v obsežne prodne nanose Graške kotline. Njen skrajni južni
del je Lipniško polje, kjer Mura tvori tudi 34 kilometrov dolgo rečno mejo med
Avstrijo in Slovenijo. Na tem rečnem odseku ima Mura še zelo izrazite alpske
morfološke in hidrološke značilnosti, kar kaže njen strmec, hitrost in erozijska
moč reke. Njen tok dobi podobo nižinske panonske reke šele ob meji s Hrvaško
z vse bolj izrazitimi okljuki, večjo širino struge, ki se vse bolj povezuje in zliva z
mrtvicami. Tu šele dobiva Mura značaj panonske reke.
Porečje Mure v Sloveniji obsega 1.375 km2, kar je manj kot desetina njenega
porečja. Tok Mure je v Sloveniji dolg kar 95 kilometrov, kar je petina celotne
dolžine njenega rečnega toka, ki ga na zahodu delimo z Avstrijo (levi breg) in na
vzhodu s Hrvaško (desni breg).
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Pokrajina ob Muri je hidrogeografsko izrazito prehodna pokrajina. Razlike
med Mursko ravnino ter gričevnatim Slovenskim goricam ter Goričkim so poleg
morfologije in rabe površja predvsem v vodnatosti.

Mura z veliko alohtono
količino vod bogati
Pomurje.
(Foto: R. Rogač)

Murska ravan obsežnih prodnih nanosov je izrazito dinamičen aluvialni vodonosnik, ki tvori površinsko in podzemno vodno telo reke Mure, po katerem
se pretakajo bogate količine vode, snovi in energije iz alpskega visokogorja v
panonsko ravan. Gre za močan pretok izrazito alohtone vode - vode, ki izvira v
alpskem visokogorju in v toku proti Panoniji bogato napaja tudi Mursko ravan,
saj je letni srednji pretok Mure na profilu Petanjci 158,1 m3/s (ARSO 2008).
Mura ima prehodni snežni režim z visokimi vodami zgodaj poleti, prav v času
največjih potreb kmetijstva po vodi.
Pomurje obsega 6,6 % površine Slovenije, ima pa 10 % vseh kmetijskih
površin (ES 9, 135). Zaradi izvedbe obsežnih regulacij in hidromelioracij je Pomurje najbolj preobražena in kmetijsko intenzivna pokrajina Slovenije.
Pomurje sodi tudi med območja z bogatimi geotermalnimi viri. Gre za vrsto tradicionalnih rab in storitev kot tudi za vrsto novih. Najnovejše raziskave
kažejo, da gre za geotermalna območja v terciarnih sedimentih z visoko stopnjo
izkoriščenosti (GZL 2007). Pri tem je pomembno poudariti, da je globinski vodonosnik izrazito čezmejeno vodno telo, zato je za trajnostno rabo termalne in
mineralne vode treba vzpostaviti čim bolj neposredne čezmejne stike s pristojnimi avstrijskimi državnimi organi za spremljanje stanja skupnega podzemnega
vodnega telesa in šele na tej osnovi načrtovati nove rabe in razvoj. Poudariti kaže,
da izpuščanje termalnih in mineralnih voda v okolje na obeh straneh še ni celovi41
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to urejeno in predstavlja zaznavne pritiske in vplive na lokalno vodno okolje. Z
celovitimi zasnovami prostorskega razvoja ter ureditvami, ki upoštevajo ekoremediacijska načela je mogoče zmanjšati obstoječe negativne vplive in izboljšati
kakovost življenja ob Muri.
Porečje Mure je močno preobraženo
Rečno strugo mejne Mure (odsek Avstrija-Slovenija) je pred regulacijo tvoril
sistem široko razvejanih korit, ki so se prepletali na dolgih odsekih s številnimi
stranskimi rokavi.
Regulacijske ukrepe na reki Muri so v najobsežnejši obliki izvedli v obdobju
1875-1891. Z radikalno regulacijo, ki je zravnala okljuke, poglobila in izravnala rečno dno z bregovi, ter utrjevanjem z betonskimi bloki v strugo s profilom

Tok Mure pred regulacijo konec 19. stoletja pri Radgoni, širina pramenastega toka je znašala 1200 metrov.
pravilnega trapeza širine 80 m, so reki povečali strmec. Širina struge se je iz 1,2
km širine zmanjšala na manj kot 80 m (1.200 m : 80 m). Z ukrepom zoženja in
stabilizacije struge so torej vsaj za desetkrat zmanjšali tudi obseg prodne dinamike, kije glavni vir nastajanja prodišč in otokov. Po regulaciji so otoki in prodišča
domala izginili. Leta 1876 so prodišča še dosegala velikosti 80.000 m2, danes pa
so manjša od 1.000 m2. Na tem odseku se je z regulacijo skrajšal tok Mure za
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okoli 10 km, saj seje njen tok iz 3 do 7 korit (stanje leta 1817) zmanjšal le na eno
ozko, uravnano in utrjeno korito.
Primanjkljaj proda v strugi povečuje tudi zadrževan naravni pretok proda za
jezovi verige 28 hidroelektrarn, ki so zgrajene v zgornjem toku. Danes je obseg
prodišč na tem odseku reke komaj 1 % od obsega prodišč pred regulacijo (Načelno vodnogospodarska zasnova za mejno Muro 2001).

Izravnan tok Mure po regulaciji s poglobljeno in utrjeno strugo širine
70 metrov.
V času industrializacije po drugi vojni je Mura zaradi celulozne in težke
industrije sodila med močno onesnažene reke. Prav posebno vlogo je imelo pri
tem tudi kmetijstvo, ki je v vodnati Muri videlo hiter in močan odvodnik fekalnih
voda iz živalskih farm Pomurja. Pridelava hrane je bila zasnovana na obsežnih
melioracijah, ki so spremenile tudi zadnje potoke v geodetsko izravnane odvodne
mreže jarkov. Dobesedno odstranili in iztrebili so vodno in obrežno vegetacijo,
kar je pomenilo tudi odstranitev varovalne cone, ki je zmanjševala erozijo prsti
in zadrževala odplavljanje hranil iz njiv v potoke ter podtalnico, zmanjševala je
moč vetra in tako blažila sušnost ter predstavljala dragocen tudi naravni habitat v
agrarni pokrajini. Z industrijskim kmetijstvom ter uporabi visokih količin hranil
in fitofarmacevtskih sredstev so površinska in podzemna vodna telesa Pomurja
doživela tudi zaznavno poslabšanje kakovosti (Agencija RS za okolje 2008).
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V obdobju 1994-1997 smo z VGP Mura in člani ribiških družin zasnovali
ter izvedli pilotni projekt oživljanja Enajstmlinskega kanala. Že po dveletnem obdobju se je dotok vode v kanal spet zaznavno zmanjšal in nato ponovno prekinil
zaradi izredno hitrega poglabljanja struge Mure na obravnavanem odseku reke.
To je dokaz izjemno intenzivnega recentnega erozijskega procesa, ki je posledica
sektorskih ureditev v zgornjem toku reke. Mura je zaradi odloženega proda za
pregradami avstrijskih hidroelektrarn ob prihodu v Slovenijo »reka lačna proda«.
To se odraža v njenem prehitrem toku ter intenzivnem delovanju bočne in globinske erozije, ki jo na slovenski strani pospešuje še izrazito izravnana in zožena
struga.
Skupna vizija za skupno reko
Uporaba hidrogeografskega pristopa omogoča pripravo programa, ki upošteva dominantne naravne in družbene značilnosti porečja in lokalnega okolja
pri načrtovanju novih ureditev. Z celovitimi ureditvami za trajnostno rabo vodnih virov se, kolikor je mogoče, približamo takšni dinamiki voda v porečju, ki
omogoča doseganje t. i. dobrega stanja vodnega okolja. Za dosego tega cilja je
ključno upoštevanje dominantnih hidromorfnih procesov v porečju s poudarkom
na pritiskih in vplivih, ki jih na okolje povzroča človek. Antropogeni posegi v
preteklosti so naravno strukturo Mure in njenih pritokov močno spremenili. Z izvedeno regulacijo so na današnjem ozemlju Slovenije dolžino rečnega toka Mure
skrajšali domala za polovico, povečali njen strmec, s tem pa zaznavno tudi hitrost
njenega toka. Povečala se je globinska in bočna erozija. To je sprožilo proces
intenzivnega poglabljanja Mure in nižanje nivoja podzemne vode. Navedeni procesi ogrožajo stabilnost brežin in nasipov ter povzročajo krčenje površin vodnih
habitatov, kar otežuje tudi rabo vode za kmetijstvo in druge namene. Mura zaradi
skrajšane poti in povečane hitrosti teče skozi Slovenijo dvakrat hitreje kot pred
regulacijo. Pred izvedbo melioracije so vode odtekale dvakrat počasneje in s tem
bogatile površinsko in podzemno vodno telo Mure, ki je osnovni vir za kmetijstvo Pomurja. Temeljni cilj celovite ureditve Mure je zato upočasnitev njenega
toka. Tovrstne ukrepe je zaradi ohranjene obsežne poplavne ravnice med nasipi
razmeroma lahko zagotoviti kajti razdalja med njimi ponekod dosega domala 2
kilometra. Z načrtnim širjenjem struge ter ureditvijo povezav z dotokom vode v
mrtvice ter v presušene mlinske kanale bi lahko že znatno izboljšali obstoječe
stanje. Z ustreznimi ureditvami je mogoče povečati razgibanost rečnega dna ter s
postavitvijo drč dvigniti nivo vode v strugi in zaledju. S kombinacijo teh ukrepov
lahko zaznavno izboljšamo vodno bilanco Pomurja in Slovenije (Bricelj 2007).
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Projekt BioMura prav s poglobljenimi preučitvami konkretnega lokalnega
okolja ter ob dejavnem sodelovanju z različnimi javnostmi skrbi za umeščanje
tovrstnih ureditev v širši prostor ob Muri (Globevnik 2008a).

Predlog ureditve za dvig vodostaja Mure. (Bricelj 2007)
Pri izvajanju tovrstnih vsebin je nujen odprt pristop in delo z javnostmi z
argumentirano diskusijo za izbor celovite ureditve. Čas je pokazal, da obstoječe
ureditve za povečevanje poplavne varnosti, kljub visokim investicijam niso uporabne za zmanjševanje škod ob sušah. Te ureditve ničesar ne prispevajo tudi k
povečanju deleža obnovljivih virov energije v regiji. Ta spoznanja so ključnega
pomena za načrtovanju novih, bolj učinkovitih ukrepov za trajnostno rabo vodnih virov. Izvajanje celovitih ukrepov v naravi je potrebno povezovati z grajeno
in negrajeno infrastrukturo, kar odpira številne nove lokalne razvojne priložnosti. Ekoremediacijske metode, ki gradijo na upoštevanju in prednostih lokalnega
okolja in sonaravnih ureditvah za višjo kakovost življenja človeka, so bile pri
uradnem načrtovanju razvoja še do nedavno v Sloveniji domala neupoštevane in
prezrte. Prav zato predstavlja uporaba ekoremediacijskih metod veliko priložnost
in potencial za pripravo bolj celovitih in učinkovitih prostorskih rešitve, ki imajo
za cilj udejanjanje načel trajnostnega razvoja v konkretnem lokalnem okolju.
Take ureditve so najbolj učinkovit odgovor na prilagajanje podnebnim spremembam. Gre za povečanje sposobnosti zadrževanja voda v lokalnem okolju
ter ohranjanje habitatov, ki delujejo kot naravni blažilci ekstremnih vremenskih
razmer. Obstoječe ureditve za kmetijske in urbane rabe so namreč preveč ranljive
za pomanjkanje ali preobilico vode. Z primernimi vegetacijskimi in vodnimi ure45
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ditvami lahko že zaznavno izboljšamo mikroklimo, zmanjšamo prevetrenost in s
tem tudi škode, ki jih povzročajo suše.
Ob upoštevanju raznovrstne tipologije vodnih teles površinskih in podzemnih voda Pomurja ter globokih termalnih vodonosnikov in obstoječih rab, ki
povzročajo zaznavne pritiske in vplive na lokalno vodno okolje, lahko za izboljšanje stanja predlagamo vrsto ukrepov.
Z zmanjšanim vnosom hranil in fitofarmacevtskih sredstev na kmetijske površine lahko zaznavno izboljšamo stanje podtalnice in s tem kakovost pitne vode
v lokalnem okolju (primer Apaško polje).
Zaradi radikalno izvedene regulacije teče Mura v Sloveniji danes dvakrat
hitreje kot pred regulacijo. Povprečni letni pretok Mure na leto je količinsko domala enak prostornini 200 Blejskih jezer. To pomeni, da po regulirani strugi pospešeno zapusti Slovenijo domala za 100 Blejskih jezer vodnih količin letno, ki
so pred regulacijo sicer bogatile pokrajino ob Muri. Zato je treba za izboljšanje
stanja okolja hitrost Mure v Sloveniji približati stanju pred regulacijo reke, za
kar je na voljo vrsta različnih ukrepov in predvsem ustrezna kombinacija le-teh.
Mednje sodi zagotovo vzpostavitev pragov, ki so osnovni pogoj za ponovno trajno oživitev osušenih kanalov in mrtvic. Te ureditve prinašajo izjemno priložnost
za povezavo občinskih infrastruktumih sistemov kot so vodovodi, kanalizacije in
čistilne naprave ter prometne ureditve. Kot nazoren primer potencialne ureditve
navedimo umestitev kolesarske steze ob Muri, ki lahko poveže Avstrijo, Slovenijo, Madžarsko in Hrvaško. Ob celoviti ureditvi bi lahko kombinirali vožnjo s
kolesom in plovbo po Muri, kar bi z novimi storitvenimi dejavnostmi zagotovo
prispevalo k dvigu kakovosti življenja ob skupni reki.
Uporabniki obstoječih globokih termalnih vodonosnikov naj v čim krajšem
času izvedejo čezmejno usklajen črpalni poskus za ugotavljanje izkoriščenosti
podzemnega čezmejnega vodnega telesa. Šele na podlagi teh meritev bo mogoče
pripraviti celovite programe trajnostne rabe termalnih virov v regiji. Brez tega je
neodgovorno načrtovanje in izvajanje novih vrtin, saj lahko to ogrozi tisoče obstoječih delovnih mest, ki so v regiji povezana s trženjem termalne in mineralne
vode.
Navedeni ukrepi so lahko doseženi s sodobnim prostorskim načrtovanjem in
odgovornim ravnanjem investitorjev za celovite ureditve, ki upoštevajo naravo in
pomen lokalnih vodnih virov in čezmejne vplive.
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Povežimo dobre prakse v celovit program upravljanja z vodnimi viri
Spoznanja preteklosti so spremenila pogled na prihodnost. Zdrava pitna voda
je v Pomurju postala omejena dobrina. Gozdnato Goričko kot naravni zadrževalnik vode in redki gozdni otoki v ravninskem delu Pomurja z izviri zdrave vode
spet postajajo vrednota. Občina Dobrovnik je v zadnjem desetletju postala znana
po Dobrovniškem jezeru in izviru Sv. Vida, ki mu zaradi kakovostne vode pripisujejo posebne zdravilne učinke. Ureditev gozdnih poti v zaledju jezera in skrb
za zaledje izvira pitne vode so dobra naložba, saj nove dejavnosti, povezane s
turističnim obiskom, prinašajo nova delovna mesta in zaznaven prihodek občini.
Poplave ob Kobiljskem potoku so povezale slovenske in madžarske načrtovalce v iskanju ustreznih rešitev za zmanjšanje škod ob pojavu visokih voda. Na
opuščenih kmetijskih zemljiščih pri naselju Resznek (Madžarska) sta obe strani
ter Evropska komisija investirali v izgradnjo suhega zadrževalnika, ki je bil zgra-

NA ČEZMEJNI RAVNI

Pomen upoštevanja naravnih in družbenih vidikov voda na čezmejni ravni.
(Bricelj 2007)
jen 2008. Zaradi njegovega delovanja se bodo stoletne vode zmanjšale za okoli
60 %, največji pretok pa se bo s 94 m3/s zmanjšal na 38 m3/s. Voda se bo zadržala
za pregrado le ob izjemno visokih vodah, največ 3-5 dni. Objekt je zgrajen na
Madžarskem in v znatnem delu varuje Slovenijo pred poplavnimi vodami (Zadrževalnik ... 2008).
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Vodna učna pot Selo z revitalizirano poljsko mlako je dober primer ozaveščanja o pomenu lokalnih vodnih virov za večjo kakovost življenja v vaškem
okolju.
Ob izvirno zasnovani geografski učni poti je predstavljena poljska mlaka
kot pokazatelj kakovosti voda v tipični agrarni pokrajini Goričkega. Posebno zanimivost predstavlja vodnjak, ki je globok 54 metrov in je še vedno v uporabi.
Vrednost predstavitve je v nudenju vsebinskega dopolnila turističnim ogledom rotunde, hkrati pa predstavlja nazoren poligon za matično šolo pri izobraževanju učencev o lokalnem vodnem krogu v povezavi s kmetijsko dejavnostjo.

Mlaka na Makoterjevem bregu v Selu na Goričkem. (Foto: T. Kikec)
Zasnova in izvedba celovitih ureditev za trajnostno rabo vodnih virov temelji na upoštevanju dominantnih naravnih in družbenih procesov v konkretni
pokrajini. Načrtovalci celovitih ukrepov pri snovanju primernih ureditev izhajajo iz pokrajinske strukture, upoštevajo njeno genezo ter poglavitne procese,
ki povzročajo pritiske in vplive na ekosistem lokalnega okolja. Za izboljšanje
ekološkega stanja okolja na lokalni in regionalni ravni je zato primerna uporaba
metod ekoremediacij. Pri tem gre za sonaravne ureditve z uporabo naravnih procesov za obnovo in varovanje okolja.
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Zato so pomembne lokalne iniciative, ki omogočajo izvedbo projektov, kot
so npr. v Jeruzalemu, ob Hodoškem jezeru, na Mali Krki in potoku Mokoš. Tovrstne ureditve lahko znatno izboljšajo vodno okolje z razmeroma enostavnimi
in nezahtevnimi ureditvami (Vrhovšek, V. Korže 2007). Posebej pomembno je
vzpostavljanje sodelovanja med naravoslovci in gradbeniki za izvedbo celovitih
ureditev - v tem procesu pa je zelo pomembno dejavno sodelovanje lastnikov
vodnih zemljišč, lokalnih javnosti, od idejne zasnove, izvedbe in predvsem vzdrževanja. Brez slednjega ni celovitih ureditev.
Tovrstni projekt je zasnova ekološke sanacije Ledavskega jezera (IzVRS
2008), kije nastal na pobudo lokalne skupnosti z namenom izboljšanja stanja po
izrazito sektorski regulaciji Ledave. Gre za celovito idejno zasnovo z ureditvami na močno preobraženem pojezerju, kjer bi s sonaravnimi ureditvami lahko
zaznavno izboljšali ekološko stanje ob jezeru in hkrati omogočili tudi razvoj v
njegovem zaledju. Posebej spodbudno je vključevanje omenjene vizije v poslovni načrt Krajinskega parka Goričko, ki bi tako z novimi vsebinami in storitvami

Razstava nagrajenih rešitev; ki upoštevajo vodni prostor za urbano prenovo
obeh Radgon, avgust 2008. (Foto: M. Bricelj)
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povezal prebivalce za trajnostne ureditve pri rabi jezera oz. porečja Ledave v
celoti.
Izjemno obetaven je skupni projekt urbane prenove in povezave Gornje
Radgone in Bad Radkersburga/Radgone. V letu 2008 je bil izveden vseevropski
urbanistični natečaj, ki je izpostavil pomen reke, vodnega ter obvodnega prostora pri iskanju kakovostnih rešitev. Natečaj je na nivoju Evrope pionirski, saj skušata dve domala sto let ločeni mesti svojo prihodnost ponovno načrtovati skupaj
in sta zato zgled iz prakse za sicer načelno deklarirane vezi večkulturne Evrope
(Ostan 2008). Prav posebno izobraževalno in osveščevalno vrednost ima tudi
razstava o natečajnih rešitvah, ki je celo poletje 2008 bogatila trge in mostove
Radgone in se bo v letu 2009 preselila na slovensko stran.
Učinkovit program upošteva nova dejstva in lekcije iz preteklosti
Mura in Drava, ki so ju zaradi lege povirij v visokih Alpah dosedanji raziskovalci prištevali med reke z enostavnim snežnim režimom, sta zaradi podnebnih sprememb postali reki z snežno-dežnim režimom. Zaradi višjih temperatur
se veča hitrost taljenja snega, v poletnem času je pospešen tudi proces taljenja
ledenikov. Navedena dejstva zmanjšujejo poplavno varnost ob reki, spremenjene hidrološke razmere pa so nov problem za uporabnike reke.
Pomurje je zato pred razvojnim izzivom učinkovite prilagoditve podnebnim
spremembam. Ljudje v tej pokrajini imajo izkušnje z negativnimi vplivi sektorsko izvedenih regulacij in melioracij, prav tako imajo izkušnje, vezane na ranljivost melioriranih prodnih vodonosnikov s plitvimi prstmi, ki slabo zadržujejo
vodo in intenzivne vnose hranil ter fitofarmacevtskih sredstev, kar je povzročilo
onesnaženost podtalne vode na širšem območju Pomurja.
Agrarno pokrajino Pomurja zaznamuje naj skromnejša količina padavin v
Sloveniji. Ob izostanku padavin poleti je pogosto pojav meteorološke in kmetijske suše ter s tem povezanih znatnih škod. Ali gre pri tem tudi za hidrološko
sušo? Poleti bogate alohtone vodne količine Mure v Pomurju lahko tudi v vodni bilanci države označimo kot »slovenski Nil«. Ali razpoznavamo to vodno
bogastvo kot izjemni razvojni potencial za celovite ureditve v času podnebnih
sprememb?
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Zaradi radikalno izvedene regulacije teče Mura v Sloveniji danes kar dvakrat hitreje kot pred regulacijo. Povprečni letni pretok Mure je količinsko enak
prostornini 200 Blejskih jezer. Po izravnani in poglobljeni strugi pospešeno
prečka Slovenijo kar za 100 Blejskih jezer vodnih količin letno, ki so pred regulacijo sicer bogatile pokrajino ob Muri. Zato je treba za izboljšanje stanja okolja
hitrost Mure v Sloveniji približati stanju pred regulacijo reke, za kar je na voljo
vrsta različnih ukrepov in predvsem ustrezna kombinacija le-teh. Mednje sodi
vzpostavitev pragov, ki so osnovni pogoj za ponovno trajno oživitev osušenih
kanalov in mrtvic. Premišljene rešitve za dvig vode med nasipi bi pomenile izboljšanje stanja največjega mokrišča v državi.
Današnje ureditve za povečevanje poplavne varnosti, kljub visokim investicijam, niso uporabne za zmanjševanje škod ob sušah. Te ureditve tudi ničesar ne
prispevajo k povečanju deleža obnovljivih virov energije v regiji. Ta spoznanja so
ključnega pomena za načrtovanje novih, bolj učinkovitih ukrepov za trajnostno
rabo vodnih virov. Izvajanje celovitih ukrepov v naravi je potrebno povezovati
z grajeno in negrajeno infrastrukturo, kar odpira številne nove lokalne razvojne
priložnosti. Ekoremediacijske metode, ki temeljijo na upoštevanju in prednostih
lokalnega okolja in sonaravnih ureditvah za višjo kakovost življenja človeka, so
primeren način prilaganja podnebnim spremembam in v Pomurju upoštevanja
vredna rešitev, ki ne zahteva previsokih vlaganj. Prav tovrstne ureditve so namreč učinkovit lokalni odgovor na prilagajanje podnebnim spremembam. Gre
za povečanje sposobnosti zadrževanja voda v lokalnem okolju ter ohranjanje
habitatov, ki delujejo kot naravni blažilci ekstremnih vremenskih razmer. Toge
sektorske ureditve kmetijske in urbane rabe so zelo ranljive za pomanjkanje ali
preobilico vode. S primernimi vegetacijskimi in vodnimi ureditvami lahko zaznavno izboljšamo mikroklimo, zmanjšamo prevetrenost in s tem tudi škode,
ki jih povzročajo suše. Pri tem je nujno sodelovanje načrtovalcev in izvajalcev
ureditev z naravoslovci, predvsem pa posluh za sodelovanje z lokalnim prebivalstvom.
Vodni in obvodni svet Pomurja je izjemen regionalni potencial, ki potrebuje
sodobno čezmejno vizijo za trajnostno rabo mednarodne reke. Stoletje življenja
ob močno regulirani reki je prineslo bogate izkušnje, tako slabe kot dobre. Za
večjo kakovost življenja ob skupni mednarodni reki je potrebno upoštevati storjene napake in načrtovati izboljšave. Upoštevanje dobrih praks ter njih dejavna
nadgradnja je najbolj konkreten prispevek k pripravi učinkovitih načrtov upravljanja voda.
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Avstrijski načrt potrebuje povezavo s slovenskim, madžarskim in hrvaškim.
Pri tem je ključna beseda - sodelovanje. Sodelovanje med državami, občinami,
strokami in predvsem med ljudmi, ki ob reki živijo. Dejavno sodelovanje med
desnim in levim bregom Mure za kakovostne ureditve oskrbe z zdravo pitno
vodo, izboljšano poplavno varnostjo, zmanjševanje škod ob sušah ter povečanja
deleža rabe obnovljivih virov. Izvedba teh ureditev je mogoča s povezavo prostorskega načrtovanja in upravljanja voda. In ne pozabimo - za dosego tega cilja
je odgovorna naša generacija.
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POMEN ZEMELJSKIH PLAZOV ZA
OBLIKOVANJE RELIEFA
Blaž Komac in Matija Zorn

Uvod
V Sloveniji nastajajo zemeljski plazovi predvsem v hribovitih in gričevnatih
pokrajinah. Tudi v Pomurju niso redek pojav, saj preoblikujejo relief v gričevjih,
kijih gradijo laporovec, pesek, peščenjak, prod in konglomerat. Kljub temu območje s tega vidika do sedaj ni bilo dobro proučeno. Zemeljske plazove lahko
zaradi njihove redkosti podrobno proučujemo le v daljšem časovnem obdobju,
sodobne metode pa omogočajo analizo tudi v krajšem času. Tako pridobljeni rezultati so dobra podlaga za nadaljnje (zlasti terensko) delo.
V prispevku predstavljamo rezultate modeliranja plazovitosti z geografskimi
informacijskimi sistemi, ki smo jih tudi ovrednotili z vidika pomena plazenja za
razvoj reliefa. Potrdili smo lahko velik pomen zemeljskih plazov za oblikovanje
reliefa v terciarnih gričevjih severovzhodne Slovenije, kar so pred nami na podlagi sledov geomorfnih procesov v naravi ugotavljali že drugi avtorji. Enkratni,
veliki geomorfni procesi, kot so zemeljski plazovi, imajo pri oblikovanju reliefa
prav tako pomembno vlogo kot stalno potekajoči, vendar manj opazni geomorfni
procesi, kot je erozija prsti.
Pomen plazovitosti za razvoj reliefa v Pomurju
Pomurje je z vidika geomorfnih procesov in tudi plazenja zelo slabo preučeno. Literature je nekoliko več, če upoštevamo raziskave v sosednjih slovenskih
terciarnih gričevjih, zlasti v zahodnem delu Slovenskih goric in v Halozah. Če
v nasprotju s slovenskimi alpskimi pokrajinami oziroma z zahodno Slovenijo
(Komac in Zorn 2007) za vzhodni del Slovenije še vedno nimamo natančnega pregleda pobočnih pojavov in procesov, pa lahko kljub manjšim relativnim
višinam ter količini in intenzivnosti padavin ugotovimo nesporno velik pomen
teh geomorfnih procesov za oblikovanje reliefa v gričevnatih pokrajinah. Širše
o zemeljskih plazovih v Panonskem svetu so pisali Sore (1963), Radinja (1974;
1983) in Natek (1990), vendar se njihove študije nanašajo predvsem na zahodni
del slovenskih panonskih pokrajin.
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Zemeljski plazovi spadajo „... med najbolj značilne in pogoste geomorfne
pojave na gričevnatem obrobju Panonske kotline, zgrajenem iz slabo do zmerno
sprijetih, glinastih in peščenih oligocenskih ter miocenskih sedimentov. Skoraj
ob vsakem močnejšem poletnem neurju se sprožijo desetine ali celo stotine zemeljskih plazov ... V geografski literaturi so številne študije o posledicah takšnih
ujm ...« (Natek 1996, 141).
Natek (1996, 143-144) tudi ugotavlja, da so plitvi zemeljski plazovi »... poleg
polzenja najbolj razširjena oblika premikanja delcev po pobočjih in eden najpomembnejših geomorfnih procesov v gričevnatem svetu na obrobju Panonske
nižine ...«, a nadaljuje, da medtem ko so zemeljski plazovi »... na haloških pobočjih zelo pogosti, jih v srednjih in vzhodnih delih Slovenskih goric [zahodni del
območja našega preučevanja, opomba avtorjev] skorajda ni. Po pripovedovanju
domačinov se tam manjši zemeljski plazovi pojavljajo le včasih ob novogradnjah
na pobočjih, ob širjenju poljskih poti in na omejkih, na spodnjem robu njiv. Glavna razloga za te razlike sta kamninska podlaga ... in bistveno večja strmina pobočij v Halozah ...«. Večji zemeljski plazovi so značilni za Voglajnsko in Sotelsko
gričevje ter severne dele Slovenskih goric, kjer so »... pogosto povezani s fluvioerozijskimi oblikami in se pojavljajo predvsem v dolinskih zatrepih ...« (Natek
1996, 144).
Redke zapise o recentnih geomorfnih procesih v Pomurju najdemo pri Gamsu (1959a, 35; 1959b, 234), ki ugotavlja, d a j e erozija prsti velik gospodarski
problem na Goričkem. V osrednjem Goričkem je posebej značilno polzenje zemlje, ki da se pojavlja predvsem na »... mokrotnih tleh, ki so navadno vegasta
...« (Gams 1959b, 239-241). V povezavi s plazenjem pravi, da so usadi geomorfni proces »... značilen in pogost ne samo po Goričkem, ampak tudi drugod
po subpanonskem gričevju ...«, ker imajo »... v slabo sprijetih ali nesprijetih
sedimentih dobre pogoje ...« za nastanek (Gams 1959a, 35-36). »... Usadi so
na Goričkem manjši, a številni. Poleg 'kulturnih usadov' na spodnjih robovih
njiv; ki so značilni tudi za druge slovenske pokrajine, se pogosto javljajo tudi v
gozdu, največkrat na rahlo sprijetih, včasih pa tudi na kompaktnih sedimentih. ...
Ugodno za polzenje zemlje in usade je na Goričkem splošno živahno menjavanje
terciarnih in kvartarnih glinenih, ilovnatih, peščenih in prodnatih sedimentov ...«
(Gams 1959b, 241).
Olas (1996a, 22) ugotavlja, da so podobne razmere v Porabju, ki je nadaljevanja Goričkega: »... v njegovem gričevnatem delu ni naselja, kjer v bližnji preteklosti po usadih ne bi bilo ogroženo stanovanjsko ali gospodarsko poslopje ...«.
Na osrednjem Goričkem je »... močno razširjeno polzenje zemlje, ki ga domačini
poznajo po nazivu - zemlja se potegne ...« (Olas 1996a, 22). Po Olasu (1996a,
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25) sta erozija prsti in »polzenje zemlje« naj intenzivnejši v osrednjem in zahodnem Goričkem ter v Lendavskih goricah, kjer je naklon površja tudi do 20°. Za
Lendavske gorice so usadi značilni »... predvsem v času spomladanskih odjug
in močnejših deževij, ko je zemlja napita in težka ...« (Olas 1996b, 33). Med
drugimi je o povodih za plazenje na Goričkem pisal tudi Vidak (2007, 50-52) in
sklenil, da so med najpogostejšimi: posegi človeka, obilne padavine, zastajanje
vode v pobočnih kotanjah, povečana infiltracija itd.; najpomembnejša vzroka sta
naklon in litološka sestava.

Nastanek usadov
je pogosto povezan s
poseganjem človeka v
pobočja.
(Foto: R. Vidak)

O geomorfnih procesih v Slovenskih goricah je pisal tudi Kert (1959, 150—
152): »... Endogena dinamika je v Slovenskih goricah povsod podrejena eksogeni. ... Denudacija je intenzivna in daje v kombinaciji z erozijo najvidnejši pečat
morfogenezi Slovenskih goric ...«, rezultat pa je relief za katerega je značilna
»... majhna reliefna višina, lepe zaobljene oblike vzpetin in široka dna rečnih
dolin ...«. Omenja tudi zemeljske plazove, za katere ugodni pogoji »... so zlasti
tam, kjer potekajo zemeljske plasti vzporedno s strmino pobočja. ... Prožijo pa
se zemeljski plazovi največ ob pomladanskem in jesenskem deževju ...; vzrok za
proženje plazov so tudi pod pobočjem tekoče vode, ki s svojo bočno erozijo izpodjedajo pobočja in odnašajo oporo višje ležečim skladom. ... Verjetno pa moramo
iskati vzroka plazovom tudi v razpokanosti prepereline zaradi poletne suše; po
razpokah pronica voda do prve vrzeli med plastmi, jo izpira ter rahlja zvezo med
spodnjimi in zgornjimi skladi. Če voda v taki vrzeli zamrzne, deluje še z razgonilnosilo ...« (Kert 1959, 151).
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Zahodno od
regionalne ceste
Pečarovci-Salamenci
je pri zaselku
Severjeva Graba
nastal plaz z od 2 do 4
m visokim in
25 m dolgim odlomnim
robom.
(Foto: R. Vidak)
V Ljutomersko-Ormoških goricah oziroma vzhodnih Slovenskih goricah
usade omenja Belec (1968, 19). Melik (1957, 248) prav tako pripisuje usadom
poglavitno vlogo v izoblikovanosti reliefa v Slovenskih goricah. Ferlinc (1994,
27) vzhodno od Maribora loči dve vrsti plazov: večje zemeljske plazove, pri katerih je plazenje počasnejše in dolgotrajno, ter manjše usade, ki se sprožijo ob
močnejših padavinah. V povezavi s slednjimi je zapisal: »... Po obilnem deževju
se je preperinska plast glinene sestave napojila z vodo in zaradi teže in vzgona
splazela po podlagi. V podlagi so neprepustne kamnine, po katerih se pretaka
pobočna voda. Ob kontaktu je glina zelo razmočena (nizke strižne lastnosti) in
plazina splazi po gladki površini tudi zaradi vzgona, saj se teža preperine zmanjša za težo vode ... Večina plazov je nastala v tesni povezavi z grapami...« (Ferlinc
1994, 23-24). Zato se na »... pobočjih nagnjenih nad 20 stopinj ... potencialni
nevarnosti plazov skoraj ne moremo izogniti ...« (Ferlinc 1994, 27).
Zemljevid plazovitosti Pomurja
V Pomurju so plazovite gričevnate pokrajine Lendavske gorice, Goričko in
predvsem Slovenske gorice. Površje je mlado, saj ga povečini sestavljajo morski,
jezerski in rečni sedimenti Panonskega morja. Kamnine so slabo sprijete in zato
močno podvržene delovanju eksogenih procesov. Številni potoki so jih zato razrezali in nastal je gričevnato-slemenast relief. Kljub intenzivnosti geomorfnih procesov pa relief zaradi nizke relativne višine in slabe sprijetosti kamnin ni izrazit.
Ledava in Krka s pritoki sta ustvarili ozke doline z mokrotnim dnom, pod
gričevjem pa sta odložili gradivo v obliki vršajev. Na Goričkem in v Lendavskih
goricah prevladujejo kremenovi peski in peščene gline, na spodnjih delih pobočij
in v dolinah pa prevladujejo gline. Slabo sprijete kamnine so na zahodnem Goričkem starejše (miocen) in litološko pestrejše od srednje- in zgornjepliocenskih
nanosov v vzhodnem delu te pokrajine. Tam v nasprotju z zahodnim delom pre56
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vladujejo peski in prodi, v katerih so od 2 do 3 cm veliki kremenovi prodniki. Na
vzhodu glinenih sedimentov skoraj ni več, zato ni presenetljivo, da je vzhodni del
Goričkega veliko manj plazovit od zahodnega. Po geološki sestavi in plazovitosti
izstopa tudi severozahodni del Goričkega, saj so tam na površju trdnejši paleozojski skrilavi glinavci, na katerih je nastal strmejši relief (Olas 1996a).
Lendavske gorice prav tako sestavljajo slabo sprijete kamnine, predvsem
karbonatni pesek in peščeni laporovec, ki je pomešan s silikatnim peskom in ilovico. Močno erozijo na strmih pobočjih stopnjuje intenzivna obdelava v vinogradih in na njivah, ki so jih naredili po vrhih na nekdanjih vinogradniški parcelah.
Zaradi tega so njive ponekod že spremenili v travnike. V Lendavskih goricah so
značilni usadi in zemeljski plazovi, ki so zelo pogosti ob spomladanskih odjugah
in ob močnejših deževjih, ko deževnica odteče »... razmeroma jako naglo po
pobočjih, a v dolinah zastaja in povzroča tamkaj pogostne povodnji ali vsaj vlažnost tal...«(Melik 1957,249). Ti procesi povzročajo veliko škodo na vinogradih
(Olas 1996b).
Za relief Slovenskih goric, ki se prek državne meje nadaljujejo v hrvaške
Medjimurske gorice, so značilni blago oblikovani vrhovi, ki jih ločijo plitva sedla
in vmesne vlažne doline, v katerih se je odložilo več gradiva kot na sosednjem
Goričkem. Ravno dno pogosto sega iz večjih dolin tudi visoko navzgor v stranske
doline. Vzhodne Slovenske gorice so zelo plazovita pokrajina, k čemur pripomore zlasti polzenje ob nagnjenih kamninskih plasteh, ki jih sestavljajo zgornjemiocenski in spodnjepliocenski prod, kremenovi peski, glina, lapornati peščenjak in
peščeni laporovec. Sedimenti so močno podvrženi geomorfnim procesom, saj so
zaradi gline slabo prepustni in nesprijeti. Relativne višine so največje v vzhodnih
Ljutomersko-Ormoških goricah (Belec 1996).
Reliefna razčlenjenost slemenasto-dolinastega reliefa je predvsem posledica
erozijsko-denudacijskih procesov in premikanja zemeljskih gmot.
Glede na to, da so zemeljski plazovi in usadi v opisanih pokrajinah kar pogost pojav, smo ugotavljali intenzivnost teh procesov v razmerju do erozijskih
procesov. Plazovitost smo ugotavljali s pomočjo različnih statističnih metod, na
podlagi katerih smo izdelali več zemljevidov plazovitosti Slovenije (Zorn in Komac 2008b). Pri izdelavi smo uporabili deterministično metodo ponderiranja (angleško weight of evidence; Zora in Komac 2004; Komac in Zorn 2005a; Komac
in Zorn 2007, 142-148) ter statistični logaritemsko metodo (angleško landslide
index method\ na primer Ruff in Czurda 2008; Zorn in Komac 2008b) in metodo
faktorja verjetnosti (angleško certainty factor; Zora in Komac 2008b).
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Za Pomurje je značilen
slemenasto-dolinasti
relief, kot je na primer
v Jeruzalemskih
goricah.
(Foto: T. Kikec)

Avtorja vsebine: Blaž Komac, Matija Zorn
Avtorja zemljevida: Blaž Komac, Matija Zorn
© Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Zemljevid plazovitosti, izračunan z metodo ponderiranja.
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Za podrobnejšo preučitev smo izbrali 27 občin v Pomurju, ki obsegajo
1.337,5 km2 ozemlja. Na tem območju je v Nacionalno podatkovno bazo zemeljskih plazov (Komac in ostali 2008) vključenih le 84 zemeljskih plazov z znano
lokacijo ali 2,6 % vseh zemeljskih plazov z znano lokacijo vključenih v bazo.
Poleg tega smo za modeliranje uporabili še nekaj fizičnogeografskih prvin pokrajine, ki vplivajo na plazenje: kaminsko sestavo, naklon površja, ukrivljenost
površja, ekspozicijo površja, rabo tal in maksimalne štiriindvajseturne padavine
(Zorn in Komac 2008b).
Zemljevide plazovitosti za Pomurje, izdelane z opisanimi metodami, smo
razdelili v pet razredov, kjer številka 1 označuje najnižjo, številka 5 pa najvišjo
plazovitost. Rezultati, pridobljeni z različnimi metodami se precej razlikujejo, saj
metode različno upoštevajo uporabljene podatkovne sloje.

Avtorja vsebine: Blaž Komac, Matija Zorn
Avtorja zemljevida: Blaž Komac, Matija Zorn
© Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Zemljevid plazovitosti, izračunan z logaritemsko metodo.
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Avtorja vsebine: Blaž Komac, Matija Zorn
Avtorja zemljevida: Blaž Komac, Matija Zorn
© Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Zemljevid plazovitosti, izračunan z metodo faktorja verjetnosti.

Območje
zemeljskega plazu
v Podlogu pri
Pečarovcih pred
sprožitvijo.
(Foto: R. Vidak)
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V Pomurju je glede na zemljevid plazovitosti, izdelan z metodo ponderiranja, zelo močno plazovitega (5. kategorija plazovitosti) med 0,01 % in 1,8 %
ozemlja, močno plazovitega (4. kategorija plazovitosti) med 0,1 % in 2,44 %
ozemlja, zmerno plazovitega (3. kategorija plazovitosti) med 1,9 % in 7,3 %
ozemlja, plazovitost pa je nizka (1. in 2. kategorija plazovitosti) na 90,5 % do
98,0 % ozemlja.

Zemeljski plaz
v Podlogu pri
Pečarovcih je po
sprožitvi meril 30 m2
in je bil globok 1,5 m.
(Foto: R. Vidak)

Kvantitativna opredelitev pomena plazovitosti za razvoj reliefa
v Pomurju
Na vprašanje razmerja med plazenjem in drugimi geomorfnimi procesi smo
poskušali odgovoriti še s kvantitativnim pristopom, ki sta ga predlagala Cendrera
in Dramis (1996). Ta omogoča primerjavo učinkov ali intenzivnosti erozije in
zemeljskih plazov oziroma ovrednotenje pomena zemeljskih plazov v erozijskodenudacijskem geomorfnem sistemu.
Izračunali smo tako imenovano relativno plazovno stopnjo, to je razmerje
med količino gradiva, ki se premika s plazenjem, in intenzivnostjo denudacije.
Podatke smo ovrednotili še glede na naklon, rezultate pa prikazali na zemljevidu.
Za izračun smo uporabili zemljevid plazovitosti, izdelan z metodo ponderiranja,
in povprečne letne podatke o eroziji na različno poraščenih tleh (Komac in Zom
2005b; Zorn in Komac 2005; Zorn 2007; Zorn 2008) in podatke o zemeljskih
plazovih, za katere smo privzeli dogovorno, tridesetletno povratno dobo.
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Avtorja vsebine: Blaž Komac, Matija Zorn
Avtorja zemljevida: Blaž Komac, Matija Zorn
© Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Relativna plazovna stopnja glede na naklon površja v Pomurju.
Površina območij v Pomurju glede na naklon.
Naklonski
razred
(stopinje)

0-1

1-2

2-6

6-12

Površina (%)

-0,0

-0,0

32,9

48,9

12-21 21-32 32^5 45-75 75-91
16,9

1,3

-0,0

-0,0

-0,0

Povprečni naklon preučevanega območja je 6°, višek pa 47°. Zemeljski plazovi najpogosteje nastanejo pri naklonu 9°, večina (48,9 %) zemeljskih plazov v
Pomurju nastane pri naklonu med 6° in 12°, tretjina (32,9 %) pri naklonu od 2°
do 6°, pri naklonih med 12° in 21° pa nastane 16 % plazov. Nad naklonom 21°
nastane le dober odstotek plazov.
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Površina plazovitih območij v Pomurju glede na relativno plazovno
stopnjo.

Relativna
plazovna
stopnja (%)

1-10 10-20 20-30 30-10 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100

Površina (%)

0,1

20,5

10,8

16,2

48,0

0,7

0,2

0,6

0,5

2,5

Erozija je na nagnjenem površju stalen in razmeroma intenziven geomorfni
proces. To dokazujejo sicer redke meritve tega procesa na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Sloveniji. Z erozijsko-denudacijskimi procesi se v enem letu
v nižje lege premakne od nekaj do nekaj deset ton gradiva na hektar (Zorn in
Komac 2004; Zorn in Komac 2005; Komac in Zorn 2005b; Zorn 2008). Na intenzivnost procesov vplivajo predvsem relief (naklon in ukrivljenost površja),
količina padavin in tudi raba tal. Velik pomen za oblikovanje reliefa imajo torej
tudi spremembe rabe tal (Petek 2002; Zorn in Komac 2008a).
Za morfogenezo gričevnatih in hribovitih pokrajin vzhodne Slovenije, pa
so poleg erozije zelo pomembni tudi zemeljski plazovi in usadi, ki predvsem
preoblikujejo pobočja grap v povirjih. Po plazovitosti izstopajo z nizkimi vrednostmi Lendavske gorice, kar pa ni toliko posledica litoloških ali reliefnih značilnosti, ampak predvsem posledica pomanjkljivosti podatkov o zemeljskih plazovih na tem območju v Nacionalni podatkovni bazi zemeljskih plazov. Če bi
bila v podatkovno bazo vnesena večina pojavov na tem ozemlju, bi bili rezultati
modela bližje stanju v naravi, na zemljevidih prikazana plazovitost pa večja od
sedanje.
Približno polovica Pomurja ima relativno plazovno stopnjo med 40 in 50,
torej na tem ozemlju zemeljski plazovi in usadi h geomorfnim procesom prispevajo med 40 % in 50 %, preostanek gradiva pa v nižje lege premestijo drugi erozijsko-denudacijski procesi. Obenem pa ima večina Pomurja relativno plazovno
stopnjo nižjo od 40 %, kar pomeni, da zemeljski plazovi tu le izjemoma oziroma
redko prispevajo k preoblikovanju površja več kot ostali erozij sko-denudacijski
procesi. Relativna plazovna stopnja je najvišja na zahodnem Goričkem in v Slovenskih goricah. Plazovitost je zelo pomemben geomorfni proces v Slovenskih
goricah (plazovitih je približno desetina površine), manj na Goričkem (plazovit
je odstotek površin) in v Lendavskih goricah.
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Plazovitost v pomurskih gričevnatih pokrajinah, izražena z deležem
površine v posameznih razredih relativne plazovne stopnje.
Zaradi redkosti in navidezni neopaznosti zemeljskih plazov v hitro obnavljajoči se pokrajini pogosto nimamo pravega vtisa o njihovem dolgoročnem vplivu
na oblikovanje reliefa, ki pa je nesporen. Že večji zemeljski plazovi, ki v določeni
pokrajini nastanejo redkeje kot enkrat na pet let, so geomorfni proces, ki odločilno vpliva na oblikovanje pobočij (Selby 1974; Crozier 2004b, 636). S tega vidika
so zemeljski plazovi običajen naravni proces, ki omogoča premeščanje preperelega oziroma mobilnega gradiva v nižje lege. Tudi velike ujme, pri katerih se naenkrat sproži veliko zemeljskih plazov in usadov, kakršna je bila ujma v Halozah
leta 1989, so z vidika naravnih procesov »... le ... silovita pospešitev geomorfnih
procesov; ki so v nekaj urah premaknili tolikšne množine materiala kot v stoletjih
ali morda tisočletjih normalnega vsakodnevnega dogajanja ...« (Natek 1990, 12;
Natek 1996, 145).
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Sklep
Na podlagi naših izračunov in ugotovitev drugih avtorjev lahko potrdimo, da
so zemeljski plazovi v Pomurju oziroma v »... subpanonskih gričevnatih pokrajinah ... značilna pokrajinska poteza ...« (Radinja 1983, 68), ki bistveno vpliva na
oblikovanje reliefa. Tudi v Pomurju lahko torej govorimo o »usadnih pobočjih«
(Meze 1963, 117; Natek 1989, 66; Natek 1990, 9) in tudi o »plazovitih pokrajinah« ali o »usadnih pokrajinah« (Radinja 1974, 81). Plazoviti ali usadni pokrajini
sta predvsem Slovenske gorice in zahodno Goričko, zato tudi pri reliefu Pomurja
ne moremo brez upoštevanja »plazovne geomorfologije« ali celo »plazovne geografije« (Crozier 2004a; Crozier 2004b) kot dela fizične geografije.
Spoznanja, ki so predstavljena v tem poglavju, so eden od prvih poskusov
kvantitativnega ugotavljanja pomena plazovitosti za razvoj reliefa pri nas. Nadejamo se, da bomo s pomočjo terenskih meritev geomorfnih procesov in predstavljenih kvantitativnih metod kar najbolj točno ocenili intenzivnost geomorfnih
procesov v destrukcijskem rečno-denudacijskem reliefu, kot so to v precejšnji
meri že uspeli narediti za kraški relief (Mihevc 1996; Mihevc, Slabe in Šebela
1998; Mihevc 2007).
V tem oziru je ob še vedno odprtem vprašaju recentne morfogeneze znova
posebej zanimivo vprašanje razvoja obravnavanega površja v preteklih obdobjih,
zlasti pri tem mislimo na učinke sprememb rabe tal na geomorfne procese, kar
smo že raziskali na primeru Zgornjega Posočja (Zorn in Komac 2008b), in na
razvoj rečno-denudacijskega površja v pleistocenu. Takrat je zaradi pogostega
zmrzovanja in odtajanja tal s polzenjem, erozijo in z njo povezanimi usadi ter s
soliflukcijo prišlo do hitrega širjenja povirnih delov dolin in nastanka lijakastih
dolinskih zatrepov. Ti procesi so bili značilni za rečno-denudacijski relief v Sloveniji, najbolj pa izraženi v hribovjih. Opisani so bili na primeru Škoijeloškega
hribovja (Šifrer 1982), kjer o intenzivnosti teh procesov poleg širokih povirij priča tudi pod njimi ohranjeno gradivo. Z njim so zasuti zgornji deli dolin, v krajših
dolinah pa so pod njimi nastali obsežni vršaji.
V članku smo nakazali odgovor na vprašanje, v kolikšni meri so ti procesi
vsaj v nekaterih pokrajinah še v današnji dobi pomembni za razvoj površja. Relativna plazovna stopnja kaže na to, da so v gričevjih severovzhodne Slovenije
procesi plazenja vsaj približno enakovredno preoblikujejo površje kot erozijski
procesi. Glede na ugotovljene pomanjkljivosti uporabljene podatkovne baze zemeljskih plazov, pa lahko trdimo, da so pobočni procesi v gričevnatih pokrajinah
Pomurja (in severovzhodne Slovenije) tudi v sodobnosti verjetno najpomembnejši preoblikovalni dejavnik reliefa.
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O meteoroloških postajah in podatkih
Po podatkih Pučnika (1980) so v Pomurju s prvimi meteorološkimi meritvami in opazovanji začeli konec 19. in v začetku 20. stoletja. V Murski Soboti
leta 1885, Cvenu 1896, Lendavi 1901, Velikih Dolencih 1924 in Kobilju 1925.
Za prva obdobja delovanja meteoroloških postaj je značilno, da so se postaje
srečevale z različnimi težavami in so delovale s prekinitvami, zaradi česar so
podatki nekontinuirani in niso homogeni. V nizih, ki jih imamo za to obdobje, je
veliko interpoliranih vrednosti. Kontinuirane nize imamo šele po 2. svetovni vojni. Kvaliteta podatkov povojnega obdobja je tudi primerljiva s kvaliteto sedanjih
meritev. Osnova za ugotavljanje podnebne spremenljivosti po 2. svetovni vojni
je bila baza podatkov o povprečni mesečni in letni temperaturi zraka in količini
padavin za Mursko Soboto in Velike Dolence od leta 1951 do 2006 in Lendavo od
leta 1954 do 2006 (Klimatografija Slovenije 1988, 1989, 1995 in 1995a; podatki
spletnih strani Urada za meteorologijo Agencije RS za okolje: Podatki za nekatere postaje v obdobju 1991-2006, Povzetki klimatoloških analiz - letne in mesečne vrednosti za nekatere postaje v obdobju 1991-2006, Meteorološki letopisi
Slovenije 1991-2006). Žal nobena od uporabljenih postaj ni referenčna, kjer bi
opazovanja in meritve potekale ves čas na istem mestu z nespremenjeno okolico
opazovalnega prostora in kontinuirano ter z istim tipom merilnih inštrumentov,
kar bi nam zagotovilo popolnoma homogene nize podatkov, ki bi verodostojno
odsevali spremembe podnebja.
Nobena od uporabljenih postaj ni delovala celotno povojno obdobje na istem
mestu. Vse so se po nekajkrat selile. Meteorološka postaja Murska Sobota je po
podatkih iz arhiva Agencije RS za okolje od avgusta 1945 do decembra 1954
delovala v primestnem naselju Rakičan vzhodno od mesta pri takratni Državni
kmetijski šoli, ko so jo preselili v okoli 4 km oddaljeno Šercerjevo naselje na
vzhodnem obrobju Murske Sobote. Tu je delovala do junija 1971, ko se je preselila na športno letališče Rakičan, ki je okoli 2,5 km jugozahodno od naselja. Na
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letališču je bila do junija 1985, ko so jo ponovno prestavili h kmetijski šoli Rakičan, kjer je še danes. Vso povojno obdobje je postaja delovala na nižini Ravensko
na približno enaki nadmorski višini (185 do 190 m) in zunaj strnjeno pozidanega
mestnega jedra. Vpliv selitev postaje na homogenost nizov podatkov ni bil raziskan, večjega vpliva pa po našem mnenju ni.

Spremembe lokacije meteorološke postaje Murska Sobota v 20. stoletju.
(Kartogr. podlaga: TK 1:50.000, Geodetski zavod Slovenije; vir: Arhiv
Agencije RS za okolje)
Meteorološka postaja Lendava je začela z delom junija 1954. Podobno kot
Murska Sobota tudi ta ne deluje v samem mestu, ampak v bližnji vasi Dolina pri
Lendavi. Leži v izteku ene od dolin, ki se iz Lendavskih goric stekajo v Lendavsko Dolinsko. Prvotno je bila na nadmorski višini 169 m, decembra 1961 je bila
prestavljena za 250 m proti severozahodu na nadmorsko višino 220 m. Januarja
1962 so meteorološko hišico ponovno prestavili in sicer za 25 m proti severu na
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nadmorsko višino 187 m, kjer je še danes (Arhiv Agencije RS za okolje 2008).
Postaja deluje ves čas na približno isti lokaciji. Z vidika homogenosti niza temperaturnih podatkov so zaradi lege pri dnu doline, kjer na temperaturo zraka
pomembno vpliva temperaturni obrat, pomembne spremembe nadmorske višine.
Zaradi tega je smiselno upoštevati kot homogeni niz temperaturne podatke po
januarju 1962.
Meteorološka postaja Veliki Dolenci na severu Goričkega je z imenom Nagydolany delovala že za časa Avstro-Ogrske. Od leta 1924 je delovala kot padavinska postaja, od junija 1950 pa kot klimatološka. Postaja je od vseh treh doživela najmanjše spremembe in ima po našem mnenju kvaliteten niz podatkov. Od
leta 1947 do konca avgusta 1977 je bila v Dolencih na Trajbernem bregu (n. v.
298 m). V začetku septembra 1977 so jo prestavili po temenu gričevja nad Dolenskim potokom za približno 1,5 km proti jugu na Kutošov breg (n. v. 310 m),
ki že spada k naselju Šalovci (Arhiv Agencije RS za okolje 2008). Obe lokaciji
sta na odprtem in dobro prevetreni ter dobro predstavljata podnebne razmere
termalnega pasu.
Naraščanje temperature zraka v vseh letnih časih
Na temperaturo zraka v Pomurju vpliva lega na obrobju Panonske kotline,
zaradi katere imajo temperature najbolj celinske poteze pri nas. Te se odražajo v
največji dnevni in letni temperaturni amplitudi. Pomemben je tudi relief, predvsem nizka nadmorska višina (150-400 m), zaradi katere imajo obpanonske nižine, takoj za Obsredozemskimi pokrajinami na jugozahodu Slovenije, najvišje
povprečne letne temperature v Sloveniji (10 °C do 12 °C). V nižinah se poleti
zelo segreje, najvišja temperatura v obdobju 1961-1990 je bila v Murski Soboti
37,2 °C (28. 7. 1968), pozimi ob izrazitih inverzijah pa se zelo ohladi. Najnižja
temperatura v obdobju 1961-1990 je bila -31,0 °C(16. 1. 1963). Temperature v
pomurskih gričevjih, še zlasti v termalnem pasu, imajo nekoliko blažje celinske
poteze, predvsem pa višje minimalne temperature.
Za temperaturo zraka v obdobju po 2. svetovni vojni je značilno, da v povprečju skozi celotno obdobje narašča po vsej Sloveniji. Trend za Mursko Soboto
je statistično značilen in znaša 1,1 ± 0,6 °C/50 let, kar je na ravni slovenskega
povprečja (Spremembe podnebja in kmetijstvo v Sloveniji 2004). Kot je razvidno iz slike spreminjanja temperature zraka za Velike Dolence, je bil dvig temperature zelo intenziven po letu 1990. V Pomurju so se najbolj ogrela poletja in
68

Slabitev celinskih podnebnih značilnosti v zadnjih desetletjih

pomladi, nekoliko manj jeseni, najmanj pa zime. V obdobju 1971-2000 so se v
Murski Soboti poletja segrela za 2,6 °C, pomladi za 1,7 °C, jeseni za 1,5 °C in
zime za 0,3 °C. Vse spremembe, razen zimskih temperatur, so statistično značilne
(Podnebne razmere v Sloveniji, obdobje 1971-2000).

Spreminjanje povprečne letne temperature zraka v Velikih Dolencih v
obdobju 1951-2006.
Postopno segrevanje ozračja je lepo razvidno tudi iz povprečnih vrednosti za
posamezna desetletja po 2. svetovni vojni. Pri vseh treh postajah je razviden trend
naraščanja sezonskih in povprečnih letnih temperatur. Izrazito toplo je bilo zadnje
desetletje 20. stoletja, še posebej so se ogrela poletja. Do 1,5 °C nad povprečji
standardnega klimatološkega obdobja 1961-1990 so bile temperature tudi v preostalih letnih časih in povprečne letne temperature. Od sredine 80. let 20. stoletja
so se nadpovprečno topla poletja kar vrstila, v zadnjem obdobju je tudi večina
najtoplejših let od kar merijo temperature pri nas. Posledica višjih temperatur v
zadnjem desetletju 20. stoletja je značilno povečanje števila toplih dni (število
dni z maksimalno temperaturo nad 25 °C) in zmanjšanje števila hladnih dni (število dni z minimalno temperaturo pod 0 °C). V desetletju 1991-2000 je bilo npr.
v Murski Soboti kar 17 toplih dni več kot v obdobju 1961-1990 in 7 hladnih dni
manj. V Velikih Dolencih, ki ležijo v termalnem pasu, pa se je število hladnih dni
zmanjšalo v povprečju za 12. Manj kot običajno je bilo tudi dni s snežno odejo.
Toplejše pomladi so pripomogle k zgodnejšemu nastopu fenoloških faz rastlin.
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Desetletna povprečja temperature zraka (v °C) v Prekmurju po 2. svetovni
vojni.
Murska Sobota (184 m n. v.)
Obdobje
Pomlad

Poletje

Jesen

Zima

Leto

1951-1960

9,3

18,7

9,6

-0,8

9,3

1961-1970

9,6

18,4

10,1

-1,8

9,0

1971-1980

9,4

18,1

8,6

0,2

9,1

1981-1990

10,0

18,7

9,5

-07

9,4

1991-2000

10,6

19,9

10,0

0,2

10,2

Lendava (195 m n. v.)
Obdobje
Pomlad
1951-1960

Poletje

Jesen

Zima

Leto

/

/

/

/

1961-1970

10,5

18,9

11,0

-0,7

9,9

1971-1980

10,8

18,9

9,7

1,3

10,2

1981-1990

10,5

18,8

10,1

-0,3

9,9

1991-2000

11,0

20,0

10,5

1,1

10,7

Veliki Dolenci (308 m n. v.)
Obdobje
Pomlad

Poletje

Jesen

Zima

Leto

1951-1960

9,2

18,6

9,6

-0,2

9,4

1961-1970

9,5

18,2

10,1

-1,2

9,1

1971-1980

9,5

18,1

8,9

0,5

9,2

1981-1990

9,8

18,5

9,8

-0,1

9,5

1991-2000

10,3

19,5

9,8

0,6

10,1

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije, prvi zvezek, temperatura zraka
1951-1990; Klimatografija Slovenije, temperatura zraka 1961-1990; Podatki za nekatere postaje v obdobju 1991-2006.
70

Slabitev celinskih podnebnih značilnosti v zadnjih desetletjih

Celinske poteze temperaturnega režima slabijo
Pomemben pokazatelj temperaturnega režima je temperaturna amplituda.
Najpogosteje uporabljamo povprečno letno temperaturno amplitudo, ki je razlika
med povprečno najtoplejšim in najhladnejšim mesecem. Kraji v severovzhodni
Sloveniji, kjer je vpliv celinskega podnebja največji, imajo največjo povprečno
letno temperaturno amplitudo pri nas. Po podatkih za obdobje 1961-1990 je ta
za Mursko Soboto 21,5 °C, za Lendavo 20,8 °C in za Velike Dolence 20,7 °C. V
preostali Sloveniji, razen v visokogorju, je med 18 °C in 20 °C. Povprečno letno
temperaturno amplitudo nad 20 °C se običajno jemlje kot pokazatelj celinskih
potez podnebja, vrednosti med 15 °C in 20 °C pa veljajo za prehodna podnebja.
Na zelo zmerno stopnjo celinskih potez temperaturnega režima v Prekmurju kaže
tudi primerjava aprilskih in oktobrskih temperatur, kjer so aprilske pri Murski Soboti in Lendavi do nekaj desetink stopinje višje od oktobrskih, pri Velikih Dolencih, kjer so celinske poteze zaradi lege postaje v termalnem pasu manj izražene,
pa so izenačene. Poudariti velja, da po vseh pokazateljih, ki jih običajno jemljemo za opredeljevanje celinskih značilnosti podnebja, severovzhodna Slovenija
ne dosega teh pragov, npr. pri Köppenovih relativne temperaturah.

Ugotovljena zmerna (blaga) stopnja celinskih potez temperaturnega režima
v Prekmurju in drugje na vzhodu Slovenije v zadnjih desetletjih še slabi. To nam
lepo pokaže primerjava povprečnih letnih temperaturnih amplitud med obdobjema 1961-1990 in 1976-2005. V vzhodnem delu Slovenije seje temperaturna amplituda v drugem obdobju zmanjšala, večinoma za 0,2 °C do 0,4 °C, v zahodnem
delu pa ostala enaka, pri nekaterih postajah (Portorož, Godnje pri Tomaju) se je
celo povečala (Erznožnik 2008). V Lendavi se je zmanjšala za 0,4 °C, v Velikih
Dolencih za 0,3 °C in v Murski Soboti za 0,2 °C.
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Sprememba povprečna letne temperaturne amplitude je posledica spreminjanja povprečnih temperatur najhladnejšega meseca (večinoma januar) in najtoplejšega meseca (večinoma julij). Oba meseca sta v zadnjih desetletjih v Sloveniji toplejša kot v standardnem klimatološkem obdobju 1961-1990, vendar so
januarske temperature bolj narasle kot julijske, kar je prispevalo k zmanjšanju
povprečne letne temperaturne amplitude. Kljub temu pa ta v Prekmurju še vedno
ostaja višja od 20 °C. Na zmanjševanje celinskih potez temperaturnega režima
na vzhodu Slovenije opozarjajo tudi Köppenove relativne temperature. V zadnjih
desetletjih jesenske bolj naraščajo od spomladanskih, kar kaže na krepitev morskih potez (Erznožnik 2008).
Primerjava povprečne letne temperaturne amplitude (v °C) v SV Sloveniji med
obdobjema 1961-1990 in 1976-2005.
Meteorološka
postaja

Nadmorska
višina (m)

1961-1990

1976-2005

Razlika

Murska Sobota

188

21,5

21,3

-0,2

Lendava

195

20,8

20,4

-0,4

Veliki Dolenci

308

20,7

20,4

-0,3

Jeruzalem

345

20,7

20,4

-0,3

Turški vrh

280

20,8

20,3

-0,5

Maribor

275

20,9

20,6

-0,3

Starše

240

20,9

20,8

-0,1

Vir podatkov: Erznožnik 2008, 7.
Na pomenu pridobiva jesenski višek padavin
Severovzhodni predeli Slovenije so s povprečno letno količino padavin od
800 do 1000 mm najmanj namočeni pri nas. Padavine se zmanjšujejo s približevanjem madžarski meji. Padavine padejo v nekaj več kot 100 dneh, če upoštevamo dneve, ko pade vsaj 1 mm padavin, pa je teh dni v Pomurju okoli 90 (drugod
po državi do 160). Razlike v namočenosti letnih časov so v Pomurju največje pri
nas. Največ padavin pade poleti (po podatkih za obdobje 1961-1990 nekaj več
kot 1/3 letne količine), najmanj pa pozimi (okoli 15 %). Poletni višek je posledica dejstva, da se v topli polovici leta poti vremenskih front pomaknejo proti
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severu. Ko potujejo severno od Alp preko srednje Evrope proti vzhodu, sprožijo
na severovzhodu države nastanek ploh in neviht. Nevihte so najpogostejše julija,
v povprečju nastopijo vsak tretji dan, nekatere tudi v obliki nevihtnih neurij, ki
lahko povzročijo veliko škodo.
Letna količina padavin se v Prekmurju v zadnjih desetletjih rahlo znižuje,
vendar trend ni statistično pomemben. To kaže tudi primerjava povprečij za posamezna desetletja po 2. svetovni vojni. Rahlo narašča le intenzivnost nalivov,
zmanjšuje se število dni z meglo in nizko oblačnostjo. Spremembe so opazne
pri padavinskem režimu. Po vsej državi, tudi v Prekmurju, je opazno povečanje
jesenskih padavin (v Prekmurju za okoli 5 %). Po podatkih za Mursko Soboto je
bilo v obdobju 1991-2005 v jeseni že več padavin kot poleti, v Lendavi sta bila
oba letna časa izenačena, medtem ko je bilo v Velikih Dolencih poletje še vedno
bolj namočeno od jeseni. Naraščanje jesenskih padavin in upadanje poletnih pomeni, da padavine na severovzhodu Slovenije izgubljajo celinski značaj. Izjema
so le Veliki Dolenci na severu Goričkega, kjer spremembe režima zaenkrat še

Desetletna povprečja količine padavin (v mm) v Prekmurju po 2. svetovni
vojni in deleži padavin po letnih časih.
Murska Sobota (184 m n. v.)
Obdobje
Pomlad

Poletje

Jesen

Zima

Leto

1951 1960
Delež (%)

169
22

286

194

775

25

1961-1970
Delež (%)

199
24

37
304

126
16

216

1971-1980
Delež (%)

169
21

36
317

26
208

39

26

14

100

1981-1990
Delež (%)

182

293

199

131

805

23

36

25

16

100

1991-2000
Delež (%)

170

270

258

108

806

22

33

32

13

100

1961-1990
Delež (%)

181

305

208

121

815

22

37

26

15

100

1991-2005
Delež (%)

168

183
24

236

105

777

30

14

100

22

125
14
107
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100
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Lendava (195 m n. v.)
Obdobje
1951-1960
Delež (%)
1961-1970
Delež (%)
1971-1980
Delež (%)
1981-1990
Delež (%)
1991-2000
Delež (%)
1961-1990
Delež (%)
1991-2005
Delež (%)

Pomlad

Poletje

Jesen

Zima

Leto

190
23
213
25
184
23
183
24
160
20
193
24
159
21

268
33
277
33
289
36
261
34
246
31
276
34
246
32

205
25
217
25
205
26
195
25
249
33
206
26
233
31

159
19
146
17
119
15
131
17
125
16
132
16
118
16

822
100
851
100
797
100
770
100
781
100
807
100
753
100

Veliki Dolenci (308 m n. v.)
Obdobje
1951-1960
Delež (%)
1961-1970
Delež (%)
1971-1980
Delež (%)
1981-1990
Delež (%)
1991-2000
Delež (%)
1961-1990
Delež (%)
1991-2005
Delež (%)

Pomlad

Poletje

Jesen

Zima

Leto

181
22
221
25
170
22
185
24
155
22
192
23
148
22

316
39
314
35
289
38
281
37
248
35
294
37
249
36

189
23
220
25
190
25
183
24
224
31
198
25
209
30

129
16
141
15
111
15
109
14
87
12
121
15
82
12

813
100
893
100
759
100
759
100
714
100
804
100
689
100

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije, drugi zvezek, padavine
1951-1990;
Klimatografija Slovenije, padavine 1961-1990; Podatki za nekatere postaje
v obdobju 1991-2006.
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Celinski oziroma sredozemski značaj padavin lahko natančneje opredelimo
z indeksom mediteranskosti padavin (Koppany in Unger 1992), ki primerja viška padavin za sredozemski in za celinski režim, upošteva pa tudi letno količino
padavin. Pozitivne vrednosti indeksa pomenijo, da gre za vpliv sredozemskega
padavinskega režima, negativne pa da gre za celinski vpliv. Višje kot so pozitivne vrednosti indeksa, močnejši je sredozemski značaj padavin, in obratno, nižje
negativne vrednosti pomenijo močnejše celinske poteze. Vrednosti indeksov za
Slovenijo (njihov razpon je med +7 in - 7 , za evropske postaje od +22 do -16)
pritrjujejo tezi o izraziti prehodnosti slovenskega ozemlja glede padavinskega
režima. Zahodni in južni del Slovenije ima bolj izražene sredozemske poteze,
vzhodni in severovzhodni pa celinske. Severovzhodna Slovenija ima najbolj izrazite celinske poteze padavinskega režima pri nas (vrednosti indeksa so med - 3
in -7). Kljub temu pa je tudi tu izražen sekundarni višek padavin v jeseni. Zaradi
prepletanja značilnosti obeh režimov in ne tako izrazitega kontinentalnega značaja padavin, smo upravičeni poimenovati ta režim za zmerno celinskega oziroma
subkontinentalnega.
Primerjava indeksa mediteranskosti padavin za obdobji 1961-1990 in 1976—
2005 kaže, da seje celinski značaj padavin v Pomurju v zadnjem obdobju zmanjšal (v povprečju za indeks 1,4). Kot rečeno, je to posledica krepitve jesenskih padavin na račun poletnih in deloma pomladnih. Zaradi splošne krepitve jesenskih
padavin in zmanjševanja deleža poletnih padavin v Sloveniji se tudi meja med
zmerno sredozemskim (submediteranskim) in zmerno celinskim (subkontinentalnim) padavinskim režimom v zadnjem času postopoma pomika iz osrednje
Slovenije proti SV države. Po podatkih za obdobje 1961-1990 je potekala od
Solčavskega prek Ljubljane in Suhe krajine do Gorjancev (Ogrin D. 1996), v
obdobju 1976-2005 pa se je pomaknila približno na črto Črna na KoroškemCelje-Brežice. Analiza dostopnih podatkov kaže, da je meja med padavinskima
režimoma v Sloveniji manj stabilna od temperaturnih (čeprav se tudi ti v zadnjih
desetletjih spreminjajo) in se od obdobja do obdobja spreminja. V sedanjosti je
približno tam, kjer je bila po podatkih za obdobje 1931-1960.
Podnebje severovzhodne Slovenije postaja toplejše in bolj sušno, v jeseni pa toplejše in bolj vlažno
Z vidika velikih podnebnih enot ima Slovenija, razen gorskega sveta, zmerno
toplo vlažno podnebje. Zanj je značilno, da se povprečna temperatura najhladnejšega meseca ne spusti pod - 3 °C in da ima vsaj en mesec povprečno temperaturo
nad 10 °C. Pri padavinah pa, da so vsi letni časi približno enakomerno namočeni,
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brez izrazitih sušnih in deževnih obdobij. Pri podrobnejši podnebni členitvi pride
do izraza razen lege v zmernih geografskih širinah in precejšnje višinske razčlenjenosti površja tudi prehodnost slovenskega ozemlja med Alpami in Dinaridi ter
Sredozemljem in Panonsko kotlino. Tako prihaja na našem ozemlju do stika in
prepletanja treh tipov podnebja: gorskega (montanskega, alpskega), sredozemskega (mediteranskega) in celinskega (kontinentalnega, panonskega) (Ogrin D.
1996). Za vse tri je značilna netipičnost, če jih primerjamo s pravim gorskim,
sredozemskim ali celinskim podnebjem, s prepletanjem njihovih glavnih značilnosti, zato jim pogosto označujemo za »zmerne« ali »omiljene« (npr. zmerno
sredozemsko, zmerno celinsko) ali jim dodajamo predpono »sub« (submediteransko, subkontinentalno, submontansko podnebje). Na splošno se z oddaljevanjem od Alp in Visokih dinarskih planot proti vzhodu in severovzhodu krepijo
celinske podnebne poteze, proti jugu in jugozahodu sredozemske, z naraščanjem
nadmorske višine v Alpah in Visokih dinarskih planotah pa značilnosti gorskega
podnebja.
Zmerno celinsko podnebje je značilno za večji del Slovenije. Gričevnat in
nižinski svet na vzhodu in severovzhodu države, ki je odprt proti Panonski kotlini, ima poseben podtip tega podnebja: obpanonsko oziroma subpanonsko podnebje. Zanj je značilno, da sta temperaturni in padavinski režim najbolj celinska
v Sloveniji. Nižine se poleti zelo segrejejo, pozimi pa ohladijo. Spomladanske
temperature so na ravni jesenskih ali celo nekoliko višje. Za slovenske razmere
imajo te pokrajine malo padavin, 800 do 1000 mm letno, saj jih dosežejo že
precej izsušene zračne gmote. Kljub poletnemu padavinskemu višku so poletja v
vzhodni in severovzhodni Sloveniji zaradi sorazmerno nizke količine padavin in
visokih temperatur na robu sušnosti.
Spreminjanje podnebnih elementov v zadnjih 15 letih, predvsem temperatur
in padavin, ki smo jih predstavili v predhodnih poglavjih, ima za posledico določene spremembe v prostorskih značilnostih podnebnih tipov. Na ravni Slovenije
je v primerjavi z obdobjem 1961-1990 opazno širjenje zmerno sredozemskega
podnebja proti notranjosti Slovenije in pomik podnebja nižjega gorskega sveta v
višje lege (otoplilo se je tudi v gorskih dolinah in kotlinah). V vzhodni in severovzhodni Sloveniji je najbolj očitna blažitev zmerno celinskega temperaturnega
režima (povprečne januarske temperature po nižinah vzhodne Slovenije so postale pozitivne) in pri padavinskem režimu pomik meje med zmerno sredozemskim
in zmerno celinskim padavinskim režimom iz osrednje Slovenije proti vzhodu
zaradi povečevanja jesenskih padavin in manj padavin spomladi in poleti. Po
podatkih za Mursko Soboto so se padavine spomladi v obdobju 1991-2005 v pri76
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merjavi z obdobjem 1961-1990 zmanjšale za 12 %, prav toliko tudi letna količina
padavin. Poleti jih je bilo za 4 % manj, za prav toliko več v jeseni, ko so se največ
povečale oktobra (za 8 %) in septembra (za 7 %). Temperature so bile v vseh
letnih časih višje od primerjalnega obdobja, najbolj so se ogrela poletja (za 0,5
°C) in pomladi (za 0,4 °C). Ob nadaljevanju teh tendenc bo postajalo podnebje
severovzhodne Slovenije vse bolj toplo in suho, v jeseni pa toplo in vlažno. Višanje poletnih temperatur in manj padavin spomladi in poleti (ko jih kljub višku

Murska Sobota - odklon temperature zraka (v °C) in v obdobju 1991-2005
od povprečja 1961-1990.

77

Darko Ogrin

količinsko pade razmeroma malo), utegne povzročiti večji vodni stres in večjo
ogroženost zaradi suše. Poudariti pa velja, da so zlasti padavinski trendi zaenkrat
še neznačilni in da je variabilnost padavin pri nas zelo velika in da lahko že kako
desetletje z drugačnimi trendi spremeni razmišljanja o bodočem podnebju.
Vreme in podnebje sta še posebej v zmernih geografskih širinah kaotična
sistema, ki se neprestano spreminjata. Ugotavljanje spremenljivosti podnebja je
zato po eni strani zanimiva, po drugi pa tudi nehvaležna naloga. Še bolj nehvaležno je napovedovanje bodočega podnebja. Težave so povezane z relativno kratkimi obdobji, za katera razpolagamo z zanesljivimi meritvami in opazovanji, in
nehomogenimi nizi podatkov, ki lahko pripeljejo do napačnih sklepov.
V zadnjih desetletjih smo priča intenzivnemu spreminjanju podnebja na globalni in lokalni ravni. V splošnem postaja podnebje Prekmurja vedno toplejše
in bolj sušno (v jeseni toplejše in bolj vlažno), kar utegne ob nadaljevanju teh
trendov povečati sušno ogroženost in povzročiti večje težave pri oskrbi z vodo.
Seveda pa lahko že kako desetletje z drugačnimi trendi spremeni razmišljanja o
bodoči klimi.
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POVRŠINSKIH VODA
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Vodni krog
Voda na Zemlji je v stalnem gibanju. V tem gibanju stalno spreminja svoja
fizikalna stanja - od tekočega, plinastega do trdnega (Jones 1997). V našem primeru kroženje poteka v t. i. velikem vodnem krogu, ki je bolj razvejan in raznovrsten, kot mali vodni krog (Plut 2000). V osnovi sestoji iz treh glavnih elementov: padavin, izhlapevanja in odtoka ter četrtega elementa sprememb zalog vode
(Van Abs idr. 2000; Kolbezen idr. 1998). V primeru obdobnih bilančnih analiz ga
zaradi dolgoletnega povprečenja lahko zanemarimo (Bat idr. 2008; Kolbezen idr.
1998). Vodni krog je osnova za analizo vodne bilance določenega območja (Bat
idr. 1998).
Na elemente vodnega kroga najbolj vplivajo podnebje in podnebni dejavniki,
zlasti količina padavin in temperatura zraka. Padavine vplivajo tako na odtok kot
na izhlapevanje, temperatura zraka pa zlasti na izhlapevanje. V Pomurju imamo
že velik vpliv celinskega podnebja. V dolgoletnem povprečju 1971-2000 v Murski Soboti pade letno 870 mm padavin. Gledano sezonsko največ padavin pade v
poletnih mesecih in jeseni, najmanj pa v zimskem delu leta. Nihanje povprečne
temperature zraka je veliko, kar je značilnost celinskega podnebja. V januarju je
povprečna temperatura pod 0 °C, julija pa povprečna temperatura zraka preseže
20 °C. Visoke poletne temperature kljub dokaj zmernim padavinam povzročajo
veliko izhlapevanje, kar se odraža tudi na razmerju delov vodnega kroga. Časovni trendi temperature zraka kažejo na naraščajoč trend, sezonska analiza količine
padavin pa je pokazala na manjšanje zimskih, pomladanskih in poletnih padavin
ter na večanje jesenskih padavin (Dolinar idr. 2008). Posledice spreminjanja teh
podnebnih elementov spreminjajo tudi hidrološke značilnosti vodotokov.
(Zaradi majhne podnebne raznolikosti in majhne reliefne razgibanosti imamo v Pomurju povsod dokaj podobne vodnobilančne razmere in posledično zelo
podobne hidrološke značilnosti vodotokov v regiji. Izjema pri hidroloških značilnostih je reka Mura, pri kateri njene hidrološke značilnosti odražajo značilnosti
večjega dela njenega porečja, ki je izven Pomurja.
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Shema glavnih elementov vodnega kroga v Pomurju (Avtor: P. Frantar).

Klimodiagram na
vremenski postaji
Murska Sobota v
obdobju 1971-2000
(Agencija RS za okolje
2008b).
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Povečevanje poznojesenskega viška
Pretočni režim je pokazatelj povprečnega kolebanja pretoka reke preko leta.
Dejavniki, ki oblikujejo pretočni režim so številni in raznovrstni, med pomembnejšimi so: podnebje, relief, kamninska podlaga, prst, rastlinstvo in človek. Najpomembnejši dejavnik je podnebje, saj so pretočni režimi odvisni predvsem od
letne razporeditve padavin in temperatur ter od trajanja snežne odeje (Hrvatin
1998; Frantar idr. 2005). V Pomurju lahko rečemo, da ima velik vpliv na pretočni
režim tudi lokalnost porečja vodotoka: pri manjših vodotokih, ki imajo pretežni
del porečja v Sloveniji, zasledimo popolnoma drugačen tip pretočnega režima kot
pri glavni pretočni žili. Na pretok Mure ima največji vpliv taljenje snega in ledu
v Alpah, na pretok Ščavnice in Ledave pa lokalne in regionalne dežne padavine
ter izhlapevanje. Vpliv lokalnega (subpanonskega) podnebja in reliefa na pretoke
Mure je minimalen.
Reka Mura izkazuje v obdobju 1971-2000 alpski snežno-dežni režim (Frantar idr. 2005). Primarni višek je od maja do julija, v oktobru pa se že nakazuje
drugotni višek kot posledica večjega dela dežnih padavin. Najmanj vode je v
Muri od novembra pa do februarja, saj se večina padavin v porečju Mure zadrži
v obliki snega do naslednje pomladi.
Ščavnica in Ledava izkazujeta v obdobju 1971-2000 panonski dežno-snežni
pretočni režim (Frantar idr. 2005). Njunemu pretočnemu režimu podoben režim
imajo vsi »lokalni« pomurski vodotoki. Primarni višek vode je v marcu kot posledica dežnih padavin in taljenja snega po gričevju in nižinah, sekundarni je nekoliko manjši v novembru in decembru. Najmanj vode imajo pomurski vodotoki
poleti, ko zaradi velikega izhlapevanja večino padavin porabijo rastline za rast in
evapotranspiracijo.
V primerjavi obdobja 1971-2000 z obdobjem 1961-1990 imajo predstavljene reke še vedno dokaj podoben pretočni režim, večja sprememba se je zgodila v
deležu odtoka čez leto. Pri vseh treh rekah se je povečal delež jesenskega odtoka
in zmanjšal delež pomladanskega. Pri Ščavnici in Ledavi se je primarni pomladanski višek znižal z 1,7 na 1,5 m in se je skoraj izenačil z jesenskim viškom, ki
je porastel iz 1,2 na 1,3 m.
V soju podnebnih sprememb smo pogledali tudi pretočne režime v obdobju
1991-2005. Podnebne spremembe se kažejo tudi na pretokih rek in pretoke ter
njihove značilnosti lahko vzamemo kot indikatorje podnebnih sprememb (Houghton idr. 2001). V obdobju 1992-2005 se je na reki Muri zmanjšal primarni
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Reka Ledava v Centibi.
(Foto: arhiv Agencije
RS za okolje)

snežni višek. V primerjavi s prejšnjima obdobjema z 1,6 na 1,5 m. Jesenski višek
je postal izrazitejši. Medtem ko jesenskega viška v obdobju 1961-1990 še ni bilo
zaznati (oktobrski pretočni koeficient 0,8) in je bil v obdobju 1971-2000 zgolj
nekoliko nakazan (oktobrski pretočni koeficient 0,95) je v obdobju 1991-2005
dobro izražen in znaša že v oktobru 1,1. Okrepil se je tudi zimski nižek, ki se je
prestavil iz januarja v februar.
Na Ščavnici in Ledavi se je v obdobju 1991-2005 močno okrepil jesenski
višek, ki je iz sekundarnega prešel v primarni višek, prej primarni pomladanski višek pa je postal sekundarni. Poznojesenski višek se je povečal na kar 1,6,
spomladanski višek pa se je zmanjšal na okrog 1,35 m. Vzrok je sprememba v
padavinskem režimu, ki kaže na povečanje količine jesenskih padavin, zmanjšanje padavin v ostalih letnih časih ter v zviševanju temperature zraka (Dolinar
idr. 2008). To pomeni, da imajo lokalni vodotoki v Pomurju največ vode v pozni
jeseni (decembra) in ne več v zgodnji spomladi (marca). Pri primarnem poletnem nižku ni večjih sprememb, obdobje podpovprečnih pretokov ostaja enako,
od maja pa do oktobra.
V skupnem pogledu vseh treh vodnih žil Pomurja lahko ugotovimo, da se
krepijo vode v poznojesenskem delu leta.
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Pretočni režimi na rekah v Pomurju v obdobju

1991-2005.

Vse manj vode v vodotokih
Trendi so pomembni kazalci časovne spremenljivosti pojavov (Frantar idr.
2008). V zadnjih letih, ko so podnebne spremembe vedno opaznejše, je spremljanje in proučevanje hidroloških stanj in izrednih dogodkov vse bolj aktualno. Spremembe podnebja se odražajo tudi na značilnostih pretokov vodotokov.
Časovno spreminjanje pretokov smo analizirali na vodomernih postajah Gornja
Radgona na Muri, Pristava na Ščavnici in Polana na Ledavi. Opravili smo statistično analizo izbranih vrednosti pretokov in določili linearne trende ter njihovo
statistično značilnost (Frantar idr. 2008). Opisani so zgolj statistično značilni
trendi - z značilnostjo 0,9, ki je dogovorjena po svetovnih meteoroloških standardih (WMO 1994).
Ob pregledu značilnosti trendov za Pomurje lahko ugotovimo, da so trendi
pretokov največje Pomurske reke Mure statistično neznačilni. Domnevamo, da
je to posledica energetske rabe vode Mure v Avstriji. Ščavnica in Ledava izkazujeta statistično značilen upadajoč trend srednjih letnih pretokov - torej je v njih
v povprečju manj vode. Manj vode pomeni, da količina vode v strugi upada ter
da so vse konice, izračunane v obliki pretočnih koeficientov, realno nižje, kar se
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kaže tudi pri nadaljnji analizi trendov. V Ledavi se je povprečna letna količina
vode zmanjšala za okrog tretjino, v Ščavnici pa za okoli petino.
Ledava nakazuje tudi značilen upadajoč trend največjih letnih srednjih dnevnih pretokov, pri njej pa so upadajoči tudi trendi izrazitosti in pogostosti pojavljanja velikih ekstremov. Pri Ledavi imamo torej manj visokih voda, ki so praviloma
manj izrazite.
Pretoki Ščavnice izkazujejo statistično značilen naraščajoč trend pogostosti
pojavljanja velikih ekstremov - visoke vode se pojavljajo pogosteje (Frantar idr.
2008).
Trendi srednjih letnih pretokov na Ledavi in Ščavnici

Trendi srednjih letnih pretokov na Ledavi in Ščavnici. Oba trenda izkazujeta statistično značilen upad količine vode (pretoka) v rekah.
Temperatura vode tekočih voda
Pomemben fizičnogeografski dejavnik je temperatura vode v naših rekah.
Še zlasti je to pomembno za ekosistem, za favno in floro tako reke kot tudi njene
okolice. Temperatura vode odraža značilnosti podnebja porečja (ESA 2003). Na
Agenciji RS za okolje spremljamo temperaturo rek na treh lokacijah v Pomurju na Ščavnici v Pristavi, na Ledavi v Polani in na Muri v Gornji Radgoni.
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Analizirali smo letni potek povprečnih mesečnih temperatur rek na podlagi
podatkov različnih obdobij do leta 2005. Za postajo v Gornji Radgoni na Muri
so podatki od leta 1989, na Ledavi od leta 1991 in na Ščavnici od leta 1969.
Temperaturni režim nam kaže sezonski razpored temperature vode v reki. Obe
lokalni reki, Ščavnica in Ledava, imata zelo podoben temperaturni režim. Najnižja temperatura vode je v januarju, najvišja pa v juliju. Mura odraža malo drugačen režim - najnižja je prav tako v januarju, najvišja pa v avgustu. Kolebanje
temperature Mure je v povprečju manjše kot pri ostalih manjših rekah. Tu svoje
zagotovo prida večja količina vode v reki Muri - večja količina vode se počasneje
ohlaja in segreva.

Temperatura vode v rekah

Temperaturni režim izbranih rek v Pomurju.
Skromne količine padavin
Padavine so, poenostavljeno, voda iz atmosfere, ki pade na tla. V povprečju
ima Pomurje 897 mm padavin. Na levem bregu Mure je padavin povsod pod 900
mm, na skrajnem vzhodnem delu celo pod 850 mm. Največ padavin v porečju
prejme predel Slovenskih goric, kjer je padavin okrog 1.000 mm letno.
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Povprečne letne padavine v obdobju

1971-2000.

Veliko vode izhlapi
Izhlapevanje je proces, pri katerem voda iz tal prehaja v plinasto stanje bodisi iz vodnih površin ali pa iz rastlinstva. Letno v Pomurju povprečno izhlapi
693 mm, kar je glede na skromno količino padavin veliko. Razlike med regijami
so zelo majhne, nihanje izhlapevanja pa je v povprečju med 550 in 850 mm. Na
samo izhlapevanje lokalno najbolj vpliva pokrovnost tal. Največje izhlapevanje,
preko 800 mm na leto, imajo gozdnati predeli po vsem Pomurju, od Goric do Goričkega. Največji del Pomurja, ravninski in gričevnat, z izhlapevanjem odda med
600 in 700 mm vode letno. Naraščajoči trendi temperature zraka izhlapevanje
še povečujejo, tako da lahko v prihodnje pričakujemo še večje izhlapevanje in
posledično večjo sušnost že tako sušne regije.
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Povprečno letno izhlapevanje v obdobju

1971-2000.

Majhen odtok
Odtok predstavlja del vodnega kroga, del vode padavin, ki odtečejo preko
površinskih in/ali podzemnih voda. Geografska razporeditev količine izračunanega odtoka je enaka razporeditvi specifičnega odtoka. Količina odtoka je v Pomurju majhna. Preko 300 mm letno odteče iz jugozahodnega dela Pomurja, iz
območij Slovenskih goric. Od tod se proti vzhodu količina odtoka zmanjšuje.
Na posameznih območjih Goričkega, ob Muri in ob Ledavi je odtoka še celo pod
100 mm letno. Iz osrednjega dela Pomurja po večini odteka med 200 in 300 mm
vode letno.
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Povprečni letni odtok v obdobju

1971-2000.

Najmanjši specifični odtok v Sloveniji
Specifični odtok poda količino vode, ki odteče v časovnem intervalu na enoto
površine. Povprečen odtok lahko ocenimo na osnovi merjenih vrednosti preko pretokov posameznih vodomernih postaj ali pa z bilančno formulo (Frantar 2008b). Izmerjene specifične odtoke praviloma izražamo z enoto litri na sekundo na kvadratni
kilometer (l/s/km2), izračunane pa v milimetrih na leto.
Glede na slovenske specifične odtoke imamo v Pomurju najmanjše, zaradi nizke količine padavin ter dokaj velikega izhlapevanja. Povsod se odteka manj kot 10
l/s/km2. Razlike med hidrometričnimi zaledji pa so kljub majhnim vrednostim relativno zelo velike. Največji specifični odtok v Pomurju imata reki Turja in Ščavnica,
od koder se odteka nad 7,7 l/s/km2. Odmakata namreč v Pomurju najbolj namočen
del - Slovenske Gorice. Najmanjši odtok beležimo s porečja reke Velike Krke, kjer
je odtoka samo še dobrih 4 l/s/km2. Porečje Velike Krke odmaka predel Pomurja
z najmanj padavinami. Relativna razlika med porečji Velike Krke ter Ščavnice je
torej skoraj 1 proti 2. Kljub majhnim količinam ista površina v porečju Krke »da«
pol manj vode kot v porečju Ščavnice. Na desnem bregu Mure so specifični odtoki
okrog 7 l/s/km2, na levem pa večinoma okrog 5 l/s/km2.
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Majhen delež odtoka
Odtočni količnik je izračunana vrednost, ki prikazuje razmerje med padavinami in odtokom. Prikazuje delež količine padavin, ki ne izhlapi ampak odteče in
je izražen v odstotkih. Odtočni količnik je odvisen od hidrogeografskih lastnosti
povodja, od količine padavin, izhlapevanja, od tipa pokrovnosti tal, reliefnih in
kamninskih značilnosti (Frantar 2008b).
Odtočni količnik lahko računamo na dva načina - iz izmerjenih vrednosti
pretokov ali na podlagi bilančne formule. Prikazani so odtočni količniki, pridobljeni na osnovi izmerjenih pretokov in padavin. Geografska razporeditev deleža
odtoka je podobna razporeditvi specifičnih odtokov. V Pomurju so najmanjši odtočni količniki v Sloveniji. Najmanj, nekaj nad 15 % padavin, odteče iz porečij,
ki imajo večji del porečja v osrednjem Goričkem. Reke s povirji na zahodu Goričkega imajo delež odtoka nekaj nad 20 %, okrog četrtina padavin pa odteče iz
porečij rek z zaledji v Slovenskih Goricah. Vzrok za takšno razporeditev je sama
razporeditev padavin, ki pada od zahoda proti vzhodu, ter dokaj podobna količina
izhlapevanja, k i j e posledica podobnosti reliefa ter pokrovnosti tal.

Odtočni količniki po hidrometričnih zaledjih v Pomurju.
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Količine vode v Pomurju
Vodni krog v Pomurju se precej razlikuje od drugih regij v Sloveniji. V Pomurju imamo najmanj padavin. Pade jih slabih 900 mm, kar je skoraj pol manj
kot jih pade v povprečju v Sloveniji. Izhlapevanje je praktično enako slovenskemu povprečju in ga je v regiji za skoraj 700 mm. Večina padavin zato izhlapi,
zelo majhen delež pa jih odteče. Odteče jih le dobrih 200 mm, kar je daleč pod
slovenskim povprečjem. Poleg padavin pa vodo v pokrajino prinaša glavna vodna žila - reka Mura. Ugotavljamo, da so količine vode v rekah v največji meri
odvisne od prostorske razporeditve količine padavin po Pomurju. Izjema je reka
Mura, katere večinski del porečja sega izven Pomurja.
Voda reke Mure pomeni večjo razpoložljivost vode, a mora biti upravljanje
z njo sonaravno, pri čemer je potrebno upoštevati različne segmente okolja. Reka
ne pozna državnih meja, zato moramo vsi vzdolž njenega toka po svojih najboljših močeh poskrbeti za njeno dobro ekološko stanje. Dobro ekološko stanje pa
ne pomeni zgolj dobrega kemijskega stanja, temveč je zlasti pomembno njeno
biološko, ekosistemsko stanje tako vode kot tudi morfologije struge in okolice.
Naravno stanje ekosistema v reki zahteva tako suše kot poplave, a del te vode
lahko s sonaravnim upravljanjem reke začasno zadržimo v pokrajini.
Elementi vodne bilance v Sloveniji in Pomurju v obdobju

1971-2000.

Slovenija

Pomurje

Padavine (mm)

1,579

897

Izhlapevanje (mm)

717

693

Odtok (mm)

862

204

Odtočni količnik (%)

54,5

22,7

Zaradi vedno večjega vpliva podnebnih sprememb je potrebno še zlasti v Pomurju vedno bolj paziti na vodo. Majhna količina razpoložljive padavinske vode
že vpliva na kmetijstvo in gospodarstvo, ki se morata čim prej prilagoditi spremembam. V preteklosti so bili vodotoki zaradi svojega nenehnega spreminjanja
in prestavljanja rečne struge zelo nepredvidljivi in so povzročali veliko škodo na
bližnjih kmetijskih površinah ter ogrožali naselja. Z regulacijami so rečne struge
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izravnali, odstranili vodno in obrežno vegetacijo ter z izsuševalnimi jarki izsušili
obvodno pokrajino. Pri tem pa niso upoštevali ekosistemskih značilnosti vodnega
in obvodnega sveta, kar ima številne negativne posledice v pokrajini, ki se kažejo
v zmanjšanju samočistilne sposobnosti ter večji stopnji onesnaženosti, zmanjšanju biotske pestrosti vodnih in obvodnih habitatov kot tudi v manjših količinah
vode v vodotokih. Z ustreznim načinom upravljana vodotokov - revitalizacije,
lahko ponovno vzpostavimo strukturno in funkcijsko povezanost ekosistemov, s
čimer lahko dosežemo dobro ekološko stanje voda. V regiji pa nikakor ne smemo
pozabiti na podtalnico, ki v članku ni omenjena, in je v plitvem vodonosniku, ki
je izredno občutljiv na onesnaženje.

Reka Mura v Srednji Bistrici ob poplavah avgusta leta 2005.
(Foto: V. Slavič)
Glede na majhne količine razpoložljive vode in naravne danosti v Pomurju
bi bilo na državni ravni potrebno pripraviti ustrezne načrte celovitega (sonaravnega) upravljanja z (vsemi) vodami in vodnimi pravicami za pomursko regijo.
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VODE POREČJA MURE IN VPLIVI
ČLOVEKOVIH POSEGOV NA REKO
MURO
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Stanje voda na porečju reke Mure v Sloveniji
Reka Mura, ki izvira v Avstriji na nadmorski višini 1898 metrov, je dolga
445 km. Velikost njenega porečja je 14.304 km2. Več kot polovica površin leži v
Avstriji. Slovenski del porečja je velik 1.393 km2 (6,9 % površine države), hrvaški 987 km2 in madžarski 1.911 km2 (slika nižje). Dolžina reke Mure pri nas, ki
najprej predstavlja državno mejo med Avstrijo in Slovenijo, nato pa med Hrvaško
in Slovenijo, je 96 km. Večji pritoki reke Mure v Sloveniji so Kučnica, Ščavnica
in Ledava (druga zaporedna slika). Velik del porečja reke Mure v Sloveniji ima
tudi pomembne zaloge podzemne vode.
Na porečju živi 135.000 prebivalcev, kar je 6,8 % vseh prebivalcev Slovenije (Popis prebivalstva 2002). Čeprav je gostota naseljenosti enaka slovenskemu
povprečju (97 prebivalca/km2), je za porečje reke Mure v Sloveniji značilno, daje
delež kmetijskih površin od slovenskega povprečja enkrat večji. Glede na slovensko povprečje je znatno večji tudi delež urbaniziranih površin. Pozidanih površin
je 6.120 ha, kar je 4,4 % vseh površin porečja. Vseh naselij na območju je 350,
od tega ima le Murska Sobota več kot 10.000 prebivalcev. V 56-ih naseljih živi
med 500 in 5.000 prebivalcev, v ostalih 293-ih naseljih pa je število prebivalcev
manjše (IzVRS 2006b).
Da bi bila naselja in kmetijske površine v ravninskem delu porečja manj
poplavno ogrožena in primerna za gradnjo in intenzivno kmetovanje se je reko
Muro in njene glavne tri pritoke v preteklosti stalno urejevalo. Zgrajeni so bili zadrževalniki vode, protipoplavni nasipi ob Muri, razbremenilni kanali, struge rek
pa seje večinoma izravnalo in poglobilo (Vodnogospodarski inštitut 1997; 1999a;
1999b) (Slika nižje). Posledice urbanizacije, predvsem razpršena poseljenost porečja, in velik delež kmetijskih površin povzročata prekomerne vsebnosti hranil
(dušikove in fosforjeve spojine) v vodi in pomembne hidromorfološke obremenitve na večini vodnih teles. Znatno je tudi organsko onesnaženje površinskih voda.
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Meritve namreč kažejo, da so preseženi standardi kakovosti za hranila in druge
organske snovi na Ščavnici po Gajševskem jezeru in na Ledavi po zadrževalniku
Ledavsko jezero. Na mejni Muri z Avstrijo in Ščavnici problem predstavljajo
anion aktivni detergenti, KPK in AOX. Modelni izračun bilance dušikov spojin
na porečju Mure so tudi pokazali, da na vseh prispevnih površinah vodnih teles
obstaja presežek dušikovih spojin (IzVRS 2000b). Hidromorfološke obremenitve
površinskih voda v porečju reke Mure in obremenjevanje okolja s težkimi kovinami, organskimi snovmi in dušikovimi ter fosforjevimi spojinami, kijih rastline
ne porabijo za svojo rast, imajo vpliv tudi na kvaliteto in količino podzemne vode
v vodonosnikih. Tako je v podzemnem vodnem telesu »Mursko polje« zaznana
povečana vsebnost nitratov (45 mg/l), atrazina (0,065 g/l), desetilatrazina (0,12
g/l) in vsota vseh pesticidov. Lokalno značilno onesnaženje predstavlja tudi onesnaževalo ortofosfati, dikloroeten, trikloroeten in tetrakloroeten (Ministrstvo za
okolje in prostor 2008).
Čeprav se je rečni prostor tako precej ekološko osiromašil, so ga leta že leta
1984 ovrednotili kot naravovarstveno pomemben habitatni prostor z visoko biotsko pestrostjo (Zavod za spomeniško varstvo Maribor 1984). Njegova ekološka
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vrednost je bila ponovno ovrednotena leta 2007 (Zavod RS za varstvo narave
2007). Zaradi dejstva, da tu živi veliko evropsko ogroženih vrst živali in raste kar
8 rastlinskih združb iz seznama Habitatne direktive, je bilo območje razglašeno
za območje Natura 2000 (Ministrstvo za okolje in prostor 2007). Okolje varstveno
so torej nižinski poplavni gozdovi, stari rečni rokavi in mrtvice, rečni otoki, prodišča in erozijska območja v strugah izredno pomembni, saj ne pomenijo le življenjski prostor za obstoj ogroženih vrst živali in rastlin, temveč tudi omogočajo
daljši čas infiltracije površinske vode v tla, razporejanje visokih voda po večji
površini in intenzivnejše procese kemijske, (mikro)biološke razgradnje dušikovih in fosforjevih spojin in nevarnih kemijskih snovi v vodi.
Vodni režim in hidromorfološke lastnosti reke Mure
Reka Mura v Sloveniji se glede na parametre, ki opisujejo morfološke lastnosti, deli na tri odseke (prva slika). Odsek Mure na meji z Avstrijo je izravnan, podolžno vijuganje struge je majhno, erozijski procesi so intenzivni (Stalna
slovensko-avstrijska komisija za Muro 2000). Odsek Mure na meji s Hrvaško
je, čeprav reguliran, še vedno zelo razgiban, nekdanji rečni rokavi pa povezani s
strugo. Na tem delu se pojavljajo prodišča. Vmesni odsek Mure, ki leži v celoti
v Sloveniji, predstavlja geo-hidro-morfološki previsni odsek Mure (Halcrow in
Vodnogospodarski inštitut 2000). To je odsek prehoda med morfološko in hidrološko degradiranim gorvodnim odsekom in dinamično ravnovesnim in razgibanim dolvodnim odsekom.
Povprečna razporeditev pretokov preko leta je odvisna predvsem od snežnih
padavin in dolžine trajanja snežne odeje v Avstriji. Večji pretoki se pojavljajo
spomladi med marcem in majem, medtem ko imajo pozno jesenski in zimski
meseci nizke pretoke. Povprečni pretok Mure pri vtoku v Slovenijo je 153 m3/s,
na vodomerni postaji v Petanjcih 162 m3/s. Najvišji zabeleženi pretok je 1.293
m3/s, srednji nizki pretok 59 m3/s. Najvišji pretoki so lahko tudi do 30-krat večji
kot najnižji pretoki.
Analiza dolgoletne sezonske porazdelitve vtokov in iztokov v murski rečni
prostor v Sloveniji ter analiza dinamike pojavljanja največjih pretokov v letu
kaže na to, da se pogosteje pojavljajo visoki pretoki, vendar se število dni z njimi
zmanjšuje. Pogostost pojavljanja pretokov, ob katerih voda vteka v rokave, je
zato manjša kot je bila nekoč. Povprečja srednjih in nizkih voda se manjšajo,
število dni z nizkimi pretoki pa se veča (Globevnik in Mikoš 2006). Analiza sezonske dinamike odtoka vode iz območja prostora reke Mure v Sloveniji kaže na
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Elementi vodnega režima na porečju reke Mure v Sloveniji.
razmeroma konstanten odtok iz območja v več kot 40 % delu leta, ki pa se je v
zadnjem obdobju močno zmanjšal. V obdobju 1926-1965 je iz območja mokrišč
v kar 60 % delu leta stalno odtekalo v strugo 7 m3/s, v 40 % delu leta pa 9 m3/s
(Globevnik 2006). Te količine so se v kasnejšem obdobju več kot razpolovile. To
kaže na veliko zmanjšanje naravnih zadrževalnih sposobnosti rečnega prostora
Mure v Sloveniji. Čeprav se gladina podzemne vode v vodonosnikih reke Mure v
Sloveniji med letom lahko giblje tudi v razponu od 1,5 do 3,5 m pod površino, se
je od leta 1980 do 1995 gladina podzemne vode zmanjšala za 20 do 25 cm (Globevnik 2006). Glede na celotne vodne zaloge v tleh, to sicer ni velika vrednost,
postane pa pomembna, ko se jo obravnava iz vidika dolžine časovnega obdobja,
ko se je sprememba dogodila. Ocenjuje se, da se je v zadnjem stoletju nivo podzemne vode v povprečju znižal za 2 m.
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Sprememba rabe tal in morfologije reke
Nekdanja razvejanost rečnega prostora in okoliška raba tal je razvidna iz
slike nižje, ki je izdelana na osnovi interpretacije Jožefinskega vojaškega zemljevida (Rajšp in Ficko l996). Delež rečnega prostora na prikazanem območju je
40 %. Na naslednji sliki je prikazana sedanja raba tal in pokrovnost, ki je izvedena iz podatkov CORINE 2000. Rečni prostor reke Mure v Slovenji, ki ga tvori
struga reke Mure in poplavni gozd ob reki, se je od leta 1790 do 2005 v celoti
zmanjšal za 35 %. Delež poplavnega gozda in vodnih površin je bil pred 200 leti
40 %, danes 27 %.

Raba tal in pokrovnost ob reki Muri pri Veržeju pred 200 leti (Interpretacija
na osnovi Jožefinskega vojaškega zemljevida »Josephinische Landesaufnahme 1763-1787« (Rajšp in Ficko 1996).

96

Vode porečja Mure in vplivi človekovih posegov na reko Muro

Sedanja raba tal in pokrovnost ob reki Muri pri Veržeju (Interpretacija na
osnovi CORINE 2000, EEA).
Na spodnji sliki so prikazane vodne površine izbranega rečnega odseka leta
1954. Njihova velikost je bila 27,1 ha, skupna dolžina rokavov 3.850 m. Na iztoku rokava (»P28-2«) je bilo prodišče. Današnje stanje prikazuje naslednja slika.
Današnja velikost vodnih površin je 35 % manjša glede na leto 1954. Skupna
dolžina ohranjenih rečnih rokavov je manjša za 33 %. Povprečna širina struge
danes je 78 m, v letu 1954 je bila 85 m. Ker voda v rokave danes priteče le ob
pretokih višjih od 280 m3/s, pri manjših pretokih pa le v omejenih količinah, so
rokavi reke Mure danes omočeni le tretjino leta. Nekdaj so bili omočeni v treh
četrtinah dolžine leta.
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Letalski posnetek odseka reke Mure med Bunčani in Veržejem iz leta 1954
(ciklično aerosnemanje Geodetska Uprava RS) in označene odprte vodne
površine na 3.500 m dolgem odseku.

Letalski posnetek odseka reke Mure med Bunčani in Veržejem iz leta 1995
(ciklično aerosnemanje Geodetska Uprava RS) in označene odprte vodne
površine na 3.500 m dolgem odseku pri Veržeju.
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Opis vplivov posegov v vode in možnosti izboljšanja stanja
Na reki Muri so zaznavni trendi poglabljanja rečnega dna in oženja širine
rečnega korita. Nižajo se tudi nivoji podzemne vode. Dogodkov, ko se pojavljajo
visoki pretoki je manj, trajanje visokih voda je krajše, poplav je vedno manj.
Daljšajo se suše. To kaže na znatne spremembe v vodnem režimu reke Mure.
Krčijo se vodni in obvodni habitati, vrstni sestav in kondicija ribjega življa v
reki Muri odraža negativne vplive človekovih posegov (Povž in ostali 2009).
Zaradi urbanizacije, agromelioracij in hidrotehničnih posegov v rečno mrežo v
preteklosti so se zmanjšale vodozadrževalne sposobnosti celega območja Mure v
Sloveniji (Globevnik 2007). Ugotovljeno je, da so poleg zmanjšanja številčnosti
pojavljanja visokih vod (nad 200 m3/s) glavni vzroki izginjanju murskih vodnih
in obvodnih habitatov (Globevnik in Kaligarič 2005) prekinjene povezave glavne
rečne struge z rokavi, zmanjšanje poplavnih površin, regulacije pritokov, krčenje
obrežne vegetacije in osuševanje kmetijskih površin na celotnem porečju.
Vendar problemi nižanja nivojev podzemne vode v aluvialnih vodonosnikih
reke Mure v Sloveniji in krčenja vodnih in obvodnih habitatov v prostoru reke
Mure v Sloveniji niso nastali le kot posledica hidrotehničnih posegov v samo reko
Muro. So posledica posegov v celotno rečno mrežo in rabo tal na celotnem porečju reke Mure, ne le v Sloveniji, temveč tudi v Avstriji v zadnjih 200 letih. Zaradi
izgrajenih hidroelektran v Avstriji, regulirane struge reke Mure in zaradi številnih
hudourniških objektov v Avstriji, je reka Mura v Sloveniji slabo prodonosna. Posledice zmanjšanih dotokov plavin se kažejo na poglabljanju odseka Mure na meji
z Avstrijo in na Notranji Muri (prva slika). Vendar pa bi bilo poglabljanje verjetno
večje, če se ne bi zmanjševala tudi številčnost pojavljanja visokih vod.
Ohranjanje zalog podzemne vode v vodonosnikih Mure in ugodnih ekoloških dejavnikov za obstoj vodnih in obvodnih habitatov, je možno, če je v tleh
poplavnega prostora reke stalno prisotna voda, rečni rokavi vodnati, mrtvice pa
pogosteje omočene. To pomeni, da je večje in stalno zadrževanje vode v tleh
ter bogatenje vodonosnikov z vodnimi količinami možno takrat, ko se iz glavne
struge v podtalje redno filtrirajo večje količine rečne vode in ko je glavna struga
hidravlično povezana z rokavi. Ker je dno rokavov danes od 1,5 do 2,5 m višje
od najnižje kote dna reke Mure (IzVRS 2007), vtoki vanje pa večinoma zasuti,
se to danes zgodi le ob višjih pretokih, to je večjih od 280 m3/s (IzVRS 2008).
Ti pretoki se zaradi zmanjševanja odtočne dinamike povprečno pojavljajo le nekajkrat v letu. Iz glavne struge se v podtalje filtrirajo večje količine vode takrat,
ko je korito široko. Široko korito namreč pomeni manjše hitrosti vode, odlaganje
naplavin in posledično večje dobro propustne površine za infiltracijo vode v tla.
Stalno odlaganje in premeščanje plavin po strugi je možno ob pogoju, da ima
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reka dovolj širine in omogočeno obrežno erozijo. Sčasoma to povzroči manjšo
globino struge reke glede na okoliški teren in s tem lažji vtok vode v rokave že
pri manjših pretokih, ki pa se pogosteje pojavljajo. Na primer pretoki, ki so veliki vsaj 120 m3/s, se pojavljajo povprečno 220-krat na leto (dnevno povprečje
obdobja 1965-2005) (Globevnik 2008b). Če želimo že v nekaj letih doseči stalno
omočenost in tok vode v rokavih reke Mure, je treba najprej hidravlično povezati
glavno strugo Mure z rokavi (odstraniti brežine) in omogočiti, da v rokave teče
voda že pri nizkih pretokih. Ker je sedanja gladina rečne vode pri nizkih pretokih
nižja kot dna rokavov pri vtokih in ker hidravlične lastnosti rokavov ne zagotavljajo toka vode pri takih pogojih, je treba z ustreznimi hidrotehničnimi rešitvami
dvigniti višine rečne vode na vtokih v rokave.

Prodišče reke Mure.
(Foto: L. Globevnik)

Dobro ekološko stanje voda, ki je glavni cilj varstva voda glede na Vodno
direktivo (Directive 2000/60/EC) in ohranjanje biotske raznovrstnost območja
glede na Direktivo o habitatih (Council Directive 92/43/EEC) in Direktive o pticah (Council Directive 79/409/EEC) je v precejšnji meri odvisno od intenzivnih
hidrodinamičnih procesov v rečnem prostoru Mure in dviga nivojev podzemne
vode. Intenzivnejše hidrodinamične procese se doseže tako, da se glavno rečno strugo poveže z nekdanjimi stranskimi rokavi in na izbranih odsekih razširi
strugo. S temi ukrepi se razgiba sestava struge, oblikujejo se nova prodišča in
različne strmine brežin Z vzpostavitvijo ustreznih hidravličnih razmer v rečnem
prostoru se lahko oblikujejo nove mrtvice in območja počasi tekoče vode. Večja
namočenost tal, ki nastane pri toku vode po rokavih in mrtvicah, omogoča ohranitev ekosistemov na poplavnem območju. Z višjim nivojem podzemne vode se
prepreči sušenje hrastov, topolov in gabrov.
100

Vode porečja Mure in vplivi človekovih posegov na reko Muro

Projekt BIOMURA
Z namenom varstva biotske pestrosti in mokrišč ter zaščite kakovosti in količin vodnih virov območja smo v letu 2007 začeli izvajati petletni projekt 'Varstvo
biotske raznovrstvnosti reke Mure v Sloveniji (BIOMURA)', s katerim uresničujemo cilje varstva habitatnih tipov in vrst iz seznama habitatne in ptičje direktive.
Območje projekta je veliko 15,2 km2 in se nahaja med visokovodnimi nasipi pod
avtocestnim mostom. Struga reke Mure bo povezana s stranskimi kanali, vzpostavljeni bodo pogoji za vtok vode v rokave pri nižjih pretokih, na dveh mestih bo
razširjena struga (Globevnik 2008b; IzVRS 2008). Razširitev struge reke Mure
že poteka na avstrijski strani pri vasi Gosdorf (Baumann in Hornich 2009). Tako
bodo večji dotoki plavin iz Avstrije in sproščanje materiala iz odprtih brežin na
slovenski strani omogočili oblikovanje večjih površin prodišč. Oblikovani bodo
pogoji za življenje ogroženih vrst ptic, dvoživk, plazilcev, metuljev in sesalcev.
Ogrožene vrste potrebujejo specifične življenjske pogoje, ki so oblikujejo ob posebnih vodnih režimih.

Mrtvica reke Mure.
(Foto: L. Globevnik)
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Območja, ki imajo specifičen vodni režim in zato značilne vrste so nasled-

Mrtvica ali mlaka v gozdu: Na območju projekta BIOMURA se nahajajo
mrtvice različnih velikosti. Navadno so večino leta zalite z vodo, ki pa nima
direktne povezave z rečno vodo. V ekstremnih hidroloških pogojih voda presahne. V mrtvicah lahko živijo veliki pupek, kačji potočnik (kačji pastir), močvirska sklednica, drobni svitek (polž), vodomec. Za preživetje velikega pupka, ki
je evropsko ogrožena dvoživka ni dobro, da se v mrtvice naselijo nekatere vrste

Večje mlake ali mrtvica s stalno vodo poleti: To so območja s stalno, plitko
vodo, kjer voda tudi niha. Na bolj odprtih območjih (ob robovih gozda) v njih
raste vodna vegetacija (trs, rogoz, vrba, šaš, ločje). To so izredno pomembna območja za življenje male bobnarice (vezana na vodo s trsom, lahko tudi rogozom,
vrbami, šašom in ločjem), male tukalice in grahaste tukalica (zelo pomembna je
vodna vegetacija (šaš, ločje) in navezava na močvirne travnike.
Sipke erozijske stene: To so območja obrežij rek, rečnih rokavov ali gramoznic. Pomembno je, da so brežine stabilne, vendar mivkaste. Na takih stenah
živijo ptiči vodomec, breguljka in čebelar. Breguljka in čebelar živita na večjih
stenah, saj sta to kolonijski vrsti.
Reka s prodišči in plitkimi deli tudi ob srednjih vodah (do 0,5 m). Prodišča ob robu brežin ali na sredini struge so pomembno življenjsko okolje za ptici
mali martinec in mali deževnik ter ribe smrkež, bolen in čep. Tudi črna štorklja
si tu išče hrano.
Rokavi povezani z reko (tekoča voda in erozijske stene). Rokavi s stalno
tekočo vodo so pomembni za ribe smrkež, bolen in čep, vodomca in črno štorkljo.
Rokav z dotokom površinske vode iz spodnje strani: Rokav, ki ima povezavo z reko na spodnjem delu ima v večini leta stoječo vodo. V normalnih hidroloških razmerah ne presahne, saj ima stalen stik s podzemno vodo. Taki rokavi so
pomembno okolje za vodomca, veliko senčico, činkljo in pezdirka (ribe).
Poplavni gozd: Tla morajo biti namočena, vendar zračna. Pomembne drevesne vrste so jelša, vrba, hrast, topol, beli gaber, jesen. Za obstoj teh vrst je po102
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membna podzemna voda in ustrezno gospodarjenje z gozdom. V takih gozdovih
živi črna štorklja (gnezdi na drevesu, hrano lovi v reki ali rokavih z vodo, kjer
lahko stoji), belovrati muhar (stara drevesa z dupli) in srednji detel (stara drevesa
z dupli).
Travniško grmovni habitati s polji: Travniki z grmovjem in mejicami so
predvsem pomemben življenski prostor za pisano penico in belo štorkljo.
Gramoznice brez ribogojstva: Gramoznice, ki imajo sipke stene so pomembne za ptičje vrste breguljka, čebelar in vodomec.
Uravnavanje vodnega režima na reki Muri in v poplavnih logih je eden
izmed najpomembnejših pogojev za ohranjanje ugodnega stanja habitatov in vrst
na območju projekta Biomura. Na podlagi hidroloških in hidromorfoloških analiz
vodnega režima reke Mure smo se odločili, da se z vodarskimi ukrepi omogoči
vtok rečne vode v rokave vsaj 240 dni v letu. Pretok, pri katerem je zadovoljen
prvi pogoj, je bil določen s pomočjo krivulje trajanja pretokov v v.p. Petanjci in
je velik 110 m3/s. Z manjšimi posegi pa se bo doseglo, da bodo mrtvice in rokavi,
ki nimajo direktnega stika z rečno vodo na gorvodni strani, omočeni med meseci
marec in junij.
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Degradacija prsti
Med najstarejše oblike degradacije štejemo prav degradacijo prsti. Korenine
segajo v začetek neolitskega kmetijstva, ko se je požigalno poljedelstvo razvilo
prav zaradi sorazmerno hitre degradacije prsti. Le-ta se je kasneje le še okrepila
in močno prizadela že staro civilizacijo Egipčanov, Mezopotamijo, kasneje antično Grčijo, itd. Posledice so še vedno vidne, ko so nekdanje hrastove gozdove na
danes slabo poraščenih obalah in otokih Sredozemlja zamenjali makija, gariga ali
celo golo kamenje (Repe 2002). Tudi Slovenci nismo topogledno nič kaj boljši,
saj smo enako temeljito degradirali naš Kras (Repe 2004).

Degradacija prsti v mestih.
(Foto: B. Repe)
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Degradacija prsti se danes opredeljuje na podlagi njenih funkcij (Blum
1988). Prsti so degradirane takrat, ko so prizadete njene funkcije, te so lahko
okoljske, gospodarske, družbene ali kulturne. Evropska komisija je leta 2006
na novo opredelila funkcije, ki jih prsti morajo opravljati (European Comission
2006):
proizvodnja biomase v kmetijstvu in gozdarstvu;
skladiščenje, filtriranje in preoblikovanje hranilnih in drugih snovi ter
vode;
sklad biološke raznovrstnosti kot so življenjski prostor, vrste in geni;
fizično in kulturno okolje za ljudi in človeške dejavnosti;
vir surovin;
skladiščenje ogljika;
arhiv geološke in arheološke dediščine.
Degradacijo prsti delimo na tri osnovne oblike (Council of Europe 1990).
Prvič gre za premeščanje prstenega materiala, kamor uvrščamo obe obliki erozije prsti, vodno in vetrno. Drugič gre za in-situ slabšanje kakovosti prsti. Paleta
degradacij v tej skupini je silno pestra, saj obsega kemično in radioaktivno onesnaževanje (kontaminacijo), zaslanjevanje, zakisovanje, zbijanje, prekomerno
zastajanje in pomanjkanje vode v prsti in tudi biološko degradacijo. Tretji in
zadnji skupini se pogosto posveča najmanj pozornosti. Gre za vrsto procesov,
ki prsti povsem preprečijo opravljanje katerekoli funkcije (Council of Europe
1990). V tuji literaturi se omenjene procese označuje s soil sealing oziroma tudi
urban sprawl in so se uveljavili tudi pri nas. Dejansko gre za različne trajne ali
začasne spremembe rabe tal, ki prsti popolnoma izločijo iz naravnega okolja.
Ne le zgolj zaradi preživetja, temveč predvsem za zviševanje standarda
človek dandanes širi svojo paleto dejavnosti. Te dejavnosti so prostorsko zelo
požrešne in vedno bolj usmerjene proti mestu. Apetiti po prostoru se stalno povečujejo, kar je še posebej očitno v zadnjih nekaj letih, ko delež mestnega prebivalstva skokovito narašča. V Evropi trenutno v mestih živi okoli 75 % prebivalstva in ponekod presega 90 % (EEA 2006). Ta delež naj bi v prihodnjih 20 letih
še narasel. Prav zato se pojavljajo nove in nove potrebe po bivalnih kapacitetah,
vedno bolj pretočnih infrastrukturnih objektih, industrijskih in energetskih površinah, pa tudi turističnih, prostočasnih in rekreacijskih.
Stopnja urbanizacije v Sloveniji je pod evropskim povprečjem, zato bi upravičeno pričakovali dokaj zmerno rast urbanih površin. Statistični urad Republike
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Stopnja urbanizacije v Sloveniji 1948-2002. (Vir: Statistični urad RS 2004)
Slovenije je v pretekih letih izdelal statistični GIS pokrovnosti tal za leta 1993,
1997 in 2001 (Skumavec in Šabič 2005). V obdobju 1997-2000 znaša delež
pozidanih zemljišč, ocenjen po planimetrični metodi 5,3 % skupne površine Slovenije. Indeks urbanizacije je v letu 1993 znašal 1,0, leta 1997 1,0 in leta 2001
1,1 (Vrščaj 2007). Prekmurje na severovzhodnem delu države se uvršča med
največja sklenjena območja ravnih površin pri nas in upravičeno pričakujemo,
da se bo njegova pomembnost s kmetijskega vidika v prihodnosti še povečala.
Oblike degradacije prsti v Prekmurju
Za Slovenijo ves čas ugotavljamo, da je nekaj posebnega (majhna, pestra,
prehodna, ...). Tudi z vidika degradacije prsti močno izstopa glede na ostale
evropske države. Za nivo celotne države lahko namreč ugotovimo, da so naše
prsti sorazmerno malo degradirane. Vzroki ležijo predvsem v naših naravnih
danostih (karbonatna matična podlaga, reliefna razgibanost in humidno podnebje) in njihovih posledicah (poraščenost z gozdom) (Repe 2002). Prekmurje po
drugi strani izstopa znotraj Slovenije. Ali večji delež ravnega površja, prevlada
nekarbonatnih kamnin in nanosov ter subpanonsko celinsko podnebje z manjšo
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količino padavin pripomorejo tudi k drugačnim oblikam degradacije? Ob tem je
potrebno omeniti, da preglednih podatkov o degradaciji prsti v Sloveniji ni na
voljo, obstajajo le ocene ter posamezne meritve na najbolj prizadetih lokacijah
(Repe 2002).
Kot za Slovenijo velja tudi za Prekmurje, da je dejanska ogroženost zaradi vodne erozije prsti dokaj šibka, medtem ko je potencialna ogroženost izjemno visoka. Dokler bo razgiban in gričevnati del Prekmurja zadostno pokrit
z naravnim, predvsem gozdnim rastlinstvom, bo erozija prsti omejena le na
posamezne izpostavljene lokacije (Repe 2002). Kakor ugotavlja tudi pričujoča
raziskava, gredo vsi trendi sprememb rabe tal prav v nasprotno smer, torej zaraščanja in ozelenjevanja, ki izrazito zavirata procese erozije prsti. Prekmurje
je tudi eno redkih območij v Sloveniji, kjer bi se zaradi večjega deleža ravnega površja potencialno lahko pojavila tudi vetrna erozija prsti. Agronomi
in meteorologi opozarjajo, da bi bilo ob napovedanih podnebnih spremembah
Prekmurje med bolj ogroženimi območji v Sloveniji (Suhadolc 2006; Sušnik
2007). V primeru izrazitejšega upada količine padavin bi bilo mogoče pričakovati spremljajoče pojave dezertifikacije: predvsem pospešeno izsuševanje
prsti, zaslanjevanje in s tem neposredno povezana izguba organskega gradiva
ter pomanjkanje ugodne strukture. Vse to pa bi verjetno vodilo tudi v izrazitejšo vetrno erozijo prsti.
O in-situ slabšanju kvalitete prsti smemo tudi bolj ali manj ugibati, saj s
konkretnimi podatki na katere bi se lahko naslonili ne razpolagamo. Prsti Prekmurja imajo zaradi nekarbonatnih nanosov naravno nižji pH (Digitalna pedološka ... 2005), zato o pretiranem procesu zakisovanja ne moremo govoriti. Se
pa moramo zavedati, da imajo prav zaradi nekarbonatnega gradiva in naravno
nizke reakcije prsti Prekmurja manjšo pufrno sposobnost in so zelo občutljive na
procese, ki reakcijo znižujejo. Prav tako so prsti Prekmurja zaradi ravninskega
reliefa in visoke gladine podtalnice tudi naravno pogosto prekomerno zasičene
z vodo. Bolj problematični kot zasičenost z vodo, so bili nasprotni agrotehnični ukrepi sredi prejšnjega stoletja, s katerimi se je želelo pridobiti kar največ
kmetijskih površin. Slaba kvaliteta pridobljenih njiv in travnikov ni upravičila
vložka, so pa izsušili marsikatero vlažno rastišče. S čimer so povzročili izginotje
jelševih logov in grezov ter postopen propad dobovih host.
Regionalno gledano prsti Prekmurja tudi niso pretirano onesnažene s tujimi
snovmi (težke kovine in organski polutanti) (Repe 2002). Zaskrbljujoča so predvsem divja odlagališča odpadkov, še vedno nesanirane gramoznice in neurejene
deponije, kot je bil nedavni primer v Lovrencu na Pohorju. Lokalno so to lahko
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zelo hudi točkasti viri onesnaževanja tako za prsti, kot tudi za podtalnico. Največji delež onesnaženja in slabšanja kakovosti prsti odpade na kmetijsko proizvodnjo. Kakršna koli oblika kmetijstva vodi v izrazito biološko degradacijo
(zmanjšanje biološke pestrost in vnos tujih vrst) obenem pa uporaba kmetijske
mehanizacije vodi v zbijanje prsti. Bolj kot za prsti, je pretirana, nesmotrna in
prekomerna uporaba umetnih gnojil ter fitofarmacevtskih sredstev problematična za podtalnico, kamor se snovi izpirajo. Na dokaj zaskrbljujoče stanje kažejo
rezultati monitoringa kakovosti pitne vode (Agencija RS za okolje 2006). Primeri radioaktivne kontaminacije niso bili zabeleženi.
Spremembe rabe tal oziroma pokrovnosti
Ugotavljanje sprememb rabe ali pokrovnosti tal v Sloveniji ni prav enostavno opravilo. Virov, ki opisujejo rabo tal oziroma pokrovnost je precej, vendar
ima večina od njih pomanjkljivosti: zemljiški kataster je pogosto zastarel, sloj
pokrovnosti CORINE LC je majhnega merila, sloji pokrovnosti Statističnega
urada republike Slovenije so problematični zaradi spreminjajoče se metodologije med leti (Krevs s sod. 2004). Na voljo je še nekaj virov podatkov, tudi zelo
kvalitetnih, ki pa nimajo časovne komponente (Kokalj 2004). Leta 2000 se je
izdelave sloja pokrovnosti lotilo tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (MKGP). Na podlagi letalskih, digitalnih ortofoto posnetkov je bil izdelan precej natančen sloj pokrovnosti, katerega so kasneje ob minimalnih metodoloških spremembah dopolnjevali in je sedaj brezplačno dostopen na straneh
ministrstva (http://rkg.gov.si/GERK/).
Spremembe v rabi tal za Mursko Soboto so bile ugotovljene na podlagi
podatkov, pridobljenih v okviru ciljno raziskovalnega programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006« (Krevs s sod. 2005). V postopku smo proučili območja, za katera smo ugotovili izrazitejše večanje površine pozidanih
zemljišč oziroma števila hišnih številk, med katere se je uvrstilo tudi središče
proučevanega območja. Spremembe v rabi tal smo ugotavljali na podlagi vektorskega zajema arhivskih letalskih posnetkov za obdobje okoli 1991, ki so bili
razpačeni v ortofote ter najnovejše serije posnetkov 2005/06. V metodi zajema je
bil omenjeni vir kombiniran s topografskimi/mestnimi kartami, za zadnji časovni prerez pa tudi s poslovnim registrom (AJPES), registrom prebivalstva in kar je
najpomembnejše s terenskim preverjanjem. V zajem so bile vključene kategorije
iz naslednje preglednice.
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Osnovne kategorije rabe tal, uporabljene pri zajemu.
Kategorija

Id
111

stanovanjska območja pretežno enodružinskih hiš

112

stanovanjska območja s prevlado stanovanjskih blokov, stolpičev,
stolpnic

113

stanovanjska območja z mešanimi enodružinskimi in
večstanovanjskimi objekti

121

javne dejavnosti

122

storitvene dejavnosti

123

proizvodne dejavnosti

lc

ceste in ostali promet

ld

komunala energetika

le

zelene površine

2a

njive

2b

travniki

2c

mešano (travniki in gozd)

3a

gozd

5a

vode, močvirje
Vir: Krevs s sod. 2005.
Zaradi možnosti primerjave smo kasneje vse kategorije, tudi tiste sloja
pokrovnosti MKGP poenostavili na 9 kategorij:
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Izguba rodovitnih prsti zaradi trajne spremembe rabe tal
Spremembe v pokrovnosti med leti 2000 in 2008 kažejo na procese, ki so za
Slovenijo značilni zadnjih 100 let. V glavnem beležimo upad njivskih površin,
ki se zatravljajo. V manjši meri se spreminjajo v gozdne ali pozidane površine.
Čeprav je veliko travnikov podvrženo ponovnemu ogozdovanju, pa prav izguba
njivskih površin pripomore k izrazitemu pozitivnemu skoku travniških površin.
Gozdne površine izrazito naraščajo na račun vseh ostalih, z izjemo pozidanih.
Površine pozidanih površin so v porastu. V glavnem gradimo na travniških površinah, vendar tudi njivske niso izvzete. Absolutne vrednosti pozidanih površin
niso velike, vendar se moramo zavedati, da gre pogosto za najboljša kmetijska
zemljišča v mestih ali njihovi neposredni bližini, kjer so tudi prsti najkvalitetnejše.
Spremembe poenostavljenih kategorij pokrovnosti v Sloveniji med leti 2000
in 2008 (v hektarih).

Kategorija

Površine
2000

Površine
2008

Spremembe

Indeks

1

njive

214,337,6

181,249,3

-33,088,3

85

2

nasadi

53,941,9

51,713,8

-2,228,1

96

3

travinje

351,186,2

374,744,3

23,558,1

107

4

zaraščanje

44,482,3

29,107,1

-15375,2

65

5

gozd

1202,964,8

1240,838,5

37,873,7

103

6

pozidano

108,267,5

108,913,0

645,4

101

7

zamočvirjeno

2,785,3

1,482,9

-1,302,4

53

8

odprto

38,123,5

28,992,3

-9,131,1

76

9

vode

14,702,9

13,750,8

-952,1

94

Vir: MKGP 2000, 2008.
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Pokrovnost MKGP leta 2008 v Prekmurju.
Zelo podobni procesi se vršijo tudi v Prekmurju. Le da indeksi kažejo, da so
ti procesi manj intenzivni. Veča se delež gozdov, predvsem na račun travnikov
in njivskih površin. Vedno več njiv se pušča neobdelanih, zato njihove površine
upadajo, površine travnikov pa naraščajo. Kot velja za Slovenijo, tudi v Prekmurju travniki izkazujejo relativno najhitrejšo rast.
Njivske površine se opušča v pretežni meri v gričevnem, severnem delu Prekmurja, kjer je zaznati tudi izrazito opuščanje nasadov, predvsem sadovnjakov. V
tem delu tudi najbolj napredujejo gozdne površine. Kar je precej bolj zaskrbljujoče, so spremembe v ravninah, kjer so prsti najdebelejše in najbolj primerne za
kmetijsko pridelavo. Tam najhitreje napredujejo prav pozidane površine, čeprav
je očitno, da procesi še vedno zaostajajo za slovenskim povprečjem.
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Spremembe poenostavljenih kategorij pokrovnosti v Prekmurju med leti 2000
in 2008 (v hektarih).

Kategorija

Površine
2000

Površine
2008

Spremembe

Indeks

1

njive

43.476,8

40.764,0

-2.712,8

94

2

nasadi

2.544,0

2.359,7

-184,3

93

3

travinje

9.811,4

10.817,5

1.006,1

110

4

zaraščanje

2.066,9

1.563,4

-503,5

76

5

gozd

30.224,4

32.415,1

2.190,7

107

6

pozidano

5.843,5

5.847,1

3,5

100

7

zamočvirjeno

111,4

384,1

272,7

345

8

odprto

6,9

2,9

-3,9

43

9

vode

780,2

711,6

-68,6

91

Vir: MKGP 2000, 2008.
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Drugačno sliko nam pokažejo dogajanja v Murski Soboti, kjer smo jih opazovali od leta 1991 do leta 2005. Murska Sobota je »glavno mesto« Prekmurja in
leži na Murskem polju, na nadmorski višini okoli 190 m. Ravninska lega omogoča, da je v okolici mesta dobro razvito kmetijstvo in z njim povezana industrija,
predvsem mesna ter mlečna. Poleg Murske Sobote ima še naselje Černelavci več
kot 1.000 prebivalcev. Čez območje teče reka Ledava, ki so jo zaradi nevarnosti
poplav razbremenili s prekopom Ledava-Mura. V Murski Soboti se križajo cestne
povezave med Lendavo in Mariborom ter poti iz Goričkega, ki se nadaljujejo
proti Muri. Preko Murske Sobote poteka edina železniška povezava Slovenije z
Madžarsko (preko Hodoša). V Murski Soboti ter zgoraj naštetih naseljih je leta

Zajem pokrovnosti v Murski Soboti leta 1991.
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Zajem pokrovnosti v Murski Soboti leta 2005.
2002 živelo 14.605 prebivalcev (Popis prebivalstva 2002), njihovo število pa se
je v obdobju 1991-2002 zmanjšalo za desetino. V enakem obdobju se je število
prebivalcev povečalo le v naselju Černelavci, in sicer za 20 %, medtem ko je v
vseh ostalih naseljih upadlo za desetino. Na obravnavanem območju je bilo leta
2002 14.580 zaposlenih, njihovo število se je med 1991 in 2002 povečalo za več
kot 100 %. Za skoraj štirikrat je naraslo na področju gradbeništva, trikratno rast
pa beležijo trgovina in promet, dvakratno pa industrija in gostinstvo. Za 30 %
je naraslo število zaposlenih v šolstvu, v zdravstvu pa se je zmanjšalo za 30 %
(Krevs s sod. 2005).
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Njivske površine se v tem obdobju praktično niso spremenile, malenkostno
so se celo povečale in to predvsem na račun gozdnih površin. Površin z nasadi
nismo zaznali, medtem ko so se travniške površine, povsem netipično zmanjšale.
Delno so se zarasle z gozdom, v glavnem pa so se pozidale. Tudi delež gozda se
je zmanjšal, zopet na račun pozidanih površin
Spremembe poenostavljenih kategorij pokrovnosti v Murski Soboti med leti
1991 in 2005 (v hektarih).

Kategorija

Površine
1991

Površine
2005

Spremembe

Indeks

1.408,0

1.408,8

0,9

100

1

njive

2

nasadi

3

travinje

226,4

215,0

-11,4

95

4

zaraščanje

30,2

25,3

-4,8

84

5

gozd

271,5

269,1

-2,3

99

6

pozidano

320,2

337,7

17,5

105

7

zamočvirjeno

8

Odprto

0,0

0,2

0,2

1.411

9

Vode

51,0

51,0

0,0

100

0,0

0,0

Vir: Krevs s sod. 2005.
V Sloveniji bi moral gozd naravno uspevati na preko 90 % vseh površin.
Človek jih je v preteklosti izkrčil za potrebe kmetijstva, naselja pa izjemno racionalno postavil na slabše lokacije oziroma na sam rob obdelovalnih površin.
Danes je proces obraten. Za kmetijstvo slabše površine se v glavnem opušča ter
prepušča zatravljanju in ogozdovanju. Gre za površine, kjer so prsti plitvejše,
pogosto bolj skeletne in manj primerne za kmetijsko obdelavo ter podvržene
eroziji. Naše najboljše prsti, kjer bi lahko pridelali največ, pa so danes pod največjim pritiskom. Želja po pozidavi za človekove potrebe je največja ravno tam,
kjer je naklon najmanjši, primernost za kmetijstvo največja, pogosto gre tudi za
območja podtalnice. Obenem gre tudi za območja z ugodno zemljiško strukturo
(največji, povezani kompleksi njivskih površin) in bližino trga.
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Spremembe v pokrovnosti v Murski Soboti 1991-2005.
Trajne spremembe rabe tal, ki vodijo v pozidavo prsti in preprečitev opravljanja njihovih temeljnih funkcij, predstavljajo najbolj problematično obliko degradacije. Ta oblika degradacije prsti je namreč povsem nepovratna in trajna, saj
prvotnega stanja ni mogoče več vzpostaviti. Zaradi pomanjkanja ravnega površja
in za kmetijsko proizvodnjo skromnih količin rodovitnih prsti, gre tudi za obliko
degradacije, ki je v Sloveniji daleč najbolj pereča. Prekmurje se tradicionalno
uvršča med naše najbolj odročne, obmejne in zapostavljene pokrajine, ki jo sodobni tokovi vedno obidejo. Vendar gre v primeru degradacije prsti dobro v korak
s časom in tudi »sodobnimi trendi« v Sloveniji. Prsti so nenadomestljiv naravno
vir in premalo se zavedamo, da gre za temeljni strateški vir prihodnosti. V tej vlogi je Prekmurje med najpomembnejšimi v Sloveniji. Ne dopustimo, da nazaduje
še v tem pogledu.
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Pomurje je zaradi svojih geografskih značilnosti razmeroma samosvoja,
predvsem pa samostojna agrarno pokrajinska enota. Zaradi ugodnih naravno geografskih razmer, ki se odražajo v obsežnem območju ravninskega sveta v osrednjem delu in razgibanem gričevnatem svetu na obrobju, predstavlja največje
sklenjeno območje najboljših kmetijskih zemljišč v Sloveniji. Razmeroma ugodna subpanonska klima omogoča razvoj praktično vseh glavnih panog kmetijske
pridelave. Iz strateškega vidika je to najpomembnejše območje za proizvodnjo
hrane v državi, ki ga zaradi rodovitnosti prsti imenujemo »žitnica Slovenije«.
Zaradi kmetijstva, ki je bilo v preteklosti glavna in prevladujoča gospodarska
dejavnost, je Pomurje imelo in še vedno ima pretežno agrarni značaj. Od njega
se preživlja razmeroma velik delež ruralnega prebivalstva, ki hkrati s kmetijsko
pridelavo in zagotavljanjem visoke ravni obdelanosti kmetijskih zemlje opravlja
tudi pomembno nalogo ohranjanja naravne in kulturne pokrajine, ohranjanja naravne in kulturne dediščine in razmeroma goste poseljenosti podeželskih območij
v regiji.
Splošni gospodarski pomen kmetijstva v Pomurju
Tako kot za celotno Slovenijo je tudi za Pomurje značilno, da se pomen
kmetijstva v splošnem gospodarstvu nenehno zmanjšuje. Po zadnjih razpoložljivih podatkih o gospodarski uspešnosti regij iz leta 2006, kmetijstvo prispeva le
še slabih 7 % vse bruto dodane vrednosti (BDV) celotnega gospodarstva regije.
Zaposlenost v tej dejavnosti, merjena z deležem aktivnih kmetov od vsega aktivnega prebivalstva, je sicer še vedno visoka (10,8 %), vendar se tudi ta razmeroma
hitro zmanjšuje (Pečar 2008).
Sicer pa pomursko kmetijstvo prispeva dobro desetino BDV kmetijstva v
Sloveniji. S tem se uvršča med štiri kmetijsko najpomembnejše regije, po stopnji
zaposlenosti pa je celo vodilna regija. Na velik pomen pomurskega kmetijstva
117

Tomaž Cunder

v slovenskem kmetijstvu kažejo tudi drugi, tako fizični kot tudi socialni in ekonomski kazalci. Kmetijska gospodarstva te regije obdelujejo skoraj 13 % vseh
kmetijskih zemljišč v Sloveniji in redijo skoraj 12 % vse živine. Žitnica države
pridela skoraj polovico vse pšenice in skoraj tretjino vse koruze v Sloveniji. Za
spodbujanje takega obsega kmetijske proizvodnje se namenja tudi pomemben delež spodbud in plačil s strani države. Pomursko kmetijstvo je v letu 2006 prejelo
skoraj petino vseh finančnih sredstev, namenjenih pospeševanju osnovne kmetijske pridelave, izboljšanju agrarne strukture in razvoju podeželja.
Delež pomurskega kmetijstva v slovenskem kmetijstvu.

Vir: Statistični urad RS 2007.
Obseg pridelave in struktura rabe zemljišč
Značilna posledica specifičnih naravnih razmer za kmetijsko pridelavo v
Pomurju je velik delež njiv in nasprotno razmeroma majhen delež travinja (travnikov in pašnikov) in trajnih nasadov (sadovnjakov in vinogradov) v strukturi
rabe kmetijske zemlje.
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Struktura rabe kmetijskih zemljišč v Pomurju.

Raba
kmet.
zemljišč
Njive

Goričko

Pomurska
ravnina

Slovenske
gorice

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

14.210,73

64,37

40.536,92

81,94

5.830,70

52,60

60.578,35

73,31

66,92

23,46
Travi nje

5.873,16

Trajni nasadi

1.250,26

26,60

5.518,12

5,66

1.641,29

Drugo

96,64

47.696,33

3,36

22.075,80

100,00
26,72

96,42

1.772,48

3,58

49.468,81

100,00

26,87
Kmet. zemlja
skupaj

3,32

14.394,25

18,09

10.838,39

97,78

2,22

11.084,71

100,00

79.868,86

96,66
100,00

2.760,45

8,92

13,41

5,93
100,00

13,57
246,32

17,42
100,00

4.896,27

40,94

64,21

59,87

27,09
20,86

2.004,71

59,72

26,71
741,65

3.002,97

33,52

25,54
21.334,15

11,15

100,00

9,63

38,34

40,80

Kmet. zemlja
v uporabi

Skupaj

3,34
100,00

82.629,31

100,00
100,00

Vir: MKGP 2006.
Njive zavzemajo skoraj tri četrtine vseh kmetijskih zemljišč v regiji. Največ - več kot dve tretjini, se jih nahaja na Pomurski ravnini, kjer njihov delež
v strukturi rabe kmetijske zemlje celo presega 80 %. Gostoto njivskega sveta
nazorno prikazuje tudi površina njiv na prebivalca, ki ga kot agregatni kazalec

Sodobno
poljedelstvo na
Pomurski ravnini.
(Foto: J. Verbič)
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pogosto uporabljamo za ponazoritev pomena pridelave poljščin v skupni kmetijski pridelavi. Ta v Pomurju znaša kar 0,5 ha na prebivalca, kar je petkrat več kot
je slovensko povprečje (0,10 ha na prebivalca). S to površino Pomurje celo za 0,2
ha na prebivalca presega povprečje vseh 27 držav članic EU.
Medtem ko se je površina njiv v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih nenehno
zmanjševala, pa je v Pomurski regiji potekal ravno nasproten proces. V obdobju
1986-2006 se je namreč površina njiv povečala za slabih 14 %, od tega večina
v zadnjih desetih letih. To je predvsem posledica uvedbe neposrednih plačil za
poljščine, ki je bila v Sloveniji izvedena z Reformo kmetijske politike koncem
devetdesetih let in podkrepljena s prehodom na Skupno kmetijsko politiko (SKP)
(Cunder 2006). Porast površine njiv je še posebej značilen za Pomursko ravnino
in nekoliko manj za območje Slovenskih goric in Goričkega.
Travinje (travniki in pašniki) v Pomurju pokriva le dobrih 17 % vse kmetijske zemlje. V primerjavi z ostalo Slovenijo, ki je tradicionalno dežela travnatega
sveta, je ta delež kar trikrat manjši. Kljub majhnemu deležu pa je za naravno
travinje v Pomurju značilno, da je razmeroma dobro izkoriščeno. V ravninskem
delu se ga kar dobra polovica koristi v obliki intenzivnega travinja (tri in večkosni
travniki). Nasprotno je bistveno večji delež ekstenzivnega travinja v gričevnatem
območju regije.
Zaradi subpanonske geografske lege je delež kmetijskih zemljišč, namenjen
trajnim nasadom, v Pomurju nadpovprečno velik. To še posebej velja za obrobni
svet goric, kjer v Slovenskih goricah večino trajnih nasadov predstavljajo vinogradi, na Goričkem pa je poleg vinogradništva tradicionalno pomembno tudi sadjarstvo. Zaradi opuščanja nekaterih vinogradniških leg in prehoda na pridelavo

Vinogradništvo
na Goričkem.
(Foto: J. Verbič)
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kakovostnejšega grozdja in vina predvsem na absolutnih vinogradniških legah se
je površina trajnih nasadov v Pomurju v zadnjih dvajsetih letih nekoliko zmanjšala (za slabih 5 %).
Pomen živinoreje v regiji
Podobno kot celotna slovenska živinoreja se tudi živinoreja v Pomurju v
zadnjem obdobju sooča s spremenjenimi razmerami, ki so na tem področju kmetijstva nastopile po vstopu naše države na skupni evropski trg. Te se odražajo
tako na tržno cenovnem kot tudi na tehnološkem in organizacijskem področju.
Medtem ko so velika kmetijska podjetja, ki so že v preteklosti obvladovala velik
delež pomurske živinoreje, pristopila k tehnološkemu posodabljanju in prilagajanju proizvodnje, pa se je v okviru kmečke reje pričel razmeroma hiter proces koncentracije in povečevanja povprečne velikosti črede. Vsi ti procesi so se odrazili
tudi na gibanju skupnega števila glav velike živine (GVŽ) in števila posameznih
kategorij živali.
Govedo predstavlja skoraj 60 % vseh GVŽ v Pomurju. To je za celih 20 %
manj kot znaša povprečje v Sloveniji. Število govedi se v zadnjem obdobju ni
bistveno spremenilo, saj se je v obdobju 2003-2007 zmanjšalo le za slabe 3 %.
Zmanjšanje gre predvsem na račun nadaljnjega opuščanja proizvodnje pri manjših rejcih izven ravninskega dela regije (Goričko).
Število živine po kategorijah v Pomurju.
Pomurje
Število

Slovenija
Indeks

Število

Indeks

2003

2007

2007/03

2003

2007

2007/03

Govedo

40,592

39,454

97,2

478,331

472,363

98,7

Prašiči

235,161

238,785

101,5

607,881

544,405

89,6

GVŽ - skupaj

56,568

54,222

95,6

456,167

433,382

95,0

GVŽ/ha KZU

0,87

0,82

94,3

0,87

0,83

95,4

Vir: Statistični urad RS 2007.
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Prašičereja ostaja druga najpomembnejša usmeritev pomurske živinoreje.
Navkljub veliki krizi, s katero se sooča ta panoga slovenske živinoreje, število
prašičev v regiji ne beleži nazadovanja. To je predvsem posledica ohranjanja
proizvodnje v okviru velikih kmetijskih podjetij in vzporedne koncentracije prireje v okviru t. i. kmečke reje.
Ostale panoge živinorejske proizvodnje so v Pomurju precej manj pomembne in bistveno ne vplivajo na skupno število GVŽ. Te so v obdobju 2003-2007
nazadovale podobno kot drugod po Sloveniji in jih lahko označimo kot zmerno zmanjšanje staleža. Intenzivnost živinorejske proizvodnje, merjene s številom GVŽ na ha KZU (obtežba), se je v Pomurju v tem istem obdobju nekoliko
zmanjšala. Ob takorekoč nespremenjeni površini KZU gre ta sprememba v obtežbi predvsem na račun sprememb v obsegu črede. GVŽ na ha kmetijske zemlje
pa je poleg merila, ki opredeljuje intenzivnost živinorejske proizvodnje tudi pomembno ekološko merilo. V tem pogleduje kmetijstvo v Pomurju v povprečju
zmerno obremenjujoče za okolje. Ob ukrepih kmetijske politike, ki tudi zaradi
evropskih zahtev v vedno večji meri spodbujajo kmetijske proizvajalce k zmanjševanju obtežbe, so tudi možnosti točkovnega obremenjevanja okolja v okolici
najbolj intenzivnih obratov vse manjše.
Struktura kmetijskih gospodarstev
V času vzorčnega popisa kmetijstva, ki ga je Statistični urad RS izvedel v
juniju 2007, se je v Pomurju s kmetijsko dejavnostjo ukvarjalo 9.793 kmetijskih
gospodarstev. V primerjavi s popisom kmetijstva leta 2000 se je njihovo število
zmanjšalo za skoraj 17 %. To pomeni, da letno v Pomurju skoraj 2 % kmetijskih
gospodarstev preneha s kmetovanjem. Ker se površina kmetijske zemlje, ki jo
popisana gospodarstva obdelujejo, v omenjenem medpopisnem obdobju praktično ni spremenila, se je precej povečala njihova povprečna velikost. Ta sedaj
znaša skoraj 6,6 ha kmetijske zemlje v uporabi (KZU), kar je 0,2 ha več kot leta
2003.
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Struktura kmetijskih gospodarstev v Pomurju po velikosti KZU.
Kmetijska gospodarstva
Indeks

Število

Struktura (%)

2003

2007

2007/03

2003

2007

Skupaj

10.056

9.793

97,4

100,0

100,0

<5 ha

6.632

6.462

97,4

66,0

66,0

5-10 ha

2.120

1.935

91,3

21,1

19,8

>=10 ha

1.304

1.396

107,1

12,9

14,2

Kmetijska zemlja v uporabi
Površina (ha)

Indeks

Struktura (%)

2003

2007

2007/03

2003

2007

Skupaj

64.796

64.498

99,5

100,0

100,0

<5 ha

17.249

14.339

83,1

26,6

22,2

5-10 ha

14.888

12.461

83,7

23,0

19,3

>=10 ha

32.659

37.698

115,4

50,4

58,4

Vir: Statistični urad RS 2007.
Proces koncentracije kmetijske pridelave se v zmernem obsegu nadaljuje,
na kar kažejo tudi spremembe v okviru velikostne strukture kmetijskih gospodarstev. Značilno je, da se je prag, nad katerim se absolutno in relativno število
kmetijskih gospodarstev še vedno povečuje, z 10 ha premaknil na 20 ha. Število
gospodarstev nad 20 ha se je tako povečalo za 7,1 %, površina kmetijske zemlje, ki jo ta gospodarstva obdelujejo, pa za dobrih 15 %. Ta gospodarstva sedaj
obdelujejo že več kot polovico KZU, kar je 8 odstotnih točk več kot leta 2003.
Nadaljuje se trend zmanjšanja števila kmetijskih gospodarstev v razredu do 10
hektarjev, še posebej tistih od 5-10 ha.
Število gospodarstev, ki redijo živino, se je ob vzorčnem popisu 2007 v primerjavi z letom 2003 zmanjšalo za 5 %, v primerjavi z letom 2000 pa kar za 18
%. Za več kot 10 % seje zmanjšalo število gospodarstev z rejo perutnine in rejo
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kuncev. Govedorejska gospodarstva so, podobno kot prašičerej ska, po številu nazadovala za dobrih 6 %. Povečalo seje le število gospodarstev, ki redijo drobnico
in sicer za 3,1 % (ovce) oziroma 0,6 % (koze).
Število in delež kmetijskih gospodarstev z živino ter povprečno število živali.
Število
gospodarstev

Indeks

Delež (%)

2003

2007

2007/03

2003

2007

Vsa
gospodarstva

10.056

9.793

97,4

100,0

100,0

Gospodarstva
z živino

9.107

8.217

90,2

90,6

Gospodarstva
z govedom

3.810

2.932

76,9

Gospodarstva
s prašiči

8.346

7.075

84,8

Št. glav na
gospodarstvo
2003

2007

83,9

6,2

6,6

37,9

29,9

10,6

13,4

83,0

72,2

28,2

33,7

Vir: Statistični urad RS 2007.
Podobno kot pri rastlinski pridelavi se tudi v živinoreji nadaljuje proces koncentracije proizvodnje. Ob skoraj 10-odstotnem zmanjšanju števila kmetijskih
gospodarstev, ki redijo živino, se je povprečno število glav na kmetijsko gospodarstvo samo v obdobju 2003-2007 povečalo za 0,4 GVŽ in sedaj znaša 6,6 GVŽ
na gospodarstvo. Povprečno število živali na gospodarstvo se je v primerjavi z
letom 2003 povečalo tudi pri gospodarstvih, ki redijo govedo in prašiče. Medtem
ko pomursko gospodarstvo v povprečju redi praktično enako število glav govedi
kot druga gospodarstva v Sloveniji pa redi kar 3 krat več prašičev.
V Pomurju je bilo v letu 2007 v določeno vrsto rastlinske oziroma živinorejske proizvodnje usmerjenih 39,9 % kmetijskih gospodarstev, kar je 10 odstotnih
točk več kot v letu 2003 (29,2 %). V skladu z razpoložljivo proizvodno strukturo
se pojavljajo velike razlike v specializaciji tako znotraj rastlinske kot tudi znotraj
živinorejske proizvodnje.
V okviru specializirane rastlinske pridelave prevladuje tip gospodarstev, ki
je usmerjen v poljedelstvo. Vanj se uvršča 23,8 % vseh kmetijskih gospodarstev.
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Med specializiranimi živinorejskimi gospodarstvi s 9,1 % prevladuje tip, usmerjen v rejo travojede živine. Več kot 60 % kmetijskih gospodarstev spada v enega
od tipov z mešano pridelavo, bodisi v tip mešana rastlinska pridelava, mešana živinoreja ali pa kombinacija obojega. V obdobju 2003-2007 se je v Pomurju najbolj povečalo število specializiranih poljedelskih gospodarstev in gospodarstev,
usmerjenih v rejo pašne živine, zmanjšalo pa število živinorejskih gospodarstev,
predvsem tistih, usmerjenih v rejo zrnojedih prašičev in perutnine.
Kmetijska gospodarstva in KZU po tipih kmetovanja.
Kmet.
gospodarstva

Indeks

2003

2007

2007/03

1.641

2.330

142,0

2 Vrtnarstvo

65

37

56,9

614

409

66,6

3 Trajni nasadi

431

581

134,8

1.437

1.352

94,1

4 Pašna živina

608

892

146,7

6.294

8.968

142,5

5 Zrnojedi (prašiči in
perutnina)

191

64

33,5

1.131

533

47,1

6 Mešana rastlinska
pridelava

3.652

3.300

90,4

13.300

11.338

85,2

7 Mešana živinoreja

1.692

1.007

59,5

11.614

7.263

62,5

8 Mešano rast.
pridelava-živina

1.776

1.582

89,0

14.166

13.969

98,6

10.056

9.793

97,4

64.796 64.498

99,5

Tip

1 Poljedelstvo

Skupaj

KZU (ha)
2003

2007

16.240 21.665

Indeks
2007/03
133,4

Vir: Statistični urad RS 2007.
Na kmetijskih gospodarstvih v Pomurju je v letu 2007 delalo dobrih 24.000
oseb, od tega 98,7 % na družinskih kmetijah, preostali pa v kmetijskih podjetjih
in zadrugah. Skupaj s sezonskim in priložnostnim delom ter strojnimi storitvami
znaša vložek dela na kmetijskih gospodarstvih, izražen v polnovrednih delovnih močeh (PDM) 10.120 PDM. Skupni obseg delovne sile se je v primerjavi z
vzorčnim popisom 2003 zmanjšal za skoraj 18 %. Ker se je zmanjšalo tudi število
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kmetijskih gospodarstev, se je povprečno število PDM na kmetijsko gospodarstvo v primerjavi z letom 2003 znižalo iz 1,23 PDM na kmetijo na 1,03 PDM na
kmetijo. Zmanjšal se je tudi vložek dela na enoto površine kmetijske zemlje v
obdelavi.
Razvojne možnosti kmetijstva v Pomurju
Pomursko kmetijstvo se tako kot celotno slovensko kmetijstvo nahaja v obdobju intenzivnega prestrukturiranja in tehnološkega posodabljanja. Na razvoj te
gospodarske panoge v regiji bodo v prihodnje pomembno vplivale tako razmere
na trgu s kmetijskimi pridelki kot tudi ukrepi kmetijske politike. Pri tem imamo
v mislih tako skupno politiko EU kot tudi nacionalno in občinsko kmetijsko politiko. Za hitrejše strukturne spremembe pa bo pomembna tudi politika razvoja
podeželja, ki s svojimi mehanizmi vsekakor lahko učinkovito pripomore k večji
konkurenčnosti kmetijstva, s kmetijstvom povezanih dopolnilnih dejavnosti in
drugih nekmetijskih dejavnosti v podeželskem prostoru.
Kot je razvidno iz priložene SWOT analize, se pomursko kmetijstvo sooča z
zelo pestrim naborom razvojnih prednosti in slabosti, pa tudi priložnosti in nevarnosti. Na njihovi osnovi je možno zastaviti predvsem naslednja temeljna razvojna
vprašanja:
Kako izboljšati konkurenčnost in dohodkovni položaj kmetijstva in kmetijskih gospodarstev v regiji?
Kako nadalje usmerjati proizvodnjo, da bi ohranili visoko raven obdelanosti
kmetijskih zemljišč in neonesnaženosti naravnega okolja?
Kako izkoristiti ugoden demografski potencial in gosto poseljenost podeželskih območij in hkrati izboljšati agrarno strukturo?
Kako izboljšati organizacijsko strukturo kmetijstva, da bi bilo še bolj konkurenčno tako na domačem kot tudi na mednarodnem trgu?
Vsekakor je za uspešno spodbujanje in pospeševanje razvoja potrebno sočasno, celovito in koordinirano reševanje vseh zastavljenih vprašanj in dilem. Le
s takim pristopom je možno razvijati kmetijstvo v Pomurju v smeri organizacijsko učinkovitega in hkrati trajnostno naravnanega gospodarskega sektorja. Pri
zasledovanju ekonomskih, socialnih in prostorsko-okoljskih ciljev razvoja pa je
vsekakor potrebno upoštevati tudi geografsko regionalni vidik. Ta v veliki meri
vpliva na različno razvojno vizijo in različno opredelitev razvojnih prioritet v
ravninskem in gričevnato hribovitem območju regije.
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Razvojne možnosti kmetijstva in razvoja podeželja v Pomurju.
RAZVOJNE PREDNOSTI
•

•

•

•
•

Ugodne naravne razmere za
kmetijsko pridelavo v okviru večine
panog rastlinske in živinorejske
proizvodnje.
Ohranjeno in v veliki meri
neonesnaženo naravno okolje zlasti na gričevnatih območjih
regije.
Visoka raven biotske
raznovrstnosti, pestrosti naravnih
habitatov, flore in favne.
Gosta poseljenost ruralnih območij
in veliko razpoložljive delovne sile.
Veliko število strokovnjakov z vseh
področij kmetijstva in institucij ter
močna svetovalna služba.

RAZVOJNE PRILOŽNOSTI
• Nadaljnje intenziviranje
proizvodnje na kmetijsko
najugodnejših zemljiščih in razvoj
primerno velikih in dolgoročno
konkurenčnih kmetij.
• Pospeševanje pridelave zdrave
hrane ter spodbujanje ekološkega
in drugih oblik okolju prijaznega
kmetovanja.
• Razmeroma velik obseg
razpoložljivih evropskih in
državnih finančnih sredstev za
prestrukturiranje kmetijstva.
• Pripravljenost prebivalstva za delo
v kmetijstvu.
• Privlačna pokrajina ter bogata
kulinarična in obrtniška tradicija
kot možnost za razvoj turizma na
kmetijah.

RAZVOJNE SLABOSTI
•
•

•

•

•

Slaba konkurenčna sposobnost
predvsem družinskih kmetij.
Pomanjkljiva organizacijska
struktura v kmetijstvu, občasno
slabo povezovanje proizvodnje,
predelave in prodaje.
Razdrobljenost kmetijskih zemljišč
in še vedno neugodna velikostna
struktura kmetijskih gospodarstev.
Slaba izobrazbena (splošna in
kmetijska) ter starostna struktura
prebivalstva na kmetijah.
V primerjavi z ostalo Slovenijo
slabše razvite dopolnilne dejavnosti
na kmetijskih gospodarstvih.

RAZVOJNE NEVARNOSTI
•

•

•
•

•

Zmanjšanje obsega kmetijskih
zemljišč zaradi spremembe
namembnosti.
Ponekod slaba absorpcijska
sposobnost kmetijstva za koriščenje
državnih in evropskih finančnih
sredstev.
Prepočasno izvajanje strukturnih in
institucionalnih reform.
Propad določenih obratov živilsko
predelovalne industrije zaradi
majhne surovinske baze in nizke
konkurenčnosti.
Pomanjkanje lastnih virov finančnih
sredstev za financiranje manjših
projektov na področju turizma,
obrti ter različnih oblik podjetništva
na podeželskih območjih.

Vir: RRP 2007 in Razvojna agencija Sinergija 2007.
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Jasno je, da je pomurska ravnina s kmetijskega vidika tisti del regije, kjer je
zaradi rodovitnosti tal potrebno spodbujati predvsem poljedelstvo in gojenje poljščin. To je proizvodno območje, kjer je zaradi naravnih danosti potrebna nadaljnja
koncentracija in povečevanje obsega pridelave. Setvena sestava, v kateri največji
delež predstavljajo žita, se mora na eni strani v večji meri prilagajati razmeram
na trgu, na drugi strani pa tudi vse bolj perečim okoljskim in ekološkim zahtevam
(varovanje podtalnice, prilagajanje katastrofalnim sušam, ki so bile predvsem na
območjih s tanko in plitvo prstjo prisotne v minulih letih).

Buče — tradicionalna poljščina na pomurskih njivah. (Foto: J. Verbič)
Pomembno vlogo pri rabi zemljišč na teh območjih bo tudi v prihodnje imela
živinoreja. Ta ob pomanjkanju trajnega travinja posredno vpliva na to, da bo tudi
v prihodnje pomemben delež njiv še naprej namenjen krmnim rastlinam. Glede
na velik delež koruze v kolobarju naj bi pitanje govedi imelo prednost pred prirejo mleka. Ob tako velikem deležu absolutnega travinja v ostali Sloveniji je racionalnost spodbujanja prireje mleka v tako izrazitem poljedelskem območju kot je
Pomurje še posebej vprašljiva. Ob striktnem upoštevanju ekoloških standardov,
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predvsem pri večjih prašičerejskih obratih ter nadaljnjem preusmerjanju dela proizvodnje na perspektivne družinske kmetije, pa mora tudi prašičereja ohraniti
obstoječi status enega od nosilcev razvoja pomurskega kmetijstva.
Obrobna, gričevnata območja regije glede na pridelovalne razmere in prevladujočo proizvodno usmeritev precej odstopajo od ravninskega dela regije. Poleg
absolutne lege za trajne nasade - predvsem vinograde pa tudi sadovnjake, imajo
zaradi večjega deleža travinja v strukturi rabe zemljišč tudi precej neizkoriščenih
potencialov za razvoj govedoreje. To še posebej velja za Goričko, ki v zadnjih
letih beleži velik padec staleža govedi. Opuščanje reje je značilno predvsem za
majhne kmetije, na katerih je proizvodnja mleka, pa tudi reja pitanega goveda,
ekonomsko nezanimiva. S povečanjem razvojno perspektivnih kmetij, povečanjem njihove storilnosti in tehnološko posodobitvijo, bi trend prav gotovo lahko
obrnili.
Za učinkovito izvajanje vseh naštetih usmeritev in programov je poleg ustrezne upravno administrativne podpore, ki vključuje tudi finančno pomoč iz državnih in evropskih programov, nujna tudi ustrezna organiziranost kmetijskih proizvajalcev. V mislih imamo tako splošno interesno združevanje na ravni tradicionalnih združenj (zadrug) kot tudi združevanje na ravni novejših oblik organizacij
proizvajalcev, ki predvsem v okviru specializiranih oblik pridelave (vrtnarstvo,
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo) pomenijo pomembno novost na slovenskem podeželju.
Tako kot za celotno slovensko kmetijstvo je tudi za kmetijstvo v Pomurju
značilno, da se poglablja protislovnost med socioekonomsko in agrarno strukturo
na podeželju. Ob pretežno hitrem zmanjševanju kmečkega prebivalstva in zaposlenosti v kmetijstvu se namreč strukturne spremembe tudi v tej regiji še vedno odvijajo prepočasi. To dejstvo pomembno vpliva na razvojne možnosti kmetijstva,
ki se bo v luči prihodnjega ekonomskega, prostorskega, socialnega in okoljskega
razvoja moralo soočiti s povsem novimi izzivi, se nadalje prestrukturirati in prilagajati. To pa pomeni usmeritev v tak trajnostni razvoj, ki bo zagotavljal tako
primerno raven kmetijske pridelave in obdelanosti kmetijskih zemljišč kot tudi
privlačen življenjski in gospodarski prostor v Pomurju živečemu podeželskemu
prebivalstvu.
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EKOREMEDIACIJE
- SOŽITJE
ČLOVEKA IN OKOLJA
V POMURJU
Ana Vovk Korže in Danijel Vrhovšek

Trajnostni razvoj je potreben zlasti na lokalni ravni
Priporočila Komisije za celostno okoljsko upravljanje so v največji meri
opis procesa in opomnik o ključnih elementih, ki naj bi jih upoštevali pri pripravi programa celostnega okoljskega upravljanja na lokalni ravni (Integrated
Environmental Management Program). Namen priporočil je pomagati lokalnim
oblastem pri vzpostavljanju sistema celostnega okoljskega upravljanja z namenom, da se izboljša stanje okolja.
Lokalne skupnosti s celostnim načrtovanjem upravljanja z okoljem hitreje
in učinkoviteje zmanjšujejo in preprečujejo obremenjevanje okolja in ustvarjajo
pogoje za kakovostno in zdravo življenje. Okoljski problemi so namreč zelo
kompleksni in medsebojno prepleteni, zato je potrebno poleg geografskih, družbenih in gospodarskih razmer v občini pri načrtovanju upoštevati tudi stanje
okolja, gonilne sile, pritiske in vplive. Seveda pa vsaka lokalna skupnost okoljsko načrtovanje prilagodi svojim razmeram, pogojem in razvojnim potrebam.
Če ni celostnega pristopa se kaj lahko zgodi, da razrešujemo nek okoljski problem, hkrati pa zaradi nekih drugih ukrepov zmanjšamo ali celo izničimo naša
prizadevanja.
Ekoremediacije (v nadaljevanju ERM) so način udejanjanja trajnostnega razvoja na osnovi upoštevanja naravnih danosti okolja. Imajo izredno veliko družbeno sprejemljivost (ljudje ne nasprotujejo njihovi uporabi, za razliko od velikih
težav pri aplikaciji drugih ukrepov kot so izgradnja odlagališča ali postavitev kakega energetskega objekta v prostor). Ekoremediacije uporabljajo naravne vire
za varovanje okolja ter usmerjajo naravne procese v ščitenje in obnovo okoljskih
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komponent. Bistvo ERM je v konstantnosti in gotovosti, ki jo omogoča narava,
ki je v milijonih let razvila svoje sisteme tako, da so omogočali vzpostavitev
ravnotežja tudi, ko je bil velik del planeta uničen.
Za lokalne skupnosti so ekoremediacije idealne zato, ker temeljijo na specifikah lokalnega okolja, ker so najbolj učinkovite tam, kjer pritiski niso preveliki
in ker se vklapljajo v pejsaž pokrajine. Dodatna prednost ERM je njihova izvirnost, ki temelji na delovanju naravnih sistemov (ekosistemov), znotraj katerih so
odnosi evolucijsko povezani. Kot primer lahko navedemo uporabo vegetacijskih pasov na podeželju, ki ne le da polepšajo videz pokrajine ampak predvsem
opravljajo funkcijo čiščenja zemlje, zraka in vode, povečajo biotopsko pestrost
in zmanjšujejo posledice naravnih nesreč. Dodatno prinašajo korist tudi lokalnemu prebivalstvu (les za kurjavo, veje za domačo obrt, zelenje za kompost).
Vloga ERM in posameznih ekosistemov je danes tako dobro znana, da se
lahko že ob planiranju urbanega posega upoštevajo zelo konkretne oblike zaščite. Ne glede na nekatere predpise npr. odvajanje prvega naliva iz urbanih površin
na čistilne naprave (kar seveda v praksi večinoma ne deluje ali pa se posledice
zaradi obremenitve kanalizacije kažejo z zamikom na učinkovitosti čistilne naprave, odvodniku) bi tudi zaradi racionalnosti gospodarjenja z vodo lahko ravnali drugače. Dejstvo je, da bi z upoštevanjem in izgradnjo ekoremediacij ob
vsakem planiranem posegu v naravo številne probleme omilili.

Rastlinska
čistilna naprava
za čiščenje
pitne vode v
Gerlincih pred
zasaditvijo.
(Foto: arhiv
LIMNOS)
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Z ERM v Sloveniji lahko pomembno dopolnimo vse okoljske cilje, za katere
danes na mnogih področjih nimamo rešitev. Z njihovo vključitvijo v operativne
programe lahko bistveno zmanjšamo stroške popravljanja škod v okolju. Namen
uvajanja ekoremediacij v Sloveniji je:

•

preventivno in kurativno zaščititi okolje pred naravnimi ujmami in onesnaževanjem z načini, ki so ekonomsko in dolgoročno najustreznejši;
povečanje samočistilnih sposobnosti okolja;
ohranjanje biološke raznolikosti;
uporaba obnovljivih virov energije;
uravnavanje vodnih količin (zmanjševanje nevarnosti poplav, suš);
vključitev v prednostne trende Evrope in razvoj novih ERM metod;
strokovno pomagati Vladi RS pri uresničevanju strategij in strateških
dokumentov, zlasti Strategije razvoja Slovenije;
promocija varstva okolja v Sloveniji.

Temeljna prednost uporabe ERM za varovanje okolja je uresničitev desetih ključnih trajnostih kriterijev, ki so zapisani v Strateških presojah (Strateške
presoje vplivov regionalnih razvojnih programov na okolje 2000), to so: čim
manjša poraba neobnovljivih virov, uporaba obnovljivih virov v okviru meja
zmožnosti njihovega obnavljanja, okoljsko neoporečna raba in ravnanje z nevarnimi snovmi, polutanti in odpadki, ohranjanje in izboljšanje stanja na področju
prosto živečega živalstva in rastlinstva, habitatov in pokrajin, vzdrževanje in
izboljšanje kakovosti tal in vodnih virov, vzdrževanje in izboljšanje kakovosti
zgodovinske in kulturne dediščine, vzdrževanje in izboljšanje kakovosti lokalnega okolja, varovanje ozračja, krepitev okoljske ozaveščenosti in izobraževanja
in vzpodbujanje udeležbe javnosti pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na
trajnostni razvoj.
Ekoremediacije v Pomurju
Fluvialni nastanek Pomurja, delovanje vode in močno zastopana kmetijska
dejavnost povzročajo precejšnje pritiske na okolje. Zato je okolju potrebna pomoč in sicer neposredno za specifične lokalne razmere, za kar so najbolj primerne ekoremediacije. Poznamo naslednje ekoremediacijske tehologije, s katerimi
dosegamo sožitje človeka in okolja:
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BLAŽILNE CONE:

•

protivetrne bariere,
protismradne bariere,
protiprašne bariere,
protihrupne bariere,
krajinske bariere,
bariere za vzdrževanje vlažnosti,
mejice,
zelenice,
parki,
umetna močvirja,
vegetacijski pasovi,
vegetacijski pokrovi,
obrežni pasovi,
ustrezen izbor rastlin za
preprečevanje plazov,
ERM za obnovitev manjvrednih
zemljišč.

RASTLINSKE ČISTILNE
NAPRAVE:
•

•

•

•

•

•

REVITALIZACIJE:
•

•
•
•
•

kanaliziranih strug, mrtvic,
stranskih rokavov, mlinščic,
močvirij, mokrišč,
gramoznic, glinokopov,
kalov,
kopenskih degradiranih območij.

LIMNOTOP:
•

•
•
•
•
•

ERM V JARKIH:
•
•

ERM v obcestnih jarkih,
ERM melioracijski jarki.

za komunalne odpadne vode:
individualne RČN, za manjša
naselja, zaselke, turistične
objekte, ekološke kmetije,
terciarno čiščenje,
za kmetijske odpadne vode: iz
prehrambene in predelovalne
industrije, za živinorejo,
netočkovne vire onesnaževanja,
za izcedne vode: iz komunalnih,
industrijskih, rudniških deponij,
cestišč, onesnaženih zemljin in
sedimentov,
za pitne vode: za kondicioniranje
onesnaženih izvirov,
predčiščenje, terciarno čiščenje,
za industrijske odpadne vode:
nizek/visok pH, obarvanost,
za kopalne vode.

za čiščenje zemljin
(fitoremediacija),
za komunalne deponije,
za industrijske deponije,
za rudniške deponije,
blato iz ČN,
za onesnažene sedimente.

ERM NA ZAVAROVANIH
OBMOČJIH:
•

ERM za ohranjanje biotske
pestrosti.
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IZOBRAŽEVANJE Z ERM:
•

•

•

•

•

Vgraditev ERM vsebin v učne
načrte osnovne in srednje šole
(prenova učnih načrtov),
oblikovanje poklicnih
kvalifikacij z modulom za ERM,
priprava samostojnih študijskih
programov in ERM modulov,
opremljanje učnih poti kot del
izobraževanja učiteljev,
seminarji za različne ciljne
skupine.

DISEMINACIJA,
IMPLEMENTACIJA ERM:
•

•
•
•

OPVO, CPVO, Operativni
programi odvajanja in čiščenja
odpadnih voda,
priprava in vodenje projektov,
izdaj a publikacij,
seminarji, promocijske
aktivnosti, organizacija
konferenc, organizacija in
vodenje terenskih del.

Nekatere okoljske cilje je možno doseči z manjšim številom ERM tehnologij,
za nekatere pa je potrebno kombinirati razpoložljive tehnologije. ERM rešitve so
ocenjene po ekonomski koristi (upoštevana je dolgoročnost učinka, zmanjšanje
okoljskih škod, povišanje vrednosti zemljišč in racionalna raba naravnih virov).
Te ekonomske koristi so gonilo regionalnega razvoja in pomenijo, izražene v
denarni enoti, visoko vrednost.
Družbena koristnost ERM se izraža v zaposlovanju, v prenosu v vzgojo in
izobraževanje, v prispevku k medsektorski povezanosti in izboljšanju kvalitete
življenja. Navedene koristi ljudje visoko cenijo in so v evropskem merilu pomemben doprinos k uresničevanju zakonodajnih zahtev EU.
V Sloveniji so bili številni vodotoki spremenjeni. V severovzhodnem delu
Slovenije (Pomurje in Štajerska) so bili vodotoki regulirani v melioracijske sisteme. Največ vodotokov v Sloveniji je bilo spremenjenih zaradi hidroenergetskih
objektov (296 evidentiranih) ter vzreje vodnih organizmov (ribogojnice - 110
evidentiranih) (Izvajanje vodne direktive v Sloveniji 2006). Posledično so vodotoki, predvsem na območju Murske ravni, obremenjeni s pesticidi ter rastlinskimi
hranili, nekatere živalske vrste vezane na vodne in obvodne biotope so ogožene
(vidra). Za zagotovitev ustreznega ekološkega stanja so revitalizacije vodotokov
po načelih ekoremediacij zaželene in postajajo vse bolj nujne.
Možnosti uporabe ERM pri prilagajanju klimatskim spremembam in zmanjševanju njihovega učinka tudi v Pomurju:
1. zmanjševanje učinkov in/ali preprečevanje poplav,
2. zadrževanje vode za preprečevanje suš,
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3. preprečevanje naravnih nesreč kot so plazovi, usadi, drsenje tal, itd.,
4. zmanjševanje in preprečevanje ogroženosti biotske pestrosti in
občutljivih habitatov,
5. dvig okoljske ozaveščenosti, informiranosti in delovanje s širšo civilno družbo - obravnavati globalno - delovati lokalno.
Za blaženje vplivov podnebnih sprememb so primerne ekosistemske tehnologije, ki temeljijo na naravnih procesih za varovanje in obnovo okolja. Temeljijo
na znanju, da je potrebno neenakomerno razporejene padavine zadržati v pokrajini, konkretno z ohranjanjem in ustvarjanjem novih habitatov (mokrišč, stranskih
rokavov vodotokov, razgibanje vodotokov z revitalizacijami, vegetacijskimi pasovi na poljih), v katerih se voda zadrži in očisti. Ti habitati predstavljajo nov
življenjski prostor številnim rastlinam in živalim. Z zadrževanjem vode z ekoremediacijskimi sistemi preprečujemo suše v zgornjem delu vodotokov ter poplave, plazove, erozijo prsti v spodnjem delu vodotokov. To je doseženo z izjemnimi
puferskimi sposobnosti naravnih in sonaravnih sistemov. Poleg že naštetih lahko
z ERM ukrepi dosežemo še mnoge druge okoljske cilje.

Nekateri okoljski cilji, ki jih je mogoče doseči z ERM ukrepi.
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Znanje za zmanjšanje vplivov podnebnih sprememb in ohranjanje biotske
raznovrstnosti je razvito, potrebno ga je le uporabiti. Na območju Pomurja bi
morali pričeti z izvajanjem:
1. revitalizacij vodotokov: blažijo naravne katastrofe, ustvarjajo nove habitate, vračajo samočistilne sposobnosti ekosistemom, privzemajo C0 2 ,
2. zasaditvijo vegetacijskih pasov ob poljih, vodnih virih: imajo izjemne puferske in samočistilne sposobnosti, privzemajo C0 2 ,
3. zaščite mokrišč z ekoremediacijskimi metodami: visoka samočistilna
sposobnost, varovanje ogroženih habitatov, bogatenje podtalnice, preprečevanje poplav, suš, prepreka za širjenje požarov,
4. večnamenske zaščite stoječih vodnih teles (jezera, mlake, lokve, močvirja): ohranjanje specifičnih habitatov, vpliv na vodno bilanco.
Podnebne spremembe so globalne spremembe, katerih posledice se kažejo
tudi na lokalnem nivoju. Podatki o povišanju temperatur zraka, znižanju količin
padavin, daljšanju rastne dobe, krajšanju števila dni s snežno odejo in nižanju
nivojev podtalnice, so dejstvo tudi na območju Pomurja. Strokovnjaki napovedujejo, da se bodo temperature ozračja še poviševale, količine padavin pa se bodo v
našem geografskem območju še zniževale.
V nadaljevanju prikazujemo že izgrajene ERM objekte v Pomurju, ki pomembno zaznamujejo trajnostni razvoj zaenkrat še delov Pomurja, saj so točkovno vezane predvsem na popravljanje napak iz preteklosti.
Rastlinske čistilne naprave (RČN) za odpadne vode so: Sv. Tomaž, Velika
Nedelja, Gosad, Ivanjkovci - projektirana, RČN Motovilci v gradnji, za salezijanski zavod na Goričkem, dve RČN za Center vidre v Križevcih.
Pilotne RCN za kondicioniranje (čiščenje) pitne vode: Gerlinci, Kovačevci, Jeruzalem.
ERM za vodotoke: Iztok Ledave iz Ledavskega jezera, Peskovski potok,
Bukovniški potok - iztok iz jezera, brežine Bukovniškega Jezera - zaščita pred
erozijo, Dolenjski potok na Hodošu, Lukaj potok - Kuzma, Mala Krka pri Domajincih in projekt pri Križevcih, Kobiljski potok, Mačkovski potok v Puconcih,
Dolenjski potok - vtok v jezero.
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Mačkovski potok v Mačkovcih.
(Foto: T. Kikec)

ERM za večnamensko uporabo bajerja v Jeruzalemu.
Vegetacijski pas za zaščito vodnega zajetja: Jeruzalem, Kovačevci.
Melioracijski jarek ERM pri Lešnici - Ormož.
Študija ERM na Lukaj potoku in zgornjem toku Ledave.
Študija uporabe ERM v občini Ormož.
Sonaravna sanacija deponije sistem Limnotop, Dobrava - Ormož.
Idejne zasnove revitalizacije Mokoškega potoka.
Navedeni ERM ukrepi lokalno prispevajo k uravnavanju ekosistemske stabilnosti, morali pa bi biti bolj vpeti v regionalni razvoj Pomurja, saj je samo
točkovno delovanje teh sistemov preveč moteno s pretiranimi pritiski drugih posegov v prostor.
Če prikažemo učinkovitost nekaterih navedenih pristopov (na osnovi opravljenih monitoringov) opazimo, da je učinkovitost ERM pristopov visoka in da bi
bilo prav zato potrebno te pristope takoj vključiti v razvojne programe Pomurja.
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Ekoremediacije so najbolj pomembne za razvoj lokalnih okolij
Obnova razvrednotenih ekosistemov z ekoremediacijami pomeni poleg stabilnejših naravnih sistemov tudi boljše stanje naravnih elementov v bivalnem
okolju, kar izboljšuje življenje človeka in drugih živih bitij. Predvsem pa ponujajo veliko izobraževalno in vzgojno možnost, kar je morda še pomembnejše od
samega tehničnega učinka.
Z razvojem novih znanj se področje ERM širi, dobiva širšo dimenzijo in postaja način življenja ljudi in multifunkcionalni način varovanja okolja. S krepitvijo potrebe po interdisciplinarnem pristopu varovanja okolja se ERM pojavljajo
kot način udejanjanja večsektorskega pristopa pri varovanju okolja. Prav zaradi
novih potreb po interdisciplinarnem pristopu so ERM klasificirane po več kriterijih, saj pride s tem do izraza njihova večnamenskost.
Največja učinkovitost ERM tehnologij je pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, pri zmanjševanju onesnaženosti z nitrati, varstvu voda na vodovarstvenih in
zavarovanih območjih, varstvo območij kopalnih voda, in varovanje stoječih celinskih voda, kjer dosegajo 80 do 90 % učinkovitost. Na teh področjih bi morale
biti ERM edina tehnologija. Pomurje ima teh območij veliko in resnično kaže
razmisliti o bolj inovativnih pristopih razvoja, kot so prisotni danes.

Reka Ledava
na Pertoči
pred izlivom
v Ledavsko jezero.
(Foto: T. Kikec)
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Vključevanje javnosti v varovanje okolja je nujno potrebno
Ekoremediacijski pristopi vplivajo na naravno okolje, socialne in ekonomske razmere v lokalnem in širšem regionalnem okolju. Ugotavljamo, da bi ERM
v Pomurju pomembno prispevale k izboljšanju varstva človekovega zdravja,
izboljšanim zaposlitvenim možnostim, vseživljenjskemu učenju in soupravljanju naravnih virov. Pomurje je najbolj kmetijska regija v Sloveniji, okoli 40 %
površine te regije obsegajo obdelovalne površine z intenzivnim kmetovanjem.
Zmanjševanje negativnih okoljskih vplivov kmetijstva z ERM bi prispevalo k
zdravju ljudi v tem delu Slovenije, predvsem zaradi znižanja nitratov v podzemni
vodi, zaradi bolj zdrave pridelave hrane in večje ekosistemske vzdržnosti naravnih virov nasploh.
Glede na dejstvo, da je Pomurje po kazalcih trga delovne sile najslabše razvita regija v Sloveniji in ima visoko brezposelnost, bi lahko z ERM ponudili
dodatne zaposlitvene možnosti tudi za strokovnjake, ki prav zaradi pomanjkanja
ustreznih delovnih mest odhajajo iz tega območja. Negotova prihodnost slovenskega kmetijstva lahko še bolj prizadene Pomursko regijo, zato bi bile dodatne
zaposlitvene možnosti pri upravljanju dejavnosti, ki jih prinaša ERM, dodatna
alternativa za zaposlitev. ERM niso zgolj tehnologija, so pristop inovativnega
razvoja in pomenijo več posrednih koristi in ne le kvalitetno vzdrževano okolje.
Celoten proces uporabe in izvajanja ERM zahteva določena znanja, spretnosti,
ozaveščenost, kar bi bilo koristno takoj ponuditi regiji kot celoti, pa tudi lokalnemu okolju. Ozaveščanje prebivalstva in vseživljenjsko učenje sta nujni dejavnosti
v Pomurju. Soupravljanje ERM bi lahko vodilo v Pomurju h krepitvi lokalnega
partnerstva med vsemi uporabniki naravnih virov v Pomurski regiji, kar je pomemben steber inovativnega razvoja.
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Goričko - zavarovano območje
Goričko je gričevnata pokrajina v skrajnem severovzhodnem delu Slovenije,
skoraj v celoti zgrajena iz terciarnih usedlin nekdanjega Panonskega morja. Z
zahodne, severne in vzhodne strani je omejena z državno mejo, na jugu pa se
zaključi s prehodom pobočij v polja ravninskega dela Prekmurja. S površino 462
km2 se uvršča med največja zavarovana območja pri nas. V parku na območju
enajstih občin prebiva preko 23.000 prebivalcev, gostota poselitve znaša 42
preb./km2. Zaradi velike biotske raznovrstnosti se velika večina območja uvršča
med območja Nature 2000. Na Goričkem se nahajajo številne naravne in kulturne
znamenitosti, prepoznano pa je tudi zaradi številnih posebnostih. Gre za območje
z najmanjšo količino padavin v Sloveniji, kljub temu pa se lahko pohvali s pestrostjo kmetijskih kultur. Za pokrajino je značilno prepletanje vinogradov, sadovnjakov, travnikov in s številnimi kulturami poraslih njiv, ki se obenem dopolnjujejo
z naselji, zaselki in posameznimi kmetijami. Pokrajini dajejo poseben pečat tudi
stari mlini, stare, s slamo krite domačije, številne evangeličanske in katoliške
cerkve, na Goričkem pa se nahaja tudi največji grad na Slovenskem. Izrednega
pomena sta Bukovniško in Ledavsko jezero, na katera se v zadnjem času naslanja
razvoj turizma.
Zaradi izjemnih naravnih in kulturnih vrednot se je v devetdesetih letih 20.
stoletja pojavil predlog ustanovitve Krajinskega parka Goričko (v nadaljevanju
KP Goričko), ki naj bi z narodnim parkom Örseg na Madžarskem in naravnim
parkom Raab na Avstrijskem Gradiščanskem tvoril prvi trideželni park v Evropi
(Hull 2006). Dokončno je območje Goričkega dobilo status krajinskega parka
z uredbo (UL RS št. 22/2003) leta 2003, s čimer sodi med mlajša zavarovana
območja pri nas. Nameni ustanovitve parka so: zavarovanje naravnih vrednot in
ohranitev biotske raznovrstnosti, omogočanje razvojnih možnosti prebivalstva,
čezmejno sodelovanje ter povezovanje gospodarskega in socialnega razvoja na
območju parka.
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Na območju Krajinskega parka Goričko so evidentirani številni spomeniki
kulturne dediščine.

Zavarovanje naravnih
vrednot je eden
glavnih ciljev
ustanovitve
krajinskega parka.
(Foto: M. Žebre)
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Zavarovana območja že sama po sebi izkazujejo določeno prednost, saj so si
status varovanja pridobila zaradi specifičnih lastnosti, ki jih odlikujejo pred ostalimi območji. Prav te prednosti so osnova, na kateri bi morala svoj razvoj graditi
zavarovana območja pri nas. Definicija krajinskega parka kot območja s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost za Goričko še kako drži (UL RS 96/2004).
Nepremostljive razvojne omejitve?
Širše območje in prebivalstvo Krajinskega parka Goričko se spopada s številnimi razvojnimi problemi, ki so povezani z obmejno lego, prometno (in posredno tudi gospodarsko) odmaknjenostjo, specifičnimi naravnimi omejitvami,
pa tudi zgodovinskim razvojem. Njihovo poznavanje in razumevanje je izredno
pomembno za iskanje resničnih razvojnih potencialov, saj so pogosto vzrok za
nezadovoljiv razvoj na določenem območju.
Kako razvojne probleme zaznavajo prebivalci Krajinskega parka Goričko.

1: prenizki dohodki iz kmetijstva
2: zaraščanje zemljišč
3: neurejena komunalna
infrastruktura
4: staranje prebivalstva
5: škoda, ki jo povzroča divjad
6: neurejena cestna infrastruktura
7: odseljevanje prebivalstva
8: uničevanje narave in rastlin
9: zanemarjanje kulturne dediščine
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10: slaba izobrazbena struktura
11: škodljive investicije
12: nepovezanost lokalnega
prebivalstva
13: pomanjkljiva zdravstvena oskrba
14: oddaljenost trgovine
15: industrializacija
16: pritiski poselitve
17: preveliko število obiskovalcev

Razvojna Vloga krajinskega parka Goričko

Med prebivalci smo ugotavljali, kako občutijo in prepoznajo različne razvojne probleme v domačem okolju. Pokazalo se je, da so na območju Goričkega za
prebivalstvo številni problemi zelo velikega pomena, najbolj pa izstopajo razmere v kmetijstvu, neurejena infrastruktura pa tudi neugodna demografska slika.
Domačini vidijo največji problem v prenizkih dohodkih v kmetijstvu, saj je
kar 82 % vprašanih ta problem označilo kot zelo velik.
Podatki o sestavi delovno aktivnega prebivalstva glede na sektor dejavnosti
kažejo, da je Goričko še danes ena od najbolj agrarnih pokrajin v Sloveniji. Za
Goričko je namreč značilen nadpovprečen delež prebivalstva, ki se ukvarja s
kmetijsko dejavnostjo - 19,9 % (Trajnostni razvoj zavarovanih območij ... 2008),
čeprav naravne razmere za to dejavnost niso najbolj ugodne. Na Goričkem so
prsti namreč ponekod močno sprane, podzolizirane ali pa vlažne in ilovnate.
Poleg erozije prsti se na tem območju pogosto pojavlja tudi poletna suša, dodaten
problem pa predstavlja velikost kmetijskih gospodarstev, ki v povprečju ne dosegajo niti 5 ha (Janežič 2007). Problem finančne nezadostnosti se torej pojavlja v
panogi, ki se srečuje s številnimi omejitvenimi dejavniki, kljub temu pa še vedno
predstavlja vir dohodkov skoraj petini delovno aktivnih prebivalcev.
Nekonkurenčni položaj kmetijske panoge vodi tudi v opuščanje in nadaljnje
zaraščanje površin, kar domačini smatrajo za enega večjih problemov (56 % anketiranih meni, da je to zelo velik problem, 37 % pa srednje velik). Gre za pojav, ki je povezan tudi z migracijskimi procesi, kot so izseljevanje, zdomstvo in
dnevna migracija. Goričko ima zelo visok delež dnevnih delovnih migrantov, kar
jasno nakazuje na pomanjkanje ustreznih delovnih mest oziroma možnosti za preživljanje v domačem kraju. Delež delovno aktivnih prebivalcev, ki morajo dnevno
migrirati v drugo občino ali celo drugo regijo, znaša 55,6 % (Trajnostni razvoj
zavarovanih območij ... 2008). Bližnji zaposlitveni center za območje Goričkega
je predvsem Murska Sobota, pojavlja pa se tudi dnevna migracija na delo v tujino
na Avstrijsko Štajersko in Gradiščansko (Gumilar 2007). V zadnjih petih desetletjih je za Goričko zelo značilen tudi pojav zdomstva. Z Goričkega so zdomci t.
i. »prve generacije«, ki je prihajala z gospodarsko manj razvitih območij, kjer je
bilo za celotno preslojeno kmečko prebivalstvo delovnih mest premalo. Tako so
odhajali na začasno delo v tujino, kamor jih je vodila želja po boljšem zaslužku
ali po zaposlitvi nasploh (Geografski atlas Slovenije 1998). V preteklosti so s
svojimi prihranki financirali kmetijsko proizvodnjo, po vrnitvi domov pa večinoma opuščajo kmetovanje (Trajnostni razvoj zavarovanih območij ... 2008).
Za območje KP Goričko je značilno tudi občutno zmanjševanje števila prebivalcev, saj je v obdobju 1961-2002 njihovo število s 35.098 upadlo na 23.043 143

Petra Gostinčar, Boštjan Jerebic, Jani Kozina, Barbara Lampič, Karmen Peternelj in Jernej Tiran

gre torej za zmanjšanje za eno tretjino v samo štirih desetletjih (Trajnostni razvoj
zavarovanih območij ... 2008). Proces izseljevanja prebivalstva je v zadnjih letih
verjetno že prešel v zaključno fazo in se postopoma umirja, anketa pa je pokazala,
da ga tudi domačini niso uvrstili med najbolj pereče probleme. Goričko je po
drugi strani z odprtjem nepremičninskega trga po vstopu Slovenije v EU zaradi
zelo nizkih cen zemljišč (in nepremičnin) kar naenkrat postalo zanimivo za tuje
kupce.

Zadnja leta
na Goričkem
vse redkeje naletimo
na propadajoče hiše.
(Foto: R. Godec)

Domače prebivalstvo se v precejšnji meri zaveda tudi problema staranja
prebivalstva. 46 % vprašanim se zdi to zelo velik problem, srednje velik pa 48
% vprašanim. Slaba starostna struktura lahko predstavlja oviro z vidika nadaljnjega razvoja, saj je z njo povezano pomanjkanje tistih, ki bi lahko v večji meri
prevzeli razvojno pobudo v svoje roke, hkrati pa tudi opozarja na pojav procesa
zmanjševanja števila prebivalcev. Iz podatkov za območje KP Goričko je mogoče
razbrati, da je tamkajšnje prebivalstvo nadpovprečno staro, saj je kar 13,7 % prebivalcev starih nad 70 let (Slovenija - 9,8 %), vrednost indeksa staranja pa znaša
131 (Slovenija - 103). Na razmeroma staro prebivalstvo opozarja tudi visok delež
upokojencev, ki znaša 24,5 % (Slovenija - 23,6 %). Vsi ti podatki potrjujejo, da
imamo opravka z zelo neugodnimi demografskimi razmerami (Trajnostni razvoj
zavarovanih območij ... 2008).
Izobrazbo domačega prebivalstva domačini uvrščajo med večje probleme,
saj 28 % slabo izobrazbeno strukturo uvršča med zelo velike, 56 % pa med srednje velike probleme. Izobrazbena sestava prebivalstva je na območju parka podpovprečna, kar je vsekakor eden izmed pomembnih omejitvenih razvojnih dejavni144
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kov - delež prebivalcev z višjo in visoko izobrazbo je namreč komaj 3,7 %. Velik
problem predstavlja tudi visoka stopnja brezposelnosti; leta 2005 je bilo brez
zaposlitve kar 20 % aktivnega prebivalstva, po najnovejših podatkih za konec
leta 2008 pa je v 11 občinah na območju parka brezposelnih 1.675 prebivalcev.
Zaskrbljujoč je podatek, da se je v obdobju 2000-2005 stopnja brezposelnosti
med prebivalci povečevala (Trajnostni razvoj zavarovanih območij ... 2008), v
zadnjih treh letih se je nekoliko znižala, v drugi polovici leta 2008 pa se zopet
počasi povečuje.
Anketirani prebivalci vidijo razvojne omejitve tudi v slabi infrastrukturni
opremljenosti. Neurejeno komunalno infrastrukturo je kot zelo velik problem
izpostavilo 48 % prebivalcev, 36 % pa jih meni, da gre za srednje velik problem. Prav tako se jim zdi problematična tudi neurejena cestna infrastruktura: kot
zelo velik problem jo je izpostavilo 41 %, kot srednje velik pa 38 % vprašanih.
KP Goričko spada med obmejna območja, v katerih se težave z infrastrukturno
opremljenostjo nasploh pojavljajo zelo pogosto. Na območju parka so prisotne le
lokalne in regionalne ceste, ki pa so na nekaterih odsekih v slabem stanju. Prometna dostopnost se je z izgradnjo pomurskega avtocestnega kraka in obuditvijo
železniške povezave do madžarske meje nekoliko izboljšala.
Razvojne možnosti Krajinskega parka Goričko
Na vprašanje o vrednosti posameznih naravnih, kulturnih idr. sestavin so domačini krajinskega parka najvišje vrednotili splošno najbolj prepoznane vrednote
zavarovanih območij. To so mirno in čisto okolje, lepa narava, bogato rastlinstvo
in živalstvo ter kvalitetna pitna voda. Visoko vrednost so pripisali tudi kulturni
in zgodovinski dediščini, običajem in tradicionalnim znanjem. Podatek ni presenetljiv, saj je bila za zavarovanje Goričkega ključna bogata kulturna dediščina z
ohranjeno kulturno pokrajino.
Območja varovanja združujejo okoljske, kulturne, socialne in človeške potenciale in kot taka nudijo ugodne razmere za nadzorovan regionalni razvoj na
osnovi dejavnosti, ki so v skladu s cilji ohranjanja narave in kulturne dediščine
ter hkrati nudijo priložnost za razvoj sonaravnih dejavnosti.
Anketirani prebivalci parka vidijo največje gospodarske priložnosti za razvoj območja v različnih oblikah turistične dejavnosti - izletniškem turizmu (99
%), turizmu na kmetijah (98 %), stacionarnem (86 %) in kulturnem turizmu
(85 % anketiranih). Kot izjemno pozitivno pa ocenjujemo tudi dejstvo, da visok
razvojni potencial pripisujejo tudi ekološkemu kmetijstvu (89 %), tradicionalni
domači obrti (81 %) ter proizvodnji in prodaji lokalnih izdelkov (79 % anketiranih).
145

Petra Gostinčar, Boštjan Jerebic, Jani Kozina, Barbara Lampič, Karmen Peternelj in Jernej Tiran

Zaznavanje razvojnega potenciala s strani domačinov.
Zaradi bogate kulturne dediščine (npr. številni profani in sakralni objekti) in
edinstvenega prepletanja kulturne in naravne pokrajine, se območje lahko razvija
v smeri različnih oblik turizma (izletniški, kulturni, izobraževalni, kulinarični
turizem in turizem na kmetijah). Osnovni temelji za njegov razvoj so že postavljeni, saj razpolaga park z dokaj bogato mrežo raznovrstnih tematskih poti - od
kolesarskih, gozdnih, gozdno-učnih, naravoslovnih, vinskih, pa do kulturnih in
nenazadnje energetskih. Pestra je tudi ponudba različnih, danes že tradicionalnih
dogodkov in prireditev (npr. Jesenski bazar, Borovo gostuvanje, Den meštrov z
Goričkoga, Grajov den; prireditve ob noči čarovnic, martinovanje idr.) (Krajinski
park Goričko, 2008). Vzporedno z razvojem turizma je smiselno tudi spodbujanje
drugih dejavnosti, ki turistično ponudbo bogatijo. Glede na pomemben delež v
kmetijstvu zaposlenega prebivalstva bi vsekakor morali razvijati ekološko kmetovanje. Zaenkrat je v KP Goričko evidentirana le ena ekološka kmetija - Čebelji
gradič v Rogašovcih (Vodnik po ekoloških kmetijah, 2007), razdrobljena majhna
posest ter slabše naravne razmere za intenzivno kmetovanje pa so pogoji, ko je
preusmeritev v ekološko kmetijstvo razmeroma enostavna in predvsem smiselna.
Na obe dejavnosti pa lahko navežemo še tretjo »tržno nišo«, to je bogata kulinarika, ki bi lahko v prihodnje postala eden od zaščitnih znakov tega območja.
Jedi iz buč, bučnega olja, medu in drugih izdelkov, ki so značilne za ta prostor, bi
se lahko povezale in prodajale pod enotno blagovno znamko, o kateri v samem
parku že intenzivno razmišljajo.
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Med bogato kulturno
dediščino ima posebno
mesto sakralna
kulturna dediščina.
(Foto: R. Godec)

Vzporedno z naštetimi dejavnostmi je smotrno spodbujati tudi proizvodnjo
in prodajo lokalnih izdelkov, kar podpirajo zlasti bolj izobraženi domačini ter
tradicionalna znanja in obrti - za njihovo spodbujanje so navdušeni predvsem
starejši. Ravno starejša populacija je tista, ki še obvlada različna tradicionalna
znanja in obrti ter bi jih ob ustreznih pogojih lahko prenesla na mlajše rodove; lep
primer je slamokrovstvo na turistični kmetiji Ferencovi, kjer so na pobudo gospodarja za opravljanje te dejavnosti izučili 8 ljudi (Na Goričkem spet pokrivajo
s slamo 2007). Starejšo populacijo je tako zaradi njene številčnosti in ustreznih
znanj, ki jih poseduje, potrebno v prihodnosti v večji meri vključevati v razvoj
dejavnosti na območju parka.

Izdelki tradicionalne
obrti so most med
preteklostjo in
prihodnostjo.
(Foto: M. Žebre)
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Sodelovanje domačinov s parkom
Uspešno varovanje in razvoj sta mogoča le ob dobrem medsebojnem sodelovanju vseh ključnih udeležencev v prostoru, od lokalnega prebivalstva, lokalnih
skupnosti in društev do gospodarskih subjektov. Njihovo sodelovanje mora temeljiti na zaupanju ter zdravi kooperativnosti, sočasno pa je potrebno tudi sodelovanje z državo. Zelo pomembno, če ne ključno vlogo, pa tu igra upravljavec
zavarovanega območja, ki je primoran komunicirati z vsemi udeleženci, njegov
uspeh pri vodenju in usmerjanju razvoja zavarovanega območja pa je v največji
meri odvisen od njihovega medsebojnega učinkovitega sodelovanja. Te razmere
vplivajo na stopnjo razvoja socialnega kapitala, ki je pogoj za gospodarski razvoj,
uvajanje inovacij, krepitev identitete in občutka pripadnosti prebivalstva ter za
povezovanje in delovanje skupnosti na formalnem in neformalnem nivoju in tako
predstavlja temelj razvoja zavarovanega območja.
Za nadaljnji razvoj KP Goričko je zelo pomembna višja stopnja vključenosti
domačinov v razvoj zavarovanega območja. Na različne načine, bodisi aktivno
(podjetniki, aktivno članstvo v različnih društvih) ali pa pasivno (informiranje
obiskovalcev, sodelovanje na prireditvah idr.) je po naši raziskavi vključenih slabih
20 % anketiranih prebivalcev. Vzroke za razmeroma skromen delež vključenosti
domačinov gre iskati predvsem v kratkem obstoju krajinskega parka, saj je eno
najmlajših zavarovanih območij v Sloveniji, komunikaciji s prebivalstvom pa
v fazi ustanavljanja ni bilo posvečeno dovolj pozornosti (Trajnostni razvoj zavarovanih območij ... 2008). Pomembni dejavniki slabše vključenosti so tudi že
omenjeni slaba izobrazbena in starostna struktura ter tradicionalno iskanje dela
izven območja Goričkega (zdomstvo in dnevne delovne migracije), s čimer se
zmanjšuje navezanost prebivalcev na domače okolje.
Z anketo smo ugotavljali pripravljenost domačega prebivalstva za sodelovanje pri razvoju parka v prihodnje. Domačini so pokazali malo interesa tudi
za morebitno aktivnejše sodelovanje. Željo po včlanitvi v lokalno društvo, ki
bi aktivno sodelovalo pri razvoju območja, je tako izrazilo le 27 % anketiranih domačinov. Za dejavnosti kot sta ponudba storitev (gostinske storitve, prikaz
tradicionalnih znanj, vodenje turističnih skupin in trženje lokalnih izdelkov) in
aktivno sodelovanje pri upravljanju je značilen še nižji odstotek angažiranosti. Še
največ domačinov (72 %) bi k razvoju območja pripomoglo na pasiven način, z
urejenostjo svoje hiše, gospodarskih poslopij in okolice.
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Pripravljenost domačinov na sodelovanje pri razvoju območja v prihodnosti.
Ena od prednostnih nalog prihodnjih upravljavskih načrtov KP Goričko bi
tako morala biti prizadevanje za dvig stopnje vključenosti lokalnega prebivalstva
pri nadaljnjem razvoju parka in krepitve socialnega kapitala med vsemi udeleženci
parka nasploh. Aktivna vključenost domačinov v razvoj eden izmed predpogojev
za bolj uspešno upravljanje in gospodarjenje z zavarovanim območjem. Ta naloga bo zaradi neugodne starostne in izobrazbene strukture še toliko težja, ni pa
nemogoča. Domačinov, ki se v prihodnje ne želijo vključiti v razvoj parka, je
sorazmerno malo (15 % anketiranih). Zato mora upravljavec parka v prihodnosti
zasnovati projekte, ki izhajajo iz potreb in želja domačega prebivalstva in na
ta način pritegniti tudi njihovo pozornost. Predvsem pa se mora povezati tudi z
drugimi aktivnimi udeleženci v prostoru (občinami, društvi, podjetji idr.), jih aktivirati ter povezati v celoto, saj bodo le na ta način razvojni projekti na območju
parka uspešni.
Obiskovalci v Krajinskem parku Goričko
Na bodoči razvoj KP Goričko bodo pomembno vplivali tudi vsi obiskovalci,
ki bodo z različnimi cilji obiskovali to območje. S svojimi željami, zahtevami,
potrebami so sooblikovalci razvoja v zavarovanem območju. Z anketiranjem naključnih obiskovalcev smo želeli ugotoviti predvsem vzroke za obisk tega območja, trenutne glavne turistične cilje obiska in njihovo percepcijo privlačnih
območij. Podobno kot domačini tudi obiskovalci največje vrednosti parka vidijo
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v naravnem okolju (mirno in čisto okolje, lepa narava ter bogato rastlinstvo in
živalstvo), večje vrednosti pa pripisujejo tudi kulturnim znamenitostim (zgodovinska in kulturna dediščina, tradicionalna poselitev ter običaji in tradicionalna
znanja).
Skladno z dojemanjem vrednosti, obiskovalci kot enega najbolj pomembnih
razlogov za obisk poleg neokrnjene narave navajajo še možnost izvajanja aktivnosti v naravi (sprehodi, kolesarjenje) in ogled naravnih znamenitosti. Med slednjimi so najpogosteje izpostavili obe največji jezeri, Bukovniško in Ledavsko.
Eden od pomembnejših razlogov za obisk je tudi ogled kulturne znamenitosti
(zlasti gradu Grad, največjega grajskega kompleksa v Sloveniji), pomemben razlog je tudi dobra domača hrana. Govorimo lahko o t. i. kulinaričnem turizmu, ki
bi ga na Goričkem veljalo še bolj spodbujati, saj ima že sedaj dobro promocijo
tipične domače hrane, predvsem jedi iz buč in bučnega olja ter žit.

Grad - sedež
Krajinskega parka
in ena izmed najbolj
privlačnih točk na
območju Krajinskega
parka Goričko.
(Foto: R. Godec)

Zanimalo nas je tudi, katera so po mnenju obiskovalcev najbolj privlačna območja. To smo naredili s pomočjo mentalnih kart. Obiskovalci so morali na karti
parka začrtati do 3 območja, ki so po njihovem mnenju najbolj privlačna. Za takšna so se izkazala grad v naselju Grad z okolico, Ledavsko in Bukovniško jezero
ter bližina tromeje z najvišjim vrhom Goričkega, Sotinskim bregom (418 m). Po
mnenju anketiranih obiskovalcev ta območja izstopajo po turistični privlačnosti.
V najbolj privlačnih območjih oziroma v njihovi bližnji okolici bi bilo potrebno
povečati in/ali izboljšati nastanitvene zmogljivosti, predvsem pa poskrbeti za dodatno turistično ponudbo, seveda ob upoštevanju okoljskih obremenitev, ki so še
sprejemljive za ta prostor.
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Najbolj privlačna območja v KP Goričko.
Med lokalnimi kulturnimi znamenitostmi (grad v Gradu, cerkve, kmečke
hiše, ...), ki so jih obiskovalci navedli kot razlog za obisk, jih je 66 % tudi znotraj območij največje privlačnosti. Od naravnih znamenitosti (jezera, tromeja,
naravna pokrajina, bioenergetske točke, ...) pa je takih le 38 %. Iz tega je moč
sklepati, da obiskovalci KP Goričko območja največje privlačnosti v večji meri
povezujejo s kulturno dediščino in kulturno pokrajino kot z naravno pokrajino,
kljub temu da naravne znamenitosti kot razlog za obisk nekoliko prevladujejo
nad kulturnimi.
Obiskovalci vidijo največjo priložnost za razvoj zavarovanega območja v
ekološkem kmetijstvu, izletniškem turizmu in turizmu na kmetijah. Gre za dejavnosti, ki se med seboj dobro dopolnjujejo in je z njihovim medsebojnim spodbujanjem možno doseči multiplikativne učinke. Pomembna razvojna potenciala
krajinskega parka pa bi po mnenju obiskovalcev lahko bila tudi tradicionalne
domače obrti in kulturni turizem.
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Kot največjo pomanjkljivost zavarovanega območja so obiskovalci navedli
nezadostno informiranje o znamenitostih, možnih aktivnostih in obstoječi turistični ponudbi. Velika večina obiskovalcev parka je izrazila tudi nezadovoljstvo
z urejenostjo območja in ohranjenostjo kulturne dediščine. Pri tem so izpostavili zlasti problem propadanja tradicionalnih hiš, s čimer izginjajo lokalne arhitekturne posebnosti. Med pomembnejše pomanjkljivosti zavarovanega območja
pa po mnenju obiskovalcev sodi tudi pomanjkanje prenočitvenih zmogljivosti.
Povečanje slednjih je tu v okviru majhnih, individualnih nastanitvenih objektov
(kampi, turistične kmetije) vsekakor nujno, saj je krajinski park za mnoge obiskovalce preveč oddaljen za enodnevni izlet.
Krajinski park kot gonilo razvoja
Zaradi velikosti ter števila prebivalcev krajinski park Goričko predstavlja
eno najpomembnejših, vendar v razvojnem kontekstu še slabše izkoriščenih zavarovanih območij v Sloveniji. Zaradi kratkega staža zavarovanja manjka tradicija
varovanja, vendar je treba poudariti, da gre za edinstveno kombinacijo varovanja
narave in kulturne dediščine v najširšem pomenu besede.
KP Goričko ima edinstvene lastnosti, zaradi katerih si je pridobil status zavarovanega območja, številne še neizkoriščene razvojne potenciale, po drugi strani
pa se spopada z velikimi razvojnimi omejitvami. To so neugodne razmere v kmetijstvu, ki so na Goričkem še vedno ena izmed najpomembnejših gospodarskih
panog, propadanje tradicionalne kulturne pokrajine, neugodna demografska in
šibka izobrazbena struktura ter slaba infrastrukturna opremljenost.
Glavni razvojni potenciali v KP Goričko se kažejo v različnih oblikah turistične dejavnosti (npr. turizem na kmetijah, izletniški, izobraževalni in kulturni
turizem) ter nekaterih dejavnosti, ki bogatijo turistično ponudbo (ekološko kmetijstvo, tradicionalne domače obrti, proizvodnja in prodaja lokalnih izdelkov, kulinarična ponudba). Vsi omenjeni potenciali so trajnostno osnovani ter izhajajo iz
lokalnih virov ter želja in potreb domačega prebivalstva.
Na bodoči razvoj KP Goričko pomembno vplivjo tudi vsi obiskovalci, ki z
različnimi cilji obiskujejo to območje. Po turistični privlačnosti izstopajo grad
v naselju Grad z okolico, Ledavsko in Bukovniško jezero ter bližina tromeje z
najvišjim vrhom Goričkega, Sotinskim bregom (418 m). V najbolj privlačnih območjih bi bilo potrebno povečati in/ali izboljšati nastanitvene zmogljivosti, predvsem pa poskrbeti za dodatno, bolj celovito turistično ponudbo.
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Pri sami organizaciji upravljanja tako velikega poseljenega območja ima
velik pomen ustrezno vključevanje in angažiranje vseh ključnih udeležencev v
prostoru, vključno z lokalnim prebivalstvom. Rezultati raziskave so pokazali, da
je stopnja vključenosti domačinov v razvoj krajinskega parka zelo nizka. Dvig
stopnje razvoja socialnega kapitala mora v prihodnje postati ena od ključnih
nalog upravljavca parka, saj nedvomno pomeni temelj razvoja zavarovanega območja.
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Uvodne misli
Na demogeografski razvoj Pomurja moramo gledati v okviru sedanjih demografskih razmer v Evropi in Sloveniji. Pomurje šele od leta 1919 deli demografsko usodo z ostalo Slovenijo. Demografski razvoj Pomurja je bil nekoliko drugačen od ostalega dela Slovenije. Pomurska statistična regija (Uredba 2003), ki
je v tem prispevku enaka pojmu Pomurje, je edina imela leta 2007 bistveno manj
prebivalcev kot leta 1948. Medtem ko je število prebivalcev v ostalih regijah
različno naraščalo pa je Pomurje izgubljalo celotni naravni prirast in še dodaten
del avtohtonega prebivalstva. Med vsemi slovenskimi regijami je prav Pomurje najbolj označilo odseljevanje. Zato sedanji demografski razvoj (obetajoče se
zniževanje števila prebivalcev) v Sloveniji in Evropi za Pomurje ne predstavlja
novosti. Gre za nadaljevanje trenda vse od druge svetovne vojne, le da je za
nazadovanje števila prebivalcev sedaj glavni vzrok negativni naravni prirast, v
prejšnjem stoletju pa odseljevanje.
Namen tega prispevka je predvsem umestitev demografskega razvoja Pomurja v slovenski in evropski prostor in prikaz novejšega demografskega dogajanja v tem prostoru. Sedanji demografski potencial je namreč direktna posledica
preteklega demografskega razvoja in ga je zato potrebno podrobno proučiti. Tudi
ta prispevek dokazuje velik pomen analize preteklih demografskih dogodkov, katerih posledice se pokažejo šele čez mnogo let. Tak primer je tudi dvig števila
rojstev v Sloveniji v zadnjih dveh letih.
Jasno je, da obstajajo v Pomurju tudi velike regionalne razlike, ki pa se jih
nismo dotaknili. Analiza kazalcev kot so rodnost, smrtnost, celotna rodnost žensk
ipd. zahtevajo že po svoji naravi obravnavo večjih populacij, kajti le na tej ravni
lahko ugotavljamo določene razlike in zakonitosti. Pri nekaterih ugotovitvah sem
si pomagal tudi z analizo na ravni Slovenije, ker so določene obdelave možne
le na tej ravni, ravno tako pa je le na ravni Slovenije mogoče dobiti podatke za
določena demografska dogajanja v bolj oddaljeni preteklosti.
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Prebivalstvo Evrope in Slovenije
Demografska tranzicija se v Evropi ni končala z znižanjem rodnosti in umrljivosti, ampak se je nadaljevala (Malačič 2003) v tretjo fazo demografske tranzicije,
ko se je zaradi nadaljevanja padanja rodnosti začela negativna naravna rast. Prva
opozorila so bila namenjena predvsem problematiki staranja prebivalstva, kar pa
ni bilo preveč uspešno Ko je začelo vedno več Evropskih držav prehajati pod prebivalstveni prag (Jakoš 2002) - bolj poznan kot demografski prag - so pravi alarm
sprožili ekonomisti zaradi pokojninskih sistemov, ki so postali ogroženi. Šele takrat je problematika negativnega naravnega prirasta dobila svoj prostor v javnosti
in politiki. Danes je demografska problematika na vrhu prioritetne liste Evropske
unije. Ponovno se problema lotevamo na napačnem koncu, saj se EU birokracija
ukvarja predvsem s selitvami. Kdo je zaželjen priseljenec, kdo manj zaželjen in
kdo ne sme priti. Istočasno pa v imenu demokracije vsemu svetu sporočamo (TV,
Internet, filmi, revije, reklame, itd.), kako je v razvitem svetu vse lepo in se cedita
le med in mleko. Ne vem zakaj potem tako razburjanje zaradi ilegalnih priselitev.
Veliko manj pozornosti je namenjeno ukrepom za dvig rodnosti, kar dolgoročno
edino lahko reši Evropo pred večjim nazadovanjem števila prebivalcev
Za obnavljanje števila prebivalcev bi morala biti celotna rodnost žensk nekoliko višja od dve. Vendar so danes te vrednosti v vseh držav EU nižje. Leta 1999
je bila vrednost celotne rodnosti žensk v EU-27 v desetih državah nižja celo od
1,3 (tudi Sloveniji), v sedmih se je gibala med 1,3 in 1,5 in le v desetih je bila višja
od 1,5 (Espon 2005).
Že v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja je celotna rodnost žensk v
Sloveniji padla pod vrednost dve, kar pomeni, da smo lahko že takrat dolgoročno predvidevali zniževanje števila prebivalstva (brez priseljevanja). Demografski
problematiki je bila malo večja pozornost namenjena v letu 1992, ko je število
rojstev v Sloveniji padlo pod neko psihološko mejo 20.000 rojstev letno. V letu
1993 je bil v Sloveniji naravni prirast prvič negativen (z izjemo leta 1945) in od
leta 1997 stalno negativen vse do zadnjih dveh let. Kljub številnim opozorilom,
da bo ob tako nizki rodnosti žensk prej ali slej prišlo do negativnega naravnega
prirasta, nihče ni prav verjel v to. Le kot zanimivost naj omenim, da v slovenščini
v demografiji nimamo izraza za pojav večjega števila umrlih kot rojenih na nekem
območju, ampak ta pojav imenujemo negativna rast (negativni naravni prirast).
Celotna stopnja rodnosti je bila v Sloveniji leta 1954 še relativno visoka
(2,58). Do leta 1964 se je znižala na 2,32 in je do leta 1974 padla na samo mejno
vrednost 2,1 (Šircelj 2006). Sledilo je nekajletno nihanje malo nad to vrednostjo in
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Otroško igrišče - malo
pretiravanja in
domišljije ne škoduje.
(Foto: M. Nikšič)

nato ponovno padec na mejno vrednost 2,1 v letu 1980. To je bilo zadnje leto, ko je
rodnost omogočala obnavljanje prebivalstva. To je že bil pokazatelj, da Slovenija
dolgoročno stopa na pot negativne spirale demografskega razvoja. Istočasno pa
je bil naravni prirast še vedno zelo visok, zaradi še vedno močnega priseljevanja
(do leta 1988 krepko čez 3.500 prebivalcev letno) je bila skupna rast števila prebivalcev med najvišjimi v republikah tedanje Jugoslavije in tudi med najvišjimi
v Evropi (dejansko je bila rast nekoliko nižja, ker »statistično nismo priznali
odseljevanja zdomcev«). Celotna stopnja rodnosti je kljub visokemu naravnemu
prirastu stalno padala. Leta 1985 (1,72), 1990 (1,46), 1995 (1,29), 2000 (1,26) in
leta 2005 (1,26) (Šircelj 2006). Vmes je vrednost v letu 2003 padla celo nekaj pod
1,2, kar je bila ena najnižjih vrednosti v Evropi. Število rojstev v Sloveniji se je
drastično znižalo od preko 30.000 letno še okoli leta 1980 na manj kot 18.000
letno v začetku novega tisočletja.
V letu 1957 je Slovenija prvič v zgodovini imela pozitivni saldo selitev s tujino. Dejansko je šlo sicer za selitve znotraj ene države (Jugoslavije), ki pa so bile
»statistično« vodene kot meddržavne. Do osamosvojitve se je tako v Slovenijo
priselilo 120.000 prebivalcev iz ostalih republik tedanje Jugoslavije (Statistični
urad RS letni, podatki o selitvah), hkrati pa se je odselilo približno 50.000 zdomcev (Šircelj 1990), ki pa statistično niso bili zabeleženi in so bile tako številke
o prebivalcih po občinah pretirane. To velja tudi za Pomurje, ki ni bilo močno
udeleženo pri priseljevanju iz ostalega dela Jugoslavije, zato pa toliko bolj pri
odseljevanju zdomcev.
Notranje selitve v Sloveniji po drugi svetovni vojni so označevali predvsem
procesi deagrarizacije, industrializacije in urbanizacije. Ti procesi so povzročili
močne migracije iz podeželja v mesta. V prvi fazi lahko govorimo o koncentraciji
na republiški ravni, ko so najhitreje rasli prav največji urbani centri. To je bilo
tudi obdobje najmočnejšega odseljevanja iz Pomurja v večje slovenske industrijske centre. V sedemdesetih letih se je uveljavila politika policentrizma, ki sicer
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formalno ni bila nikoli sprejeta, je pa omogočila razvoj večjega števila centrov.
Začelo se je obdobje koncentracije na regionalni ravni in demografski razvoj na
regionalni ravni je postal bolj usklajen. S tem so se tudi znižale medregijske migracije. V tretji fazi lahko govorimo o koncentraciji na občinski ravni, ko so imele
občine le še izjemoma višji negativni migracijski saldo kot lastni naravni prirastek.
Predvsem zaradi deagrarizacije bi lahko pričakovali večji obseg selitev, ki pa jih je
bistveno zmanjšala večja mobilnost prebivalstva (avto) in nastanek specifičnega
socialnega sloja - polkmetov. Dnevna delovna migracija je v Sloveniji pravzaprav
delno nadomestila stalne migracije. Predvsem v geografski literaturi je bilo izredno veliko študij o polkmetih, danes pa tega sloja prebivalstva praktično ni več,
zato je dnevna delovna migracija celo še močnejša. Za Pomurje je bila najbolj
značilna deagrarizacija, povezana z močnim odseljevanjem najprej v razvitejše
dele Slovenije in kasneje tudi klasično zdomstvo, ki pa je bilo »statistično« dobro
skrito za optimistično definicijo »delavcev na začasnem delu v tujini«.
Vso problematičnost novejšega demografskega razvoja Slovenije prikazuje
naslednja slika. Rast števila prebivalcev Slovenije je popolnoma odvisna le od
priseljevanja tujcev.

Vpliv posameznih dejavnikov na gibanje števila prebivalcev Slovenije:
meddržavne migracije državljanov Slovenije (MDRZ), migracije tujcev
(MTUJ) in naravni prirast (NR).
Vir: Podatki registra prebivalstva (SURS in MNZ).
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Opomba: V letu 1998 je prišlo do čiščenja evidenc pri državnih administrativnih organih in tako se je formalno bistveno povečalo število odseljenih tujcev,
ki so se dejansko odselili že v prejšnjih letih, vendar niso bili izbrisani iz evidenc.
Dejansko je bil pri tujcih tudi v tem letu saldo migracij pozitiven.
Zgodovinski pogled
V Pomurju je na sedanjem ozemlju leta 1869 živelo 96.326 prebivalcev
(Šifrer 1952, Jakoš 1982). Kljub stalnemu odseljevanju je zaradi visoke naravne rasti število prebivalcev že pred letom 1900 preseglo 120.000 in v letu 1931
je bilo 127.562 prebivalcev. Ob Popisu leta 1948 je imelo Pomurje 133.164
prebivalcev. Sledilo je dolgo obdobje rahlega nazadovanja števila prebivalcev
zaradi močnega odseljevanja (obdobje koncentracije prebivalstva na republiški
ravni), ki je presegalo dokaj visok naravni prirast. Po letu 1961 je »statistično«
število prebivalcev začelo rahlo naraščati zaradi umiritve medregionalnih selitev v Sloveniji. Tako je bilo število prebivalcev Pomurja leta 1990 (131.272)
le malo nižje kot leta 1948. Dejansko pa je bilo število prebivalcev bistveno
nižje. Sprememba definicije prebivalstva v Sloveniji (Statistični urad RS 1996)
v letu 1995 je končno (med drugimi manjšimi spremembami) iz uradnih podatkov izločila »osebe na začasnem delu v tujini« in tako se je število prebivalcev Pomurja do leta 2000 znižalo na 124.761 prebivalcev. Šele z letom 1995
je bilo namreč dejansko »priznano« odseljevanje zdomcev, ki se je začelo že
v šestdesetih letih. Število prebivalcev nekega območja je pogosto odvisno
tudi od definicije upoštevanega prebivalstva. Zato bi rad že sedaj opozoril na
spremembo definicije prebivalstva v letu 2009 (Predlog 2008), ki bo izenačila
tujce in prebivalce s slovenskim državljanstvom. Državljanstvo ne bo več pomembno, ampak dolžina bivanja (ali pričakovanega bivanja) na nekem območju
vsaj eno leto. Tako bodo številni Pomurci, ki so danes začasno prijavljeni v
drugih slovenskim mestih izločeni iz registra prebivalstva v Pomurju. Glede na
podatke 31.3. 2007 bo tako Pomurje »izgubilo« nekaj nad 1.800 prebivalcev
(Oblak-Flander 2008).
Nekoliko bolj podrobno je prikazano gibanje števila prebivalcev po letu
1995, ko je bila uvedena nova definicija prebivalstva, izvedena reforma lokalne
samouprave in so bile uvedene tudi številne novosti pri statističnem spremljanju prebivalstva.
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Naravno in selitveno gibanje prebivalstva Pomurja v obdobju 1996—2007.
selitveni
skupaj
saldo

Leto

Rojeni

Umrli

Naravni
prirast

1996

1183

1522

-339

338

338

0

-339

1997

1122

1462

-340

345

414

-69

-409

1998

1051

1473

-422

428

468

-40

-462

1999

1018

1493

-475

338

471

-133

-608

2000

1075

1405

-330

373

543

-170

-500

2001

1015

1449

-434

386

465

-79

-513

2002

957

1429

-472

510

564

-54

-526

2003

1044

1509

-465

456

530

-74

-539

2004

1031

1382

-351

428

514

-86

-437

2005

979

1422

-443

590

518

72

-371

2006

970

1318

-348

757

754

3

-345

2007

997

1338

-341

894

868

26

-315

skupaj

12442

17202

-4760

5843

6447

-604

-5364

Priseljeni Odseljeni

Vir: Podatki registra prebivalstva (Statistični urad RS in MNZ).
Naravni prirast je stalno negativen in odločilno vpliva na zniževanje števila
prebivalcev. V Sloveniji se je v zadnjih dveh letih število rojstev nekoliko zvišalo
(18.584 v letu 2006 in 19.823 v letu 2007), tega premika v Pomurju ni. Tudi selitveni saldo je bil do leta 2005 negativen, v zadnjih treh letih pa je rahlo pozitiven.
Opozoriti pa moramo, da je imelo Pomurje tudi leta 2005 in 2006 negativni saldo
migracij z ostalo Slovenijo (državljani Slovenije), pozitiven saldo selitev je bil
posledica večjega priseljevanja tujcev (pozitivni saldo v letu 2005 je bil 149 in v
letu 2006 114 prebivalcev). Podrobna obdelava zunanjih migracij Slovenije (Jakoš
2008 c in č vir: Posebna 2008, Posebne 2008) je pokazala, da večino priseljenih
tujcev predstavljajo delavci na bolj ali manj začasnem delu v Sloveniji. Na to nam
kaže že njihova spolna sestava, saj delež moških presega 80 % vseh priseljenih
tujcev, po izvoru pa jih več kot 90 % prihaja iz območja nekdanjih jugoslovanskih
republik. Po sedaj veljavni uradni definiciji prebivalstva po registru prebivalstva
je imelo Pomurje 31.3. 2008 120.568 prebivalcev.
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Mestno otroško
igrišče.
(Foto: S. Jakoš)

Pri tej kratki analizi preteklega demografskega razvoja Pomurja ni večje pozornosti namenjene podrobnejšemu razčlenjevanju podatkov. Bistveno bolj je
pomembna analiza sedanje starostno-spolne sestave prebivalstva, ki je rezultat
preteklega demografskega razvoja, pomembno pa bo tudi vplivala na bodoči demografski razvoj, to je demografski potencial Pomurja. Demografski potencial
je dejansko starostno-spolna sestava prebivalstva, ki pogojuje tudi na primer prihodnje število žensk v rodni dobi in s tem število rojstev na nekem območju (ne pa
rodnosti!) in na drugi strani pričakovano število starejših prebivalcev.
Sedanje demografske značilnosti prebivalstva
Demografski potencial Pomurja je sedanje prebivalstvo Pomurja s svojo specifično starostno in spolno sestavo, ki je posledica preteklega demografskega razvoja Pomurja. Na območjih, kjer je bilo preteklo demografsko dogajanje zelo
burno (pri tem so pomembne predvsem selitve), lahko sedanji demografski potencial območja kratkoročno celo bolj vpliva na prihodnje gibanje števila prebivalcev
kot pa rodnost in umrljivost, ki sta dolgoročno seveda odločilni.
Pri vrednotenju demografskega potenciala (in tudi pri projekcijah prebivalstva) ni upoštevano celotno prebivalstvo, ampak le državljani Slovenije brez tistih,
ki začasno bivajo v tujini. Tako so izločeni tujci s stalnim ali začasnim bivališčem
v Sloveniji. Gre za specifičen kontingent prebivalstva, ki ima tudi specifično starostno in spolno sestavo, predvsem pa je le izjemoma udeležen pri dogodkih vitalne
statistike (npr. rojstva, smrti). Na število tujcev vplivajo predvsem ekonomski in
ne demografski razlogi. V Pomurju je 31. 3. 2008 živelo 418 tujcev s stalnim bivališčem in 690 prebivalcev z začasnim bivališčem. Skupno število prebivalcev
Pomurja, ki ga tako obravnavamo pri demografskem potencialu in projekcijah prebivalstva, se tako »loči« od uradnega podatka o številu prebivalcev Pomurja, ki je
višje za število tujcev.
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Starostna sestava prebivalstva Pomurja 31. 3. 2008 (državljani Slovenije).
Vir: Podatki registra prebivalstva (Statistični urad RS in MNZ).

Razlike v starostni sestavi prebivalstva Pomurja in Slovenije 31. 3. 2008.
Vir: Podatki registra prebivalstva (Statistični urad RS in MNZ).
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Obe sliki skupaj nam poleg sedanjega stanja pokažeta tudi posledice dosedanjega demografskega razvoja Pomurja in razlike glede na Slovenijo. Gre za nekoliko drugače prikazano starostno piramido, kjer je dno piramide na levi strani.
Pri prvi sliki bi morale biti najvišje vrednosti na levi strani, kjer pa je velik primanjkljaj mlajšega prebivalstva zaradi odseljevanja in še bolj zaradi drastičnega
znižanja rodnosti po letu 1980. Največ prebivalcev je starih od 50 do 55 let in
zato lahko v naslednjih letih pričakujemo zelo močno povečevanje števila upokojenih prebivalcev, po letu 2020 pa drastično povečanje letnega števila umrlih.
Okoli starosti 63 let je opazna »demografska luknja«, ki je posledica bistveno
nižjega števila rojstev v zadnjih dveh letih druge svetovne vojne. Druga slika
prikazuje razliko med starostno sestavo prebivalstva Pomurja in Slovenije. Pozitivne vrednosti pomenijo »višek« prebivalstva v Pomurju, negativne pa »primanjkljaj«. Pomurje ima nekoliko več najstarejših prebivalcev (85 let in več), ker
prva svetovna vojna ni tako močno znižala števila rojstev. Opazno je močnejše
odseljevanje med leti 1930 in 1940 kot v ostali Sloveniji. Za prihodnost je najbolj
problematičen primanjkljaj mladega prebivalstva.

Ocena števila žensk v najbolj rodni dobi (20-34 let) v Pomurju na temelju
podatkov o številu žensk v Pomurju leta 2008.
Vir: Podatki registra prebivalstva (Statistični urad RS in MNZ).
Ta slika nam najbolj nazorno »dokaže«, da bo število rojstev v Pomurju upadalo.
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Predvsem iz prve slike je popolnoma jasno, da se bo število starejših prebivalcev
vedno hitreje večalo, s tem pa bo naraščalo tudi letno število umrlih, kar vpliva na
naravni prirast. Drug dejavnik pa je letno število rojstev. Le-to je odvisno od rodnosti
in pa števila žensk v rodni dobi. Prav zaradi pričakovanega zniževanja števila žensk v
rodni dobi pa lahko z veliko gotovostjo trdimo, da se bo število rojstev zniževalo. To
nam potrjuje tudi slika številka štiri, ki prikazuje ocenjeno število žensk v prihodnjih
letih (pri tem ni upoštevana smrtnost in selitve). Prikazano je »staranje« deklic, ki danes živijo v Pomurju. Prikazana je skupina žensk v starosti 20 do 34 let, ki rodi več kot
90 % vseh otrok (ocena iz starostno specifičnih koeficientov rodnosti v Sloveniji).
Kaj pa prihodnost?
Že analiza demografskega potenciala Pomurja je pokazala, da lahko pričakujemo zniževanje števila prebivalcev, v kolikor ne bi Pomurje postalo območje zelo močnega priseljevanja. Projekcije prebivalstva nam torej le bolj točno,
številčno, opredelijo pričakovane negativne spremembe v številu prebivalcev.
V primeru izdelave planskih projekcij prebivalstva za določeno območje pa pri
projekcijah uporabljamo tudi oceno o bodočih selitvah prebivalstva. Potrebno je
pripomniti, da se večina nosilcev planiranja še vedno ne zaveda demografskega
položaja v katerem se je znašla celotna Evropa tako tudi Slovenija in Pomurje.
Vsak razvoj se še vedno enači z rastjo števila prebivalcev in če te ni planirane, se
to pojmuje kot »političen« neuspeh. Tako se samo v Osrednjeslovenski regiji in
občini Kranj razlikujejo demografske ocene od občinskih pričakovanj za krepko
preko 100.000 prebivalcev v letu 2025 (Jakoš 2008 a, b, d).
Pri projekciji prebivalstva po naravni rasti smo za rodnost upoštevali sedanjo
celotno rodnost žensk v Sloveniji (1,31) in pri smrtnosti ocene iz podatkov Statističnega urada RS-a za obdobje 2002-2006. Ker gre za projekcijo po naravni
rasti, nismo ocenjevali selitev. Glede na dejanska selitvena gibanja v obdobju
1996-2007 (negativni saldo 630 prebivalcev) pa je to za Pomurje celo optimistična varianta. Izbor nekaterih rezultatov projekcije je prikazan v preglednici.
Projekcija prebivalstva po naravni rasti za Pomurje.

Leto

Št. preb.
skupaj

0-6

7-14

15-18

19-24

25-64

65 <

85 <

Indeks
staranja

2008

120568

7060

8872

5174

9362

70467

19633

1772

123

2009

120322

7173

8619

5115

9032

70288

20095

1885

127

163

Aleksander Jakoš
2010

120029

7324

8452

4894

8728

70369

20262

1966

128

2015

117861

7399

8105

4235

7424

69282

21416

2369

138

2020

114603

6551

8404

4049

6479

65391

23729

2505

159

2025

110441

5682 7989

4235

6068

61023

25444

2341

186

2030

105490

5049 6974

4100

6287

57063

26017

2571

216

Delež v skupnem številu prebivalstva (skupaj je 100 %)
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Vir: Podatki registra prebivalstva (Statistični urad RS in MNZ).
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Po projekciji prebivalstva po naravni rasti bi se število prebivalcev Pomurja
do leta 2030 znižalo za 15.000 na dobrih 105.000 prebivalcev, kar je celo nekaj
manj, kot je bilo prebivalcev Pomurja leta 1880. Posebej opazen je močan porast
padanja števila prebivalcev po letu 2017, ko bo letno število umrlih preseglo število rojenih za več kot tisoč. Narašča le število starejših prebivalcev, kjer pa so
ocene najbolj zanesljive, saj na to starostno sestavo najmanj vplivajo različne demografske spremembe. Število prebivalcev starih 65 let in več bi se tako povečalo za dobrih šest tisoč, delež starejšega prebivalstva bi se povečal od 16,28 % leta
2008 (Slovenija 16,65 %) na 24,66 % leta 2030 (Slovenija 24,32 % - projekcija
prebivalstva po naravni rasti - Jakoš A. 2008, delovno gradivo). Istočasno bi se
število mladine stare do 14 let znižalo za skoraj 3.000. Zato je razumljivo, da bi
se indeks staranja (razmerje med prebivalstvom starim 65 let in več in mladino
do 14 leta - pomnoženo s sto), bistveno povišal in krepko presegel vrednost
dvesto, medtem ko je indeks staranja v letu 2008 »le« 123. Opazen je tudi nižji
delež delovno aktivnega prebivalstva. Značilne spremembe so prikazane tudi na
sliki številka 5.

Projekcija prebivalstva Pomurja po naravni rasti za obdobje 2008-2030
— indeksi gibanja števila prebivalcev značilnih starostnih skupin (leto
2008=100). Vir: Podatki registra prebivalstva (Statistični urad RS in MNZ).
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Ali želimo kaj spremeniti?
Število prebivalcev Pomurja se je po drugi svetovni vojni stalno zniževalo. V
prvem delu je bil glavni razlog odseljevanje, najprej v večja zaposlitvena središča
v Sloveniji in nato še »zdomstvo«. Ko pa se je odseljevanje začelo vsaj delno
umirjati, pa so se začele kazati posledice nižanja rodnosti, ki so pripeljale Pomurje pod demografski prag. To je bilo v Pomurju še bolj izrazito zaradi primanjkljaja
rojstev mlajšega, odseljenega prebivalstva. Sedanji demografski položaj kaže na
nadaljevanje upadanja števila prebivalcev. Dolgoročno je glavni razlog prenizka
rodnost, v naslednjih tridesetih letih pa bodo izrazite tudi posledice sedanje starostne sestave prebivalstva. Škarje negativnega naravnega prirasta se bodo vedno
bolj razpirale zaradi rasti števila umrlih (številnost povojne generacije prebivalstva) in padca števila rojstev (vedno manjše število žensk v rodni dobi).
Prebivalstvena sestava Pomurja se ne razlikuje bistveno od slovenskega povprečja. Sedanja slovenska celotna rodnost žensk (1,31) je bistveno nižja od vrednosti 2,07, ki še omogoča stagnacijo števila prebivalcev. Za demografski razvoj
v naslednjih tridesetih letih pa je za Pomurje (in Slovenijo) zelo pomembna tudi
sedanja starostna sestava prebivalstva. Sedaj v Pomurju umirajo generacije rojene med obema svetovnima vojnama, ki so bile zaradi odseljevanja bistveno manj
številčne. Ko bodo v to dobo prišle generacije rojene po drugi svetovni vojni se
bo letno število umrlih bistveno povečalo. V Sloveniji se trenutno letno število
umrlih giblje okoli 19.000 (Pomurje okoli 1400), zaradi številčnosti povojnih
generacij se bo to število povzpelo na bistveno več kot 30.000. Drug problem

Vaško otroško igrišče.
(Foto: M. Bregar)
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pa predstavlja zniževanje števila rojstev po letu 1980, ki se danes že kaže v vedno nižjem številu žensk v rodni dobi. V Pomurju se letno število rojstev giblje
okoli tisoč, število žensk v najbolj rodni dobi (20-34 let) pa je nekoliko nižje
od 13.000. Glede na danes že rojene deklice, se bo število žensk v najbolj rodni
dobi, že pred letom 2020 znižalo na manj kot 10.000 in padlo do leta 2028 že pod
8.000. Koliko bo tedaj rojstev v Pomurju?
Napovedi niso preveč obetavne. Vprašanje pa je, ali si želimo sprememb in
kako jih lahko dosežemo. Ugoden demografski razvoj ne more temeljiti na priseljevanju. Zavedati se moramo, da je trenutno močno priseljevanje tujcev-delavcev
ugodno za Slovenski BDP, predvsem pa za dobičke delodajalcev. Stroški prehoda
tujcev med prebivalce so v celoti prepuščeni lokalnim skupnostim (občinam).
Gradnja stanovanj in tudi vse druge družbene infrastrukture za »nove« prebivalce
bo zelo draga. Že sedaj se pojavlja »nelagodje« med domačim prebivalstvom, saj
so nekdanji tujci-delavci najbolj uspešni pri pridobivanju socialnih stanovanj in
drugih socialnih ugodnosti. Prav pri priseljevanju se kaže, da Slovenija nima demografske politike. Dolgoročno ugoden demografski razvoj je odvisen predvsem
od dviga rodnosti. Pri tem pa moramo predvsem prenehati s kampanjskim pozivanjem žensk k večjemu rojevanju, ki je pogosto zelo neokusno in tudi žaljivo.
Gre predvsem za ustvarjanje ugodnih pogojev za večje število otrok. Tu mislim
predvsem na možnosti dejanskega brezplačnega šolanja otrok (vrtci, osnovna in
srednja šola ter univerza) in stanovanjske politike, prijazne do mladine.
Naš odnos do otrok se kaže tudi v prostoru. V mestih so otroška igrišča stisnjena med bloke, avtomobile in smeti. Igrala so praviloma pokvarjena, če pa je kje
slučajno kaj trave, je to seveda pasje "kakališče". Tudi kmečka dvorišča so pravi
adrenalinski parki za male otroke. Da bi se otroci igrali na glavni aveniji glavnega
slovenskega mesta, je pa tako znanstvena fantastika. Pomembno je, da imamo vsi
radi otroke in da si želimo (ali res?) višjo rodnost. Menim, da so vse tri fotografije
med tekstom dovolj zgovorne.
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Nekaj historično- in politično- geografskih izhodišč k proučevanju
etničnosti v Prekmurju
Prekmurje je gotovo tista regija v Sloveniji, ki je najbolj tipično drugačna od
ostalih zlasti osrednjeslovenskih regij. Ne le, da je politično-geografski razvoj v preteklosti ta del današnje Slovenije večinoma izločal iz krovnih politično-teritorialnih
enot, tudi sama struktura prebivalstva je v marsičem popolnoma drugačna. Uvodoma
se bom zadržal na nekaj ključnih socialno- in politično-geografskih ter demogeografskih elementih Prekmurja, ki ga delajo tako posebnega v prej omenjenem smislu.
Če se ozremo zgolj po minulem stoletju, lahko opazimo, da je območje današnjega slovenskega dela Prekmurja zamenjalo ne več in ne manj kot devet
gospostev. Do leta 1918 je bilo v okviru Ogrskega dela Habsburške monarhije,
leta 1918 je postalo del Madžarske republike, leto kasneje Madžarske sovjetske
republike in kratek čas še Murske republike. Leta 1920 Prekmurje pripade Kraljevini SHS, ki se leta 1929 preoblikuje v Kraljevino Jugoslavijo. Leta 1941 ga
znova zasede Madžarska republika, leta 1945 ga dobi Socialistična Jugoslavija, v
njenem objemu ostane vse do osamosvojitve Slovenije leta 1991.
Med temi devetimi gospostvi je na večini današnjega teritorialno slovenskega dela Prekmurja eksistiralo tudi efemerno domače gospostvo. Gospostvo v tem
primeru nastopa nekolikanj pod navednicami, saj je voditelj Murske republike
Vilmoš Tkalec pravzaprav prisegal na boljševizem in tudi razglasil boljševistično
republiko. Devet dni proglašene neodvisnosti boljševiške Murske republike konec maja in začetek junija 1919 (Pergar Konestabo 1997; Polanič in Celeč 2007)
pravzaprav predstavlja prvi novoveški poskus proglasitve državnosti na nekem
delu današnjega slovenskega ozemlja ali bližnjih sosednjih ozemelj.
Pester geopolitični razvoj Prekmurja, obmejna lega, periferen položaj v odnosu do državnega centra ipd. so imeli za posledico specifičen družbeno-geografski
razvoj, ki se še danes odraža v specifičnem jeziku z večstoletnim pisanim standardom, lastnim (Kuzmičevim) prevodom Biblije, v posebni posestni strukturi in
nenazadnje v posebno pestri verski in etnični strukturi.
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Predno se ustavim ob vprašanju etnične strukture Prekmurja, ni odveč poudariti silno pestrost veroizpovedi na tem območju, nenazadnje tudi zato, ker veroizpoved včasih definira tudi etničnost. Skozi Prekmurje potujoči človek bi se morda
lahko čudil pestrosti arhitekturnih oblik verskih hramov, če bi mislil, da gre za eno
veroizpoved celotnega območja. Tako pa še danes lahko govorimo o mnogoterih
Prekmurjih: o katoliškem, evangeličanskem, reformatorskem, binkoštnem, adventističnem, judovskem Prekmurju in še nekaterih. Vsa navedena so v pokrajini,
vključno z njenimi ljudmi pustile neizbrisen pečat. Čeprav so nekatere od teh skupnosti danes številčno majhne (npr. judovska ima vsega nekaj deset članov), imajo
sledovi njihovega delovanja še vedno konstitutivno pokrajinotvorno težo.
Tudi etnična struktura Prekmurja je pestra najmanj tako kot paleta veroizpovedi, če sekularnih svetovnonazorskih oblik niti ne omenjam. Tako lahko tudi v
etničnem smislu govorimo o mnogoterih Prekmurjih: o slovenskem, madžarskem
(madjarskem), nemškem, hrvaškem, judovskem in seveda o romskem Prekmurju.
Posebno Romi so bili ob Judih tisti posamezniki (in skupnosti), ki so bili najintenzivneje spregledovanj, zamolčani, diskriminirani. Prekmurje je še danes pogosto reducirano na slovensko in madžarsko etnično skupnost. Drugih in drugačnih
etničnosti kot da niti ni.
Vrsta etničnih študij govori o Slovencih, pa o Madžarih itd., o Romih pa šele
v zadnjih petih desetletjih od razvpite študije o izolatih Romov (glej Škerlj idr.
1962). Na tem mestu ne bi detajlno zahajal v kvaliteto študij o etničnosti Prekmurja, zlasti pa ne v takozvane romološke študije na območju Prekmurja. Smotrno
pa je povedati, d a j e vendarle najkvalitetnejše 'slovensko' delo, ki se osredotoča
na Rome tudi v Prekmurju s teoretskega vidika gotovo delo antropologinje Alenke Janko Spreizer (2002) »Vedel sem, da sem Cigan - rodil sem se kot Rom«,
s pomenljivim podnaslovom »Znanstveni rasizem v raziskovanju Romov«. Med
nekaterimi seminalnimi deli začetnikov romologije po slovensko, kot so denimo
Pavla Štrukelj (npr. 1980), Vanek Šiftar (npr. 1970), Mladen Tancer (npr. 1994)
idr., geografov pravzaprav ni. Obrobno vlogo je odigral spočetka le Bela Sever, ki
je sodeloval v multidisciplinarni mega skupini slovenskih znanstvenikov začetka
1960. let. Kljub temu, da so v razvitejših državah že v tistem času v humanistično-družboslovni znanosti presegli različne primordialne, »blutundbodenovske« in
evgenično-biologistične poglede na Rome, se je ravno ta koncept v Sloveniji s
to študijo okrepil in večinoma vzdržal vse do danes (prim. Janko Spreizer 2002,
206). Taktirko preučevanj romskih ali domnevno romskih skupin prebivalstva so
v Sloveniji nosili etnografi, etnologi, fizični antropologi, medicinci in sociologi.
Geografi, kot rečeno, nastopajo sporadično. Navidezno dejstvo, da se geografi v
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Sloveniji z romološkimi raziskavami po drugi svetovni vojni niso 'zlahka' ukvarjali, pa ne kaže na odsotnost komplicitnih pogledov v geografski srenji, pač pa
prej osredotočenost, ali posvečenost drugim tematikam. Povečano zanimanje za
te tematike med geografije moč zaznati nekako od konca 1990. let zlasti v mlajši
generaciji preko diplomskih del (npr. Okoren 1997; Piskar 2000). Med poklicnimi
geografi-raziskovalci pa led prebije študija o Romih v občini Turnišče, za katero
besedilo prispevava skupaj s kolegom Petrom Repoluskom tik pred iztekom 20.
stoletja (2000). Odtistihmal se je kljub vsemu relativno malo geografov lotevalo
študij o Romih. Poleg omenjenih lahko izpostavimo Jerneja Zupančiča, ki se je
proslavil z znamenito tezo o »prelokaciji« Romov (prim. Zupančič 2006). Zupančičev angažma je bil precej povezan s sodelovanjem v posebni skupini tedanjega
okoljsko-prostorskega ministra Janeza Podobnika, saj je sodeloval v pripravi 'operativnih' predlogov za ureditev romskih naselij (prim. Šumi in Josipovič 2008).
Posledično seje tak angažma iztekel v Zupančičevi ideji o romskih naseljih kot o
posebnem segmentu naselbinskega sistema v Sloveniji, čemur je ugovarjal zlasti
geograf Ivane (2008). Če se vrnem k Romom v Prekmurju, lahko ugotovimo, da
pravzaprav edino tovrstno integralno demogeografsko delo prispevava s kolegom
Repoluskom (Josipovič in Repolusk 2003).
Iz povedanega izhajajoč motiv za preučitev etnične strukture Prekmurja sloni
prav na ugotovitvi, da se je študije o Romih naslavljalo neadekvatno. Enak problem lahko zasledimo pri ocenjevanju sprememb v etnični strukturi v Sloveniji
po osamosvojitvi (npr. Josipovič 2007). V prispevku se zato osredotočamo zlasti
na recentne spremembe etnične strukture v Prekmurju od osamosvojitve dalje.
Ključni podatkovni vir predstavljata popisa prebivalstva 1991 in 2002. V smis-

»Romsko« naselje
Pušča pri
Murski Soboti.
(Foto: S. Straus)
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lu presoj etničnih faktografij je popis prebivalstva kot specifično metodološko
orodje še vedno najpomembnejši in eminenten vir podatkov. Nič pa ne kaže, da
bo v prihodnje popis slonel na istih premisah (Josipovič 2008). V primeru presoj
etničnih struktur in sprememb to pomeni, da klasične izpraševalne metode prihodnji popis najverjetneje ne bo implementiral (ibid.).
Kaj izpovedujejo popisni podatki o etnični pripadnosti prebivalstva
Prekmurja?
Prekmurje je eminentna multietnična regija. O tem pričajo tudi preglednice v
nadaljevanju. Prevladujejo sicer prebivalci, ki se samoopredeljujejo kot Slovenci,
vendar je po popisu iz leta 2002 več kot osem tisoč prebivalcev Prekmurja izjavilo drugo etničnost. Med njimi prevladujejo Madžari, sledijo pa Romi in Hrvati.
Vseh ostalih je znatno manj. Popis prebivalstva iz leta 1991 je bil zadnji jugoslovanski popis. Pod vtisom osamosvojitvenih teženj Slovenije se je v tistem času
prebivalstvo bistveno močneje identificiralo s slovenstvom, kot v popisu iz leta
2002 (prim. Josipovič 2006, 187). Nasprotno je pri zadnjem popisu prebivalstva
prevladovala politizacija zlasti verskega, pa tudi etničnega samoopredelitvenega
'vprašanja' (prim. Damjanič 2003).
Leta 1991 je Prekmurje zgolj po popisnih podatkih kazalo precej drugačno
sliko, kot leta 2002. Seveda pa se ne gre prenagliti pri tezi, da se je etnična struktura tudi v realnosti spremenila. Nasprotno: niti naravno niti mehansko gibanje
prebivalstva v Prekmurju nista diferencialno vplivala bistveno drugače na posamezne skupine prebivalstva. Temu gre dodati še prebivalstveni momentum, ki je
majhne razlike še dodatno nevtraliziral.
Izbrane etnične samo opredelitve 1991, Prekmurje.
Skupaj
neopre.

Skupaj
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PREKMURJE

89.887

1.511

SLOVENIJA

1.965.986

54.212

Madžari Romi

Vir: Popis 1991, Statistični urad RS.
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Izbrane etnične samoopredelitve 1991, Prekmurje.
Preb.
1991

Hrvati Slovenci Madžari Romi

Skupaj Skupaj
neopred. opred.

LENDAVA

26.143

3,32

68,53

24,16

0,45

2,57

97,43

MURSKA
SOBOTA

63.744

1,01

93,54

2,07

0,89

1,73

98,27

PREKMURJE

89.887

1,68

86,27

8,50

0,76

1,97

98,03

SLOVENIJA

1.965.986

2,76

87,84

0,43

0,12

4,08

95,92

Vir: Popis 1991, Statistični urad RS.
Izbrane etnične samoopredelitve 1991, Prekmurje, v odstotkih.
Opred. 1991

Hrvati

Slovenci

Madžari

Romi

LENDAVA

25.472

3,40

70,34

24,79

0,46

MURSKA
SOBOTA

62.644

1,03

95,19

2,11

0,91

PREKMURJE

88.116

1,71

88,00

8,67

0,78

SLOVENIJA

1.885.869

2,87

91,58

0,45

0,12

Vir: Popis 1991, Statistični urad RS.
Izbrane etnične samoopredelitve
samoopredeljenih.

1991, Prekmurje, v odstotkih od etnično

Preb. 2002

Slovenci
(% od
vseh)

Slovenci
(skupaj)

Slovenci
(% od
opred.)

Drugi (od
opred.)

LENDAVA

22.041

68,52

15.102

73,39

26,61

MURSKA
SOBOTA

58.699

90,88

53.343

95,79

4,21

PREKMURJE

82.359

84,98

69.990

89,94

10,06

SLOVENIJA

1.964.036

83,06

1.631.363

92,32

7,68

Vir: Popis 1991, Statistični urad RS.
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Izbrane etnične samo opredelitve 2002, Prekmurje, v odstotkih od etnično
samoopredeljenih.
Neopre. (%)

Opred.
(skupaj)

Drugi (skupaj)

Neopre.
(skupaj)

LENDAVA

6,63

20.579

5.477

1.462

MURSKA
SOBOTA

5,13

55.686

2.343

3.013

PREKMURJE

5,51

77.818

7.828

4.541

Vir: Popis 2002, Statistični urad RS.
Popisni podatki za leto 2002 so bili podvrženi drugačnim metodološkim ter
pravnim načelom in predpisom. Varovanje podatkov o takoimenovanih občutljivih vsebinah je povzročilo, da primerljive analize na ravni objavljenih statističnih popisnih podatkov niso mogoče. Zato si pomagamo s parcialnimi analizami
in sekundarnimi podatkovnimi viri (prim. Josipovič 2007). Gornja preglednica
kaže, da kljub izpričani etnični pluralnosti na območju upravne enote Murske
Sobote zaznavamo trend porasta slovenskega opredeljevanja med opredeljenimi
v popisu. Obenem tudi delež neopredeljenih ni visok v primerjavi z državnim
povprečjem. Bistvena ugotovitev za celotno Prekmurje je, da se je prebivalstvo
na 'klasičnih' etnično madžarskih območjih začelo 'spogledovati' s slovenstvom
in opuščati tradicionalno madžarstvo. To ni presenetljivo, saj se je tudi madžarizacija določenih naselij zgodila relativno pozno, mestoma šele v 19. stoletju ali
kasneje (prim. Berden 1995; Kocsis 2005).
Na drugi strani so Romi kot popisna kategorija iz leta 1991 prisotni le na prekmurski strani Pomurske regije in tako razmerje se ohrani tudi pri popisu 2002.
Zato nam podatki za Pomursko statistično regijo kažejo pravzaprav Rome v Prekmurju. Podrobnejše analize statističnih podatkov kažejo, da živi največji del vseh
slovenskih Romov prav v Prekmurju, in sicer nad 40 odstotkov (Josipovič in
Repolusk 2003). Romi v Prekmurju niso enovita populacija. Ločimo lahko vsaj
pet večjih skupin (ibid.):
Sinti (zahodno Goričko);
Madžarizirani Romi (Dobrovnik, Hodoš);
Vlaški Romi (Lendavsko Dolinsko);
Karpatski Romi (Goričko, Ravensko);
Turški Romi (Markovsko Dolinsko).
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Po zadnjem statističnem popisu iz leta 2002 se je za Rome samoopredelilo 3.246 ljudi, kar predstavlja, za razliko od večine drugih popisnih kategorij,
razmeroma visok porast. Statistični popisi kljub temu podcenjujejo realistično
število Romov. Odstopanja v cenitvah različnih administrativnih virov so posledica neopredeljevanja prebivalstva za romsko etničnost, za kar pa je več vzrokov.
Izpostavimo lahko naslednje:
nekateri Romi se ne želijo (več) popisno enačiti z »romstvom«;
zaradi asimilacije v »neromskem« okolju postajajo 'civili';
zaradi potencialnih težav pri nadaljnem zaposlovanju ali šolanju se konotaciji z romstvom izogibajo;
negativni in odbijajoč odnos večinskega prebivalstva do Romov;
popis 2002 je tudi omogočil, da se popisana oseba narodnostno ne opredeli;
• mnogi Romi so se v preteklosti zaradi nizke stopnje emancipacije opredeljevali za 'slovenstvo'.
Iz teh navedb prebivalstva s terena lahko ugotovimo, da gre pravzaprav za
dvojen ali dihotomen in vzporeden proces zanikanja in potrditve: ta se kaže po
eni strani kot beg prebivalstva iz romstva, po drugi strani pa kot romska etnična
emancipacija. Slednja največkrat trči ob šibkejše družbene sloje iz vrst domnevno romske populacije ali populacije romskih naselij.
Preglednica v nadaljevanju dokaže gornje trditve: od popisa do popisa lahko
opazujemo sistematično večji porast opredelitev za romski materni jezik kot za
romsko etničnost, kar kaže na sekvenco emancipatornega prehoda diskriminirane
skupnosti od priznanja jezika do priznanja namišljenega etnosa, če naj parafraziram Benedicta Andersona (1995). Celo več, stopnja tovrstne emancipacije ni
homogena znotraj enovite regije. To so vsekakor novi raziskovalni izzivi novim
raziskovalnim močem.
Kvantitativna relacija med etnično in jezikovno samo-opredelitvijo po občinah in upravnih enotah, Prekmurje.

Etničnost

Materni
jezik

Faktor

Murska Sobota

439

455

1,04

Puconci

137

104

0,76

Občina/upravna enota/skupaj
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Lendava

86

96

1,12

Tišina

86

84

0,98

Črenšovci

63

129

2,05

Cankova

56

68

1,21

Rogašovci

51

163

3,20

Turnišče

29

34

1,17

Beltinci

23

73

3,17

Kuzma

10

3

0,30

Druge občine Prekmurja

9

6

0,67

UE Lendava

181

261

1,44

UE Murska Sobota

808

954

1,18

PREKMURJE

989

1215

1,23

SLOVENIJA

3246

3834

1,18

Vir: Popis 2002, Statistični urad RS.
Prostorska disperzija romskega prebivalstva - poselitev tisočerih
zaselkov
V Sloveniji Romi po številu predstavljajo podobno majhno etnično skupnost,
kot sta italijanska in madžarska manjšina. Vendar se po večini demografskih značilnostih od obeh manjšin močno razlikujejo. Romi so namreč prostorsko razpršena skupnost, ki so v teku zadnjih desetletij zaradi načrtne ustalitve in drugih,
z modernizacijo povezanih razlogov, izoblikovali več t. i. »romskih naselij«, v
kateri živi večji del te skupnosti.
Navzlic zgoraj predstavljenim podatkom pa Zakon o lokalni samoupravi določa le dvajset občin, kjer imajo Romi v občinskem svetu najmanj enega predstavnika. Ob tem takoj pripomnimo, da je ta »najmanj« via facti še vedno tudi
»edini« romski predstavnik. Navedeni nista denimo občini Moravske Toplice in
Hodoš s sicer znatnim delom romske populacije. To naj bi pomenilo, da se je v
teh dveh občinah narodnostno opredelilo za Rome manj kot 10 oseb. Slednje ne
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drži v primeru občine Dobrovnik, ki po zakonu mora imeti romskega svetnika.
Na Dolenjskem je situacija na nek način inverzna. Za občino Grosuplje je navedeno 142 Romov (vir: podatki občin leta 2004 za Urad RS za narodnosti). Občina
Grosuplje še vedno ni izpolnila zakonskih obveznosti in ni izvedla lokalnih volitev za romskega svetnika ne glede na politično in svetovno-nazorsko usmeritev
župana in svetnikov te občine. Zakon na Dolenjskem ne imenuje naslednje občine s številnim romskim prebivalstvom: Škocjan, Mirna peč in Žužemberk (glej
slike v nadaljevanju). Še posebej izstopa občina Škocjan, kjer občinarji navajajo,
da v njihovi občini stalno prebiva 170 Romov, ki jim pravijo »občani« (prim.
Josipovič in Šumi 2008). Pri tej občini lahko zasledimo tudi izrazito odklonilen odnos prebivalstva v takoimenovanih romskih naseljih do opredeljevanja za
Rome na popisih.

Zasnova in izdelava: Damir Josipovič, 2004
podlaga; 0 U R 8
vir: Popis prebivalstva 2002, S U R S

Število Romov po občinah RS.
(Vir: popis 2002, Statistični urad RS.)
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Občine (rdeče) z zakonsko predpisanim vsaj enim romskim svetnikom in
občine (oranžno) z znatnim deležem romskega prebivalstva. (Vir: Josipovič
in Repolusk 2003)
Velika odstopanja med popisnimi podatki in podatki občin kažejo tudi na
rasizem uradnih organov, saj je Urad RS za narodnosti leta 2004 kot merodajne
objavil podatke občin, torej podatke »eksterne evalvacije«, ne pa ustavno zajamčene pravice do osebne samoopredelitve etničnega ali narodnostnega občutenja
prebivalca, kar zagotavlja Ustava RS in posledično popis prebivalstva.
Kljub temu, da se je v zadnjem popisu prebivalstva iz leta 2002 manj kot polovica romskega prebivalstva opredelila za Rome, njihovo število glede na prejšnje popise vendarle narašča. Preglednici v nadaljevanju kažeta nihanja v številu
prebivalstva, ki so se v popisih prebivalstva samoopredelili kot Romi.
Število Romov v Sloveniji po popisih prebivalstva.
Leto

1953

1961

1971

1981

1991

2002

Število Romov

1,663

158

951

1,393

2,259

3,246

Vir: Statistični letopis RS 2007, Statistični urad RS.
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Število prebivalcev z romskim maternim jezikom.
Materni jezik

1991

2002

Romski

2.752

3.834

Vir: Popis 2002, Statistični urad RS.
Porast števila oseb, ki so kot materni jezik navedli romski jezik, je še nekoliko večji, kot kaže število etnično opredeljenih kot Romi, in sicer za 18 %. Razlog
za to odstopanje je v dejstvu, da odgovora na vprašanje maternega jezika ni moč
zavrniti, kot denimo vprašanji o narodni/etnični ali verski pripadnosti (Josipovič
2007). Podrobna prostorska razmestitev Romov po podatkih njihovih 'domačih'
občin je prikazana na naslednji preglednici.
Število romskih naselij in število Romov po podatkih občin v Prekmurju.
OBČINA

Število romskih naselij
v občini

Število Romov v občini

Murska Sobota

4

1.100

Rogašovci

6

474

Puconci

5

473

Tišina

2

365

Cankova

4

218

Lendava

4

177

Črenšovci

2

141

Beltinci

2

103

Kuzma

3

94

Dobrovnik

1

50

Turni šče

1

42

SKUPAJ

34

3.237

Vir: Urad RS za narodnosti, 2004.
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Temu lahko zoperstavimo podatke kompleksne analize števila prebivalcev
v romskih naseljih Prekmurja (Josipovič in Repolusk 2003). Po teh podatkih je
v romskih naseljih Prekmurja skupno 3.740 prebivalcev, med katerimi večinsko
prevladujejo Romi (glej spodnjo sliko).
Število Romov po naseljih v Prekmurju.

(Vir: Josipovič in Repolusk 2003.)
Prostorsko in statistično so podatki o številu romskih zaselkov ali naselij
močno diskutabilni. Pogosto se enotno naselje s prevladujočim romskim prebivalstvom statistično deli med dve ali več naselij. S tem v zvezi je interesanten
je primer Ojtine - romskega naselja, ki je razdeljeno med statistično samostojni
naselji Vanča vas in Borejci (glej spodnjo sliko). Urad za narodnosti navaja v romskem naselju Vanča vas-Borejci 365 prebivalcev, od tega števila jih 74 prebivalcev
spada k Borejcem oziroma približno petina hiš, ostali pa so del naselja Vanča vas.
Terenska raziskava je na podlagi navedb lokalnih prebivalcev pokazala, da je v
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naselju 80 hiš in približno 350 prebivalcev. Čeprav je naselje razdeljeno med dve
naselji, ki ju ločuje glavna cesta, deluje naselje kot strnjena funkcionalna poselitev. Statistična uvrstitev med dve naselji oziroma med dve katastrski občini pa
status de facto naselja izničuje.

Sklenjeno naselje Ojtina z vrisano statistično
delitvijo med Vančo vasjo in Borejci.
(Vir: Josipovič 2003)

Romi na tej lokaciji živijo tako dolgo, da kolektivni spomin ne pomni časa
prvih preselitev na to območje. Romski jezik je manj prisoten, govorijo ga pretežno starejši od 20 let, otroci in mladostniki pa v komunikaciji z ostalimi prebivalci romskega naselja uporabljajo prekmurščino. Večina prebivalcev v naselju
je Romov. Še pred desetimi leti se jih je veliko opredelilo kot »Cigan«, danes pa
med Romi prevladuje taka opredelitev, tj. »Rom«. V naseljuje veliko priseljencev, ki se večinoma priselijo zaradi porok ali zaradi eskapizma. V glavnem gre za
primere žensk, ki se primožijo v naselje in izhajajo iz okoliških romskih naselij
(večinoma iz Pušče in zahodnega dela Goričkega), pa tudi iz tujine iz okoliških
držav (Avstrija, Madžarska, Hrvaška), ali pa gre za primere moških, ki jim ustreza altruističen pristop in lokalno splošno prisotna solidarnost. Razen v primeru
sorodstvenih vezi, ki so maloštevilne, prebivalci naselja skorajda nimajo stikov s
prebivalci romskih naselij v vzhodnem Prekmurju (na Dolinskem).
Koncept zaščite kulturne pokrajine »romskih« naselij
Zakonodaja Republike Slovenije Romom zagotavlja ne le enakopravnost z
ostalimi državljani, pač pa jim daje tudi nekatere posebne pravice v smislu takoimenovane pozitivne diskriminacije. Dejansko pa analiza kaže, da so Romi iz
obče slovenske družbe izobčena skupnost, katere osrednje prepoznane določnice
so šibka izobrazbena raven, nizka stopnja zaposlenosti in slabe bivalne razmere.
S tem so sicer družbeno bolj prepoznani, a hkrati še bolj potiskani na margino
slovenske družbe.
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Podrobnejša demogeografska analiza kaže, da Romi v Prekmurju naseljujejo
znaten del površja, kljub temu pa gre za takoimenovano skrito poselitev, ko se je
z različnimi manevri lokalnih in višje pozicioniranih oblasti Rome oz. naselja z
romskim prebivalstvom poizkušalo prostorsko osamiti, jih nekako ograditi, zamejiti, posebej pa postaviti tja, kjer ne bi bili 'nikomur' v napoto (glej fotografijo
'skrite poselitve' na robu Dobrovnika). Po ocenah števila prebivalcev v romskih
naseljih, ocenah števila Romov glede na različne podatkovne vire, lahko zaključimo, da so Romi konstitutivni pokrajinotvorni element Prekmurja, ki v skupnem
prebivalstvu participirajo z okrog pet odstotki. Romska populacija kaže uradnim
virom navzlic relativno številčno populacijo, ki se reproducira ne le iz 'lastnih
vrst', pač pa zelo intenzivno v interakciji z 'zunanjim' svetom. Pri tem gre zlasti
za neromsko prebivalstvo, ki se vključuje v populacijski sistem romskih naselij
iz različnih vzrokov. V tem smislu izstopajo zlasti eskapizem, beg iz kapitalskokompetitivnega okolja, splošno družbeno izobčenje v neromskem okolju, poleg
teh pa še številni drugi, parcialni vzroki. Romsko prebivalstvo in romska naselja
niso monolit, ki bi se šele v zadnjem obdobju pričel zavedati samega sebe, ali odpirati navzven. Nasprotno, lahko tvegam tezo, da gre že dolga stoletja za paralelni
svet, za margino enega in istega naselbinskega sistema, ki poizkuša tudi preko

»Romsko« naselje na koncu mesta -primer Dobrovnik (Foto: D. Josipovič)
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lastne latovščine zavarovati svoje golo preživetje. V ta svet se rekrutira veliko
število ljudi, ki jih vsakokratni sistem vzgoji v 'dežurne' družbene marginalce.
Enako je v recentni zgodovini post-tranzicijski tsunami odplaknil mnogo ljudi
tja, kjer so sploh lahko preživeli. Popolnoma spregledana je namreč migracijska
dinamika v romskih naseljih, katere novi študiji lahko razkrijejo navedene trditve.
Koncept zaščite regionalno-specifične kulturne in zgodovinske dediščine
nacionalnega pomena (detajliran v: Josipovič in Šumi 2008), ki jo predstavljajo
romska naselja v Prekmurju in Sloveniji, zato predstavlja tisti imperativ, ki ga
Slovenija kot zrela država mora zasledovati. Na ta način bo ohranjen specifičen poselitveni prostor marginalizirane populacije, ki lasten prevladujoč etnični
predznak nasleduje ravno iz tega tradicionalnega v nedogled ponavljajočega se
para-legalnega statusa. Družbeni položaj romske skupnosti v nekdanji socialistični skupnosti je bil v tem smislu lažji, ker je doktrina splošne zaposlenosti nalagala družbenim gospodarskim subjektom 'kooperativnost'. Ta je z gospodarsko
tranzicijo splahnela, družbena marginalizacija Romov se je poudarila, s tem pa
se je navidezno okrepilo etnično 'samozavedanje'. Vse to velja tudi za Rome v
Prekmurju.
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Opredelitev vloge naselij v Pomurju
Raziskave, ki skušajo razložiti vlogo posameznih naselij v sistemu naselij
oziroma celotnem poselitvenem sistemu, morajo vsekakor upoštevati geografske
pogoje, ki so vplivali na razporeditev in velikost naselij, gospodarske in socialne pogoje, ki so omogočili in/oziroma vzpodbujali prostorsko koncentracijo
gospodarskih dejavnosti v naseljih ter dejstvo, da je poselitev vedno potekala
postopno.
Vloga naselij je odvisna od številnih dejavnikov (velikosti, geografskega
položaja, funkcij, stopnje centralnosti, ekonomske moči, prometnega položaja,
stopnje urbanizacije, razvojnih značilnosti, politike urbanizacije, itd.), ki lahko
v veliki meri določajo pomen naselja v sistemu poselitve. Zato lahko za kategorizacijo naselij, s katero opredeljujemo vlogo posameznega naselja ali skupine
naselij v celotnem sistemu (omrežju) naselij, izberemo različno poljudno število
kazalcev. V veliki večini je le-to odvisno od samega namena kategorizacije oziroma tipizacije naselij.
Vlogo naselij v poselitvenem sistemu Pomurja smo opredelili s pomočjo kategorizacije obstoječega poselitvenega sistema. Metodološka izhodišča za kategorizacijo naselij so bila zasnovana za potrebe raziskovalne naloge z naslovom
Kategorizacija obstoječega stanja poselitvenega in prometnega omrežja Republike Slovenije za izdelavo državnega strateškega prostorskega načrta (Černe in
ostali 2007).
Kategorizacija naselij je bila opredeljena na podlagi štirih kazalcev: stopnje
centralnosti naselja, števila prebivalcev, števila delovnih mest in deležem delovno aktivnega prebivalstva glede na kraj dela. S stopnjo centralnosti ugotavljamo
položaj naselja glede na stopnjo njegove opremljenosti z izbranimi storitvenimi
dejavnostmi oziroma glede na obseg storitvenih dejavnosti, ki služijo oskrbi prebivalcev. Število prebivalcev je eden izmed temeljnih kazalcev, ki opredeljujejo
pomen naselja, hkrati pa so prebivalci vir gibanja dobrin in storitev. Kazalec število delovno aktivnega prebivalstva glede na kraj dela prikazuje število delovnih
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mest v naselju v vseh dejavnostih. Delež delovno aktivnega prebivalstva glede na
kraj bivanja, ki ne delajo v naselju prebivališča, prikazuje, kolikšen del delovno
aktivnih prebivalcev vsakodnevno potuje iz naselja bivanja v drugo naselje, kjer
dela. Nizke deleže imajo predvsem regionalna središča in naselja, ki se nahajajo
v najmanj razvitih območjih. Najvišje deleže imajo naselja brez pomembnejšega
števila delovnih mest in primestna naselja.
Pri izboru naselij, ki smo jih vključili v kategorizacijo, smo izhajali iz funkcijske opredelitve naselij (stopnje centralnosti oziroma stopnje opremljenosti
naselij z izbranimi centralnimi dejavnostmi) in gospodarskega pomena naselij
(število delovnih mest v naselju), saj je razumevanje vloge posameznih naselij v
sistemu naselij v večji meri zasnovano na spoznanjih s področja teorije o centralnih naseljih, njihovega preverjenja in empiričnih raziskav. V kategorizacijo so
tako vključena vsa naselja, ki se uvrščajo med centralna naselja (53 naselij od
345 naselij v Pomurju oziroma 15,4 %) in naselja, ki niso opredeljena kot centralno naselje, a imajo več kot 100 delovnih mest (16 naselij oziroma 4,6 %). To
so nam-reč naselja s pomembno zaposlitveno funkcijo. Pri kategorizaciji obstoječega stanja poselitvenega omrežja za Pomurje smo torej upoštevali skupaj 69
naselij oziroma 20 % vseh naselij v Pomurju.
Kategorije naselij v Pomurju
V Pomurju smo s kategorizacijo opredelili:
1 regionalno središče: Murska Sobota;
3 subregionalna središča: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer;
16 lokalnih središč: Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornji
Petrovci, Grad, Križevci pri Ljutomeru, Kuzma, Martjanci, Moravske
Toplice, Podgrad, Puconci, Radenci, Rogašovci, Sveti Jurij, Turnišče;
34 sublokalnih središč: Apače, Bakovci, Bodonci, Bogojina, Cezanjevci,
Cven, Čentiba, Dokležovje, Domanjševci, Fokovci, Gaberje, Gederovci,
Hodoš, Kapelski Vrh, Kobilje, Krog, Lokavec, Mala Nedelja, Markovci,
Melinci, Negova, Odranci, Pertoča, Petišovci, Prosenjakovci, Razkrižje,
Spodnja Ščavnica, Srednja Bistrica, Stročja vas, Šafarsko, Šalovci, Tišina, Velika Polana, Veržej;
15 mikrolokalnih središč: Boreci, Černelavci, Črešnjevci, Dolga Vas,
Gornja Bistrica, Hotiza, Gančani, Ižakovci, Ključarovci pri Ljutomeru,
Lipovci, Lukavci, Nemčavci, Rakičan, Trimlini, Žižki.
Ostala naselja imajo predvsem bivanjsko funkcijo.
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Kategorizacija naselij v Pomurju.

Domanjševci sublokalno središče
na vzhodu Goričkega.
(Foto: S. Kušar)
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Na podlagi rezultatov kategorizacije naselij v Pomurju smo opredelili tudi
aglomeracije. V posamezno aglomeracijo sodijo tista območja kategoriziranih
naselij, ki se med seboj stikajo. Pomen aglomeracije je določen na podlagi najvišje kategoriziranega naselja v aglomeraciji. Aglomeracija označuje širše območje,
kjer imajo naselja različno stopnjo kategorizacije, a so prostorsko med seboj povezana, s čimer obstaja možnost funkcijskih povezav med naselji.

Aglomeracije v Pomurju.
Vplivna območja regionalnega središča in subregionalnih središč
Za naselja višjih kategorij smo določili tudi njihova vplivna območja, ki smo
jih opredeljevali na dva načina. Prvi način temelji na povzemanju dosedanjih
raziskav, ki so jih naredili slovenski geografi. Pri tem smo se naslanjali predvsem
na raziskavi Boleta (2004) in Cigaleta (2002).
Boletova raziskava iz leta 2004 je določila vplivna območja regionalnih središč na podlagi dnevne mobilnosti delovne sile. Podatke o tem je povzel po popisu iz leta 2002. Osnovna prostorska enota raziskave je bila občina.
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Vplivna območja regionalnih središč v Pomurju. Povzeto po: Bole 2004.
Raziskava Cigaleta iz leta 2002 temelji na opredeljevanju vplivnih območij
s pomočjo anketnih vprašalnikov o kraju in pogostosti zadovoljevanja potreb po
storitvah. Ankete so bile izvedene na osnovnih šolah. Pri določanju vplivnih območij kategoriziranih naselij smo povzeli vplivna območja mikroregionalnih središč (Cigaletova opredelitev) oziroma subregionalnih središč (opredelitev iz naše
raziskave). Potrebno je poudariti, da se Cigaletova opredelitev mikroregionalnih
središč delno razlikuje od kategoriziranih subregionalnih središč.
Drugi način opredeljevanja vplivnih območij izhaja iz matematičnega modela o evklidski oddaljenosti od kategoriziranega središča. V vplivno območje
določenega središča je sodilo območje okrog tega središča, ki je temu središču
najbližje. Meja med dvema vplivnima območjema je postavljena računsko in se
nahaja točno na pol poti od enega do drugega središča. Vplivna območja so bila
torej opredeljena na podlagi Thiessenovih poligonov.
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Vplivna območja subregionalnih središč v Pomurju. Povzeto po: Cigale 2002.

Vplivna območja regionalnih središč v Pomurju: Thiessenovi poligoni.
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Vplivna območja subregionalnih središč v Pomurju: Thiessenovi poligoni.
Pri opredeljevanje vplivnih območij kategoriziranih središč s pomočjo Thiessenovih poligonov so seveda zanemarjeni fizičnogeografski in družbenogeografski dejavniki, ki lahko pomembneje vplivajo na oblikovanje vplivnih območij kot so reliefne ovire in prometnice.
Kategorizacija naselij v Pomurju: sklepne ugotovitve
Kategorizacija je eden izmed načinov za opredeljevanje vloge posameznih
ali skupine naselij v sistemu omrežja naselij. Zato je naša predpostavka o šeststopenjski kategorizaciji naselij zasnovana na podlagi spoznanj o stopnjah centralnih naselij oziroma funkcijski vlogi v poselitvenem sistemu. Sodobne raziskave o
centralnih naseljih (Cigale 2002; Benkovič Krašovec 2006) izvedenih na podlagi
več ali manj enotnih metodoloških postopkov kažejo, da je hierarhična struktura
poselitvenega sistema z vidika centralnosti relativno stabilna prostorska kategorija. To velja posebno za centralna naselja višje stopnje centralnosti, medtem ko
se položaj centralnih naselij nižje ravni v sistemu poselitve hitreje spreminja.
Zato smo se pri naši kategorizaciji naselij oprli na prostorsko strukturo na podlagi
centralnosti, ki smo jo dopolnili z lastnimi spoznanji o pomenu naselij kot zapo189
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slitvenih središčih v omrežju centralnih naselij. Pri tem je potrebno opozoriti, da
razmerja med centralnimi dejavnostmi in številom delovnih mest v naseljih za
slovenski poselitveni sistem do sedaj niso bila v celoti proučena. Vloga teh naselij
je verjetno relativno manj stabilna, saj je odvisna od števila delovnih mest, ki so
lahko predmet hitrih sprememb (odpiranje in ukinjanje delovnih mest). Ne glede
na to pa ta naselja predstavljajo lokalna in subregionalna žarišča gospodarskega
razvoja in s tem lahko v večji meri določajo vlogo teh naselij in opredeljujejo
oziroma vplivajo na nekatere osnovne dejavnike in procese nastajanja prostorske
strukture poselitvenega sistema.
Rezultati kategorizacije kažejo, da gre z vidika štirih uporabljenih kazalcev
za razmeroma zelo pestro strukturo naselij v poselitvenem sistemu. Le-ta onemogoča enovitejšo kategorizacijo značilnosti posameznih naselij v sistemu, saj
imajo posamezne manjše skupine naselij specifična razmerja med kazalci.
Prostorska struktura stopnje centralnosti naselij kaže prevladujočo vlogo
Murske Sobote v Pomurju tako z vidika prostorske razporeditve, še bolj pa z vidika njenega vplivnega območja, in sicer tako na podlagi prikaza stvarnih razmer
(kraju in pogostosti zadovoljevanja potreb po storitvah, dnevne mobilnosti delovne sile) kot tudi na podlagi izračunanih vrednosti vplivnih območij (Thiessenovi
poligoni), ki kažejo celo na večjo potencialno moč Murske Sobote z vidika njenega prostorskega položaja.
Vplivna območja na ravni treh subregionalnih središč kažejo na tri manjša
prostorska in funkcionalna območja, ki jih obvladujejo Lendava na vzhodnem
delu, Ljutomer in Gornja Radgona na jugovzhodnem delu in Murska Sobota na
obsežnejšem osrednjem in severnem delu Pomurja. Z vidika prostorske razporeditve naselij je razvidno, da bi bil lahko položaj Gornje Radgone ugodnejši
zaradi vplivnega območja na zahodnem delu Goričkega (meja), prav tako pa tudi
Ljutomera, ki bi lahko opravljal pomembnejšo vlogo zaradi prostorskih vplivov
preko slovensko hrvaške meje.
Aglomeracijska struktura naselij omenjene prostorske značilnosti sistema
poselitve več ali manj v celoti potrjuje, celo kaže na določeno prostorsko in do
neke mere tudi funkcijsko integracijo naselij na Goričkem v skrajnem vzhodnem
delu okoli aglomeracij lokalnega in sublokalnega pomena, to je Hodoša in na
skrajnem zahodnem delu v okolici Rogašovcev in Svetega Jurija; žal pa ta aglomeracij ska struktura ni v celoti podprta z dejavnostno strukturo, vsaj kar zadeva
Goričkega, kjer pravzaprav ni naselij z večjim številom delovnih mest. Naselja z
več kot 100 delovnimi mesti so razporejena predvsem v pasu med Mursko Soboto in Ljutomerom ter v okolici Lendave in Gornje Radgone.
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Uvod
Zagotovitev primernega stanovanja za bivanje ter njegovo vzdrževanje je za
vsako gospodinjstvo eden od temeljnih ciljev. Gospodinjstva v Sloveniji stremijo k temu, da si zagotovijo za bivanje lastniško stanovanje. Po podatkih popisa
prebivalstva in stanovanj v letu 2002 je zato v Sloveniji kar 83 % gospodinjstev
živelo v lastniških stanovanjih. Slovenija sodi v krog tistih držav v Evropi (Estonija, Grčija, Madžarska, Italija, Litva, Španija), ki imajo najvišje deleže (preko 80
%) lastniških stanovanj. Za velik del gospodinjstev je stanovanjska nepremičnina
najvrednejše, kar posedujejo. Cene stanovanj in gibanje cen na trgu bivalnih nepremičnin je zato pomembno za velik del prebivalstva.
V Pomurju so cene stanovanj med najnižjimi v državi. To je lahko skupaj z
izboljšanim prometnim položajem Pomurja po izgradnji avtoceste v letu 2008
ena od primerjalnih prednosti pokrajine. Boljša prometna povezanost bi v Pomurje lahko pritegnila nove gospodarske dejavnosti z novimi delovnimi mesti, kot
vabljivi dejavnik pa lahko štejemo tudi nižje stroške bivanja za zaposlene.
Značilnosti stanovanjskega sklada
Najsplošnejši kazalnik o stanovanjskih bivalnih razmerah je število stanovanj na 1.000 prebivalcev (šteta so stanovanja v enostanovanjskih in večstanovanjskih stavbah). V razvitejših zahodnoevropskih državah je bilo v popisnem
letu 2001 že blizu 500 stanovanj na 1.000 prebivalcev, (Housing Statistics for
Europe 2006) v Sloveniji 396, v Pomurju (območje Pomurske statistične regije)
pa 379 stanovanj na 1.000 prebivalcev (Stavbe in stanovanja, Popis prebivalstva,
gospodinjstev in stanovanj 2002). V Pomurju je potemtakem še možnost za povečanje števila stanovanj, kar predstavlja priložnost za gradbeno industrijo.
Za vpogled v regionalne stanovanjske razmere je ustreznejši podatek o številu stalno naseljenih stanovanj na 1.000 prebivalcev, kjer so izvzeta nenaseljena
stanovanja in začasno naseljena, predvsem turistična stanovanja. Po tem kriteriju
je s 315 stanovanji na 1.000 prebivalcev Pomurje uvrščeno na najnižje mesto med
slovenskimi statističnimi regijami in dosega 93 odstotkov povprečja Slovenije
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(339 stanovanj na 1.000 prebivalcev). Na podlagi tega podatka bi lahko sklepali,
daje pomanjkanje stanovanj v Pomurju večje kot v drugih statističnih regijah. Če
pa upoštevamo površino stalno naseljenih stanovanj na prebivalca kot kriterij, je
Pomurje z 28 kvadratnimi metri stanovanjske površine povprečno na prebivalca
v samem vrhu med slovenskimi statističnimi regijami in je nad povprečjem Slovenije (26 m2). Razloge za takšno stanje lahko iščemo v dveh smereh. Večja razpoložljiva stanovanjska površina na prebivalca je lahko posledica odseljevanja
prebivalstva: Pomurska statistična regija je namreč kot edina regija v Sloveniji
imela vsa leta v obdobju 1997-2007 negativni migracijski saldo (Notranje selitve, Meddržavne selitve, SI-STAT, Statistični urad RS)! Drugi razlog pa izhaja
iz dejstva, da je Pomurje naša najbolj kmetijska regija z visokim deležem neurbanega prebivalstva. To potrjujejo tudi podatki o stanovanjskem fondu iz popisa
prebivalstva leta 2002, ki kažejo, da je bilo v Pomurski statistični regiji od vseh
»stavb s stanovanji« kar 23,5 % opredeljenih kot »hiša s kmečkim gospodarskim poslopjem«, s čimer regija izrazito odstopa med preostalimi regijami, saj
je povprečje za Slovenijo le 7,1 % (SI-STAT, Statistični urad RS)! Podeželsko
prebivalstvo pa tradicionalno razpolaga z večjimi bivalnimi površinami, kar med
drugim vpliva na to, da so tudi njihove cene za enoto površine nižje kot v urbanih
predelih.
Nenaseljena stanovanja so poseben del stanovanjskega sklada, zanimiv za
domače in tuje kupce, ker naj bi imela nižjo tržno ceno. V povprečju je v Sloveniji 10,1 % stalno nenaseljenih stanovanj, podoben je delež v številnih evropskih
državah, v Pomurju pa znaša 11,2 %. Precejšen del stalno nenaseljenih stanovanj
je lahko namenjen za občasno rabo. To so zidanice, vikend hiše in turistični apartmaji, ki so del običajnega trga nepremičnin. Po podatkih popisa prebivalstva iz
leta 2002 je bilo v Pomurju okrog 2.500 nenaseljenih stanovanj, ki niso bila niti
občasno v uporabi in zato še posebej privlačna ter primerna za prodajo.

Tradicionalne
panonske hiše so
zamenjale sodobne
novogradnje.
(Foto: T. Kikec)
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Prodajne cene bivalnih nepremičnin
Čeprav je Slovenija majhna so cene bivalnih nepremičnin po njenih regijah
zelo različne. Na podlagi podatkov o prodaji rabljenih stanovanj (novogradnje
niso zajete) smo izračunali povprečne cene za kvadratni meter stanovanja v Ljubljani, v preostali Sloveniji zunaj Ljubljane in v Pomurju. V grafikonu prikazana
povprečna prodajna cena je podana kot običajna aritmetična sredina, izračunana
na nestratificiranih podatkih o velikosti stanovanj in njihovih prodajnih cenah. Iz
grafikona je razvidno, da v vsem opazovanem obdobju dosega povprečna prodajna cena kvadratnega metra stanovanja v Pomurju le eno tretjino povprečne
prodajne cene kvadratnega metra stanovanja v Ljubljani in v povprečju slabi dve
tretjini prodajne cene stanovanj zunaj Ljubljane (kar vključuje tudi vsa območja
dragih nepremičnin turističnih območij v Slovenskem primorju in v Alpah ter v
mestnih območjih).
Povprečne četrtletne cene za kvadratni meter bivalne površine rabljenih
stanovanj v Ljubljani, v preostali Sloveniji zunaj Ljubljane in v Pomurju,
2004-2008.

Povprečne prodajne cene za kvadratni meter uporabne površine družinskih
hiš, prodanih v Pomurju v obdobju 2004-2008, so dosegale le 56 % povprečnih
prodajnih cen hiš, doseženih na območju celotne Slovenije.
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Na prodajne cene bivalnih nepremičnin v splošnem vplivajo njihove gradbeno-tehnične lastnosti ter lokacija, v končni fazi pa se cene izoblikujejo na podlagi
ponudbe in povpraševanja na trgu.
Povpraševanje po bivalnih nepremičninah je v Pomurju zmerno, na kar vplivajo naslednji dejavniki:
Pomurska statistična regija že vse desetletje 1997-2007 pozna negativni
selitveni prirast, tako pri notranjih kot tudi pri meddržavnih selitvah. Zato
pritiska rasti števila prebivalstva na cene nepremičnin ni pričakovati.
Premožnost prebivalstva kot dejavnik potencialnega povpraševanja po
nepremičninah je v Pomurju nizka. Povprečne plače so najnižje v državi,
v letih 2004-2007 so dosegale le 83 % povprečja Slovenije. Kupna moč
prebivalstva regije je manjša tudi zaradi trajno visoke stopnje brezposelnosti.
Zaradi desetletja trajajoče slabe prometne dostopnosti Pomurja je bilo
majhno tudi zunaj regionalno povpraševanje po bivalnih nepremičninah.
V Pomurju tudi ni storitev, npr. univerze, ki bi pritegnile ljudi v regijo in
povečale povpraševanje po najemu stanovanj.
Pomanjkanje stavbnih zemljišč, primernih za stanovanjsko gradnjo, marsikje
potiska cene stanovanj navzgor. V Pomurju ne primanjkuje nezazidanih stavbnih zemljišč, zato ta element ponudbe ne predstavlja dejavnika, ki bi vplival na
dvig cen bivalnih nepremičnin. V Pomurju je bilo v obdobju 2002-2007 zgrajenih l.925 novih stanovanj oziroma 15,9 stanovanj na 1.000 prebivalcev (povprečje Slovenije 22,5 stanovanj). Kar 90 % novozgrajenih stanovanj iz obdobja
2002-2007 se nahaja v družinskih hišah, katerih investitorji so bile fizične osebe.
Delež »samograditeljev« v Pomurju je med vsemi statističnimi regijami Slovenije
izstopajoče visok, povprečje za Slovenija je 63 % (Stanovanjski sklad in stanovanja po letu zgraditve, Statistični letopis 2007). Zaradi dostopnih cen zemljišč in
gradbenih storitev je v Pomurju samogradnja še vedno najcenejši in zelo razširjen
način za zagotovitev lastniškega bivališča.
Na ponudbeni strani pa so nekatere pokrajinske značilnosti Pomurja, ki lahko
v prihodnje pripomorejo k višji ravni cen bivalnih nepremičnin. To so npr. ugodne
klimatske razmere za bivanje. Veliko številom sončnih dni in nizko število oblačnih dni ter nizka količina letnih padavin ustvarjajo privlačne klimatske bivalne
razmere. Privlačna je tudi oblikovanost površja. To je sestavljeno iz blagega gričevja in ravnine, kar ustvarja veliko zelo kvalitetnih mikrolokacij za bivalne nepremičnine z izjemnimi pejsaži. Vsa pokrajina je ekološko ohranjena, brez velikih
in izrazitih onesnaževalcev, prej redko kot gosto poseljena. Prevladuje kulturna
pokrajina z nizkim deležem gozda.
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Trgovanje z bivalnimi nepremičninami in nakupi tujcev
Živahnost trgovanja v najosnovnejši obliki opredeljuje podatek o številu
prodanih bivalnih nepremičnin v nekem obdobju glede na celotno zalogo teh
nepremičnin. Podatki o prodajnih cenah novozgrajenih stanovanj v Sloveniji niso
dosegljivi, zato je v spodnji preglednici podano le število transakcij rabljenih
stanovanj v Sloveniji in Pomurju ter delež teh transakcij glede na število vseh
stanovanj ob popisu prebivalstva in stanovanj leta 2002. V skupno število stanovanj so zajeta tista iz večstanovanjskih stavb (blokov) kot tudi stanovanja v
enostanovanjskih stavbah - družinskih hišah.
V letih 2004 in 2005 je bil trg bivalnih nepremičnin (stanovanja in družinske
hiše) v Pomurju pol manj aktiven kot povprečno v Sloveniji. V letih 2006, 2007
in 2008 pa je postal veliko bolj aktiven in se je skoraj izenačil s povprečno stopnjo aktivnosti trga v Sloveniji.
Število transakcij stanovanj v enostanovanjskih in večstanovanjskih
stavbah.
Število transakcij stanovanj
in hiš

Transakcije na 1000
stanovanj

Leto

Slovenija

Pomurje

Pomurje

Slovenija

2004

8060

211

4,6

10,4

2005

8147

266

5,8

10,5

2006

8876

459

10,0

11,4

2007

8206

412

9,0

10,6

2008/I-IX

4432

250

5,5

5,7

Razmah trgovanja v Pomurju po letu 2005 je povezan z bistveno spremenjenim geografskim položajem te regije po vstopu Slovenije v Evropsko unijo maja
2004. Tedaj se je temeljito spremenil prometni položaj Pomurja. Desetletja je
bilo Pomurje celo za Slovenijo odmaknjena, robna regija ob slabo prehodni meji
z Madžarsko in z osrednjo Slovenijo prometno slabo povezano območje. Naenkrat pa je postalo tranzitna regija, del hitro rastočega prometnega koridorja med
severno Italijo in vzhodno Evropo. Ta koridor je še polnejše zaživel z odpravo
notranjih meja med članicami Evropske unije ob koncu leta 2007 ter z dograditvijo avtoceste med madžarsko mejo in slovenskim avtocestnim omrežjem pri
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Mariboru leta 2008. Nepremičnine v Pomurju so zato v kratkem obdobju postale
prometno in časovno dostopnejše širokemu krogu potencialnih kupcev, ki nepremičnino potrebujejo bodisi za stalno bivanje ali za rekreacijo.

Murska Sobota
- regionalno središče
regije.
(Foto: A. Brumen)

Razmah nizkocenovnih letalskih prevoznikov, ki so po letu 2002 vzpostavili redne letalske polete v Slovenijo in bližnja letališča Trst (Italija), Celovec in
Gradec (Avstrija), je Slovenijo in Pomurje prometno približalo tako rekoč vsej
Evropi. Zato so se med kupci nepremičnin v Pomurju in drugod po Sloveniji
pojavili tudi tuji državljani, rezidenti držav članic EU. Število teh kupcev je bilo
v vsej Sloveniji naslednje (Davčni bilten št. 12, 2007): v letu 2004 (od 1. maja)
443, leta 2005 - 642, leta 2006 - 740, leta 2007 (januar-november) - 684. Iz teh
podatkov davčne uprave pa ni razvidno, katere vrste nepremičnin, bivalne ali
zemljiške, so tujci kupovali. Znano je le, da so tuji državljani največ kupovali
na območju davčne uprave Koper, le malo manj pogosto pa na območju davčne
uprave Murska Sobota.
Od vzpostavitve Evidence trga nepremičnin na Geodetski upravi Republike
Slovenije (januar 2007) pa lahko podrobneje analiziramo promet bivalnih nepremičnin: katere, koliko in kje so bile kupljene s strani tujih državljanov. V letu
2007 so tuji državljani kupili v Sloveniji 60 stanovanj in 99 družinskih hiš (4,6 %
nakupov hiš), v letu 2008 (do oktobra) pa 17 stanovanj in 33 družinskih hiš (2,6 %
nakupov hiš). Tuji državljani se pojavljajo predvsem kot pomembni kupci hiš v
Sloveniji, še posebno v Pomurju.
V Pomurju med kupci stanovanj v letih 2007 in 2008 ni bilo tujih državljanov. Zato pa so bili toliko bolj pomembni kot kupci družinskih hiš. Leta 2007
je bilo od skupno 219 prodanih hiš 28 kupcev (12,8 %) iz tujine, v letu 2008
(prva tri četrtletja) pa od 124 prodanih hiš 8 kupcev (6,4 %) iz tujine. Na karti je
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prikazana razporeditev hiš, ki so jih v Pomurju kupili tujci v letih 2007 in 2008
(označene so kot rdeče točke).
Prevladovali so kupci iz Velike Britanije (24 nakupov ali 66 %), iz sosednje
Avstrije in Italije so bili po 3 kupci, preostali pa iz Nemčije, Belgije, Kanade in Nizozemske. Tujci niso kupovali le starih hiš: tretjina jih je bila zgrajena pred letom
1945, tretjina med letom 1945 in 1980, tretjina pa po letu 1980. Absolutni zneski
nakupov tujcev v Pomurju niso bili visoki: v letu 2007 so kupili za 1.456.000 €
(povprečno 52.000 € za hišo), v letu 2008 (prva tri četrtletja) pa za 430.000 €
(53.750 € povprečno za hišo). Prisotnost tujih kupcev je zagotovo pripomogla
k temu, d a j e bil trg nepremičnin v Pomurju živahen, s cenami, ki so sledile cenovnim trendom v državi. V letu 2008 je povpraševanje tujcev po hišah občutno
upadlo, kar je odraz svetovne krize na nepremičninskih in finančnih trgih.
Prostorska razporeditev prodanih hiš v Pomurju 2004-2008.

Tretjina vseh hiš, ki so jih v Pomurju kupili tuji državljani v letih 2007 in
2008, se nahaja na Goričkem, ena petina v Lendavskih goricah in obrobju, preostale pa na Murski ravnini. V Slovenskih goricah so bili nakupi tujcev redki.
197

Branko Pavlin

Gibanje cen stanovanj in družinskih hiš
Za prikaz gibanja cen stanovanj in hiš smo uporabili indekse cen stalne kakovosti, izračunane na podlagi t. i. hedonskega pristopa (Pavlin 2006, 2007, Pavlin
in Mišic 2008). Uporabljeni so bili le podatki za rabljena stanovanja in hiše, saj
podatki o prodajnih cenah novogradenj niso na razpolago.
Prodajne cene rabljenih stanovanj v Sloveniji (brez Ljubljane) so celotno
proučevano obdobje 2004-2008 stalno in izrazito naraščale, in sicer po povprečni četrtletni stopnji rasti 3,2 %. Stopnje rasti cen stanovanj v Pomurju so v letih
2004 in 2005 povsem sledile slovenskemu trendu. Sredi leta 2006 so presenetljivo, kljub najvišjemu številu transakcij, padle, konec leta 2007 in v začetku 2008
pa so se indeksi rasti cen stanovanj v obeh primerjalnih območjih ponovno ujeli.
V tretjem četrtletju 2008 je sledil izrazit padec cen stanovanj v Pomurju, kar
morda pomeni spremembo trenda, morda pa le trenutni nihaj indeksa. Pri nizkem
številu opazovanih enot v Pomurju kot podlagi za izračun indeksov je namreč
večje nihanje indeksov pričakovano.

Indeksi cen stanovanj 2004-2008, povprečje 2005=100

Četrtletni indeksi cen rabljenih stanovanj, Ljubljana, Slovenija brez Ljubljane, Pomurje, 2004-2008.
Kljub temu da so povprečne cene stanovanj v Pomurju med najnižjimi v
Sloveniji, so v obdobju od leta 2004 do drugega četrtletja 2008 dosegle enak in198
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deks rasti kot stanovanja v preostali Sloveniji (zunaj Ljubljane). Dejavniki, ki so
vplivali na oblikovanje cen v preostali Sloveniji (zunaj Ljubljane) so se v enaki
meri odražali tudi v Pomurju. Glede na nizke absolutne cene stanovanj v Pomurju
leta 2004 bi lahko pričakovali višje indekse rasti in s tem zbliževanje absolutnih
cen stanovanj med regijami. A očitno sta ponudba in povpraševanje v Pomurju
razmeroma uravnotežena, tako da so cene stanovanj naraščale skladno s splošno
rastjo cen (inflacijo) in rastjo prihodkov gospodinjstev - ne pa pod vplivom presežnega povpraševanja.
Posebnost trgovanja z bivalnimi nepremičninami v Pomurju je prevlada vrednosti trgovanja z družinskimi hišami. V obdobju 2004-2008 je bilo tu prodanih
za 35,4 mio evrov hiš in za 33,7 mio. evrov stanovanj. V Sloveniji je v obdobju
2004-2008 prodaja hiš v povprečju predstavljala le 31 % vrednosti prometa na
trgu bivalnih nepremičnin. Za trg družinskih hiš v Pomurju je značilna enakomerna razpršenost transakcij po vsej regiji, medtem ko so bile prodaje stanovanj
omejene le na šest središčnih naselij (Murska Sobota, Lendava, Radenci, Gornja
Radgona, Ljutomer, Moravske Toplice).
Gibanje cen družinskih hiš v Pomurju je bilo možno spremljati le na polletni
ravni, kajti četrtletno število transakcij je bilo premajhno za izračun indeksov
s sprejemljivo statistično zanesljivostjo. Gibanje cen v Pomurju je bilo v opazovanem obdobju zelo podobno gibanju cen, izračunanem za celotno ozemlje
Slovenije. Ta istosmernost gibanja cen je pravzaprav presenetljiva, kajti v povprečje Slovenije so vključene tudi prodaje hiš v Ljubljani, ki so dosegale najvišje
prodajne cene.
V Pomurju so leta 2004 in 2005 cene družinskih hiš zmerno naraščale, in
sicer s povprečno polletno stopnjo 4,2 %, v letih 2006 in 2007 pa še enkrat hitreje,
in sicer s povprečno polletno stopnjo 8,6 %. V prvih treh četrtletjih leta 2008 so
se cene družinskih hiš v Pomurju znižale, a je bilo to znižanje manjše kot drugod
po državi.
Obdobje najhitrejše rasti cen družinskih hiš je sovpadalo z obdobjem največjega obsega trgovanja. K temu so v precejšnji meri pripomogli nakupi tujih
državljanov, z njihovim opaznejšim vstopom na tržišče so nepremičnine pridobile višje prodajne cene. Nakupi tujcev so bili namenjeni predvsem pridobitvi
počitniškega bivališča. Svetovna finančna in ekonomska kriza je že povzročila
upad tovrstnih nakupov povsod po svetu, tudi v Pomurju.
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Indeksi cen družinskih hiš, Slovenija, Pomurje, 2004-2008, leto 2005=100

Polletni indeksi cen družinskih hiš, Slovenija, Pomurje,

2004-2008.

Stanovanja v prihodnje
Pri stanovanjih in družinskih hišah v Pomurju lahko izluščimo nekaj posebnosti. Prodajne cene so najnižje v državi; daleč najvišji delež stanovanj (73
%) se nahaja v enostanovanjskih stavbah (hišah). Zaradi razpoložljivih stavbnih
zemljišč je v Pomurju tudi najvišji odstotek samograditeljev v državi, ki gradijo
nova stanovanja v družinskih hišah, kar pomeni, da se bo prevlada stanovanj v
hišah še nadaljevala.
Pomurje je regija, ki je z vstopom Slovenije v Evropsko unijo doživela največjo spremembo svojega geostrateškega in prometnega položaja. Kljub temu je
bilo gibanje prodajnih cen bivalnih nepremičnin v Pomurju zelo podobno gibanju v preostali Sloveniji. Ali bo tako ostalo tudi v prihodnje? Kolikšen bo vpliv
izboljšanega prometnega položaja za gospodarski razvoj Pomurja se bo pokazalo
šele v prihodnjih letih. Od tega bo odvisno tudi gibanje cen nepremičnin. Trenutno so cene bivalnih nepremičnin spodbudne za kupce S precejšnjo verjetnostjo pa
lahko pričakujemo le, da vsaj kratkoročno cene rabljenih družinskih hiš ne bodo
naraščale, temveč le stagnirale ali upadale.
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ODZIV DNEVNIH VOZAČEV
V MURSKO SOBOTO
NA IZBOLJŠAVE V JAVNEM
POTNIŠKEM PROMETU
Matej Gabrovec, Marjan Lep in Beno Mesarec

Posamezne lokalne skupnosti so v zadnjih letih izvedle različne ukrepe za
povečanje atraktivnosti javnega potniškega prometa. Nekatere so se odločile za
subvencioniranje vozovnic ali celo uvedbo brezplačnega javnega potniškega
prometa, druge pa so izboljšale ponudbo javnega prometa s povečanjem števila avtobusnih voženj ali celo uvedbo novih avtobusnih linij. Motivi občin za
uvedbo teh ukrepov so bili različni, razdelimo jih lahko v dve skupini. Na eni
strani je šlo za ukrep socialne politike. Cilj ukrepa je bil v tem primeru predvsem
omogočiti ustrezno mobilnost tistim občanom, ki nimajo možnosti osebnega
prevoza, to je predvsem dijakom in starejšim. V mestih pa je bila bolj v ospredju
prometna politika, s povečanjem atraktivnosti javnega potniškega prometa naj
bi spremenili izbiro prevoznega sredstva, z zmanjšanjem osebnega prometa na
račun javnega naj bi zmanjšali prometne zastoje, pomanjkanje parkirišč, onesnaženje zraka, hrup in tako naprej. Opravljene so bile že prve analize učinkovitosti
takih ukrepov (Gabrovec, Bole, Žura, Lep, Plevnik in Pele 2008). V Murski Soboti je bila v okviru mednarodnega projekta REDECON v letu 2007 izboljšana
ponudba javnega prometa na medkrajevnih avtobusnih linijah v mestni občini
Murska Sobota (Lep, Gabrovec, Mesarec in Bole 2008). V istem letu je bil v
Murski Soboti uveden tudi mestni promet (Mestni avtobusni promet... 2008). V
tem poglavju analiziramo odziv prebivalcev na izboljšanje javnega potniškega
prometa.
Osnovne značilnosti dnevne mobilnosti v Sloveniji in Prekmurju
Ob popisu leta 2002 je bilo v Sloveniji 658.911 dnevnih vozačev, od tega
dve tretjini (440.299) delavcev in tretjina šolarjev (218.612), kamor uvrščamo
osnovno- in srednješolce ter študente. Število vozačev se je tako od popisa leta
1991 povečalo za 115.000 ali dobrih 20 %. Zlasti se je povečalo število vozačev,
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Leta 2007 so v Murski Soboti uvedli mestni promet. (Foto: S. Štraus)
ki potujejo v šolo, saj se je njihovo število povečalo za več kot 40 %, medtem ko
se je število vozačev - delavcev povečalo za približno 13 %. Povišanje števila
vozačev je torej predvsem posledica večje šolske dnevne mobilnosti in zaradi
vse večjega vpisa v univerzitetne (višje in visokošolske) izobraževalne programe
(Gabrovec, Bole, Žura, Lep, Plevnik in Pele 2008). Bolj kot samo število dnevnih
vozačev pa se je v zadnjih desetletjih spreminjal način potovanja na delo, ki ga
prikazuje spodnja preglednica.
Delež potovanj v % glede na prometno sredstvo v Sloveniji in v Prekmurju v
letih 1981, 1991 in 2002.
Način potovanja
na delo

1981

1991

2002

Slovenija

Prekmurje

Slovenija

Prekmurje

Osebni avto

27

44

40

85

82

Avtobus

54

43

45

8

10

Vlak

4

3

1

2

0

Peš ali kolo

13

8

12

4

7

Vir: Popisi prebivalstva, Statistični urad RS, Pele 1988.
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Iz prve preglednice je jasno razviden zelo hiter porast uporabe osebnih vozil
za pot na delo na račun bolj trajnostnih oblik, to je uporabe javnega potniškega
prometa ter nemotoriziranih oblik prometa. Posebej hitre spremembe so se dogajale
v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je uporaba osebnih vozil podvojila na
račun javnega potniškega prometa, ki je v tem času med dnevnimi vozači izgubil
štiri petine svojih potnikov. Pri izbiri prometnega sredstva se Prekmurci obnašajo
približno enako kot ostali Slovenci, glede tega ni nobenih pomembnih razlik. Pri
uporabnikih osebnih vozil je posebej neugodno tudi razmerje med vozniki in sopotniki. Po podatkih popisa prebivalstva iz leta 2002 je namreč razmerje med vozniki
in sopotniki 10 : 1. Tako upad uporabnikov javnega potniškega prometa kot tudi
nemotoriziranih oblik prometa je posledica prometne politike v tem razdobju, ki se
je osredotočala predvsem na gradnjo nove cestne infrastrukture, popolnoma pa je
zanemarila železniško infrastrukturo in javni potniški promet oziroma se je z bolj
trajnostnimi oblikami prometa ukvarjala le na deklarativni ravni. Posledica tega je,
da ima uporaba javnega potniškega prometa slabšalen pomen. Za večino Slovencev
je to storitev, ki je namenjena le nepolnoletnim učencem in revežem, ki si ne morejo
privoščiti osebnega avtomobila. Tak način razmišljanja potrjuje tudi raziskava Eurobarometra, v kateri so državljane Evropske zveze spraševali, ali bi manj uporabljali
osebni prevoz, če bi se cena goriva podvojila. Na to vprašanje je 22 % anketirancev
odgovorilo, da bi se vozili bistveno manj, 31 % bi se jih vozilo nekoliko manj, 26
% bi se vozilo enako pogosto. Slovenci smo bili po tej anketi med vsemi Evropejci
najmanj pripravljeni zamenjati svoje navade, saj je le 9 % anketirancev izjavilo, da
bi se vozili bistveno manj, kar 47 % pa jih je izjavilo, da bi se vozili enako pogosto.
Kot alternativo osebnemu prevozu je bilo le 26 % vprašanih Slovencev pripravljenih uporabiti javni prevoz (Evropa 37 %), po drugi strani pa bi se bili Slovenci v
večji meri pripravljeni (na načelni ravni) voziti skupaj s sorodniki, znanci ali sosedi
(23 % vprašanih, Evropa 10 %) (Attitudes towards energy, 2008).
Medtem ko je Prekmurje v celoti podobno Sloveniji glede izbire prometnega
sredstva, pa podatki popisa prebivastva kažejo večjo variabilnost znotraj regije
oziroma med posameznimi relacijami (glej zemljevid). Zemljevid prikazuje izbiro
prometnega sredstva pri tistih zaposlenih, ki se dnevno vozijo v Mursko Soboto.
Pri teh je glede na celotno Prekmurje delež vozačev v avtobusih približno dvakrat
večji. To je posledica izrazite usmerjenosti linij javnega potniškega prometa proti
Murski Soboti, medtem ko prečnih linij oziroma povezav med središči nižje stopnje praktično ni. Pomembna je tudi prilagoditev avtobusnih voznih redov delovnemu času Mure. Zanimivo je, da je manjši delež uporabnikov javnega prometa
v občinah, ki mejijo na murskosoboško mestno občino. Razlog za to bi bilo zanimivo podrobneje analizirati. Domnevamo, daje finančno javni medkrajevni avtobusni promet ob veljavni tarifni lestvici na kratkih razdaljah s finančnega vidika
relativno manj konkurenčen osebnemu prometu kot na daljših relacijah.
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Izbira prometnega sredstva delovno aktivnih prebivalcev - dnevnih vozačev
v Mursko Soboto.
(Vir: Popisi prebivalstva 2002, Statistični urad RS)
Analiza povpraševanja in ponudbe javnega potniškega prometa
V Prekmurju je bila za identifikacijo »podhranjenosti« s ponudbo javnega
potniškega prometa uporabljena metodologija projekta REDECON (Redecon
2008). Le-ta temelji na rastrski obravnavi prostora ter izračunih vrste indikatorjev določene lokacije oziroma rastrske celice (celice dimenzije 500 * 500
metrov). V okviru pilotnega projekta so bile zajete zgolj celice, znotraj katerih
se pojavljajo strnjena naselja. Obravnavane celice (lokacije) so bile opisane z
nizi kvalitativnih in kvantitativnih atributov prostora - atraktorjev prometa in s
kvalitativnimi in kvantitativnimi atributi javnega potniškega prometa. Z ustrezno
kombinacijo atributov je bil za vsako obravnavano celico definiran nivo ponudbe oziroma povpraševanja po javnem potniškem prometu. V naslednjem koraku je bila opravljena analiza skladnosti med ponudbo in povpraševanjem. Zemljevida prikazujeta obravnavana območja z najvišjim indikatorjem potenciala
povpraševanja pojavnem potniškem prometu ter območja z najboljšo obstoječo
ponudbo javnega potniškega prometa. Oba pokazatelja predstavljata splet več
dejavnikov.
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Prikaz indikatorja povpraševanja po sistemu JPP.
Vir: Redecon 2008.

Indikator kakovosti ponudbe javnega potniškega prometa.
Vir: Redecon 2008.
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Na osnovi te metodologije so bile identificirane tri smeri, kjer obstajajo
očitna razhajanja med potenciali povpraševanja in ponudbo javnega potniškega
prometa. Ugotovljena je bila očitna podhranjenost s ponudbo javnega potniškega prometa iz Murske Sobote v zahodni (liniji Murska Sobota - Kupšinci Borejci in Murska Sobota - Satahovci - Tišina) in južni smeri (Murska Sobota
- Bakovci - Dokležovje) ter na območju samega mestnega središča Murske Sobote. Hkrati so na teh linijah tudi koncesionarji in lokalne skupnosti zagotavljali izvedljivost in izvedbo ukrepov izboljšanja ponudbe. Za omenjene linije je
značilen drastičen upad ponudbe javnega potniškega prometa v preteklih letih.
Frekvenca prevozov je bila zelo nizka - zgolj po nekaj voženj v času jutranje
in popoldanske prometne konice med delavniki, prevozi med vikendi pa so bili
opuščeni.
Prva izmed identificiranih smeri povezuje obmestna naselja zahodno od
Murske Sobote. Naselja Borejci, Kupšinci, Veščica in Černelavci imajo skupaj
po podatkih popisa iz leta 2002 2.759 prebivalcev in so od 2,5 do 8 kilometrov
oddaljena od mesta. Velika večina aktivnega prebivalstva je zaposlena v Murski
Soboti, kjer se šola tudi večina osnovnošolcev in srednješolcev. Na obravnavanem območju je obratovala primestna linija Murska Sobota - Kupšinci - Borejci, ki je do oktobra 2007 ponujala 7 parov voženj na delovni dan, ob sobotah in
nedeljah ni bilo ponudbe. Na liniji je bilo na mesec prepeljanih le 400 potnikov.
Podobno stanje je bilo ugotovljeno tudi na drugih dveh izbranih smereh, to je
Murska Sobota - Bakovci - Dokležovje in Murska Sobota - Satahovci - Tišina. Za območje zgoraj navedenih treh smeri in samo mesto Murska Sobota
smo analizirali tudi popisne podatke iz leta 2002 o izbiri prometnega sredstva
dnevnih vozačev v Mursko Soboto. Podatki so prikazani v spodnji preglednici,
upoštevana pa so samo naselja v mestni občini Murska Sobota, ne pa tudi naselja v sosednjih občinah, do koder vozijo posamezne vožnje obravnavanih linij
(Tišina, Dokležovje). Sešteli smo podatke o naseljih, ki ležijo ob isti avtobusni liniji. Ob koncu preglednice so prikazani tudi prebivalci, ki živijo in delajo
oziroma se šolajo v Murski Soboti. Ker je bil popis prebivalstva pred uvedbo
mestnega prometa, so razumljivo pri uporabi javnega prometa v Murski Soboti
minimalne vrednosti. Glede na slovenske razmere preseneča relativno nizka
uporaba javnega prometa pri srednješolcih. Pri zaposlenih statistični podatki
kažejo presenetljivo velike razlike v uporabi javnega potniškega prometa med
posameznimi smermi. Te razlike lahko deloma razložimo z različno kakovostjo
ponudbe. Iz preglednice se da jasno razbrati, kolikšen je maksimalni potencial
pridobitve novih potnikov na obravnavanih linijah.
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Izbira prometnega sredstva po posameznih linijah.
Skupaj Voznik Sopotnik Avtobus

Avtobus
- %

Bakovci - srednješolci

70

-

23

42

60

Bakovci - osnovnošolci

2

-

2

-

0

Bakovci - zaposleni

377

251

31

85

23

Bakovci - skupaj

449

251

56

127

28

Kupšinci - srednješolci

78

-

11

7

9

Kupšinci - osnovnošolci

207

-

47

131

63

Kupšinci - zaposleni

521

369

47

38

7

Kupšinci - skupaj

806

369

105

176

22

Satahovci - srednješolci

48

-

15

21

44

Satahovci - osnovnošolci

62

-

11

45

73

Satahovci - zaposleni

352

240

34

37

11

Satahovci - skupaj

462

240

60

103

22

Murska Sobota - srednješolci

525

-

13

9

2

Murska Sobota - osnovnošolci

968

-

87

-

0

Murska Sobota - zaposleni

3715

1317

95

10

0

Murska Sobota - skupaj

5208

1317

195

19

0

Vir: Popis prebivalstva 2002. Statistični urad RS.
Ukrepi izboljšanja javnega potniškega prometa
Na osnovi rezultatov metodologije REDECON so bili na treh linijah uvedeni
ukrepi bistvenega povečanja ponudbe, tako med tednom kot ob sobotah. Med tednom se je obseg ponudbe, to je število prevoženih kilometrov z avtobusi, povečal
za več kot polovico, ob sobotah pa so na nekaterih linijah avtobusne povezave
uvedli povsem na novo, saj jih prej ni bilo. Hkrati so se cene prevozov znižale za
50 %. Projekt je spremljala intenzivna promocija: plačane reklame na lokalnih
radijskih postajah, članki in obvestila v časopisih, obvestila na spletnih straneh,
vsako gospodinjstvo na območju na novo uvedenih voženj je na dom dobilo letak
z novimi voznimi redi in informacijo o znižanih cenah prevozov.
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Pri izboljšavi ponudbe so bili testno uporabljeni trije različni pristopi:
Linija Murska Sobota - Borejci je bila podaljšana do Rakičana, da potnikom
ne bi bilo treba več prestopati. Veliko število potnikov iz smeri Borejcev nadaljuje pot proti Rakičanu, kjer je veliko delovnih in šolskih mest ter regionalna
bolnišnica. Pred podaljšanjem linije so uporabniki na tej relaciji morali prestopati
na glavni avtobusni postaji v Murski Soboti.
Na liniji Murska Sobota - Tišina je bil spremenjen itinerar. Pred spremembo
trase linije je večina avtobusov v smeri Tišine vozila po glavni cesti. S spremembo linije je le-ta zajela tudi prebivalce naselij, ki ne ležijo ob glavni cesti.

Prikaz obravnavanih avtobusnih linij. (Vir: Redecon 2008)
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Uvedena je bila nova linija linija Murska Sobota - Dokležovje. Obstoječa
avtobusna linija do Bakovcev je bila podaljšana do Dokležovja, ki je pred tem
bilo brez neposredne avtobusne povezave z Mursko Soboto.
Na vseh treh obravnavanih avtobusnih linijah (ki so prikazane na sliki) se
je bistveno povečalo število parov voženj. Na linijah Murska Sobota - Tišina in
Murska Sobota - Borejci za približno 100 %. Linija Murska Sobota - Dokležovje
pa je bila uvedena popolnoma na novo. Ustrezno temu se je povečalo tudi število
prevoženih kilometrov.
4. Odziv potnikov
Po treh mesecih izvajanja ukrepov, med novembrom 2007 in januarjem
2008, smo spremljali odziv uporabnikov, ki je prikazan na grafu. Do največjega
porasta potnikov je prišlo na liniji Murska Sobota - Borejci, kar razlagamo z
dejstvom, da je bila pred uvedbo ukrepov »podhranjenost« s ponudbo najbolj izrazita. Manjši dvig števila potnikov smo izmerili na liniji Murska Sobota - Dokležovje, število potnikov na liniji Murska Sobota - Tišina pa je v obravnavanem
obdobju zelo nihalo.

Prepeljani potniki po posameznih linijah po mesecih.
Vir: Avtobusni promet Murska Sobota.
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Število potnikov na obravnavanih linijah se še ni ustalilo, zato je za dokončno
sodbo potrebno še nekaj mesecev. V vsakem primeru je prišlo do odziva potnikov
na izboljšano ponudbo, za statistično obdelavo odziva pa je potrebna nekoliko
daljša časovna vrsta.
Izboljšana ponudba je bila povezana tudi z razmeroma visokimi stroški. Podrobneje smo analizirali linijo Murska Sobota - Borejci. Skupni prihodek iz prodaje vozovnic se je na obravnavani liniji povečal od 1.200 € na mesec v oktobru
2007 na 1.500 € v decembru 2007. Obseg potrebnih javnih sredstev (državnih
subvencij in občinskega sofinanciranja) se je v obravnavanem obdobju povečal
za približno 5.000 € mesečno. Večji del (ali približno 4.000 €) je prevzela mestna
občina Murska Sobota, za približno 1.000 € pa so se povečale potrebne državne
subvencije (Redecon 2008).
Za razumevanje učinkov izvedenih ukrepov in njihovo načrtovanje v prihodnje, je pomembno poznati sestavo potnikov, ki so spremenili svoje potovalne
navade. Na linijah, kjer so bili uvedeni ukrepi izboljšanja ponudbe javnega potniškega prometa, je bilo zato v januarju 2008 izvedeno anketiranje. Ankete smo
izvajali samo na novih, dodatnih vožnjah. Analiza kaže, da tisti, ki uporabljajo
sistem javnega potniškega prometa, uporabljajo le-tega redno (53 %) ali vsaj občasno (37 %).

Pogostnost uporabe javnega potniškega prometa.
Več kot polovica potovanj je opravljenih z namenom šolanja. Presenetljivo
majhen odstotek, le 6 % pa je potovanj na delo. Iz ugotovljenega sledi, da se
morajo prihodnje aktivnosti osredotočiti predvsem na pridobivanje potnikov v
okviru delovno aktivnega prebivalstva.
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Nameni potovanj.
Za analizo sprememb izbora prevoznega sredstva so bili najbolj zanimivi
odgovori na vprašanje, kako bi potniki potovanje opravili, če te nove vožnje ne
bi bilo. Ugotovljeno je bilo, da je 6 % poti induciranih in jih potniki sploh ne
bi opravili, če ponudbe ne bi bilo, 12 % pa bi to isto pot opravilo kot voznik ali
sopotnik v osebnem avtomobilu. 64 % anketirancev je vezanih na avtobusni prevoz in bi uporabili avtobus ob drugem času. Zaradi kratkih razdalj je kar 18 %
potnikov izjavilo, da bi sicer pot opravili peš ali s kolesom oziroma, da bi izbrali
drug (bližji) cilj potovanja. Pri potovanjih z namenom nakupovanja je to pogost
pojav.

Izbor prevoznega sredstva.
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Ker smo analizirali tudi vpliv promocije na obliko krivulje odziva, je bilo
zanimivo še vprašanje o tem, kako je informacija o novi ponudbi prišla do posameznega uporabnika. Kar 49 % potnikov je izjavilo, da so za novo ponudbo
izvedeli iz letaka, ki ga je dobilo vsako gospodinjstvo, 23 % pa je informacijo
dobilo na izobešenem voznem redu na postajališču. Presenetljivo malo potnikov
se je informiralo preko oglasa v lokalnem časopisu (3 %), preko oglaševanja na
lokalni radijski postaji (10 %) ali preko spletne strani (5 %).

Način informiranja.
Opisan primer ukrepov izboljšave javnega potniškega prometa je potrdil, da
potniki na intenzivne spremembe ponudbe reagirajo. Do podobnih učinkov je
prišlo tudi v primeru občine Dol pri Ljubljani (Gabrovec, Bole, Žura, Lep, Plevnik in Pele 2008). V obeh primerih je odziv potrdil tezo o obliki krivulje odziva,
vendar vrednosti teoretičnih pragov zasičenja niso bile dosežene. Ukrepi niso
bistveno razbremenili ceste ali pritegnili novih uporabnikov javnega potniškega
prometa med vozniki osebnih avtomobilov. Kljub vsemu so bili opravljeni nekateri pozitivni premiki oziroma koraki proti zastavljenim ciljem trajnostne mobilnosti. Na vloženo enoto javnega denarja je bilo bistveno povečano število potniških kilometrov, opravljenih na trajnostne načine. Za opravičevanje povečanja
javnih sredstev, namenjenih atraktiviranju javnega potniškega prevoza potnikov,
ne zadostuje samo analiza internih stroškov sistema, ti se zanesljivo povečajo,
temveč je potrebno prikazovati tudi eksterne stroške in učinke.
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RAZVOJNI DEJAVNIKI:
NALOŽBE IN USTVARJALNOST
Marjan Ravbar

Uvod
Pomurje po številnih kazalnikih razvojne uspešnosti že desetletja ostaja na
dnu razvitosti med slovenskimi razvojnimi regijami. Na podlagi analiz, opravljenih na UMAR, po ekonomski moči za tretjino zaostaja za slovenskim povprečjem,
saj BDP/prebivalca predstavlja le 69 % slovenskega povprečja in se je v zadnjih
letih še poslabšal za 7 %. Osnova za dohodnino prav tako pomeni le 74 % od
slovenskega povprečja. Stopnja dolgotrajne brezposelnosti je 17,1 % ter je za 58
% nad povprečjem v državi. V Pomurski regiji je za 21,8 % manj delovnih mest
od števila aktivnega prebivalstva. Se vedno je nizka vključenost v izobraževanje.
V primerjavi s povprečjem Slovenije, je bila najslabša preskrbljenost z zdravniki
osnovne nege, itd. Izračuni indeksa razvojne ogroženosti prav tako kažejo, da je
po položaju med dvanajstimi razvojnimi regijami na zadnjem mestu (Medmrežje
1 in 2). Primerjave razmerij količnikov različnih skupin razvojnih kazalnikov še
kažejo, da se je pri velikem deležu le-teh povprečno razmerje med najrazvitejšo
osrednjo Slovenijo in najmanj razvitim Prekmurjem ustalilo pri povprečju, ki se
giblje okoli 2 : 1 .
Poglavitni namen prispevka je, da v njem poleg tradicionalnih razvojnih
dejavnikov, ki jih spremljajo uradne državne ustanove, pristojne za regionalni
razvoj, poskušamo izluščiti tudi nove, ki naj bi potrdili ali ovrgli uradna dejstva
o Pomurju kot najmanj razviti razvojni regiji v Sloveniji. Pri tem izhajamo iz
podmene, da so geografske analize razvojnih dejavnikov, med katere sodita zlasti
ustvarjalnost in naložbe skupaj z naravnimi (surovine) in človeškimi viri (kot so:
delo, znanje in informacije, ...) ključni dejavniki gospodarskega napredka. Nove
oblike investicij so v sodobnosti praviloma v neposredni povezanosti z izobrazbeno strukturo prebivalstva v določenem okolju - torej z znanjem. Naložbene
aktivnosti torej ne nastopajo povsod, istočasno in enakomerno, marveč določene
oblike (praviloma večjih vrednosti) naložb pronicajo zgolj iz določenih inovacijskih središč, kar v znatnem številu obsežnih območij (ki običajno z velikim številom drugih kazalnikov sodijo med manj razvita) - tudi v majhni Sloveniji - zaostruje njihov izhodiščni razvojni položaj. Pogosto je kopičenje (ali pomanjkanje)
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naložbenih aktivnosti v izbranih okoljih posledica številnih dejavnikov, kjer se
socialno ekonomska diferenciacija v pokrajini odseva v spremenjenih lokacijskih
dejavnikih in kjer njene prednosti (ali slabosti) prispevajo tudi k nastanku »novih« socialnih in regionalnih neenakosti.

Srednja ekonomska
šola v Murski Soboti
se je iz središča mesta
preselila v novo stavbo
na obrobju mesta.
(Foto: S. Straus)

Proučevanje medsebojne povezanosti razporeditve investicijskih aktivnosti
in človeških virov ter njunih daljnosežnih posledic na regionalni in družbeni razvoj je bilo doslej v Sloveniji pri prostorskih vedah, kamor sodi geografija popolnoma zanemarjeno. To je toliko bolj presenetljivo, saj gre za enega najpomembnejših družbeno-gospodarskih procesov, ki jih Slovenija doživlja že od polpretekle dobe, ko ji je v drugi polovici preteklega stoletja najprej močan pečat dajala
najprej pospešena industrializacija. Vzrok za tovrstno pomanjkanje geografskih
raziskav je treba verjetno iskati v obširnosti in zapletenosti pojava, ki jih s sabo
prinaša sleherna investicija ter tudi zaradi metodoloških težav, povezanih z za
prostorske znanosti (ne)ustreznimi podatkovnimi bazami. Saj analize geografske
razprostranjenosti investicij običajno zahtevajo visoko stopnjo konkretizacije in
v številnih primerih tudi podrobnejše informacije o dejanski razmestitvi in panožni strukturi investicij.
Proučevanje ustvarjalnosti in naložbenih aktivnosti izkazuje izjemno kompleksnost različnih (ekonomskih, socialnih in prostorskih) dejavnikov. Opozoriti
pa nameravamo še na pomen in strukturo investicij, ki sodeluje pri specializaciji,
medsebojnem prepletanju oziroma pri oblikovanju »mozaika« (lokalnih) produkcijskih sistemov. Poleg tega nameravamo razpravljati o možnih zamislih za
boljše razumevanje, ki jo na spremenjeno dinamiko v lokalnih produkcijskih sistemih ima povečana vloga ustvarjalnega okolja. Dotakniti se nameravamo pove214
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zanosti z ustvarjalnim potencialom. Kazalniki izobrazbene ravni, predvsem v t. i.
ustvarjalnih poklicih namreč posredno vsebujejo tudi investicijsko-razvojno moč
okolja, njeno inovacijsko ter absorbcijsko sposobnost razvojno-naložbenih učinkov. V pričujočem prispevku se nameravamo osredotočiti na primerjalno analizo
geografskih dejavnikov med Pomurjem in ostalimi deli Slovenije.
Pojmi, viri in metodološka pojasnila
Pri analizi razporeditve investicijskih aktivnosti smo uporabili podatkovne
baze: »Bruto investicije v osnovna sredstva«, ki jih na ravni lokalnih skupnosti
za vsako leto vodi Statistični urad RS (Medmrežje 1). Pri analizi smo praviloma uporabili skupni obseg investicij za celotno obdobje, kajti izkazalo se je, da
posamezni letni pregledi ne nudijo pogojev za oblikovanje resnejših zaključkov
vplivov na prostorski in regionalni razvoj, saj pri številnih primerih - posebej pri
manjših (praviloma novo oblikovanih) občinah - gre za prevelika nihanja med
posameznimi leti (kjer so npr. neredki tudi primeri, da so v sicer redkih občinah
investicije v posameznih letih po statističnih podatkih celo popolnoma izostale).
Za analizo ustvarjalnosti pa je zlasti pomembno, da iz množice različnih
poklicev izluščimo reprezentativne kategorije, glede na njihovo (pričakovano
stopnjo) ustvarjalnosti, kar je iz številnih praktičnih primerov tvegano početje.
Podatkovne baze so prevzete iz Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP). Za potrebe pričujočega prispevka smo uporabili baze delovno
aktivnega prebivalstva po enotah področnih skupin poklicev, stopnji šolske izobrazbe in občini dela na dan 31. 12. 2006. Razporeditvev temelji na mednarodno
primerljivi standardni klasifikaciji poklicev ISCO-88 (International Standard
Clasification of Occupations). Razmejitev kategorij ustvarjalnih poklicev temelji
na sistematiki ISCO standardov in jo sestavljajo naslednje skupine: (1) strokovnjaki (Creative core), (2) ustvarjalni profesionalci (Creative Profesionals) in (3)
kulturni ustvarjalci (Bohemians) (več o tem v: Ravbar in Bole 2007).
Ustvarjalnost in naložbe ob prelomu stoletja
Ob prelomu stoletja so se vrednosti bruto investicij v Sloveniji na letni ravni
nenehno povečevale. Narasle so od 2,3 mrd. € v letu 1995 na 8,6 mrd. € v letu
2006. V celotnem obdobju 2000-2006 je bila skupna vsota bruto investicij v Sloveniji 28.917.724.514 € (za primerjavo: to predstavlja 27 % vrednosti BDP-ja).
Pri tem je bila povprečna letna vsota naložb 4.131.103.771 €. Od tega jih je bilo v
Pomurju 1,15 mrd. € kar na povprečni letni ravni znese 164,0 mio. €. To je preds215
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tavljalo 4 % vseh investicij v Sloveniji. Med razvojnimi regijami je ta številka
pomenila, da se je uvrstila na osmo mesto (pred Posavjem, Koroško, Notranjsko
in Zasavjem).
Pregled naložbenih aktivnosti na ravni razvojnih regij sicer kaže na izjemno
koncentracijo v osrednji Sloveniji, kjer je bilo na območju s četrtinskim deležem prebivalstva in dobro tretjino delovnih mest, zabeleženih dve petini vseh
investicij, oziroma v povprečju za 1,7 mrd. € letno. Tako je bilo v Pomurju npr.
za 10,1-krat manj naložb kot v osrednji Sloveniji (ki tudi sicer po vseh drugih
značilnostih izrazito odstopa od ostalih slovenskih razvojnih regij).

Gradnja novih
objektov v severni
obrtno- industrijski
coni v Murski Soboti.
(Foto: S. Straus)

Podatki o absolutnih vrednostih naložb kažejo na velika nesorazmerja med
razvojnimi regijami. Če kazalnike npr. primerjamo s številom prebivalstva, rastjo
števila podjetij in delovnih mest ter obsegom investicij, potem so le-ti bili v Pomurju, kjer je prebivalo 6 % prebivalstva, močno pod državnim povprečjem. Po
drugi strani pa je bil obseg naložb v primerljivem razmerju s številom delovnih
mest (4 %) in številom poslovnih subjektov (3 %).
Primerjave glede višine investicij na prebivalca prav tako odražajo zaostajanje za povprečjem. V Pomurju so bile okvirno štirikrat nižje od slovenskega
povprečja. Ob razglabljanjih o regionalno geografski razporeditvi investicijskih
aktivnosti je ilustrativen tudi delež bruto investicij/prebivalca, ki je v opazovanem obdobju v povprečju znašal 2.067 €. Delež je daleč najvišji zopet v Osrednji
Sloveniji, ki je za 158 % presegala slovensko povprečje. V preostalih razvojnih
regijah pa je bil pod slovenskim povprečjem. Primerjava vrednosti obsega inve-
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sticij na prebivalca kaže, da so le-te v Pomurju predstavljale dve tretjini slovenskega povprečja. Tudi po kazalniku obsega naložb na zaposlenega sodi Pomurje
(skupaj s Koroško, Notranjsko-kraško, Posavjem, Savinjsko in Zasavjem) v skupino razvojnih regij, kjer naložbene aktivnosti zaostajajo za več kot četrtino od
slovenskega povprečja. Če primerjamo vrednosti naložb na zaposlenega, so se v
zadnjih letih povečevale po povprečni letni stopnji: 5,5 % (indeks = 140 %) in v
zadnjem letu opazovanja dosegle 10,9 mio. € na zaposlenega. Spodbudno je le,
da relativna primerjava dinamike rasti investicij po letu 2000 kaže za Pomurje
relativno hitrejšo rast, kjer višina naložb raste za 27 % hitreje od slovenskega
povprečja.
Na podlagi primerjav investicijskih aktivnosti z BDP-jem in dodano vrednostjo/prebivalca po razvojnih regijah je bilo mogoče pripraviti tipologijo naložbenih aktivnosti. Prvo skupino predstavljajo dolenjska, osrednjeslovenska
in obalno-kraška razvojna regija, kjer povprečni obseg investicij v obdobju
2000-2006 presega delež ustvarjenega BDP/prebivalca. Sledijo podravska, pomurska in goriška razvojna regija z uravnoteženim razmerjem med razvojnimi
kazalniki.
Primerjava vrednosti investicij med Pomursko razvojno regijo in Slovenijo
(v 1000 €).

Pomurje
Delež v RS
Slovenija

Pomurje
Delež v RS
Slovenija

Leto 2000

Leto 2001

Leto 2002

Leto 2003

114.097

140.101

143.282

204.799

3,1 %

4,0 %

3,8 %

4,8 %

3.691.166

3.497.843

3.739.646

4.263.646

Leto 2004

Leto 2005

Leto 2006

Indeks rasti

155.653

145.467

191.252

178%

3,7 %

3,3 %

3,7 %

4.170.857

4.401.602

5.152.963

Vir: Medmrežje 3, 4, 5.
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Razmerja med vrednostjo in deleži bruto investicij, prebivalstva, zaposlenih
in števila podjetij med Pomurjem in Slovenijo leta 2006 (v 1000 €).

Pomurje
Skupaj

Skupaj

Povprečje
00 06

Delež
investicij

Delež
preb.

%
del.
mest

%
št.
podj.

Inv/
preb

1.148.164,6

164.023,5

4,0 %

6%

4%

3%

1,34

28.917.726,4

4.131.103,8

100%

100%

100%

100%

2,07

Vir: Medmrežje 3, 4, 5.

Razvoj investicijskih aktivnosti v Sloveniji in Pomurju med leti 2000 in 2006
(v 1000 6).
Podrobnejša regionalno geografska razporeditev investicijskih aktivnosti
v Pomurju kaže, da med 26 občinami prednjači Murska Sobota s 347,3 mio. €
naložb ali skoraj tretjino (30 %). Pol manj jih je bilo v Lendavi (176,5 mio. €),
sledita Gornja Radgona in Ljutomer z vrednostjo nad 100 mio. € naložb. V naštetih občinah je bila izpolnjenih dve tretjini vseh naložb v Pomurju. Naslednja
skupina osmih občin s skupno vsoto naložb nad 10 mio. € (Radenci, Beltinci
Šalovci, Moravske Toplice, Križevci, Puconci, Tišina, Gornji Petrovci) obkroža
že naštete in tvori tim. vozlišča ali razvojna gibala Pomurja. V osrednjem delu
Pomurja, kjer prebiva štiri petine prebivalstva, so bile realizirane tako rekoč vse
naložbe (96 %). V preostali polovici prekmurskih občin (Turnišče, Dobrovnik,
Kuzma, Črenšovci, Veržej, Cankova, Odranci, Sveti Jurij, Grad, Velika Polana,
Kobilje, Hodoš, Razkrižje) so skupne investicije obsegale manj kot 10 mio. €,
kar predstavlja le 4 % naložb ob tem, da je na območju naštetih občin prebivalo
20 % prebivalcev.
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Po podrobnejših AJPES-ovih podatkih je bilo leta 2004 v Pomurju 241 plačil
za investicije v 80 naseljih. Od tega jih je bilo zgolj v 14 naseljih (Murska Sobota,
Gornja Radgona, Ljutomer, Moravske Toplice, Radenci, Gornji Petrovci, Puconci,
Lendava, Odranci, Turnišče, Rakičan, Markovci, Podgrad in Rogašovci) kar 89 %.

»Rank-size rule« investicijskih aktivnosti v Pomurskih občinah (v 1000 €).
Razporeditev skupne vrednosti investicij po velikostnih razredih občin med leti
2000-2006 (v 1000 €).
Velikostni
razred

Št.
občin

Delež
občin

Skupna
vrednost
investicij v
Pomurju

Delež
vrednosti
investicij
v Pomurju

Delež v
Sloveniji

do 1.000

2

7,7 %

886

0,1 %

33,4 %

od 1.001-5.000

5

19,2%

10.484

0,9 %

14,9%

od 5.00-10.000

6

23,1 %

38.963

3,4 %

25,9 %

10.001-20.000

3

11,5%

40.440

3,5 %

9,8 %

20.001-50.000

2

7,7 %

76.842

6,7 %

8,4 %

50.001-100.000

4

15,4%

236.265

20,6 %

12,3 %

100.001-150.000

2

7,7 %

220.485

19,2%

6,6 %

150.001-300.000

1

3,8 %

176.484

15,4%

4,7 %

300.001-1 mrd. €

1

3,8 %

347.315

30,2 %

8,6 %

Pomurje

26

100%

1.148.165

100,0 %

4,0 %

Vir: Medmrežje 3, 4, 5.
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Razporeditev povprečnih letnih vrednosti investicij na ravni lokalnih skupnosti kaže na velike razlike med občinami. Izstopa koncentracija v Murski Soboti z okvirno 350 mio. € (1,2 % vseh investicij v Sloveniji). S to vsoto se je med
slovenskimi občinami uvrstila na dvanajsto mesto, ampak to primerjalno pomeni
le, da je bilo v Murski Soboti kar 21- krat manj naložb kot npr. v Ljubljani. Pomembnejše investicije (nad 50 mio. €) so potekale še v sedmih občinah. Njihov
skupni delež je predstavljal več kot štiri petine (85,4 %) vseh naložb v regiji.
Primerjave naložb po velikostnih razredih povprečnih vrednosti naložb med Pomurjem in Slovenijo se po občinah precej razlikujejo (glej preglednico višje in
grafikon nižje). Vrednotenje baze podatkov Statističnega urada RS je pokazala,
da gre v Pomurju pri večjem delu lokalnih skupnosti za naložbe manjših vrednosti. Tako so v polovici občin prevladovale naložbe, ki so bile manjše od 10 mio.
€. Njihova skupna vrednost je predstavljala komaj 4,4 % vseh naložb. V tem
pogledu so bile naložbe bistveno bolj razpršene kot v preostali Sloveniji, kjer je
delež v tem velikostnem razredu znašal le 0,8 %. V petih občinah z naložbami do
50 mio. € je skupni delež investicij predstavljal desetino vseh naložb v Pomurju
(Slovenija: 6,6 %). V regiji tudi ni bilo naložb nad 350 mio. €, medtem ko je bilo
tovrstnih naložb v Sloveniji skoraj za dve tretjini (63,7 %).
POMURJE

Razporeditev števila občin in
vrednosti investicij po velikostnih
razredih v Pomurju in Sloveniji
(v 1000 €).

SLOVENIJA
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Panožna struktura investicijskih aktivnosti bistveno ne odstopa od deležev
kot jih spremljamo na ravni države. Izstopajo naložbe v industriji z gradbeništvom (42,2 %), sledijo investicije v dejavnostih trgovine in gostinstva. Nadpovprečen delež (nad 20 %) beležimo zlasti v nekaterih pomembnejših zaposlitvenih
središčih (Murska Sobota), v turističnih središčih (npr. Moravske Toplice, Radenci) ter še v občinah kot npr. Hodoš, Rogašovci, Cankova, Sveti Jurij, Velika Polana, Grad, Juršinci, Kobilje, Šalovci, Razkrižje. Naložbe na področju finančnega
posredništva, poslovanja z nepremičninami in poslovnimi storitvami so osredotočene zgolj v pomembnejših središčih. V Pomurju so daleč pod slovenskim povprečjem. Pač pa Pomurje zaznamujejo nadpovprečne naložbe v agrarnem sektorju,
kjer je bila kar tretjina vseh slovenskih naložb v kmetijstvu. Nadpovprečne so
bile v občinah: Beltinci, Hodoš, Gornja Radgona, Murska Sobota, Ljutomer, Šalovci, ...
Primerjava panožne strukture naložb v Pomurju s Slovenijo v %.
Kmetijstvo in
gozdarstvo

Rudarstvo

Industrija in
gradbeništvo

Gospodarska
infrastruktura

Pomurje

7,3 %

0,9 %

46,8 %

6,2 %

Slovenija

0,8 %

0,8 %

42,2 %

8,5 %

Trgovina
in
gostinstvo

Finančne
storitve

Izobraževanje

Zdravstvo

Zasebne
storitve

Pomurje

19,4%

3,4 %

3,9 %

3,3 %

8,8 %

Slovenija

16,1 %

10,1 %

3,2 %

2,9 %

15,4%

Vir: Medmrežje 3, 4, 5.
Izobrazbena sestava je v sodobnih družbah tista ključna sestavina, ki zaznamuje v razvoj usmerjeno družbeno skupnost. Ne označuje le strokovne usposobljenosti za opravljanje poklicev, pač pa posredno tudi inovacijsko sposobnost
okolja (tudi naložbe) za prilagajanje sodobnim izzivom v postindustrijski družbi.
Čim višja je stopnja izobrazbene ravni, tem večja je običajno absorbcijska moč
družbe pri nastajanju »učečih se regij«. Zato je stopnja izobraženosti prebivalstva pogosto eden od najpomembnejših analitskih kazalnikov splošne družbene
razvitosti posameznega območja. Ima pa tudi neposreden vpliv na investicijske
aktivnosti.
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Temeljna hipoteza, ki se pojavlja v tem primeru je, da se ustvarjalna delovna sila v sodobnih socialno-ekonomskih pogojih ne seli zgolj z namenom, da
dobi zaposlitev (people follow jobs), marveč tja, kjer so bivalni pogoji prijazni za
ustvarjalnost (jobs follow people). Tako Florida (2004, 220) v svoji teoriji pritrjuje zagovornikom nove razvojne teorije (Lucas 1988), ki opozarjajo na odločujočo
vlogo zlasti tistih mest, ki imajo pri konkurenčnosti nacionalnih gospodarstev
odločujočo vlogo. Zanje velja, da imajo poleg značilne gospodarske usmerjenosti v
razvojno intenzivne dejavnosti, zelo pomembno (ustvarjalno) funkcijo še raznolike družbene aktivnosti, ki predstavlja temeljni substrat za inovativnost in podjetništvo. Med njimi posebej poudarja medsebojno povezanost in stike med ljudmi,
kjer je visoka toleranca (tudi do etnične raznolikosti). Ti vzgibi v zakulisju spodbujajo nove kombinacije ustvarjalnih znanj in s tem inovacij ter posledično ustanavljanje novih podjetij in novih naložb. Povezanost novih znanj s podjetništvom
rojeva komercializacijo novih idej, ki so gonilna sila gospodarskega napredka
(gl. npr. Schumpeter 1911, Feldman 2000).
Primerjalna analiza razporeditve investicij z razporeditvijo ustvarjalnih poklicev v Pomurju izkazuje, da je bilo v tej pokrajini 1.965 delovnih mest v t. i.
ustvarjalnih poklicih (kar predstavlja 1,4 delež v Sloveniji) in, daje v njej živelo
1.543 prebivalcev (1,1 %). To je predstavljalo 3,3 % delež v skupnem številu prebivalstva regije (slovensko povprečje je bilo 7,1 %). Pomenljiv pa je bil presežek
ustvarjalnih poklicev med krajem bivanja in krajem dela, kar z drugimi besedami pomeni, da je v Pomurje (iz sosednjih regij) dnevno prihajalo na delo petina
zaposlenih (+422) v najbolj ustvarjalni skupini poklicev. Po metodologiji ARRS
je bilo med njimi zaposlenih tudi 41 registriranih raziskovalcev ali 0,3 % raziskovalnega potenciala Slovenije. Kljub vsemu sodi Pomurje skupaj s Koroško,
Notranjsko, Posavjem in Zasavjem v skupino razvojnih regij z najnižjim deležem
ustvarjalnih poklicev ter je njen delež nižji od deleža naložb.
Sklep
Naložbene aktivnosti imajo nedvomen učinek na družbeni razvoj, čeprav je
empirične učinke težko dokazati. Primerjave lokacijskih koeficientov tako investicij kot števila ustvarjalnih poklicev s stopnjo bruto dodane vrednosti na prebivalca to potrjujejo (Ravbar in Razpotnik 2007). Prav tako je očitno zaostajanje
naložb v Pomurju povezano z nižjo stopnjo ustvarjalnih poklicev, ki dodatno povečuje razlike med gospodarsko močjo posameznih delov države v stopnji regionalne razvitosti in je vzročno povezano z dinamiko strukturne preobrazbe.
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Ob vprašanjih geografske vloge investicij in ustvarjalnosti stopajo v ospredje
zlasti nove tehnologije, ki se odmikajo od »količinske (fordistične)« proizvodnje
in stremijo k »fleksibilni (postfordistični)« proizvodnji, ki temelji na kakovosti,
konkurenčnosti in povečani količini znanja. Zaradi razvoja tehnologij in konkurenčnosti se je zmanjšala varnost trajnega delovnega mesta: še v bližji preteklosti
so posamezna območja med sabo izenačevali, na primer z ustanavljanjem industrijskih središč in izgradnjo dislociranih industrijskih obratov, ki so tedaj pomenili diferenciacijo v razvojni moči pokrajine. To je bil slovenski vzorec gospodarskega razvoja v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. V sodobnosti prihaja
do gospodarske in socialne polarizacije, ki je privedla tudi do drobne segregacije
med posameznimi območji, zlasti v Pomurju. Še nedavno tega so imela takšna
industrijska območja, z njimi pa tudi celotne regije, pomembno gospodarsko
moč; v njih je bila opazna socialna in prostorska dinamika. Zato je bila za celotno gravitacijsko zaledje značilna stabilna zaposlenost prebivalstva. Tam, kjer
pa so industrijska središča, ki so temeljila na »fordističnem« načelu proizvodnje,
zaradi različnih vzrokov zašla v krizo, opažamo poleg zmanjševanja industrijske proizvodnje (deindustrializacija) tudi deinvesticije v prostorske strukture. V
prihajajočem stoletju nastajajo novi, razpršeni zametki zaposlitvenih jeder. Stara
jedra se le postopno obnavljajo, deloma tudi selijo. Nič več ni klasične delitve na
zaposlitveno središče in obrobje, ki je bilo bolj ali manj le »dajalec« večinoma
nekvalificirane delovne sile. Povečuje se vloga kvalitativnih prvin kot lokacijskih
dejavnikov, na primer izobrazbe, kakovosti življenja. Upoštevajoč sodobne lokacijske dejavnike mora Pomurje za oblikovanje gospodarsko uspešnih dejavnosti
izpolnjevati nekaj pogojev, kajti sodobne dejavnosti privlačijo:
območja in naselja s prijazno pokrajinsko mikavnostjo (»natural amenities«),
kraji s privlačnimi bivalnimi razmerami (pred tistimi s cenenimi bivalnimi razmerami),
območja z raznovrstno kulturno ponudbo, tudi s kakovostnim šolskim
sistemom in možnostmi nadaljnjega izobraževanja (»cultural amenities«),
območja s prevladujočo srednješolsko in visokošolsko izobrazbeno sestavo in njenim nenehnim postopnim izboljševanjem,
območja z znanstveno-raziskovalno (tehnološko) tradicijo in sodobno
infrastrukturno opremo,
• univerzitetna središča (posebej na naravoslovnem in tehničnih področjih),
območja z zgostitvami visokokvalificiranih strokovnjakov v obstoječih
visokotehnoloških podjetjih ali tehnoloških parkih (univerzah),
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•

območja, na katerih so tamkajšnje zmožnosti »sposobne tveganja«
(»venture capital«),
območja z majhnim deležem industrijskih podjetij, ki onesnažujejo okolje, in območja z okolju prijazno proizvodnjo,
območja z bogato ponudbo specializiranih poslovnih storitev (»business
services«), ki so sposobna »predelovati« proizvode visoke tehnologije,
območja, ki imajo že dalj časa živahen in stabilen prebivalstveni razvoj,
središča z dograjenim omrežjem infrastrukturnih povezav.
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ROKODELSTVO
-VEZ MED NARAVO IN KULTURO
Tatjana Vokič

V preteklosti so bile na celotnem območju Pomurja razvite številne rokodelske obrti, ki so imele pomembno ekonomsko in socialno vlogo za lokalno
prebivalstvo. Surovine in materiale za izdelke so rokodelci pridobivali iz naravnega okolja ter jih prilagajali vsakdanjim in ekonomskim potrebam podeželja
in mestnih naselij. Vzporedno z družbenim in gospodarskim razvojem se danes
v Pomurju s posameznimi rokodelstvi ukvarja vse manj ljudi, med mladimi pa
zanje ni zanimanja. Poleg posegov stroke v reševanje omenjene problematike je
potrebno dvigniti raven splošne ozaveščenosti lokalnih prebivalcev o pomenu
ohranjanja rokodelstva kot kulturne dediščine in identitete Pomurja ter kot izjemnem razvojnem potencialu regije.
Kar zemlja obrodi, človek uporabi
Rokodelstvo odraža razmerje med človekovim naravnim in kulturnim okoljem, kar je bilo v preteklosti zlasti razvidno na podeželju. Človek ob Muri je znal
v svoji okolici poiskati ustrezne surovine za posamezne rokodelske panoge ali
pa je izkoristil naravne danosti za lastno pridelavo delovnega materiala. Ilovnata
prst panonskega sveta je ponudila v izobilju glino za lončarjenje, za pletarske
izdelke so v murskih in drugih obrečnih logih poiskali šibje, les in trsje in s koruznih polj jeseni „kožuhali" ličje, iz ržene in pšenične slame so spletali okrasje
za bivalne prostore in pokrivali strehe hiš, iz lanu pa tkali oblačila in notranjo
opremo kmečkih gospodinjstev. Poleg teh najpomembnejših regionalnih specifik
je bilo razvito tudi medičarstvo in svečarstvo, kovaštvo, izdelovanje rož iz krep
papirja in druge rokodelske panoge, ki so bile razširjene po celi Sloveniji.
Po dostopnih podatkih o prostorski razširjenosti rokodelskih obrti (Gačnik in
Horjan 2008; notranje evidence Centra DUO) ugotovimo, da so te dokaj enakomerno razporejene v porečju Mure: lončarstvo in keramičarstvo (Pečarovci, Lemerje, Filovci, Ljutomer, Krapje, Trimlini), kovaštvo (Martjanci, Puconci, Grabonoš, Razkrižje), kolarstvo (Stara Gora), sodarstvo (Gančani, Boreci, Drakovci), slamokrovstvo (Sovjak, Trdkova, Krašči, Fikšinci), čevljarstvo (Rogašovci),
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medičarstvo in svečarstvo (Ratkovci, Murska Sobota), pletarstvo iz koruznega
ličja (Mala Polana, Kamovci, Odranci, Turnišče), pletarstvo iz slame (Lipovci,
Gančani, Salamenci), pletarstvo iz šibja (Salamenci, Križevci, Veliki Brebrovnik), vezilstvo (Čentiba, Ivanovci), tkalstvo (Hodoš), vrvarstvo (Gančani), izdelki iz krep papirja (Gančani, Kukeč, Moščanci), izdelovanje remenk (Grad,
Motovilci, Dobrovnik), umetnostno strugarstvo (Vaneča), izdelki iz lesa (Šalovci,
Bratonci, Žižki, Velika Polana, Dolnja Bistrica). Pri tem je pomembno poudariti,
da se veliko prebivalcev Pomurja z rokodelstvi ukvarja na svojem domu kot z
ljubiteljsko dejavnostjo in so tako izvzeti iz registrov osebnega dopolnilnega dela
ali drugih podjetniških oblik. Natančnih raziskav o njihovem številu ni.

Od gline do lončene posode. (Foto: S. Žuman)
Predpostavimo lahko, da je ravno gospodarska in infrastrukturna odrezanost
Pomurja od preostale Slovenije pogojevala ohranitev pestre rokodelske dejavnosti v dokaj aktivnem stanju. Vendar je bolj nerazveseljivo dejstvo, da je povprečna starostna struktura nosilcev rokodelske obrti nad 50 let, hkrati pa mladi
ne izkazujejo zadostnega zanimanja za učenje oz. nadaljevanje in razvoj kulturne dediščine Pomurja (notranje evidence Centra DUO). Danes smo sicer veliko
manj odvisni od naravnega okolja in tudi potrebe po izdelkih za vsakdanjo rabo
so veliko bolj številne, vendar se v ospredje postavlja vprašanje trajnostne rabe
naravnih virov in ohranjanja videza kulturne pokrajine.
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Bogataj v svoji knjigi Mojstrovine Slovenije (1999, 14) navaja primer lončarstva. V preteklosti je lončar poiskal ustrezno glino v svojem okolju, jo izkopal,
predelal in iz nje oblikoval lončeno posodo. Ko se je ta razbila ali ni več služila
svojemu namenu, jo je uporabnik vrgel na pot, ki je vodila do njegove hiše, ali
na kako drugo mesto, ki ga je bilo treba zasuti z drenažnim materialom. Razbita
lončevina se je tako vrnila v zemljo, iz katere je nastala. Dandanes razbitih lončenih posod ne moremo odlagati na asfaltirane ceste. Vprašanje, ki se ob tem zastavlja pa je, kako bi nepregledne množice plastičnih izdelkov, ki danes končajo
na smetiščih sveta, vrnili zemlji. Drug primer (Bogataj 1999, 56) je pletarstvo
iz vrbovega šibja. Hitro rastoče vrbe ob potokih in rekah so vsako leto porezali,
da so dobili gradivo za pletarske izdelke. Hkrati so tudi očistili obrežja, da se ob
nevihtah in močnih deževjih voda ni zadrževala in poplavljala. Z opuščanjem
pletarstva se bregovi rek in potokov zopet zaraščajo.
Poseben poudarek na poznavanju naravnih lastnostih materialov, obdelavi s
človeku in naravi neškodljivimi sredstvi ter opremi rokodelskih izdelkov z okolju
prijazno embalažo dajejo tudi v katalogih standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicne kvalifikacije s področja obrtnih tehnik (Center RS za poklicno
izobraževanje).
Po doživetja v rokodelsko delavnico
Sistematično ohranjanje rokodelske dediščine in usposabljanje novih nosilcev rokodelskih obrti lahko pomembno prispeva k dvigu zaposlitvenih kompetenc na območju Pomurja, socialni vključenosti ranljivih družbenih skupin,
k razvoju pomurskih turističnih destinacij, varovanju okolja in ohranjanju kulturne pokrajine. Vse to lahko pomurska regija izkoristi kot svoje konkurenčne
prednosti pri privabljanju kapitala, čezmejnem sodelovanju in razvoju človeških
virov.
Kot primer dobre prakse lahko izpostavimo Pomelaj, zadrugo za razvoj podeželja iz Male Polane, ki deluje kot podeželsko razvojno jedro (PRJ). Naloga
PRJ je zagotoviti takšno ekonomsko, socialno in kulturno življenjsko raven podeželskega prebivalstva, ki bi preprečila depopulacijo in povečala privlačnost
podeželja kot bivalnega prostora. Pomelaj tako izvaja več programov usposabljanja, namenjenih predvsem brezposelnim ženskam in mladim na podeželju
ter invalidom, ki so vsebinsko zasnovani na rokodelskih obrteh (pletarstvo iz
koruznega ličja, slamokrovstvo) in kmetijskih panogah tega območja (peka
domačega peciva, predelava sadja, zeliščarstvo) ter vzpodbujanju podjetniških
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veščin. Razvojna funkcija PRJ pa je usmerjena tudi k razvoju novih izdelkov
in storitev, kjer se rokodelski izdelki povezujejo s kmetijskimi pridelki (npr.:
lončene posodice z medom, bučnim oljem, lonec za moko, pletene košarice,
glinena posoda za vino, ...) ter tako omogočajo dodatne vire zaslužka v regiji
(Vokič 2005).
Kot smo omenili v prejšnjem poglavju, so rokodelske delavnice dokaj enakomerno razporejene po celotnem območju Pomurja. Večina med njimi je odprta
za javnost ali pa so rokodelci pripravljeni izvajati izobraževalne delavnice za
obiskovalce, v čemer se kažejo potenciali za razvoj t. i. doživljajskega turizma
v Pomurju. Gre za mehko obliko turizma, ki gradi na aktivnem obiskovalcu in
njegovih doživljajih v turistični destinaciji. Lončarstvo Bojnec v vasi Filovci, t.
i. lončarski vasi, je primer uspešnega povezovanja rokodelske obrti s turističnim
trženjem. Obiskovalci imajo možnost opazovati lončarja pri njegovem delu, se
sami preizkusiti za lončarskim vretenom, kupiti njegove izdelke in si v neposredni bližini delavnice ogledati rekonstrukcije panonskih "cimprač".
Da je rokodelstvo potrebno nujno pojmovati kot dodano vrednost pomurske turistične destinacije je razvidno tudi iz Regionalnega razvojnega programa
Pomurske regije za 2007-2013 pod razvojno prioriteto 1 - gospodarski razvoj
in razvoj turizma (programi in produkti, ki imajo osnovo v kulturni in naravni
dediščini, razvoj ponudbe doživljajskega turizma, razvoj eko turizma).

Slama — okolju in
človeku prijazna
kritina.
(Foto: D. Skodnik)
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Center DUO
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je skupaj z etnologom, dr. Janezom
Bogatajem, zasnovala mrežo desetih regijskih rokodelskih centrov (v obliki konzorcija), ki naj bi nastali v Ribnici, Sežani, Mariboru, Kropi, Idriji, Slovenj Gradcu,
Rogaški Slatini, Slovenski Bistrici, Filovcih in Veržeju, medtem ko bi bil osrednji
v Ljubljani. Center domače in umetnostne obrti - Center DUO v Veržeju je prvi
in trenutno edini delujoči izmed vseh, nastal pa je leta 2006 v okviru Zavoda Marianum Veržej. Rokodelska znanja in veščine severovzhodne Slovenije poskuša
posredovati mlajšim generacijam skozi izobraževalne delavnice in raziskovalne
tabore. V letu 2008 smo organizirali etnološki raziskovalni tabor za dijake in študente, 8 delavnic umetnostnega kovaštva za dijake, ki jih je podprlo Ministrstvo
za šolstvo in šport RS, ter 2 delavnici umetnostnega kovaštva in pletarstva iz slame v okviru Čarne Mure, festivala za mlade Pomurja. Vseh udeležencev skupaj
je bilo okoli 120. Ugotovili smo, da je potrebno izvajati sistematično promocijo
rokodelstva na pomurskih osnovnih in srednjih šolah, vrtcih, varstveno-delovnih
centrih, ljudskih univerzah ter pri drugih, neformalnih izobraževalnih združenjih
in organizacijah. Med njegovimi osrednjimi dejavnostmi so ohranjanje slovenske
kulturne dediščine, pospeševanje razvoja domače in umetnostne obrti ter strokovno razvijanje novih oblik izobraževanja za poklice domače in umetnostne obrti.
Je pobudnik in ustanovitelj Združenja rokodelcev SV Slovenije in Regionalne
ocenjevalne komisije za izdelke DUO. V partnerskem sodelovanju med Občino
Veržej in Zavodom Marianum Veržej od marca 2008 v okviru Centra DUO deluje
tudi TIC Veržej z namenom spodbujanja kulturnega turizma in trženja rokodelskih izdelkov v Centru DUO.
V letu 2008 se je Center DUO skupaj z drugimi partnerji prijavil na dva
razpisa Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2007-2013 in Program čezmejnega sodelovanja
Slovenij a-Hrvaška 2007-2013.
Prijavljeni projekt za čezmejno sodelovanje z Madžarsko (Županiji Vas in
Zala) se je nanašal na prednostno nalogo »Povečanje privlačnosti območja sodelovanja - Ohranjanje in razvoj kulture". Izhajali smo iz ugotovitve, da je izobraževanje in usposabljanje starih in novih nosilcev rokodelske obrti pogoj za ohranitev čezmejne kulturne pokrajine, trajnostno uporabo tradicionalnih rokodelskih
znanj in veščin, inovativno oblikovane produkte regionalne kulturne dediščine
in okrepljeno zavest prebivalcev o skupni čezmejni rokodelski kulturni dediščini
in njenih lokalnih specifikah. V drugem projektu smo vzpostavili čezmejno so229
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delovanje z Varaždinsko in Medjimursko županijo pod prednostno nalogo »Gospodarski in družbeni razvoj - Razvoj turizma in podeželja«. V projektu smo si
zastavili izdelavo strokovnih smernic za kvalitetno vključevanje rokodelstva v
turistično ponudbo, oblikovanje novih regionalnih turističnih destinacij ter dvig
družbenih in zaposlitvenih kompetenc nosilcev rokodelskih obrti.
Center DUO podpirajo tako stroka kot tudi lokalne skupnosti in drugi pomembnejši akterji regionalnega razvoja severovzhodne Slovenije. To sodelovanje si želimo razvijati tudi v prihodnje, krepiti mednarodne vezi in spodbujati
lokalni ter regionalni razvoj na osnovi rokodelske tradicije Pomurja.
V premislek
Pomurje je vsekakor regija, ki lahko dobro izkoristi naravne in kulturne danosti pri svoji razvojni usmeritvi in prepoznavnosti v evropskem prostoru. Medtem ko v večini evropskih držav rokodelske obrti poznajo le skozi muzejske vitrine in eko-muzeje, konkurenčno prednost Pomurja predstavljajo še vedno aktivni
rokodelci. Sistematično strokovno ohranjanje in razvoj rokodelskih znanj in veščin sta med bistvenimi predpogoji za razvoj človeških virov, gospodarski razvoj,
trajnostno rabo naravnih virov in varovanje okolja, dodano vrednost regionalne
turistične destinacije, ohranjanje kulturne identitete Pomurja in čezmejno povezovanje.
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Opredeljevanje razvojnih potencialov
Razvojne potenciale je mogoče opredeliti kot tiste elemente v prostoru, ki bi
se jih lahko ob ustrezni rabi uporabilo za doseganje hitrejšega regionalnega razvoja. Njihova opredelitev je zato ključnega pomena za načrtovanje prihodnjega
trajnostnega regionalnega razvoja pokrajine ob Muri.
Opredeljevanje razvojnih potencialov je zaradi kompleksne strukture pokrajine in številnih geografskih dejavnikov, ki vplivajo na njen razvoj, zahtevno
delo. Kot orodje za opredelitev obstoječih in prihodnjih razvojnih potencialov v
Pomurju smo se zato naslonili na sistem kazalcev regionalnega razvoja, strukture
in razvojnih potencialov. Sistem kazalcev je bil razvit v okviru Interreg HIB Cadses projekta CONSPACE (glej: Kušar in Černe 2006).
Kazalci za merjenje razvojnih potencialov so namenjeni predvsem preučevanju prostorskih potencialov. 24 kazalcev je razdeljenih v 6 skupin: prometna
mreža, gospodarske cone, urbana mreža, infrastruktura za turizem in rekreacijo,
območja naravne in kulturne dediščine in socialna infrastruktura. Z njimi prikazujemo sedanje in načrtovano stanje, kot je opredeljeno v prostorskih planih.
Razvojni potenciali Pomurja: prometna mreža
Skozi Pomurje poteka V. evropski cestni in železniški koridor. Z nacionalnega pomena so pomembne pomurska avtocesta, glavna cesta I. reda ter 2 glavni
cesti II. reda. V Pomurju prevladujejo regionalne ceste (4 I. reda, 6 II. reda, 17 III.
reda). Zaradi izgradnje avtoceste se bo v prihodnosti glavna cesta I. reda prekategorizirala v regionalno cesto. Na relaciji Pragersko-Hodoš je glavna železniška
proga, za tovorni promet pa sta pomembni tudi regionalni železniški progi Lendava državna meja-Lendava in Ljutomer-Gornja Radgona.
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Na območju Pomurja je s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije predvidena gradnja dveh novih regionalnih železniških prog (Murska Sobota-Lendava,
Lendava-državna meja pri Dolgi vasi) ter gradnja ceste nacionalnega pomena
Murska Sobota-Ormož. Pojavljajo se tudi ideje o gradnji železniške proge Radgona (Avstrija)-Murska Sobota (RRP 2007).

Težko pričakovana
pomurska avtocesta
je Pomurje časovno
zbližala z osrednjo
Slovenijo.
(Foto: T. Kikec)

Glede na majhno število cestnih in železniških povezav v proučevani regiji ni pomembnejših vozlišč. Ob upoštevanju različnih prometnih sistemov je v
Murski Soboti makroregionalno vozlišče oziroma vozlišče nacionalnega pomena, medtem ko regionalno pomembnih vozlišč v regiji ni (Černe in ostali 2007).
Če se kot prostorski potencial upoštevajo križišča cest oziroma železnic, potem
sta v Pomurski razvojni regiji 2 križišči glavnih cest (Gornja Radgona, Lendava),
13 križišč regionalnih cest z glavnimi cestami, 32 križišč regionalnih cest ter eno
regionalno železniško križišče (Ljutomer). Glede na načrtovane in predlagane
železniške proge bi se število železniških križišč lahko v prihodnosti povečalo.
Pomemben prostorski potencial so tudi izvozi iz novozgrajene pomurske avtoce-

Na območju Pomurja se bo v skladu z načrti Strategije prostorskega razvoja
Slovenije (2004), Regionalnega razvojnega programa (RRP 2007) in Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih (Resolucija... 2006) zgradilo transportnologistični-distribucijski oziroma multimodalni center. Pri Murski Soboti je tudi
športno letališče, ki bi ga bilo mogoče izkoristiti v mednarodne turistično-športne
namene (RRP 2007).
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Z vidika železniškega potniškega prometa sta najpomembnejši železniški
postaji v Murski Soboti (260.000 potnikov leta 2007) in Ljutomeru (40.000 potnikov leta 2007). V obeh mestih ustavlja mednarodni IC vlak. Najpomembnejša
železniška postaja je glede na količino pretovorjenega blaga Lendava (183.000
ton leta 2007). Po pomenu ji sledita železniška postaja v Murski Soboti (20.000
ton) in Radencih, kjer je bilo leta 2007 pretovorjenih nekaj manj kot 5.000 ton
blaga. Glede na podatke o številu odpravljenih potnikov in količini pretovorjenega blaga se med nacionalno pomembne železniške postaje uvrščata Murska
Sobota in Lendava, medtem ko imata železniški postaji v Ljutomeru in Radencih
regionalni pomen.
Razvojni potenciali Pomurja: gospodarske cone
Glede na strukturo bruto družbenega proizvoda (BDP) iz leta 2005 so v Pomurju prevladovale storitvene dejavnosti (66,4 % ustvarjenega BDP). Približno
četrtino BDP (25,2 %) je ustvarila industrija. V industrijskih podjetjih je bilo ob
popisu leta 2002 zaposlenih 19.067 delavcev (42,6 %), v storitvah pa 20.370
delavcev (45,5 %).
Delavci lahko najdejo zaposlitev v eni od obstoječih oziroma načrtovanih 14
poslovnih con v skupni površini 483,5 ha.

Severna obrtnoindustrijska cona
v Murski Soboti
je pripravljena na
investitorje.
(Foto: S. Kušar)

233

Simon Kušar

Poslovne cone v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi, Ljutomeru in
Radencih so regionalnega pomena (RRP 2007). Glede na velikost bi se lahko med regionalne poslovne cone prištelo tudi poslovno cono v Dobrovniku.
Regionalni razvojni program za obdobje 2007-2013 (RRP 2007) predvideva
izgradnjo poslovnih con tudi v manjših naseljih (npr. Črenšovci, Kobilje, Velika
Polana).
Poslovne cone v Pomurju.
Poslovna cona

Velikost (ha)

Boračeva (Radenci)*

20

Bučečovci

4,5

Črenšovci

5

Dobrovnik*

100

Mele (G. Radgona)*

50

Grad

3

Ljutomer*

50

Jeruzalemska (Ljut.)

6

Lendava*

158

Murska Sobota (SOIC)*

52

Kamenice (Odranci)

13

Puconci

15

Šalovci

2

Turnišče

5

Opombe: * - poslovna cona regionalnega pomena.
Vir: Business zone's net. Poslovne cone v Pomurju. RRP 2007.
Med pomembne razvojne potenciale je potrebno uvrstiti tudi mrežni podjetniški inkubator na lokacijah v Murski Soboti, Odrancih in Ljutomeru (RRP
2007), ki se je sredi leta 2008 preimenoval v Pomurski tehnološki park (Pomurski... 2008).
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Razvojni potenciali Pomurja: urbana mreža
Glede na število prebivalcev ob popisu leta 2002 predstavlja osnovo urbane
mreže Murska Sobota s približno 12.500 prebivalci ter Ljutomer, Lendava in
Gornja Radgona kot naselja z nad 3.000 prebivalci. Med naselja z več kot 1.000
prebivalci so se leta 2002 uvrščala še naselja Bakovci, Beltinci, Černelavci, Črenšovci, Krog, Lipovci, Odranci, Radenci, Rakičan in Turnišče.
Pri kategorizaciji naselij v Republiki Sloveniji, ki je poleg števila prebivalcev upoštevala tudi centralnost naselij, število delovnih mest in delež dnevnih
migrantov, je bila Murska Sobota uvrščena med regionalna središča, medtem ko
so bila naselja Gornja Radgona, Lendava in Ljutomer opredeljena kot subregionalna središča. Ostala kategorizirana središča so imela lokalni pomen (Černe in
ostali 2007).
Podobno o urbanem sistemu razmišlja tudi Strategija prostorskega razvoja
Slovenije (2004). Mursko Soboto opredeljuje kot središče nacionalnega pomena, Gornjo Radgono, Lendavo in Ljutomer pa kot središča regionalnega pomena. Gornji Petrovci so v Strategiji opredeljeni kot središče medobčinskega
pomena.
Razvojni potenciali Pomurja: infrastruktura za turizem in rekreacijo
Dejavnost gostinstva, ki vključuje tudi turizem, je leta 2005 prispevala 4,1%
k ustvarjenemu BDP Pomurja. Glede na povezanost turističnih dejavnosti z drugimi bi bilo mogoče sklepati, da turizem k ustvarjenemu BDP presega 5%.
Z vidika dosedanjega razvoja turizma in potencialov za prihodnji razvoj
turizma je potrebno izpostaviti območje Krajinskega parka Goričko, ki ponuja
možnosti za rekreacijo, izletniški, kmečki in trajnostni turizem, medtem ko so v
turističnih naseljih na Murski ravni v ospredju dejavnosti, povezane z »wellness«
ponudbo, ki se je razvila na podlagi uporabe termo-mineralne vode v turistične
namene.
Največje turistično naselje v Pomurju so Moravske Toplice, ki jih je leta
2004 obiskalo skoraj 400.000 turistov, od tega več kot polovica tujih. Več kot
100.000 nočitev je bilo leta 2004 tudi v Radencih in Banovcih. V slednjih močno
prevladujejo domači turisti.
235

Simon Kušar

Najpomembnejši turistični centri v Pomurju.
Število
ležišč
2004

Število nočitev
2004
(delež tujcev)

Naselje

Vrsta

Banovci

zdraviliški kraj

592

102.595 (19,2%)

Lendava

zdraviliški kraj

239

52.255 (58,2%)

Moravske Toplice

zdraviliški kraj

2.353

388.938 (56,5%)

Murska Sobota

drugi turistični kraji

187

29.891 (49%)

Radenci

zdraviliški kraj

658

151.139 (50%)

(Vir: Statistični urad RS: Prenočitvene zmogljivosti...;
turistov...)

Prihodi in prenočitve

Moravske Toplice
so najpomembnejši
pomurski turistični
kraj in eden najbolj
obiskanih v Sloveniji.
(Foto: R. Rogač)

V prihodnosti se bo v Pomurju posebno pozornost namenilo ravno nadaljnjemu
razvoju turizma (RRP 2007). Poleg nadgradnje obstoječih turističnih središč se že
pripravljajo načrti za prostorsko ureditev novih turističnih kompleksov (Rimska
Čarda, Puconci, Moščanci, Pečarovci).
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Razvojni potenciali Pomurja: območja naravne in kulturne dediščine
Najobsežnejše zavarovano območje je Krajinski park Goričko, ki se razteza
v severnem delu Pomurja ter s 462 km2 zaobjema večino Goričkega. S Krajinskim parkom Goričko sovpada tudi obsežno območje Nature 2000. To evropsko
omrežje posebnih varstvenih območij obsega v Pomurski razvojni regiji 816,5
km2 oziroma 61 % površine regije. Poleg Goričkega se Natura 2000 nahaja tudi
ob celotnem ravninskem toku reke Mure ter na območju nižinskega gozda na
Dobrovniškem Dolinskem, v manjši meri pa tudi pri Borecih in v RadgonskoKapelskih goricah (Atlas okolja). V Pomurski razvojni regiji so tudi območja
kulturne dediščine, ekološko pomembna območja, izjemne krajine in območja
prepoznavnosti krajine, ki pa večinoma prostorsko sovpadajo s krajinskim parkom ali območji Nature 2000. Ob Muri se načrtuje ustanovitev regijskega parka
(RRP 2007).
Razvojni potenciali Pomurja: socialna infrastruktura
V Pomurju ni nobene visokošolske institucije, tudi se ne izvaja noben univerzitetni program (RRP 2007). V prihodnosti se načrtuje visokošolsko središče
v Murski Soboti in Ljutomeru, s čimer naj bi poskušali izboljšati trenutno izobrazbeno strukturo prebivalcev v regiji, saj v regiji prevladujejo osebe z nizko
stopnjo izobrazbe.
Razvojni potenciali Pomurja: sklepne misli
Čeprav se v Pomurju ne stikajo evropski prometni koridorji, je obstoječa
mreža prometnic velik prostorski potencial, ki se bo v primeru izgradnje načrtovanih železniških prog še povečal. Tudi 14 poslovnih con in tehnološki park lahko pomembno prispevajo h gospodarskemu razvoju. Podobno velja za turizem.
Obstoječa in načrtovana območja naravne in kulturne dediščine (Krajinski park
Goričko, regijski park Mura) omogočajo nadaljnji razvoj rekreacije in trajnostnega turizma. Socialna infrastruktura je najmanj razvit potencial v Pomurju, ki
pa bi se z izgradnjo dveh visokošolskih središč (Murska Sobota, Ljutomer) prav
tako izboljšal.
Prostorski potenciali v Pomurski regiji niso razporejeni enakomerno. Najbolj so zgoščeni v okolici Murske Sobote, Lendave, Ljutomera ter med Gornjo
Radgono in Radenci. V tem primeru lahko govorimo o t. i. vročih točkah, ki so
najzanimivejše za usmerjanje prihodnjega razvoja. Na območju med Odranci in
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Prostorski potenciali Pomurja.
Črenšovci bi lahko nastala nova vroča točka. Najmanj prostorskih potencialov je
na območju Goričkega in Slovenskih goric, vendar je potrebno opozoriti, da je
zlasti krajinski park Goričko pomembno območje za razvoj turizma. Na Goričkem bi bilo dobro razviti središče medobčinskega (Strategija prostorskega razvoja... 2004) oziroma lokalnega (Černe in ostali 2007) pomena, ki bi bilo zametek
vroče točke za severni del Pomurja.
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